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Parathënia 
 
Më vitin 1975 për herë të parë u njoha më thellësisht me karakterin e 
përcaktuar të babait t’im, nëpërmjet një dorëshkrimi të tij, në një fletore që e 
kishte pas lënë në arkivën e shkollës së Vërmicës. Përmbajtjen e shkrimit të 
kësaj fletoreje e kam përshkrua rme një makinë shtypitë thjeshtë 
daktilografi, me kujdes, ashtu si që ishte, pra me gabime. Isha i ri dhe nuk 
mu përkujtua që të fotokopjoja atë fletore. Por më vonë, duke 
biseduar,kërkova mendime dhe sygjerime nga shokët e mi, të cilët më 
sygjeruan për përmirësime gjuhësore duke mos ia humbur origjinalitetin e 
përmbajtjes së shkrimit. Duke parë përmbajtjen e shkrimit dhe rëndësinë e 
tij më dhënë kurajo dhe vullnet duke më këshilluar që të vazhdoj së shkruarit 
të librit. Sygjerimet dhe përmirësimet fillestare i bëri arsimtari i gjuhës 
shqipe Bahtiar Kastrati pastaj profesori Beqir Hatashi, poetit Zenel 
Peposhit e të tjerët.. 

Metoda e shkrimit tim është poashtu misterioze si që është vepruar 
ndaj të atiti tim dhe kam vazhduar me metodën e të shkruarit e babait t'im. 
Pra si e quaj unë "Metoda analizuese të personit të tretë, apo si pamje të 
personit të tretë",duke shkruar për vehtëvehten si personazh dhe duke 
analizuar personalitetin.. Për këtë kam pasur vërejtje nga disa shkrimtarë, 
por nuk munda t'i këthejë shkrimet veç të shkruara më parë dhe të bëjë dy 
herë një punë të njejtë. Me ndihmën dhe kontributin e tyre janë bërë 
korogjimet më të thella prandaj shfrytëzoi rastin që të faleminderohem 
posaqërisht: mësuesit të gjuhës shqipe Beqir Hatashit, i cili më tha 
"Nëqoftëse ti nuk shkruan për babain tënd dhe nuk e njohton opinionin për 
ngjarjen misterioze të vrasjes së tij, askush nuk e bënë këtë. Për ato çka dini 
mos pritni që dikush të shkruan më mirë se Ju!". Po ashtu falëminderohem: 
poetit, Zejnel Peposhit, për udhëzimet dhe korrigjimet fillestare, Juristit 
Neshat Nezirit për ndihmën e pjesërishme të përkthimeve të fjalëve juridike 
të Aktgjykimit të Gjygjit Ushtarak, nga gjuha serbe në gjyhën shqipe. 
Redaktorit të gazetës "Besa" Ramadan Reshitaj për propozime teknike dhe 
formatit të librit, Dr. Muhamet Shatrit, Redaktorit të gazetës "Mërgimi", 
Joho Kolarit,, drejtorit të shkollës së Vërmicës-Nexhip Kadrijaj për zbulimin 
e dokumentit në arkivën e shkollës së Vermicës,Bujar Pulajt dhe Nuri Pulajt 
për ruajtjen e dokumentit.Ffarefisit t'im për durim dhe informatat e dhëna në 
lidhje me përpunimin e këtij libri, dhe të gjithë shokëve e kontribuesve tjerë. 

Pra me këtë libër e përkujtoj prindin tim, sipas dokumentit të arkivuar 
në shkollën fillore të Vërmicës që e ka lënë babai i im me disa dokumente 
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tjera dhe fotografi të gjetura në familjen t'ime. Duke hetuar misteriozitetin e 
vrasjes së babait t'im e kuptova tentimin i manipuluesve dhe pjesëmarrësve 
në kryerjen e akteve barbare e çnjerëzore. Prandaj, duke ndezur qiriun e 
babait t'im, duke vazhduar mixhallarët e mij, Mahmuti, Tahiri, Ahmeti dhe 
po ashtu edhe unë, rrjedh ky libër si përcjellje e porosisë të atit t'im, që brez 
pas brezi e jetë pas jete, duke krijuar një traditë familjare për kultivimin e 
edukimit dhe të arsimimit të popullit duke mos lejuar të manipulohen nga 
mbisunduesit kurrizor që krijojnë kacafytje, klasa e kariera, me anë të 
politikës së tyre dominuese e manipuluese në pushtet.  

Luftë kundër dhunës, luftë kundër çnjerëzisë, barbarëve e çfarosësve. 
 

 
 
”Qe pra këtë fletore e gjetëm në arhivën e shkollës sonë në Vërmicë 

të cilën e paska shkruar babai yt” - tha drejtori i shkollës së Vërmicës, 
duke u drejtuar mua.  

 
Unë gjithë këtë kohë që pritja të dij diçka për të atin t'im, ngjau 

befasia që nuk dija se për çka ishte fjala dhe ia nisa të shfletojë atë fletore 
që ma dha drejtori i shkollës së Vërmicës. Ajo kishte këtë përmbajtje: 
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Parathënia e Ali Santurit është shkruar në gjuhën gege dhe para se të bëhet unjësimi i 
dialekteve geg dhe tosk. Prandaj pakëz është kompjuterizuar dhe përmirësuar në 
gjuhën gjysëm të unjisuar për hirë të lexueshmërisë dhe kuptueshmërisë së gjuhës 
bashkohore dhe gabimet e vjetra personale të Aliut të mos keqkuptohen në gjeneratat 
e ardhshme. Duke mos e lënë arsye nënçmimi, pretendime për kritika dhe njollosje 
ndaj personalitetit të tij. 
 

PARATHËNIE: 
 
   Të dashur lexues, këtë histori e kam 
shkruar për herë të parë kur kam qenë 
mësues. Prandaj si në të shkruar kam 
gabime ortografike, dhe gramatikore, por ju 
lutem që të mos ma merrni për faj se në atë 
kohë nuk kam pasur të plotësuar shkollimin 
e normales dhe nuk kam pasur shkollë sa 
duhet për një mësues, por prapseprap jam 
munduar për të shkruar disa fjalë për këtë 
shkollë dhe vështërsitë e nxënësve, gjithashtu 
edhe të mësuesit. 
   Këtu paraqesë një pasqyrë se si duhet për të 
qenë një mësues dhe me u thirrë mësues. 
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   Një mësues i vërtetë duhet të përballojë, me 
qenë luftëtar i rrept dhe durueshëm. Me këtë 
mënyrë mësuesi del fitues. 
   Prandaj kolegët që emrohen si drejtorë ose 
mësues i këshilloi që të vazhdojnë të 
shkruarit e historisë. 
Shkruan Ali Santuri, drejtor i shkollës fillore 
në Vërmicë 
Më 13.VI. 1950 në Vërmicë 
 
Prindi im paska shkruar këtë fletore dhe askush nuk paska ditur për këtë!?. 
Ndërsa, në shkollën e Vërmicës paskan gjetur këtë shkrim. Ai E paska dhënë 
një përshkrim për, "Historiati i shkollës së Vërmicës", si dhe është titulli i 
fletores në fjalë. Në atë kohë gjatë punës, në shkollën e Vërmicës, ai paska 
shkruar dhe dokumentuar punën e tij, por edhe vuajtet e fshatarëve si dhe 
kontributin e tyre për arsim dhe edukim. 
 Fletorja më ringjalli kuriozitetin t'im që të shfletoj më tutje 
për të kuptuar karakterin e tij dhe të hulumtoj për vrasjen misterioze që 
rrjedh nga koha e kaluar. Prandaj kjo shkresë do të jetë edhe një pengesë 
kundra manipuluesve të punëve të përlyta, që i tentuan që të trubullojnë 
karakterin e edukatorit të vërtet. Në njerën anë, i lanë të pa zbuluar vrasësin 
dhe në anën tjetër shpifnin fja lë të ndyta kundra karakterit të prindit t'im që ti   
mbulojnë fërkemët e tyre të përgjakura. 
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HISTORIATI I SHKOLLËS 
(1948-1950) 

 

Më datën 15 mars 1948 për herë të parë u hap shkolla 
shqipe në fshatin Vërmicë, të cilën e hapi mësuesi Ali 
Santuri nga Prizreni. Me ardhjen e mësuesit në katund 
kërkoi prej Këshillit Popullor të Frontit të caktonte një 
ndërtesë private për shkollë pasiqë ndërtesa në fjalë nuk 
egzistonte. Këshilli Popullor e caktoi ndërtesën e Ramadan 
Gjaut.Ajo ndërtesë nuk u përgjigjej kushteve pedagogjike 
dhe higjienike, ashtuqë mësuesi nuk pranoi atë ndërtesë dhe 
kërkoi që të gjenin një ndërtesë më të përshtatshme. 
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Këshilli në fjalë u përgjegj se ndërtesë tjetër nuk ka. 
Mësuesi  u detyrua për të kërkua vet një ndërtesë dhe gjeti 
disa shtëpi dhe propozoi Këshillit të katundit që të lirojnë 
një shtëpi prej tyre. 

Ali Hajrulla SANTURI (Prizren, 

1922-1956). Shkollën fillore e 

shkollën zejtare dhe semimaturën i 

kreu në Prizren, e kursin pedagogjik 

në Gjakovë. Më 1947 u emërua 

mësues në Vërmicë e pastaj drejtor 

shkolle në Hoçë të Qytetit. Më 1952 

u plagos rëndë nga një kurdisje e 

organeve të sigurimit, humbi një sy 

dhe e lëndoi hundën, e pas mjekimit 

të pjesshëm u transferua në Prizren. 

(Teksti marr nga libri: "Emrat që 

nuk harrohen")     
 
Mirëpo Këshilli nuk deshi që ta prishi qetësinë e familjeve. 
Mësuesi spjegoi rëndësinë e shkollës, se si kanë qenë të 
prapambetur me shekuj dhe se duhet të gjendet një vend dhe 
nëse duhet edhe me prishë pakës qetësinë e një familjeje për 
160 fëmijët e tyre.Pas spjegimeve të shumta, propozimi i 
mësuesit nuk u muar parasysh. Mësuesi prap mendoi një 
mënyrë tjetër se si ta gjenë një lokal, pasi këta nuk e 
marrin seriozisht çështjen e shkollimit të fëmijëve të tyre dhe 
propozoi për shkollë, ndërtesën e xhamisë, e cila ndërtesë u 
pranua për shkollë. 
   Me datën 15 mars 1948 filloi mësimi në këtë ndërtesë me 
160 nxënës të regjistruar ku prej tyre shkollën i ndoqën 
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rregullisht 70 nxënës. Në këtë vijim të vogël shihet se 
populli i këtij fshati nuk e ka çmuar rëndësinë e shkollës 
dhe me këtë tregojnë ”dashurinë” ndaj shkollës dhe 
prapambeturinë e tyre. Në anën tjetër interesi nuk i lejonte 
fëmijët e tyre sepse gjatë shekujve përfitonin prej fëmijve të 
tyre duke i dërguar ata me një ose dy lopë dhe ashtu nuk i 
dërgonin fëmijët e tyre në shkollë. Kështu mësimi vazhdoi 
me 70 fëmijë deri në fund të vitit shkollor 1948 dhe prej 
tyre kaluan klasën e parë 63 nxënës. 
Me datën 10 tetor 1948 filloi mësimi në ndërtesën e xhamisë 
deri në muajin nëntor, pasi ndërtesa nuk u përgjigjej 
kushteve të dimrit për arsye se ballkoni ku mësonin fëmijët 
dhe e tërë dhoma e xhamisë nuk e ka pasur tavanin dhe në 
atë ndërtesë nuk ka pasur mundësi ta vazhdonte mësimin në 
stinën e dimrit. Sërisht u hap çështja  mësuesit të kërkojë 
një ndërtesë tjetër, por mjerisht Këshilli Popullor i fshatit 
mësuesin e drejtoi prap në ndërtesën e xhamisë e cila nuk u 
përgjigjej kushteve të posa përmendura. Prap mësuesi nuk 
e pranoi propozimin e Këshillit Popullor dhe u detyrua për 
ta lëshue detyrën dhe u largua, pasiqë në tërë fshatin nuk 
egzistonte një ndërtesë për fëmijët e tyre. 
   Më 28 dhjetor 1948 mësuesi prap erdhi në katund për 
t´u këshilluar që ta gjejnë një ndërtesë pa marrë parasysh 
kushtet familjare që gjenden nëpër ato ndërtesa që i ka 
propozuar për shkollë. Këshilli duke parë se duhet të gjej 
një ndërtesë tjetër u detyrua të kërkojë më me përgjegjësi 
një ndërtesë dhe ndër ato e gjetën ndërtesën e Shefit 
Sylejmanit, e cila ka qenë e ndërtuar për dyqan. Ndërtesa 
ka qenë afër rrugës, afër mullinjëve të Vërmicës dhe në këtë 
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ndërtesë vazhduan mësimet 160 nxënës me tri klasë: I, II, 
III deri në fund të vitit shkollor 1950. 
 

Ali Santuri dhe Muhamet Bytyqi me nxënësit e tyre në Vërmicë më 10-VI-1951 

 

Vështërsitë e nxënësve dhe të shkollës 
gjatë vitit shkollor 1948-1950 

 
     Gjatë këtyre viteve nxënësit e kësaj shkolle kanë hasur 
në shumë pengesa dhe vështërsitë të mëdha gjatë mësimeve. 
    Vështirësitë kanë qenë në ndërtesën e xhamisë, për shkak  
se dhoma e mësimit ka qenë me një dysheme primitive e cila 
ka qenë e shtruar me drunjë të gdhendur në formë dërrasash 
dhe ishin të gozhduara me rradhë. Kur ecnin nxënësit në to 
hynin këmbët e tyre dhe i lëndonin këmbët. 
   Gjatë mësimit nuk kanë pasur ku të ulen ndaj uleshin në 
ato dërrasa këmbështruar pasi në gjunjë nuk mundnin për 
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t´u ulur se dërrasat i plagosnin këmbët e tyre. Pas dy 
javëve mësuesi kërkoi prej nxënësve që secili të sillte nga një 
shkamb. Ato nuk ishin të përshtatshme, mirëpo tjetër 
zgjidhje nuk kanë pasur dhe uleshin në ta. 
   Pas një muaji mësuesi  e bëri një mbledhje me prindërit 
e nxënësve që t´i dërgonin fëmijtë e tyre në shkollë, pasi që 
shumica prej tyre nuk i dërgonin rregullisht dhe t´u 
spjegonte vështirësitë e fëmijve të tyre dhe kërkoi që të 
mbarojnë disa banka primitive që të uleshin fëmijt e tyre më 
mirë dhe me rregull. Në atë mbledhje premtuan se do t´i 
dërgonin fëmijtë e tyre në shkollë, se do të mbaronin banka, 
por mjerisht premtimi i tyre nuk u realizua. Kështu ishin 
vështirësitë në ndërtesën e xhamisë. 
   Në ndërtesën e Shefit të Sylejmanit, Këshilli Popullor 
dërgoi më vonë dhjetë banka dy vetëshe dhe kështu u 
përmirësua ca gjendja e nxënësve, mirëpo prap ishin ngusht 
në këtë ndërtesë pasi dhoma e mësimit ka qenë shumë e 
vogël. Kështu me shumë vështirësi nxënësit e shkollës kanë 
mësuar dhe kaluan klasën e tretë të vitit shkollor 1950. 

Ndihmat për shkollë 
 
   Në këtë shkollë përveq katundit Vërmicë vijonin edhe 
fëmijtë e katundeve të Shkozës dhe Dobrushtit. 
   Ndihma prej këtyre fshatrave ka qenë mesatare. Ndihmë 
me të holla ka qenë 867 dinarë, prej këtyre tre fshatrave 
kjo shumë e të hollave është përdorur për blerjen e tubave të 
stufës. 
   Furnizimi me lëndë djegëse ka qenë i mirë sidomos më 
tepër kanë ndihmuar katundi i Vërmicës dhe Shkozës, kurse 
katundi Dobrusht e ka treguar vehten shumë të dobët në çdo 
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pikëpamje. Për shembull shkolla kur kërkonte ndihmë, pa u 
lajmëruar dy a tri herë e më vonë edhe me shkresa dhe me 
gjithë ato me shumë vështirësi dërgonin punëtorin pë të 
kërkuar ndonjë ndihmë. 
   Kështu katundi Dobrush nuk ndihmoi aspak për 
mirëvojtjen e shkollës edhe bënte kundërshtime të ndryshme. 

 

Ardhja e mësuesit në fshat dhe 
vështërsitë e tij 

 
   Me datën 13 mars 1948 mësuesi Ali Santuri erdhi në 
këtë katund për ta hapur shkollën. 
   Me ardhjen e tij në rrugë u takua me shokun Ibrahim 
Abdullahun e Koqinajve, i cili e priti me dashuri të madhe 
duke i thënë: ”Mirë se na ke ardhur me na qelë sytë tanë 
të mëshelura me shekuj” dhe menjëherë e mori në shtëpin e 
tij si mikun e tij më të afërt. Mësuesi aty qëndroi një javë 
ditë dhe kërkoi prej Këshillit të gjente vendbanim për 
mësuesin. Pas Ibrahimit, mësuesin e mori Bajram 
Durmishi i Kaqinajve. Edhe ai e priti me dashuri të 
madhe. Aty mësuesi qëndroi gjithashtu një javë. Mësuesi 
gjithnjë kërkonte prej Këshillit vendbanim, por Këshilli 
zgjaste kërkesën e mësuesit. Mësuesin e mori pastaj në 
shtëpinë e vet Mustafë Aliu i Koqinajve. Edhe ai priti me 
një dashuri të madhe dhe aty mësuesi qëndroi një javë. 
   Megjithëse mësuesi herë pas  here kërkonte prej Këshillit 
Popullor vendbanim, ndërsa ata nuk ia vënin veshin për 
këtë, kështuqë mësuesi punonte në shkollë dhe kur i lironte 
fëmijtë shkonte në zyrën e frontit dhe priste se kush do ta 
mirrte për të fjetur. Ashtu priste deri sa të shpërndaheshin 
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prej konferencës, më vonë mbetej vetëm, pastaj vinte Hamdi 
Hyseni i Koqinajve e bënte pyetje: ”Shoku mësues, s´ke 
shkue ende?” e mësuesi përgjigjej: ”Ku kam për të shkuar 
kur akoma nuk m´kanë gjetur një vend”. Kështuqë shumë 
herë vinte Hamdiu dhe e mirte mësuesin për të fjetur në 
shtëpinë e tij. 
   Më vonë u detyruan t´ia gjenin një dhomë në shtëpinë e 
Ramadan Xhaut dhe aty mësuesi qëndroi deri në fund të 
vitit shkolluer 1948. 
   Në fillim të vjeshtës të vitit shkollor 1948 mësuesi prap 
erdhi në detyrë, prap filloi me punë, por vendbbanim s´ka 
pasur pasi që dhomën e përparshme nuk e lëshoi shoqja e 
Ramadan Xhaut dhe rrinte vet në të. 
   Këshu u detyrua që të flinte në zyrën e frontit në mes të 
dy dërrasave, pasi që dhoma ishte me baltë nuk mund të 
flinte në baltë dhe flinte në ato dy dërrasa. Pasi që e pa se 
Këshilli prap do ta lë mësuesin pa vend dhe ishte ftohtë në 
atë vend i erdhi keq shërbtorit të shkollës dhe e mori në 
shtëpinë e vet, kështu mësuesi Ali Santuri qëndroi në 
shtëpinë e Rasim Kadriut deri në fund të vitit shkollor 
1950. Kështu mësuesi e ngriti me shumë vështirësi kulturën 
e këtij katundi në një nivel më të lartë se që ishte përpara. 
Populli e pa se fëmijët e tyre u ndryshuan dhe nuk janë 
ashtu të prapambetur dhe se  nga ana e edukatës kanë 
përparuar, kështu mësuesi e hapi Konferencën e frontit për 
të ndërtuar një shkollë pasiqë fëmijtë nuk kanë pasur ku të 
mësojnë. Populli menjëherë e pranoi propozimin e mësuesit. 
Me 10 qershor 1949 u vunë themelet e shkollës dhe shkolla 
u ndërtua me 15 maj 1951. Këtë shkollë populli e ka 
ndërtuar me kontributin vullnetar. ?ka i përket rërës, 
gëlqeres dhe gurë këto janë përgatitur nga ana e popullit, 
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kurse, materiali si: dërrasat, tjegullat, gjamat, dritaret, 
dyert ka ndihmuar shteti si edhe mjeshtrit. 
   Mësuesi Ali Santuri qëndroi deri në fund të vitit 
shkollor 16 qershor 1951 mandej u emrua si drejtor i 
shkollës tetëvjeqare në Hoqën e Zhurit. 
 

Ardhja e mësuesit Muhamet Bytyqit në 
katund më janar 1951 si mësues i dytë 

të shkollës fillore në Vërmicë 
 

(Sipas dorëshkrimit të mësuesit, Muhamet Bytyçi, i cili ka vazhduar të 

shkruan pas mësuesit, Ali Santuri)  

 
   Meqenëse si udhëheqës i kësaj shkolle ka qenë Ali 
Santuri e në fund të vitit shkollor 1951 u transferua në 
Hoqën e Zhurit, unë Muhamet Bytyqi mbeta si drejtor i 
kësaj shkolle. 
   Me hapjen e shkollës në vitin 1951 kam filluar këtu 
punën me datën 6.IX.1951. Fillova punën me katër klasë 
vetëm, por vend fjetjeje nuk kisha dhe shpesh në ditët e 
para kam shkuar të flë në Zhur dhe ca ditë te Halil 
Murati. Pasi nuk ishin dhomat e fjetjes të rregulluara, 
megjithse i kishin mjeshtrit duke përgatitur ashtu e më vonë 
u rregulluan dhe u sistemova me banim në shkollë. 
   Me vijimin e nxënësve në shkollë në ditë të para nuk ka 
qenë i rregullt por pas mbajtjes së Konferencës në Këshillat 
e shkollës u përmirësua vijimi i tyre. Gjatë vijimit të 
nxënësve nuk kanë ardhur sidomos nga Dobrushti deri më 
gjysëmvjetorin e parë. 
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   Për ndihmë që ka bërë mësuesi, mjaftë është munduar 
dhe janë dhënë çfaqje për ngritjen e nivelit kulturor në këto 
tri katunde. 
   Gjatë punës kanë pasë shkuar edhe nëpër katunde për të 
dhënë udhëzime për punët që nevojiten dhe mbajtjen e 
ligjeratave të ndryshme. 
   Gjatë këtij viti shkollor është dhënë mjaftë punë si në 
shkollë ashtu dhe jashtë saj, janë mbajtur nga gjashtë 
ligjerata të ndryshme, megjithëse gjendja e vijimit të 
nxënësve u përmirësua dhe vinin 95%. Këtë sukses ka 
mundë ta realizojë vet drejtori i shkollës , i cili ka ra 
shpeshherë biseda me prindërit e nxënësve për jetën 
kulturore. 
   Në fund të vitit shkollor për javën pionere kanë 
përgatitur bukë dhe çfaqje dhe kështu kanë pasur lodra dhe 
surle, kështu që gjatë këtyre viteve asnjëherë nuk kanë lënë 
pa bërë lodra gjatë javës së pionierëve. Kështu edhe suksesi 
në shkollë ka qenë i mirë. 
 

(Ky shkrim u përcoll nga fletorja dokumentare, të Shkollës Fillore në 
Vërmicë, nga dorëshkrimi origjinal të Ali Santurit dhe të Muhamet Bytyçit.  

Në kopertinën e fletorës, Ali Santuri fillon me titullin: "Libri i 
Historiatit të Shkollës - Vërbnicë". Si që është paraqitur në fillim të këtij 
libri.   

Enti për Edukim dhe Arsimim në Prizren e ka dokumentuar me numrin 
rendor 797. më datën: 17. janar të vitit 1950. Në atë fletore qëndron shkrimi 
në gjuhën serbe: ”DA OVA KNJIGA SKOLSKE HISTORIJE IMA 159 
STRANICA 80 LISTICA” ("Ky libër të historisë së shkollës ka 159 faqe 
dhe 80 fletë") dhe ishte e vendosur në arkivën e shkollës së Vërmicës. 
Fletorja poashtu ishte e vulosur dhe nënshkruar nga kryetari i arsimit.  
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(Vërteton dhe vulosë:) ishte nënshkrimi i kryetarit të Arsimi dhe të Edukimit 
të Prizrenit)  

  

Analiza paraprake 
 
Duke vërejtur dhe krahasuar datën e faqës së parë ku qëndron 

parathënja e  Ali Santurit, ai ka filluar të shkruan më datën: 13-VI-1950. Pra 
fletorja së pari është vulosur më datën: 17. janar të vitit 1950 nga Enti i 
Edukimit dhe të Arsimit në Prizren dhe Aliu, pas vulosjes paska filluar të 
shkruan, që do do të thot se ai këtë veprim e ka bërë me plotë vetëdie dhe jo 
spontane. Pra ai ka parapërgatitur fletoren për të shkruar. Duke ditur dhe 
dyshuar se diçka do të ndodhet me te dhe për ta mbrojtur interesin dhe 
karakterin e tij të mësuesit shembullor, që ishte orjentuar nga fillimi për 
eduki dhe arsimim. Këto rrjedhin nga shkresat e tij dhe dokumentat e gjetura 
të asaj kohe. Ai në shkresat e veta, përcaktohet në drejtimin e edukimit  
bashkohor, sipas mundësive që u kanë gjendur në atë kohë. Shkollat të 
posaformuara në gjuhën shqipe kanë qenë të cenzuruara dhe të kontrolluara 
nga sistemi egzistues Jugosllav. Mbikqyrësat në vendet kyqe kanë qenë të 
kombësisë serbe ndërsa nën urdhërat e tyre kanë punuar nënpunësat e tyre. 
Sipas dokumentacioneve shihet se inspektori ka qenë të kombësisë shqiptare, 
ndërsa kryetari i tij të kombësisë serbe.  

Inspektorët kanë mbikontrolluar punën e arsimtarëve dhe edukatorëve 
të asaj kohe. Arsimtarët kanë qenë të detyrueshëm të punojnë në vende ku 
Këshilli Popullor iu ka caktuar. Prandaj Aliu është caktuar të punon në 
Vërmicë, mu në kufirin Jugosllavo-Shqiptar apo në kohë të fundit shqiptarët 
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përdorin fjalën shqiptaro-shqiptar nga se Kosova e përmbanë shumicën e 
shqiptarëve. 

Gjatë vizitës sime të më vonshme në Prizren, më vitin 1999 kohë kur 
mori fund lufta në Kosovë, u interesova për fletoren origjinale. Në Vermicë 
ishte demoluar shkolla fillore nga nacionalistët serb dhe më orjentuan që të 
takohem me drejtorin e shkollës së Vërmicës, Nexhip Kadrijaj. Nga ai dhe 
nipi i tij Bujar Pulaj e kuptova se libri është pshtuar nga shkatërrimi dhe 
është dërguar në Zvicërr tek te Nuri Pulaj.  

Shkresa e instruktorit të shkollës 
 
   Ali Santuri punon me kl.I, II,e me III. Dhoma mësimi është e vogël. Me 
bë klasë kombinueme nuk ka vend për nxënësit. Çdo klasë vjen veç e veç, 
kështuqë secila klasë në dy ditë njëherë nuk bjen me ardhë në shkollë. Si 
ndamja e klasave ashtu edhe numri shumt i nxënësve, Ali Santurit nuk i 
pengon kurgjë. Dëshira dhe vullneti i tij të pakufishëm ndaj detyrës 
programit mësimor është zhvillue në tërësi. 
         Nxënësit e klasës i kanë përvehtësuar mirë lëndën e abetarës. Poashtu 
edhe në aritmetikë janë të mirë. Leximi në klasën e dytë nuk është aq i 
rrjedhshëm. Katër veprimet aritmetikore janë zhvillue mirë. Në klasën e tretë 
zhvillonte copën e leximit ”Mësuesi e mjeku”. Tue spjegue mbrendinë e 
copës shumë mirë luftoi kundra mistiçezmës. 
       Nxënësit janë të gjallë, lexojnë natyrshëm e copat e zhvillueme 
spjegojnë mirë.  
      Për zhvillimin e gjeografisë ka bërë hartën e Kosmetit. Mbi mjeshtrinë e 
popullit tonë kur është folë, nxënësit fare mirë shprehen mbi përparimin e 
bujqësisë ne ven din tonë si formimi i KK Punës. 
     Mësuesi veqanërisht ka vu kujdes hartimit. Janë bërë shumë hartime dhe 
janë korigjue mirë nga ana e mësuesit. Rregullisht çdo muej del gazeta e 
murit. Në të vehen hartimet e nxënësve dhe letrat që bajnë korespodencën 
me shkolla të tjera. 
   Si përgjegjësi i grupit sindikal ka ndihmuar mjaft arsimtarëve të rinjë mbi 
organizimin e punës nëpër shkolla të tyre. Puna e tij jashta shkollore është 
baraz me punën shkollore. Mjaft ka ndihmue organizatës së Frontit 
Popullor;Ka organizue e udhëheq kurse analfabetike. Për punë në fushën 
kulturore, arsimore është shpërblye dy herë nga ana e Drejtoratit arsimor të 
KAKM. Një herë 1800 dinarë, e një herë me 5000 dinarë. Si udhëheqësi i 
pionerëve me ta sillet si shoku i tyre më i vjetër dhe ka dhënë një çfaqëje. 
Mësuesi Ali Santuri në këtë vjet shkolluer i ka plotësue të gjitha detyrat e 
ngarkueme dhe është si shembull.  
Vërmicë, më 15.V.1950 
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Shkresa e dytë të instruktorit 
 
 Mësimet që në të dy klasa janë zhvilluar 
simbas planit e programit mësimor. Programi është 
zhvillue dhe përvetësue në tërësi. Megjithë se në 
dhomën e mësimt të tij nuk ka asnjë bankë shkollore 
ky vet i ka bërë banka primitive, kjo nuk ka humb 
aspak vullnetin e tij. Nxënësit janë pajisur me 
dije të plotë. 
 Si drejtor shkolle është interesue për 
mirëvajtjen e shkollës si për organizimin e punëve, 
ashtu edhe për ndërtesën shkollore e cila është në 
goditje e sipër. Punët administrative i kryen me 
kujdesë e me kohë. ?shtë i përpikët në detyrë.Puna 
e tij jasht shkollore nuk mbetet aspak mbrapa punës 
shkollore, ndihmon organizatave masovike dhe gëzon 
autoritet si në popull ështu edhe tek 
pushteti.?shtë lavdërue prej udhëheqësisë së ekipës 
shëndetësore me rastin e vizitës së sajë që ka bërë 
këtij katundi. U ka ardhur në ndihmë anëtarëve të 
ekipës në fjalë. 

 Ka udhëheqë kursin e kulturës së 
përgjithëshme. 

 Në bazë të punës së ekipeve Ali Santuri 
në këtë vjet shkollor, plotësisht i ka kryer 
detyrat e ngarkuara dhe është si shembull. 

 
 

18.IV. 1951 Vërmicë 
 

 

Misterioziteti i vrasjes 
      Aliu lindi më 1922 në Prizren. Shkollën fillore e shkollën zejtare dhe 
semimaturën e kreu në vendlindje. Një kohë punoi në një dyqan si ndihmës i 
Fehmi Bojaxhiut duke shitur bojëra. Në kohën e mbretërisë shqipëtare, ai si 
fëmiu  më i madh i Hajrullahut, fitoj të drejtën të punoi në shitoren e tyre si 
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tregëtar dhe pemëshitës. Edhepse si punëtor i thjeshtë, Aliu u dha shumë pas 
leximit dhe hulumtimeve, për dije dhe shkollim. Pas kursit tregtar dhe 
punëve tregtare vajti në kurset edukativo-arsimore të natës për t´u shkolluar.       
Me çeljen e kurseve pedagogjike në Kosovë, ai shfrytëzoi rastin dhe u 
regjistrua në kursin e shkollës së Gjakovës. Kursi ishte formuar me qëllim 
për edukimin e popullatës shqiptare gjë që ishte pikënisje për edukimin dhe 
arsimimin shqip, pas luftës së vitit 1941 në Kosovë.  
      Qytetarët e Prizrenit, si njohës të gjuhës turke e mbanin vetën si qytetarë 
me traditat e kulturës turke. Gjuhën shqipe e përdornin më tepër fshatarët e 
rrethit të cilët nuk pësonin ndikim nga kultura turke. Prandaj Aliu më tepër 
fliste gjuhën turke se sa shqipen. Prandaj gjatë studimit pati edhe vështërsi 
me gjuhën shqipe, ndërsa në lëndët shkencore ishte shumë mirë. Për këtë 
arësye rridhnin gabimet gjuhësore në shkresat e tia.  
     Me iniciativën e Aliut, në studimet e mësuesisë shkuan edhe vëllezërit e 
tij Tahiri dhe Mahmuti. Vet Tahiri e karakterizon vëllaun e tij si adhurues të 
leximit dhe të shkollimit gjë që  ka ndikuar tek te vëllezërit që të vazhdojnë 
shkollimin për mësues. 
     Aliu pas përfundimit të kursit, me urdhërin e Këshillit Popullor të 
Prizrenit, ku si udhëheqës ishte Ali Daut Hisari, u caktua që të shkojë dhe të 
punojë në fshatin Vërmicë. Vërmica është në kufirin Jugosllavo-Shqiptar, 12 
km larg Prizreni. Aty nuk kishte shkollë dhe 
Aliut i mbetej puna që të iniconte dhe të organizonte fshatarësinë për 
formimin e shkollës dhe ta zhvillonte organizimin e mësimeve me nxënësit.  
    Por në anën tjetër organet e ”UDB” -ës (Unutrašnja Državna Bezbednost - 
Organet e Sigurimit Shtetëror) penguan në kryerjen e punëve dhe dëshiruan 
që Aliun ta angazhojnë edhe në punën tjetër ilegale të spiunimit në kufi në 
mënyrë të detyrueshme. Kapiteni i policisë i angazhuar përreth kufirit 
Jugosllavo-Shqiptar,  me emrin ”Kapetan Lluka”, i kombësisë malazeze, 
kërkoi nga Aliu që të spiunonte rreth kufirit Shqiptaro-Jugosllav dhe të 
depërtonte në brendësinë e Shqipërisë që të ndërlidhej me spiunët  tjerë që 
ishin mbrënda teritorit shqiptar.  
    Dyshohet se Kryetari i Këshillit Popullor, Ali Dauti Hisari, e pat dërguar 
qëllimisht Ali Santurin në Vërmicë sipas një urdhëri të nënshkruar nga ai - 
gjoja thjeshtë për ushtrimin e detyrës si mësues. Në fakt, qëllimi ishte që ta 
kthente në vegël spiunazhi në favor të U.D.B-ës.  Por mësuesi Ali nuk e 

pranoi kurrë punën e spiunimit. 
Në fotografi Ali Hisari Dauti (Prizren, 1918-
1976). Si fëmijë kaloi në shqipëri për t'u 
shkolluar. Atje kreu shkollën fillore dhe shkollën 
e mesme teknike dhe u emërua nëpunës në 
Bashkinë e Tiranës. Më 1941 u kthye në Kosovë 
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dhe punoi në zyrën e punëve botore në Bashkinë e Prizrenit. Gjatë luftës 
kreu funkcione politike dhe fitoi funkcione të larta politike në pushtet dhe në 
organizatat shoqërore politike të Jugosllavisë. Pas luftës u emërua drejtor i 
shkollës së Mesme Teknike dhe krahas ushtroi funkcione të larta në pushtet 
dhe u emërua Kryetar i Kuvendit të Komunës së Prizrenit dhe deputet në 
Parlamentin e Kosovës. (Ky e dërgoi Ali Santurin në Vërmicë).  
Edhe dy fëmijët e Ali Daut Hisarit, Bashkim Hisari dhe Besnik Hisari 
vazhduan aktivitetin e babës së tyre duke punuar nëpër organet  politiko 
shoqërore të pushtetit Jugosllav. Ndërsa Bashkim Hisari si kryetar i 
Komitetit më vitin 1989 e bllokoi përshtatshmërinë për arsim djalit të Ali 
Santurit, Bajram Santurit duke shpallur atë si i papërshtatshëm për arsim 
dhe duke manipuluar me punët politike e instaloi gjygjin kundra familjes 
Santuri dhe u gjykua gruaja e Bajram Santurit (Bahrije Santuri), me 15 ditë 
burgim.  
   Në botën e jashtme emri i Bashkim Hisarit përmendet për të keq, se në 
kohën kur janë vrarë vëllëzërit Gërvalla ai e paska kryer punët e konsullatës 
dhe në likuidimin e tyre ilegal, pasiqë edhe në atë kohë kishte qenë në 
konsullatën Jugosllave në Gjermani.  
   Ndërsa djali më i vogë i Ali Dautit, Besnik Hisari në kohën kur të gjithë u 
diferencuan dhe lëshuan në mënyrë demonstrative organet e pushtetit 
Jugosllav, ai mbeti besnik ndaj organeve serbe dhe më 1995  u bë drejtor i 
Kryqit të Kuq Jugosllav dhe mbajti e ushqeu serbët të ikur nga Kroacia në 
Kosovë dhe iu ndihmoi atyre që të rivëndosen në vendet tona, derisa ata ne i 
burgosën e malltretuan duke lënë familjet të tëra pa ushqim dhe për ta gjetur 
bukën e gojës u detyruam të dalim në botën e jashtme. Neari Skenderi e 
mbron karakterin e Besnik Hisarit dhe arsyeton që Besniku paska punuar 
për të ushqyer edhe qytetarët e Prizrenit duke u ankuar serbeve për gjendjen 
e tyre. Prandaj propozoi që ai të diferencohet nga vëllau i tij i madh. 
 ”Ali Daut Hisari paska një lloj fletoreje që i paska shkruar ngjarjet dhe 
veprimtarinë e tij” - thot Neari Skenderi, djali i motrës së Ali Santurit, dhe 
thekson se Besnik Dauti ka vepruar pozitivisht gjatë kohës së punës si 
drejtor i ndihmës së Kryqit të Kuq në mbledhjen e materialeve 
kundërveprimi ndaj padrejtësisë së nacionalistave serb, ku përveç serbeve 
ndihmat u janë drejtuar edhe shqiptarëve.  
Me këtë qështje dakordohet edhe Mahmut Santuri i cili thot se mos të 
përzihet emri i Daut Hisarit që nuk kemi dëshmi dhe dyshimet mund të jenë 
të gabuara kurse personat në fjalë mund të shiqojnë shtrembët për shkrimet 
e këtilla.   
Sipas tregimeve të vëllezërve të Aliut: Mahmutit dhe Tahirit, ”...Shkaku i 
plagosjës së Aliut është mospranimi i tij që të bëhet spiun! Ata e marrin 
Aliun dhe dërgojnë deri në vijën e kufirit dhe thojnë: ”Nëqoftëse ti Ali 
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Santuri nuk bashkëpunon me neve atëherë ne do të të vrasim këtu, mu në 
kufi !””, - theksojnë Mahmuti dhe Tahir Santuri që paskan dëgjuar nga 
vëllau i tyre, Aliu. 
     Tahiri vazhdon: ”Aliun kanë dashur ta dërgonin edhe në Shqipëri, që të 
lidhej me spiunët e tjerë, për rrëximin e qeverisë së Enver Hoxhës dhe që të 
propagandonte për bashkimin e Shqipërisë me Jugosllavinë si Republikë të 
shtatë të Jugosllavisë.” 
     ”Bile, ia kishin caktuar edhe pseudonimin e tij, ”Labud”- shton Mahmuti 
dhe vazhdon së spjeguari. ”Ai duhej t´i linte informatat në një lis të caktuar 
me një zarf, që mos të diktohej nga të tjerët dhe mos të zbulohej sekreti i 
UDB-ës !”  
Prej vështirësive manipuluese politike të kapitenit të policisë që ushtronte 
mbi Aliun me nxitje të ndryshme që të bashkëpunonte me të, Aliu shprehu 
demoralizimin dhe dëshpërimin e vet para babait të vet për vështirësitë e 
punës edhe se çka po ndodhte me të në Vërmicë. 
I ati ia këthen me një nervozim: ”Hiqu tyre, se nuk ka hajr prej asaj pune dhe 
largohu prej Vërmicës!” Ai nga pesimizmi i shkaktuar nga të gjitha anë; nga 
mosinteresimi i fshatarëve për arësim, nga njëra anë dhe nga vështirësitë e 
ambientit  të punës si edhe nga kërcënimi i U.D.B-së, nga ana tjetër u 
detyrohet ta braktiste punën, megjithatë prap pas një kohe  këthehej në 
Vërmicë, me besim se në të ardhmën do të ndryshonte gjendja në favor të tij! 
Por dita-ditës udbashi nuk e linte të qetë dhe vazhdonte me kërkesat e tij 
kërcnuese.  
      ”Kapiteni përveç provokimeve dhe luftës psikologjike që bëri mbi Aliun 
më vonë filloi t’i nxiti edhe funkcionarët tjerë partiak duke i dërguar tek 
Aliu, me qëllim ta bindnin për  pranimin e ”detyrës”. Megjithatë ata nuk 
mundën ta bindnin, atëherë fillonin duke fyer e kanosur me vrasje. 
Funkcionarët që ndërhynin tek  Aliu në mes të tjerëve ishin edhe Elhami 
Nimani (vëllau i Gjavit Nimanit) dhe Bajram Hanxhiu (ky i fundit si 
bashkëpunëtor i UDB-ës së Prishtinës, dhe si ish shok i vjetër i Aliut e 
paralajmëron për rrezikun që kanosej )”- skjarohet  me shkrimet e Tahir 
Santurit 
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Shkrimi i Tahir Santurit 

 
Aliu duke ndier rrezikun dhe ndonëse i ngarkuar me luftën psikologjike, nuk 
la pa pasqyruar aktivitetin e tij arsimor duke shkruar ”Historiatin e Shkollës 
së Vërmicës” dhe dokumenton për lexuesit e më vonshëm që të njihen me 
karakterin e tij të pastër prej një mësuesi të vetëdijshëm për vlerën e arsimit. 
     Organet  e UDB-ës duke parë se qëllimi i tyre nuk po realizohej, e 
transferuan Aliun në Hoqë të Qytetit, pak më larg nga kufiri Shqiptaro-
Jugosllav. Por edhe aty UDB-ja kishte vënë kriminelin Shaqir Rashkën . 
Megjithëse ai nuk kishte arsim përkatës për vend pune si arsimtar por 
punonte në atë vend pune me njëfarë kursi politik. I cili ishte i njohur si 
egzekutues i vrasjeve të shumta në favor  të UDB-ës. Ai, bari i thjeshtë nga 
Hasi i verbër për zbatimin e urdhërave të UDB-ës, akoma ishte i gatshëm për 
krimet  të reja. Përveç asaj ate e karakterizonte imoraliteti që tregohej nga  
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provokimet e arsimtareve Igballe Celina-Çavdarbasha dhe  Feriha Dida të 
cilat kërkonin nga drejtori i shkollës Ali Santuri mbrojtje morale. Qëndrimi i 
drejtorit ndaj Shaqirit bëhet shkas që edhe ky t’i kërcnohet duke pasur dhe 
përkrahjen e UDB-ës.  Kështuqë përveç problemit që pati  Aliu më përpara 
shtohet edhe ky njeri problematik. 
     Aliu tash më ishte person i padëshirueshëm, nga njëra anë UDB-ës si 
rezulltat i mospranimit të ”detyrës” për spiunazh dhe si pengesë e kundra 
imoraliteti të Shaqirit, nga ana tjetër, pra duhej gjetur rastin për ta realizuar 
objektivin ndaj tij,  për ta likuiduar. 
     Mësuesja Igballe Celina-Çavdarbasha e cila ka qenë e pranishme në 
kulminacionin e ngjarjes me syt të përlotura e përs hkruan krimin e zhvilluar 
kështu:  
     ”Aliu kishte marak të bënte vetë ushqim dhe atë mbrëmje, duke 
pritur që të zihej fasulja për darkë dhe për të ngrërë së bashku. Ishim 
ulur, unë Ferihaja dhe Aliu, në tavolinë ku Aliu lexonte një libër kur 
papritur, krisi pushka nga dritarja e prapme të shkollës...Gjoksi mu 
mbushë me pika gjaku dhe mendova se u plagosa... por dhëmbje nuk 
ndieva... Aliu e mbante dorën në sy...Gjaku ia kishte mbuluar 
fytyrën...Atëherë kuptova se jo unë, por Aliu ishte i plagosur. Ashtu i 
plagosur menjëherë vrapoi te dera e shkollës për të shiquar kush ka 
shtirë me armë dhe u ulë në pragë të derës.”  

Në fotografi: Igballe (CELINA)-Çavdarbasha 
(Prizren, 1932). Shkollën fillore e gjimnazin e 
kreu në Prizren, më 1948 u emërua nëpunëse e 
më 1951 referente në Pleqësinë e Arsimit në 
Prizren, pastaj mësuese në Hoçë të Qytetit, Zhur, 
Mamushë e Prizren ku prej 1996 derisa del në 
pension më 1988 punoi edukatore në Qendrën e  
fëmijëve të moshës parashkollore. 
 
    Ndërsa Feriha Dida thot: ”Në atë mbrëmje 
para se të ndodhet rasti, Aliu u hidhërua ndaj 
Shaqirit sepse ai e mashtroi Aliun më 1 Prill që 

ishte zakon të ditë së mashtrimeve dhe Aliut nuk i ra ndërmend dita e 1 Prilli 
si ditë e mashtrimit dhe i lëshoi fëmijët të shkojnë në shtëpi, duke menduar 
që duhet të shkon në Prizren. Shaqiri e mashtroi Aliu duke bindur se Aliu 
duhet të shkonte në Prizren për një rast familjar gjë që ishte rrenë e 1 Prillit, 
kështuqë Aliu u hidhërua Shaqirit.  
Por, atë mbrëmje në fshat u bë një aktivitet i jashtëzakonshëm të aktivistëve 
politikë. Tek ne, në shkollë, vinin aktivistat politikë për të kërkuar sheqer, 
krypë, vaj etj. ku ne rrinim. Ndodhën hyrjet dhe daljet të shpeshta nga 
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dhoma e jonë nga ana e aktivistave, rasti i çuditshëm, nga se atë natë e 
plagosën Aliun. Pastaj në hetimet e sipër, kemi vërejtur se fërkemet e 
këmbëve të vrojtuesit, kishin mbetur në dritaren e dhomës ku rrinim dhe ku 
u plagos Aliu dmth. se dikush ka shiquar nga dritarje, prej nga gjakatari e 
shtiri me pushkë Aliut. 
Pas krismës Aliu u rëxua nga karrika dhe bërtiti ”Ah bre Shaqiri më vrau” 
dhe aty për aty hyrën ata politikajt të cilit vinin për të lypur sheqer e krypë. 
Kështu që u pa dhe u dyshua se ky ishte një komplot i përgatitur, nga se 
erdhën ata menjëherë pas kërsitjes së pushkës. 
 
     ”Aliu e pau Shaqir Rashkën duke ikur”. - thot Mahmut Santuri 
 
”Jo, më sa duket Aliu nuk doli jashtë, por, kur u rëzua bërtiti ”Më vrau 
Shaqiri” - tha Feriha dida. 
 
     Nga kartoni mjekësor, mjeku konstanton se krimi është bërë në ora 20.15 
taman kur krimbërësit shfrytëzojnë ”terrin e ujkut” për t'i realizuar qëllimet e 
tyre të mëshehëta. 
  
       Vrasësi vështroi nga dritarja, morri në shënjestër nga oborri i shkollës 
dhe shkrep pushkën drejt Aliut, drejtë në kokë të Aliut. Pra për ta lënë të 
vdekur - komplot ugurzi i UDB-ashve për ta likuiduar. Plumbi goditi në 
kokë të Aliut, por duke depërtuar rrëshqanas nëpër mollëzën e faqës dhe 
nëpër hundë. Plumbi e përshkoi tej e përtej dhe dhe përplaset në murin e 
dhomës. Megjithatë plaga nuk i shkaktoi vdekjen e menjëhershme, por si 
pasoj e plagosjes së rëndë nga e cila vuajti afro katër vjet nga dhëmbja e 
madhe të kokës, vdiq. 
 Një person NN, duke njohur ngjarjen e ndodhur, përshkruan njerëzit që  
mblidhen para spitalit të Prizrenit dhe nëpër rrugë ku njeri tjetrit kanë 
përshpëritur me habi: "Aliun e paskan plagosur", "Aliu qenka plagosur", 
"Aliun e prunën me kali të përgjakur ", njerëzit afrohenin nga kurioziteti.  
Personi spjegon analogjikisht ngjarjen dhe duke njohur shokun e vet të 
mahallës dhe shpejton në drejtim të spitalit. Aliun e gjenë të shtrirë në shtrat, 
infermieret duke dhënë ndihmëm e parë në spital. 
"Aliu duke u gjendur të shtirirë në shtrat gjatë ndihmës eë parë dhe duke 
pasur fytyrën e përgjakur nga plaga e keqe që kishte pasur në fytyrë, mu në 
pjesën e mollëzës dhe të hundës unë e pyeta: 
     - Kush të bëri kështu bre Ali?!  
Ai duke mos më pa nga mbështjellësat dhe motrat medicinale, më tha: 
    - Kush më pyet?! Kush je ti?! 
    - Unë jam ”NN-i” - i thashë 
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    - Shaqir Rashka! - më tha. 
     Te dera e spitalit ishte UDB-ashi, kapetan Lluka, unë  e shkrujta emrin e 
vrasësit në një letër dhe ia dhashë letrën Kapitenit duke i thënë: 
     - Urdhëroni deklarimin e të plagosurit. 
Ai u hidhërua duke ngritur zërin dhe më bërtiti: 
    - Kush je ti që po përzihesh në punët e hueja?! Çka të intereson kjo punë 
tye?! - më tha Kapiten Lluka. 
    - Unë jam një qytetar i ndershëm dhe si çdo qytetar i ndershëm, kam të 
drejtë me marr deklaratën e një të plagosurit, po që vdes, të mos humbet 
dëshmia. Se bën vaki që i plagosuri vdes dhe mbetemi pa ditur vrasësin - ia 
këtheva me kujdes milicit dhe e pash se atij nuk u erdhi mirë pse ia dorëzova 
letrën e shkruar." 
     Nga regjistri i kartonit mjekësor, mjeku e konstaton edhe humbjen e syrit 
të djathtë. Por dëshmitari NN nuk pajtohet me qëndrimin e shkrimit dhe thot:  
     -Syri i Aliut ishte në vend dhe nuk ka pasur dëmtim, unë isha aty dhe e 
pashë me sytë e mi, se syrin e ka pasur në vend që për mendimin t’im syri i 
tij ishte i shëndoshë dhe pa u dëmtuar. Çudi, se si ndodhi që në operim e 
sipër ia hoqën syrin?!.- sygjeron NN si dyshim edhe ndaj mjekësisë dhe i 
shton:  

- Sigurisht paska qenë ai mjeku italian që quet Luciano Matroni. 
Gruan t'ime të parë, së bashku me foshnjën në bark, ma mbyti me 
operacion të "prerjes mbretërore".  

- Ai u tregue i pa aftë dhe ku me dijtë se ai a ka qenë mjek apo jo, 
sepse erdhi nga Italia në kohën e luftës, ndërsa atëherë futeshin 
njerëz në punë të ndryshme duke mos pasur për dijeni e as kontroll 
ndaj profesionit të tyre. 

     - Ti mos ma përmend emrin t'im sepse janë vrarë shumë njerëz gjatë 
dëshmimeve të tilla. Si bie fjala babai i Veton Suroit i cili ka qenë edhe më i 
përmendur se babi i yt dhe po që afroheni të zbuloni vrasjen mund të 
ndodhet që edhe Juve të vrasin,  nga se ata nuk dëshirojnë të zbulohen edhe 
më pak të përgjigjen dhe për të ikur përjegjes bëjnë sulme të papritura, 
prandaj kisha me të këshilluar që emrat mos t’i përmend. 
    ”Mua më kanë sulmuar, babën ma kanë vrarë, deri sa duhet të shukatim 
emos të zbulohen vrasjet!? - i thash pers onit NN.  
Nga mos dija, duke mos i ditur hollësirat ende duke hulumtuar më kanë 
sulmuar duke ma fëlliqur karakterin e babait tim dhe të familjes s’onë. 
Prandaj, këto sulme më kanë nxitur që të hulumtoi edhe më tepër dhe të jam 
më i guximshëm.  
Bie fjala, në ushtri, ku duke kërkuar të drejtat tona të barabarta, më burgosën 
dhe ma ngjitën etiketën e propagandatorit, separatistit, iridentistit etj, e më 
vonë më lënë edhe pa punë, duke më diferencuar me politikën a kurdisur të 
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Millosheviqit, me diferencime ideopolitike kundra shqiptarëve të Kosovës, 
na përjashtuan nga puna etj. Na dobësuan ekonominë familjare, ma shtuan 
diferencimin ideopolitik pas 10 viteve të kaluara nga burgu. Kështu më 
përzunën nga vendlindja me manipulime të ndryshme politiko -ekonomike. 
Prandaj nuk kam arsye të frigohem. 
Me një rast një berber i udbës më tha:  

- Babën ta kanë vra për shak të femrave. 
- E kush është vrasësi? -ia këtheva.  
- Nuk e di? - më tha 
- Po si po din që babën ma kanë vrarë për shkak të femrave?! 
UDB-ashët, pra, para kohe ma njollosën babain tim duke istaluar me 
parasynim për t’i humbur fërkemët e gjakatarëve dhe shtijësave të tyre.  
Thënë se është vrarë për shkak të imoraliteti ndaj femrave dhe nga ana 
tjetër, përkundër faktit se ende nuk u zbulua vrasësi edhe pse, ta zëmë se 
UDB-ashët japin kahje imoraliteti, vehet pyetja: "Kush është vrasësi?!, 
Pse nuk e zbuluan vrasësin ata?!" e askush nuk duel deri më tani t'i 
përmend këto fakte që ne të familjes Santuri i dijmë dhe njerëzit kanë 
frikë të bisedojnë për vrasjet ilegale. 

     ”Ali Dauti-Hisari ishte aktivist politik i rrethit të Prizrenit, menjëherë 
përgatiti katër aktivistë (kolegët e tij), në mbledhje të Kryesisë së Këshillit 
Popullor - më parë për ta përgënjeshtruar aktakuzën e Ali Santurit  duke 
krijuar alibi, kinse Shaqir Rashka, në kohën kur krisi pushka, ishte në 
mbledhje të aktivit politikë. Katër aktivista dolën në mbrojtje të Shaqirit  i 
cili lirohet nga burgu si i pafajshëm,. Ndërsa, si fajtor e ngarkuan një ish 
xhandar të Shqiprisë, të cilin e kishin pasë burgosur menjëhrë pas plagosjes 
së Aliut. Për ta kamufluar vrasësin e vërtetë dhe u pretendua se kinse vrasjen 
e paska kryer ish xhandari i shqipërisë. Kështu kishin dashur ta bindnin 
Aliun se ish xhandari i Shqipërisë ishte plagosësi i tij. Por Aliu e hedh 
poshtë versionin e tyre duke spjeguar se me ish xhandarin e Shqipërisë nuk 
ka pasur asnjë konflikt dhe si pasojë, nuk ka arësye të dyshohet për krimin 
nga ana e tij. Aq më tepër kur vet Aliu, me sytë e tij e kishte parë Shaqir 
Rashkën në ikje e sipër pas atentatit, e jo duke cilësuar Shaqirin si spektator 
kureshtar siq pretenduan katër dëshmitarët e rremë që ishin: 1.Hashim 
Krasniqi (që më vonë ka punuar si gjyqtar në Prizren), ndërsa në moshën e 
vjetëruar kërkoi ndihmë nga Zoti, duke shkuar të falet në xhami  2.Vëllau i 
Hashimit (që ishte Kryekëshillëtar i Fshatit Hoqë të Qytetit), 3. Njëfarë, 
Malë ..?.  dhe 4. Adem Kaçamaku (fëmijët e të cilit më vonë kanë punuar në 
SUP-in  e Prizrenit).” Jo vetëm këta që kanë pasur vende dhe pozita politike 
e shoqërore, por, në atë kohë edhe personin NN, duke njohur krimbërësin, 
kanë dërguar në detyrë të punoi në Bashkësinë Lokale të Hasit, mu në Has, 
më afër gjakatarit Shaqir Rashka, për ta pasur nën mbikqyrjen e tyre.  
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Personi NN. duke pasur kujdes e duke u shoqëruar me ta, e duke u bërë 
shokë me kapitan Llukën. Shpëton veten. Kështu, personin NN, mbajtën nën 
kontrollin e tyre vite me radhë. 
Duke ditur për intrigat e tyre personi NN. nuk guxon ta përmend emrin në 
masmedia.              
. Personi NN duke ndejtur në një rast në formë kinse talljeje ngacmon dhe 
provon se si vepron Shaqiri, duke i  thënë ”E more në qafë Aliun të 
pafajshëm” 
     - Av... Av... Av... Pas thënjës sime desh u tranua Shaqiri, besa edhe unë 
kesh i kujdesshëm, sepse çka s’bëhet, prandaj edhe nuk e zgjata më 
muhabetin. 
     - Hë, çka tha tjetër? - pyet djali i Aliut 
    - ?ka ka me thënë desh u tranua, nuk e zuni vendi dhe u ngrit në këmbë 
duke u endur andej këndej, desh e humbi vetën. 
     - Hë, a pranoi ai? - prap pyet duke kërkuar përgjegjen kryesore. 
     - Jo, nuk tha, Po!, Por e pash se u qetësua pa masë. Edhe si të thot ai, më 
krejtë haptas - Po?!!!.  
     Bajrami mbeti prap i pakënaqur, nga përgjegjet të pa përfunduara. 
    Këto fakte e të tjera si këto, i dëshmon edhe Tahiri, vëllau më i vogël i 
Aliut dhe vazhdon: 
    ”Në atë kohë burgosën Shaqir Rashkën, pastaj ish xhandarin e Shqipërisë 
dhe Ali Dauti-Hisari don ta bindë Aliun se vrasësi i tij ishte ish xhandari i 
Shqipërisë tek i cili kanë pasur pikësynimin e ngjitjes së fajit.” 
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Kartoni i të plagosurit Ali Santuri, nga Ambulanca poliklinike të spitalit të 
Prizrenit, ku mjeku konstanton rastin e plagosjes më 8 -IV-1952 në ora 20,15 
dhe diagnozën me humbjen e syrit të djathtë  
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Mahmut Santuri shton: 
    ”Në atë kohë burgosën edhe njëfarë Hasaf-in, mbiermri i të cilit nuk më 
kujtohet, ai ishte më duket,  fejuari i mësueses Feriha Dida. Organet policore 
dhe aktivistat e tyre shpallën dyshime dhe sugjerime se kinse Aliu pati 
relacione dashurie me bashkëpunëtoret e tij dhe tentuan ta japin kahje 
imorale vrasjes së Aliut, përkundër faktit të kërcnimit të mëhershëm në kufi 
nga kapiten Lluka dhe më vonë nga Shaqir Rashka. Shaqirin e mbrojnë ata 
katër aktivistët politik duke dëshmuar se pas krisjes së pushkës, kinse nga 
mbledhja e aktivit politik paskësh dalur jashtë për kuriozitet sa për të parë se 
kush shtiri me armë zjarri. Megjithatë Aliu ishte i sigurtë dhe paditi Shaqir 
Rashkën, organet hetuese nuk muarën për bazë deklaratat e tia. Pas një kohe 
Shaqiri u lirua me dyshimtarët tjerë. Aliut nuk i mbeti tjetër veçëse dyshimin 
themelor të shpalli kundër kapiten Llukës. Ai i përshkroi rastet me analiza të 
sakta dhe jemi të bindur se kjo ka qenë një kurdisje nga organet e UDB-së. 
Duke marrë parasysh injorimin e spiunazhit, qysh në fillim kur deshi t´ia 
imponojë Aliut kapiten Lluka, që në start kur u caktua Aliu si mësues në 
Vërmicë.” 
     Në mënyrë identike spjeguan vëllezërit e Aliut bisedat dhe analizat e 
ngjarjeve në mesin familjar dhe Mahmuti në mes tjerash shton:  
    ”Në gjyq Aliu shprehi dyshimin ndaj kapiten Llukës por gjyqtari ia kthei 
me neveritje që të mos dyshon  në kapitenin, duke i thënë, në gjuhën sërbe: 
”Sumnjaj na koga hoces, samo ne na kapitana Lluka!” (Dysho cilitdo, vetëm 
jo kapiten Llukës) dhe e mbylli fletoren e vet. 
     -Ne duelëm prej gjyqit gojëmbyllur. Aliu më tha: ”Ik Mahmut, se këta 
qenkan në prapavijë” - duke përforcuar dyshimin tonë dhe më tha:  
    ”Mua më plagosën. Të ikim sa nuk ta kanë bërë edhe ty sikurse mua ose 
më keq. Ta shpëtojmë familjen aq sa të mundemi, se tani s´kemi ç´të 
bëjmë!” 
     Në raste kur ndesheshin rrugës ballë-përballë me kapiten Llukën, ai 
gjithëmonë kthente rrugën dhe ikte në anën tjetër të trotuarit. 
      U pa se kapiten Lluka ishte fajtor dhe iki shumë here nga ne, në anën 
tjetër të rrugës, përkundër që përpara ai nuk ia lente vendin Aliut”- thot 
Mahmuti   
     Vëllezërit e Mahmutit për të qenë më sigurtë hulumtonin vazhdimisht. 
Njëri nga hetuesit e rastit, inspektori i policisë në mëshehtësi tregon llojin e 
armës se me analiza konstatoi që arma ishte pushka karabiniere të tipit 
italian.  
    ”Italianët i patën do pushka të shkurtëra gjatë luftës më 1941-45 dhe me 
siguri vrasësi përdori aso pushke. Plumbin e gjetën në mur,  pasiqë kishte 
pasë kaluar rrëshqanas nëpërmjet mollëzës dhe syrit të Aliut.”- thot Mahmuti 
dhe vazhdon: ”Aliu nuk vdiq menjëherë por pas katër viteve. Kur plagosën 
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Aliun, s´patën ambulancë në fshat për ta dhënë ndihmën e shpejtë. Spitali më 
i afërm ishte në Prizren, 7-8 kilometra larg nga fshati Hoçë. Në  
atë kohë mjet transporti nuk kishte. Fshatarët që ishin gjendur në ndihmë të 
parë, bartën me një kal deri  në spital. Aty u dha ndihma e parë, por mjete 
për operacion nuk patën dhe u dërgua në spitalin e Beogradit.”-  spjegojnë në 
mënyrë identike të dy vëllëzërit e Aliut. 

 
Në fotografi është 
Ali Santuri pas 
operacionit të parë 
në Beograd më 
datën 20-V-1952. 
Nga fotografia 
shihet pamja e 
fytyrës pas plagosjes 
dhe mjeshtëria e 
mjekëve të 
atëkohëshme, ku 
personi NN i cili ka 
pa herën e parë në 
spital të Prizrenit 
para se të dërgojnë 
në Beograd, na jep 
sygjerime se Aliu e 
ka pasur syrin e 
djathtë të shëndoshë 
dhe nuk dinë me 
dhënë skjarime se si 
mbeti pa sy. Por 
duke thënë: "Ai e 
pati syrin në vend, 
pa dëmtuar dhe unë 

kisha thënë se diçka aty është e dyshimtë". Duke shiquarfotografinë: vara e 
qepur është drejtë prej mollëzës kah hunda, prerja e drejtë ku plumbi ka 
depërtuar. Var dhe prerje mbi sipërfaqen e kapakut të syrit  nuk ka. Prandaj 
si mund të dëmtohet syri mbrënda në kapak të syrit nga plumbi pa kaluar 
nëpër kapakun e syrit dhe rreth kapakut të syrit nuk ka shenja tjera dëmtimi. 
     ”Atje e operuan, por nuk pat sukses të plotë, pasi fytyra e tij mbeti e 
deformuar dhe përsëri e kishin bërë operacionin e dytë plastikë. Mjekët për 
plotësimin e pjesës së deformuar të fytyrës së Aliut e kishin marrë një copëz 
mishi prej butit të këmbës së Aliut dhe ia kishin ngjitur për ta përmirësuar 
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pamjen e fytyrës së tij të deformuar.”- tregon Mahmuti me imtësi që paska 
dëgjuar nga Aliu dhe vazhdon:  
     ”Por, Aliu mbeti pa një sy, në vend të syrit ia kis hin vënë një sy artificial. 
Që të mos dukej syri artificial, Aliu mbante syza gjithë kohë pas vrasjes.”  
 

Në fotografi Ali Santuri 
pas operacionit të dytë 
plastikë në Beograd më 
11-VII-1952. ku duken 
fijat e prerjes së 
operacionit. Tani 
mjeshtëria e mjekësisë ka 
dështuar, shihen vijat e 
prerjes afër syrit të Aliut, 
syri artificial, mollëza dhe 
hunda e përmirësuar, por 
tani edhe vija e prerjes 
lakuar mbi ballin e tij. Një 
njollë në vetullën e tij. Ka 
gjasa se në Beograd 
mjeku special ndoshta ka 
qenë në lidhje me UDB-ën 
ku ka bërë edhe 
"Mjeshtërinë" e vet të 
specializuar, për ta 
mbyluar nxjerrjen e syrit 
të Aliut dhe duke sakatuar 
më tepër. Prandaj më 
vonë Aliu edhe ndiente 

dhimbjet e mëdhaja në mbrendinë e kokës së tij, prej çka edhe vdiç. 
 
     Aliu ishte i fejuar. Por për shkak të ngjarjës dhe bukurisë së humbur 
babai i tij  i dërgoi fjalë mikut Sadik Ashikferkut, që, nëse duan, mundë ta 
tërheqin fejesën e vajzës së tyre. Miku i tij ktheu përgjegjën se prishja e 
fejesës nuk do të bëhet. E fejuemja e Aliut, Nefije Ashikferki ishte më e 
bukura e mahallës. Shumë femra të mahallës kishin zili për bukurin e saj, 
dhe në kohën kur u fejua, shumë vajza patën biseduar për fatin e saj  duke 
fejuar për një mësues, gjë që në atë kohë mësuesi vlerësohej shumë në 
qytetin e Prizrenit dhe njerëzit kishin respekt si ndër njerëzit më të aftë dhe 
të dijshëm. Por pas plagosjes bukuria e fytyrës së Aliut u prish. E fejuemja e 
Aliut ishte e dëshpruar për ngjarjen e pësuar te bashkëshorti i ardhshëm i saj. 
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Megjithate, fati i saj is hte shkruar që së bashku me Aliun të martohen. 
Filluan një jetë me trishtime të përjetuara dhe këto e lidhën më tepër 
dashurinë e tyre. Së shpejti lindi djali i tyre. Ai lindi në ditën e festës së 
Bajramit dhe ia ngjitën emrin Bajram. 
 

 
Nefije Santuri - Ashikferki, gruaja e Ali Santurit  
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     ”Por pas operacioneve Aliu gjithnjë ndjeu dhëmbje në kokë dhe ato 
asnjëhrë nuk pushuan. Përherë vuante nga dhëmbjet e mëdha në brendinë e 
kokës. Ato shpeshtoheshin! Kërkuam ndihma mjekësore, por nuk gjetëm dot 
zgjidhje, përveç barnave që ia zbutnin dhimbjet nuk mundëm të bëjmë asgjë 
tjetër.” - spjegojnë vazhdimisht vëllëzërit e Aliut. 
     - Pas katër viteve vdiq nga dhëmbjet e mëdha në kokë.”- thot Mahmuti 
Brenda asaj kohe katërvjeqare sa jetoi ai, lindën dy fëmijët e Aliut. Bajrami 
dhe Zyhdiu. Zyhdiu qe 40 ditësh foshnje kur vdiq babai i tij, ndërsa Bajrami 
i pat 2 vjetë, - thonë njerëzit nga familja dhe të afërmit e tyre që mbajtën në 
mendë ngjarjen e ndodhur. Aliu vdiq më 1956, në Prizren ku edhe u varros 
me nderime dhe rrespekt nga qytetarët prizrenas e sidomos nga kolegjiumi i 
tij arësimorë. Ai vdiq si mësues i dashur dhe me ndërgjegje të pastër. 
Vëllau i tij Mahmuti protestoi te organet mjekësore për mos mjekimin e 
duhur të Aliut dhe e shpreh dyshimin ndaj mjekëve dominues serbë me 
pyetje mjekut të Aliut:”..vallë, mos ka vdekur nga pasoja e dëmtimit të 
plumbit !?.” Doktori serb me një dredhi të kujdeshsme ktheu përgjigjen: 
”Po...Jo..aaa...nuk mund të konstatojmë se është nga pasoja e plagosjes, ai 
paska pas fat kaq me jetue, dhe nuk mundem me thënë se është nga plaga”. 
Në fakt familja e dinte se ai përpara ngjarjës ishte shëndoshë dhe kurrë nuk 
ishte ankuar nga dhembjet e kokës. 
Analizohen rrethanat dhe bisedat me njerëzit që ishin në ngjarje e sipër. Nga 
këto rrjedhë misterioziteti në variante ndryshme. Si bie fjala gjoja se Aliu u 
plagos për shkak të çështjes imoraliteti ndaj femrave. Në fakt krimin e 
kurdisi politika nacionaliste serbo-malazeze. Edhe sikur të sypozohet se 
ishte problem imoraliteti ndaj femrave, del pyetja:  
”Çfarë imoraliteti?, Pse nuk është spjeguar ky imoralitet nëpërmjet organeve 
të rendit e gjygjësor?!. Por lansohen vetëm nga UDB-ja, manipulime si të 
kryera. Pa skjarime!? Kush është vrasësi?  
Pse organet policore nuk zbuluan ende vrasësin?! Askush prej 
propaganduesve nuk e ceku emrin e vrasësit?!. ”Pse nuk zbuluan 
vrasësin!???.” 
Këta njerëz patën lidhje me organet politike dhe policore të fshehëta të cilët 
mbajtën pozitat më të mira në shoqëri dhe pas tyre vazhdojnë edhe fëmijët e 
tyre, siç dhe patën lidhje familjare në mes veti. 
Dali i Aliut, Bajrami, më 27. XII.1988 kërkoi prej Gjygjit të Qarkur të 
Prizrenit të hulumtojnë regjistrat, se a janë hetimet në vazhdim e sipër dhe si 
qëndrojnë çështjet në regjistrat e gjyqit. Nga kryetari i gjygjit, Masar Pirana, 
merr përgjegjen me sa vijon: 

- Unë do të kërkoi të gjithat arkivat e Prizrenit dhe të Pishtinës dhe do 
ta japi një përgjegje. - tha Masar Priana 
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-  
”Lidhur me kërkesën e Juaj të datës 27.XII. 1988 të paraqitur kryetarit 
të Gjykatës së qarkut në Prizren informoheni se është bërë kontrollimi i 
regjistrave dhe lëndeve të kësaj gjykate, të vitit 1952. Në regjistrat e 
kontrolluara në gjykatën dhe Arkivën e Kosovës në Prishtinë, është 
konstatuar se lënda lidhur me plagosjen apo vdekjen e Ali Santurit nga 
Prizreni, nuk është regjistruar në regjistrat e Gjykatës së qarkut në  
Prizren.”  
 

 
 
 
Shkresa e kryetarit të Gjykatës së Prizrenit, Masar Pirana.  
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Igballe Çavdarbasha - Celina hap dyshime të reja personave tjerë të 
pafajshëm. Ajo u deklarua që e njeh vrasësin dhe injoron çdo rast të 
më parshëm.  
Përbetohet se nuk guxon të tregoj vrasësin sepse frigësohet nga 
organet që vite me rradhë e kanë thirrur në polici. Arsyen e shkuarjes 
së saj nuk zbuloi dhe shpreh frigën se i humbë fëmijët e vet. 
”A është Shaqir Rashka?”- i pyet djali i Aliut, Bajrami 
”Jo nuk është!”- iu përgjigjet Igballe ?avdarbasha-Celina 
”Po, kush është vrasësi ?!” 
”Nuk guxoj të tregoj, frigohem për fëmijët e mi !”- i thot ajo. 
Megjithërespektin që ka ndaj Bajramit, ajo shprehu rezerva ndaj 
sqarimit të plotë të ngjarjes, domethanë nuk i vë emër vrasësit. 
     Në vitin 1996 Iljaz Llausha-djali i të pushkatuarit Shani Llausha 
thot: 
    ”Igballja më ka treguar se vrasësi i babait tim është edhe vrasës i 
babait tënd domethanë, Tasim Stavileci, dhëndëri i Mehmet Maliqit.  
Por Tasimi vdiq pa u deklaruar diçka të tillë.” - i tha Iliaz Llausha, 
Bajramit. E gjithë kjo si vrasës i Aliut mbetet hipotetike, sepse sipas 
të dhënave në një rast tubimi Tasim Stavileci është deklaruar hapur 
si vrasës i Shani Llaushës me fjalët: 
”Ne e vramë Shani Llaushën!”- domethanë se Tasimi burrërisht u 
deklarua për vrasjen e Shaniut, e jo të Ali Santurit. Me këtë dyshohet 
pretendimi i Iliazit që të nxitë Bajramin në hakmarrje ndaj personit 
tjetër. Këshuqë vrasja e Aliut hynë në misteriozitet edhe më të madh. 
Sështë çudi që për krimet e fshehëta u mbetet faji gjithëmonë të 
vdekurve.         
      Tasimi ka kohë që ka vdekur dhe e vërteta është mbuluar me te.          
     Por fajtor mbeten ata që mbajnë mëshehtësitë e krimeve dhe nuk 
dëshmojë të vertetën edhe me këtë mënyrë bëhen bashkëfajtorë me 
ta. 
      Ata që ”punuan” dhe fëmijët e tyre vazhdojnë të ”punojnë” në 
organet e punëve policore dhe për ti mbuluar fajet e prindërve të tyre 
duke u munduar ta nënçmojnë karakterin e mësuesit Ali Santuri. Me 
intriga i afrohen familjes së Ali Santurit, që t´i çfaqin dyshime dhe të 
analizojnë dobësitë eventuale për të ngatrue mesin familjar, me 
propaganda të ndryshme. Duke pëshpërit me thashetheme deri në 
vesh të familjes. Por, gjitha ato mbetën dezinformata. E vërteta 
mbetet te vet i vrari i cili sa qe gjallë u deklarua në prani të kolektivit 
edhe të familjes, se vrasësi ishte Shaqir Rashka të cilin e ka parë me 
sytë e tij duke ikur, pas atentatit me armë. 
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     Personi ”NN” punoi një kohë në Hasë dhe thekëson që është 
afruar Shaqir Rashkës dhe me një rast duke u tallur pat provuar duke 
thënë:  ”E vrave bre njeriun!” 
    ”Desh u  tërbue nga idhnimi” - thot personi ”NN” i cili pati shumë 
kujdes. Por poashtu edhe  Kapiten Lluka u bë ”shokë” me këtë, 
ngase ka ditur se si qëndron puna dhe me këtë mënyrë ka pasur 
personin ”NN” nën kontrollin duke dërguar ate të punoj afër Shaqir 
Rashkës. 
     Shaqir Rashka në pleqërinë tij u dha shumë pas rakisë. Thojnë se 
këtë e bënte nga dëshprimi dhe pendimi për krimet që kishte bërë. 
Sigurisht që nuk ishte krimi i parë që kreu ndaj Ali Santurit po 
tregonin se kishte kryer atentate të tjera. Vdiq si kukuvajkë në një 
shtëpizë të vetëm në skaj të rrethinës së Has-it në fshatin Milaj.  Ka 
lënë pas vetës vetëm një vajzë. 
  
     Pritet që Igballe ?avdarbasha-Celina të thot mëshehtësinë e vet. 
Duke mbajtur mëshehtësinë ajo e rritë dyshimin te të tjerët . Rrjedhin 
pyetjet nga kush frigohet për të ardhmën e saj dhe të familjes,  
domethënë mos vallë nga unë, apo nga sistemi egzistues ose  u zhyt 
në mashtrimin e kriminelëve të kohës. Prandaj le të qetësohen 
shpirtërat e paqeta, thona të vertetën sepse nuk thuhet kot: 
 
        Njëri bën, dyzet dyshohen !!!  
Porosia është e fundit:  
       Pra le të zbulohet vrasësi !!!  
        
       Gjaku, gjakëhupes, nuk jet !!! 
       Se e verteta del edhe prej pusit !!! 
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Puna dhe veprimtaria e Ali Santurit 
 
     Aliu nuk pat fat as jetë të gjatë. Ai vdiq i ri, në moshën 34 vjeçare, 
në moshën më të mirë të jetës. Si 26 vjeçar, u emëru si mësues në 
fshatin Vërmicë. Si i ri ka qenë i vetëdishëm për orientimin e vet. Me 
emrimin e tij si mësues u angazhua edhe të hapi shkollën e parë në 
Vërmicë. Menjëherë hasi në manipulimet politike të nacionalistëve 
malazezë dhe serbë si dhe të bashkëpunëtorëve të tyre që i thonin 
vetës shqiptarë.     
     U orientua për edukimin dhe arsimimin e popullit, ndërsa 
nacionalistët serbë për zhdukjen e arsimit shqip dhe të arsimtarëve.  

Pasi që politika ishte, që të gjithë 
arsimtarë duhej të ishin anëtarë 
të Lidhjës Komuniste të 
Jugosllavisë edhe Aliu u 
anëtarësua dhe veproi me luftë të 
ftohët nën kuadër të Partisë 
Komuniste të Jugosllavisë. 
Nëntoka e nacionalizmit kudo 
punonte dhe kurrë nuk pushonte, 
pra lufta e tyre ishte edhe në 
kuadër të Partisë Komuniste 
Jugosllave. Ata që nuk 
bashkëpunuan qenë të burgosur,  
të likuiduar,  ose të zhdukur në 
mënyrë misterioze. Nëntoka e 
nacionalizmit të kombit serb 

gjithnjë ka kundërvepruar ndaj përparimit të kombit tjetër e sidomos 
të edukimit dhe arsimimit shqiptar. Aliu nuk pranoi kurrë të punojë 
jashtë profesionit të vet si tradhëtar, në favor të kombit tjetër.  Duke 
ndierë kërcënimet projugosllave (dy vjetë me rradhë) se mund të 
ndodhë ajo më e keqja, pra edhe likuidimi i tij - vendosi të shkruante 
”Historiati i Shkollës Fillore-Vërmicë”.  Aty përcaktoi karakterin i tij të 
mësuesit të vërtetë, gjë që e vulosi origjinalitetin e vet, me 
dorëshkrimin e vet. Me këtë bllokoi të gjitha manipulimet kundër 
karakterit të tij. Aty përcaktohet si mësues i vërtetë dhe përherë 
mbetet faqebardhë. 
     Aliu i dha rëndësi shkollës dhe i drejtoi fshatarët në këtë drejtim të 
përparimit kur ishte pothuajëse e pamundshme kthesa e fshatarëve 



 

 

39 

 

nga niveli bujqësor në atë arësimor. I mblodhi fëmijët dhe organizoi 
vijimin e rregulltë të mësimit dhe arriti ta fitojë bindjën e fshatarëve 
për formimin e shkollës së tyre, përkundër vuajtjeve që përjetoi nga 
kushtet e papërshtatshme të vendit e të punës, nga rrethi gjeografik 
edhe nga sistemi policor i atëhershëm. Lufta ”psikologjike e ftohët” 
ishte e dyanëshme, derisa ata që posedonin armë i përdornin 
fshehurazi kundër intelektualëve përparimtarë shqiptarë. Arma e 
mësuesit ishte arësimimi dhe edukimi i fëmijëve. Arësimtarët ishin 
afirmues të shkollimit dhe të përparimit të shoqërisë njerëzore, 
përkundër anës tjetër si shkatërruese.  
     Aliu nuk pranoi tradhëtinë që deshën t´ia impononin ata përveç 
punës së vet që u përcaktua me kohë. Ai punoi në kushtet shumë të 
vështira dhe duroi shumë provokimeve politike, kërcnuese në kufirin 
Shqiptaro-Jugosllav dhe kurrë nuk e humbi vullnetin e vet për punë.       
   Vazhdoi punën e vet duke pasur edhe vështërsitë psiko-fizike. 
Gjatë punës së tij në fshat jetoi në kushte shumë të vështira bile duke 
fjetur në dërrasa dhe në një ndërtesë pa pullaz, që të mos i 
shqetësonte të tjerët derisa fitoi bindjën e tyre për shoqërim dhe i  
 

 
Kolektivi punues të arsimtarëve të shkollës fillore Bajram Curri në Prizren 
pas vitit 1952-53. Me shigjetë të bardhë në mesë të arsimtarëve është 
shenjëzuar Aliu  
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orientoi ata në drejtim të duhur. Përjetoi plagosjën në rrethana 
misterioze. Vuajti me dhëmbje dhe më në fund edhe vdiq. Pra, për 
arsim, dituri dhe komb duke flijuar edhe jetën e vet.  
     Likuidimi i tij nuk u realizua edhe pse vrasësi e qëlloi në kokë për 
ta lënë në vend të vdekur. Ai pati pak fat që ta përjetonte edhe atë 
plagosje. Nuk vdiq. Jetoj edhe katër vjet. Brenda këtyre katër viteve 
prap vazhdoi me punën e orientuar si mësues në disa shkolla të 
qytetit në Prizren. Në Prizren punoi në shkollën me emrin ”Slobodan 
Surçeviq”, emrat të cilët ishin të rëndomtë në gjuhën serbe, por ka 
pasur edhe në gjuhën shqipe siç ka qenë shkolla ”Bajram Curri” në 
Prizren në të cilën shkollë ka punuar edhe Aliu. Që mjerisht më vonë 
si rezulltat i politikës sërbomadhe u ndryshuan emrat e shkollave si 
bie fjala ”Bajram Curri” u shëndërua në ”Mlladen Ugareviq” etj.  

Aliu vulosi karakterin e vet 
 

Në dorëshkrim i vet me titullin: ”Historiati i Shkollës Fillore-Vërmicë” 
ku  përcaktohet rruga e tij dhe i ndalë të gjitha manipulimet e 
ardheshme kundër karakterit të tij edhe vërtet dokumenton veten si 
mësues dhe edukues. Ky dokumentacion nuk doli në masmedian 
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bashkohore por u zbualua nga drejtori i mëvonshëm i asaj shkolle. Ai 
e ftoi djalin e Aliut  nëpërmjet bashkëstudjuesit të tij . Në vitin 1975 
djali i Aliut, Bajrami kontaktoi drejtorin dhe ia dorëzoi një fotografi të 
Ali Santurit. Fotografia e cila është në faqen e parë të këtij libri kur ai 
ishte i ri dhe i pashëm (para se të pësonte vragë nga plagosja). 
Askush nga familja Santuri nu diti për atë dokument derisa nuk u 
gjendë në shkollë. Pra Aliu ka mbajtur të mëshehtë dokumentin dhe 
nuk tregoi as familjes së vet për vuajtjet e veta gjatë punës. E 
shpirtëzoj identitetin dhe karakterin e tij të një burri që më përpara 
sakrifikohet se sa të tradhëtojë kombin e vet. 
- Ky shkrim dokumentar do të jetë për herë të parë, pas 25 viteve në 
duartë e mija 
”A e dinë për çka të kemi thirrë?”- m’u drejtua, drejtori i shkollës së 
Vërmicës, Nexip Kadrijaj. 

 ”Po, keni kërkuar një 
fotografi të babait tim”- ia 
këtheva me kurreshtje. 
Aty pranë e kisha edhe 
axhën Tahirin me vete. 
    ”Po. Fotografia na 
nevoitet me pa se kush ka 
qenë Aliu dhe ne banorët 
e Vërmicës biseduam që 
poqëse ndahet shkolla e 
Vërmicës nga shkolla e 
Zhurit do t´ia vëmë emrin 
e babait tënd nëqoftëse 
jeni dakord edhe ju”- më 
tha drejtori i shkoillës. 
     Nuk prita që do të 
paraqitet një 
dokumentacion të babait 
tim në këtë mënyrë të pa 
pritur:  

”Falëmnderit për përkushtimin që i bëni ndaj babait tim” - dhe 
mendova që baba im paska shkruar diçka dhe në atë rastë ia dhash  
fotografinë e babës si të vetmin kujtim që kisha ruajtur gjatë gjithë 
jetës sime.  
Mësuesit të cilët ishin aty afër prej kuriozitetit të tyre rrëmbenin 
shpejtë fotografinë prej duarëve të njeri tjetrit:  
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      ”Ama, ama mua ta shoh!” -i thonin njëri tjetrit. 
     ”Oh, sa i bukur paska qenë!?”- ndëgjohej nga të pranishmit të cilët 
shikonin fotografinë. Ata që nuk njihnin Aliun rrjedhimisht filluan të 
interesohen për personalitetin e Aliut. Bajrami dhe Tahiri u çuditën 
dhe u gëzuan që banorët e fshatit nuk kishin harruar mësuesin e tyre 
dhe pranuan propozimin e tyre.   
   ”Unë nuk munda të japi përgjegje të gjithëve dhe në ndihmë ishin 
mësuesat të Vërmicës që kishin ndëgjuar prej prindërve të tyre dhe 
spjegonin për personalitetin e Aliut. por edhe ata u çuiditën me 
pashmërinë e Aliut në fotografi. Nga fotografia kuptonin se ka qenë i 
ri dhe i pashëm, ndërsa gjatë punës së vështirë në një anë dhe 
mundimeve të UDB -ashëve nga ana tjetër është ligës htuar në pamjet 
e fotografive tjera, e sidomos në fotografinë kur është plagosur. 
     Drejtori ma dha një fletore duke më thënë: ”Qe, këtë fletore e ka 
lënë në arkivën e shkollës babai yt të cilën ne e gjetëm” 
Me lejen e drejtorit të shkollës, unë e mora atë fletore në shtëpi dhe e 
përshkrova me makinë shtypi dhe pas një kohe ia ktheu fletoren 
drejtorit të shkollës.  
Dorëshkrimi ishte shkruar në fletore me vija dhe me stilograf. Unë në 
ndjeva vetëvehtën sa të shqetësuar aq edhe i lumtur. Të shqetësuar 
sepse i kujtova arsyen e vrasjes e babait tim, ndërsa i lumtur se e 
kuptoi interesimin e të tjerëve për babain tim, si një njeri të nderuar. 
 
Në kohën kur situatat qenë pak e tendosura më 1989 në mesë të 
shqiptarëve dhe serbëve u paraqitën diferencimet ideo-politike dhe 
sërbet me manipulime më u përjashtova nga puna duke i përdorë 
organet e tyre politike, Kështuqë u largova nga Jugosllavia dhe u 
vendosa në Suedi. 
Pas një viti paraqitet lufta në Kroaci dhe Sloveni dhe ato u përhapën 
edhe në Kosovë. Shkollat u okupuan dhe u mbyllën nga paramilitarët 
serbe.  
Fletorën në fjalë e pshtonë Bujar Pulaj dhe e dërrgon në Zvicër. te 
Nuri Pulaj prej nga e mora një fotokopje për të dokumentuar në këtë 
libër.  
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Pjesa e shkrimit të Aliut nga dokumentacioni 
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Nuri Pulaj dërgon kopjen e dokumentacionit të ”Historiatit të Shkollës së 
Vërmicës dhe kërkon sqarime për origjinën e Ali Santurit. 
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Ali Santuri dërgon regjistrin e nxënësve në shkollën e Zhurit, duke shkruar 
parollën e zakonshme ”Vdekja Fashizmit Liri popullit” që ishte instaluar 
nga partizanët e asaj kohe. Sipas dhënave të Mahmut Santuri i cili thot se 
edhe vet Aliu ka qenë ushtar gjerman që ka pasur tutullin ”TOT” në krahun 
e teshave uhstarake të gjermanëve dhe është për tu çuditur se pas luftës si 
çetnikët serbe që kanë luftuar në krahë të çetave serbe kundra ballistëve 
shqiptarë,poashtu kanë kaluar në Lidhjen Komuniste të Jugoslavisë. Në 
shumtën e rasteve mëshehej armiqësia e dy palëve nën ambrellën e Lidhjes 
Komuniste që të afërmit e tyre dinin për pjesëmarrjen e anëtarëve të tyre në 
partitë të ndryshme. 
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Regjistri i nxënësve më 1948 
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Rexhistri i nxënësve të shkollës fillore të Vërmicës, dërguar shkollës fillore 

të Zhurit 
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Letra e Bujar it në lidhje me regjistrin e nxënësve të shkollës së Vërmicës në 

vitin 1948 ku spjegon për mënyrën e rgjistrimit të emrave ku mungojnë 
mbiemrat e nxënësve. 
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Hajrulla Santuri - babai i Aliut 
 
    I ati i Aliut lindi në Prizren më 1868 dhe vdiq më vitin 1952. 
    Pjesëmarrës i luftërave të ndryshme si ushtar turk, nën taborin 
ushtarak shqiptar. Në kohën e Turqisë ishte ”xhandar” në ujdhësën 
Rodos dhe si shenjë besnikërie dhe burrërie, emërohet gardian në 
gardën ushtarake të Sulltan Abdyl Hamitit me gradë ”QAUSH”, dhe 
ishte truproje e sulltanit.  
     Hajrullahu pati tre djemë e tri vajza: Aliu, Mahmuti dhe Tahiri, 
Shefkati, Myvedeti dhe Nebija. Përveq Aliut që u orientua në drejtim 
të arsimit ai ndikoj edhe tek te vëllezërit e tij. Tahirit dhe Mahmuti të 
cilët vazhduan studimet e arsimimit dhe u emëruan si mësues. 
Mjerisht Aliu nuk pati fat të jetojë dhe të vazhdojë punën e vet në 
arsim, ndërsa vëllezërit e tij punuan 40 vjet nëpër shkollat e rrethit të 
Prizrenit dhe në Prizren. Djali i Hajrullahut, mësuesi, me përvojë pune 
40 vjeçare në arsim, Tahiri spjegon për babain e vet:  
     ”Hajrullahu shërbeu në gardën shqiptare si mbrojtës personal i 
Sulltanit Abdyl Hamitit, në Sarajën e Turqisë në Stamboll që quhet 
”Dollma Bahçe”. Sulltani i vlerësonte shqiptarët si besnikë, prandaj 
dhe i mbante pranë si trupërojë.” 

- Këto më spjegonte babai  im, pra Hajrullahu. 
 Tahiri vazhdoi:  
”Ai më tregoi për guximet e tyre në truprojë të Sulltanit të cilët kur 
Sulltani paska shkuar në xhami ky së bashku me disa i kanë mbrojtur 
duke u rreshtuar rreth rrugës dhe ata të truprojës kishin trimëri të 
kritikonin Sulltanin dhe paskan qenë të vetmit që guxonin të bërtisnin 
ndaj Sulltanit: ”Sulltan mos e rrit mendjen se ka më të mëdhej se ti 
!!!”. 
Gjatë luftërave para luftës së parë botërore dy vëllëzërit e Hajrullahut 
kanë ra heroikisht në luftën e Çanak Kalasë dhe është ndëgjuar se 
njeri prej tyre paska qenë i robëruar nga ana e grekëve dhe se grekët 
e paska helmuar në spital. Gjatë kësaj kohe Turqia e humbë nga 6 
shtetet aleate dhe Sulltanin e detyrojnë që të dorëzohet. Në atë kohë 
merr fronin në dorë Kemal Atatürku dhe i pranon kushtet e 
parashtruara të 6 shteteve të bashkuara kundra Turqisë dhe në Turqi 
formohet sistemi i ri. 
      Pas formimit të Republikës së Turqisë në krye me Kemal 
Atatyrkun tabori ushtarak shqiptar demobilizohen dhe paraqitet 
nevoja për mbrojtjen e atdheut të tyre. Gjatë asaj kohe në Stamboll 
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çel një çajtore Mbrenda asaj kohe shqiptarët organizohen dhe 
udhëtojnë me anije deri në Durrës prej nga pastaj përqëndrohen në 
Lumë. ”Si udhëheqësi i tyre ishte Sheh Hasani që i përkiste tarikatit 
”Rufai”, ndërsa Hajrullahi ishte zëvëndësi i tij.” - thot Mahmut Santuri. 
 

 

 
Në foto Hajkrullah Santuri - babai i Ali Santurit 
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Në foto: Në këmbë nga e majta: Mahmuti (vëllau i Aliut), Aliu, Hysini (djali i 
axhës së Aliut), Tahiri (vëllau i Aliut). Të ulur nga e majta: Ahmeti (djali i 
axhës së Aliut), Hajrullahu (babai i Aliut), Hasani (djali i axhës së Aliut) 
dhe fëmijët: Medihaja (vajza e Ahmetit), Agimi (djali i motrës së Aliut)  dhe 
Kadriu (djali i Hasanit)  



 

 

52 

 

Në mënyrë identike spjegon edhe Mahmuti, djali i dytë i Hajrullahut: 
     ”I ati i ynë ishte dervish... bile më i lartë se dervishi...por nuk e di 
në atë kohë si i thonin... por ishte ”Si njëfarë bajraktar i dervishëve”, i 
cili i ka tubuar ata kur janë nevojitur.” - thot djali i tij, Mahmuti.  
     Në Lumë marrin pjesë në mbrojtjen e pjesës së Lumës nga 
plaçkitja dhe barbarizmi serb të cilët hiknin nga lufta dhe shtypja e 
ushtrisë austro-hungareze nga veriu. Popullata shqiptare përjetoi 
krime nga dyndja serbe të cilët me bukë e pa bukë plaçkitnin duke 
ikur nga lufta dhe duke shkuar kah jugu me turmat e mëdha të tyre.  
   Në Lumë hasen në pritë nga trimat shqiptarë, ku serbët pësuan 
humbje. Për shkak të humbjeve të tyre në Lumë gjatë tërheqjes së 
tyre, në fshatin Dobrush plaçkitën dhe çfarosën mëshkujtë e 
Dobrushtit në shenjë hakmarrjeje siç dëshmojnë mëshkujt që 
përjetuan dhe shpëtuan nga masakrat serbe.  
 
Qe çka shkruan gjurmuesi Sheradin Berisha me titull ”SHFAROSJA E MASHKUJVE 
TË DOBRUSHTIT” në gazetën ”Qëndresa” më datën 3-04-1995 sipas dëshmitarit të 
plakut  Hafiz /Xhafer/ Saramatin nga fshati Dobrusht që gjendet afër fshatit  Vërmicë. 
 

Gjurmët e fatit, nga SHERADIN BERISHA 

Shfarosja e mashkujve të Dobrushtit 
 
Gjatë perudhave të kaluara të historisë sonë, kanë ndodhur shumë ngjarje të 
dhimbshme kombëtare, për të cilat historiografia jonë nuk e ka fjalën e vetë 
dhe nuk i ka ndriçuar deri në fund. Siç dihet, ekspeditet pushtuese të ushtrisë 
serbe që u ndërmorën gjatë viteve 1912-1913 në Kosovë, sollën faqet më të 
përgjakshme të hsitorisë sonë kombëtare. Atëkohë, si dhe më vonë, shumë 
vendbanime shqiptare u dogjën dhe qindra e mijëra burra, gra e fëmijë u 
vranë pa mëshirë, nga kjo ushtri barbare. 
Në vargun e masakrave të pandriquara mirë deri më sot zë vend të veçantë 
dhe shfarosja masive e mashkujve të fshatit Dobrusht, që shtrihej përgjatë 
lumit Dri në Grykë të Lumës. Për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje historike, 
biseduam me plakun Hafiz /Xhafer/ Saramatin (92) nga po ky fshat. Në 
pyetjen tonë se si ndodhi kjo ngjarje xha Hafizi rrëfen: ”...në vjeshtën e vitit 
1913 ushtria serbe duke ardhë nga Prizreni kaloi nëpër Dobrusht dhe mori 
udhë për Grykë të Lumës. Mirëpo atje, te Kulla e Lumës, lumjanët trima i 
zunë pritat nga të gjitha anët dhe me një qëndresë të fuqishme në shkrepat e 
saj, thyen ushtrinë armike e cila la mijëra ushtarë të vrarë. Nga humbjet e 
mëdha që pësoi, kjo ushtri, e detyruar të kthehet prapa, gjatë rrugës, në 
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shenjë hakmarrje, dogji shumë fshatra si psh. Pobregin, Topojanin, 
Bilushën, Brrutin, etj...” 
   ”Prej këtij zullumi që përjetuan fshatrat e Lumës, Dobrushti u dëmtua më 
së shumti, sepse u rrethua nga rebelët serbë në të katër anët. Ata nuk lejonin 
askënd të dalë nga ky rrethim. Oficerët serbë, për t´i arsyetuar qëllimet e 
tyre të më vonshme, meshkujt tanë i akuzonin se kanë marrë pjesë në luftën 
heroike të Lumës si dhe për konakun /strehimin/ që  ia kishin bërë heroit 
kombëtar Isa Boletini. Më kujtohet, Mulla Hajdar Saramati, (Imam, që dinte 
shkrim e lexim në gjuhën arabe) i pat dtrehuar matanë Drinit, së bashku me 
shokët të tjerë, apo në familjen e Shehut të Planës...” vazhdon xha Hafizi. 
Në rrefimin e tij, me dhimbje të madhe dëshmon për format perfide të 
maltretimit të grave, fëmijëve, pleqëve dhe, në fund, të vrasjes e mashkujve 
të fshatit. ”Barabarët serbë ushtruan një gjenocid tmerrues ndaj mashkujve 
të këtij fshati, - thot ai - duke i therë e masakruar me syngija (thika) me 
çëllim që të mos dëgjohej larg krimi i bërë. Me këtë rast u vranë 34 mashkuj. 
Si dëshmi, edhe sot e kësaj dite, ruhen varrezat e tyre.” 
   Në këtë shënim (për herë të parë) po i shënojmë emrat e të masakruarve 
dhe vendet ku është kryer krimi. 
 I) ”Te dardha e Shabanit”, vritet me tre plumba: 1). HYSEN 
(TAHIR) GJUTAJ. 
 II) ”Te zabeli i Sinanit”, afër Shkozës, pa mëshirë u therën: 2) 
MYRT? (RRAHMAN) DERVISHAJ,  3) BEHLUL (MYRT?) 
DERVISHAJ (i biri),   4) MUSTAF (RRAHMAN) DERVISHAJ, 5) SAHIT 
(RRAHMAN) DERVISHAJ, 6) SADRI (BRAHIM) DERVISHAJ, 7) 
HASAN (OSMAN)DERVISHAJ, 8) KADRI (OSMAN) DERVISHAJ. 
 III) ”Te molla e gurishtave” (sot afër fabrikës) u shpërthyen: 9) 
XHAFER (RESHIT) DERVISHAJ (i ati i xha Hafizit), 10) HALIM 
(TAHIR) GUTAJ. 
 IV.) ”Te molla e Razës”, pas mundimeve të shumta, lidhur këmbë e 
duar, u gjuajt nga një shëmbë i lartësisë 150 m: 11) HAJDAR (IBISH) 
SARAMATI (imam, intelektual). 
 V.) ”te pazhiku” afër Drinit u masakruan: 12) DAUT (IBISH) 
SARAMATI, 13) BAHTJAR (IBISH) SARAMATI, 14) MAHMUT 
(IBISH) SARAMATI, 15) ILAZ (MAHMUT) SARAMATI (i biri). 
 VI.) Matanë Drinit në Has, mbytet mizorisht, pas kalimit me not në 
lumin Dri: 16) HOD? (IBISH) SRAMATI (vëllai tjetër i Mulla Hajdarit). 
 VII.) ”Te gropa e Mujës”, duke u zënë pusin, theren prehen copa-
copa: 17) HALIL (MURAT) SARAMATI, 18) UK? (MURAT) 
SARAMATI, 19) ISMAIL (BEHRAM) SARAMATI, 20) BEHRAM 
(SALI) SARAMATI, 21) SALI (BEHRAM) SARAMATI (i biri), 22) 
ZEQIR (?) SARAMATI, 23) SHASH (ZEQIR) SARAMATI (i biri), 24) 
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ASLLAN (ZEQIR) SARAMATI, 25) RAM? (MAKSUT) SARAMATI 26) 
ZYLFI (MAKSUT) SARAMATI (i vëllai), 27) TAF? (?) GUTAJ, 28) 
HALIL (TAF?) GUTAJ (i biri), 29) DALIP (?) GUTA (i vetëm), 30) ARIF 
(?) GUTAJ, 31) SELIM (?) GUTAJ 32) XHEM? (?) GUTAJ 33) ADEM (?) 
GUTAJ 34) HALIT GUTAJ. 
 ”Nga 36 burra sa kishte fshati Dobrusht, vetëm dy shpëtuan nga 
masakra: Elmazi - që për fat ishte ushtar, dhe Destani - i cili atëkohë ishte 
në Stamboll.”  
   Si në çdo fshat tjetër pas krimit, hordhitë barbare serbe edhe  në Dobrusht 
plaçkitën drith, lopë, dhenë, gjërat ushqimore dhe gjithë çka gjetën. Në fund 
para se të tërhiqeshin ia futën zjarrin fshatit dhe dogjën shumë shtëpi. Krime 
të tilla janë zhvilluar edhe në trevat tjera etnike shqiptare... 
Pjesa e përshkruar nga gazeta ”Q? NDRESA”  të datës 3/4 -1995 
 
    Nga luftërat  e rrepta që patën serbët në Lumë dhe ata që 
depërtuan dhe mbetën të gjallë  thojnë: ”Ne znate shto su muke 
teshke, ko nije prosho  Albaniju peshke” - gjë që në mesin e serbëve 
veteranë të luftës ka mbetur si proverb e pa dëshirueshme  por edhe 
e pa harrueshme. 
     Hajrullahu pati tre vllëzër: Gjimshitin, Tahirin dhe Shyqriun dhe 
motrat: Ymygjylen, Bademen dhe ?...(njëra e cila shkoi në Turqi) 
   ”Tahiri dhe Shyqriu mbetën pa gjurmë në luftë si ushtarë turk në 
mbrojtjen e ?anak Kalasë, në Turqi. Të dytë i patën plagosur grekët. 
Për njërin e dinim se ishte në një spital grek si rob lufte. Por lajmet na 
vinin se grekët i helmonin të plagosurit  në mënyra të ndryshme 
sistematike.  Kështu ata humbën pa gjurmë nga spitali.  
   ”Shkoni derisa është gjallë sepse çdo ditë grekët helmojnë të 
burgosurit e tyre”” - pat thënë njëri i cili solli lajmin që e kishte parë të 
burgosurit dhe spekulimet  speciale. 
    - Por nuk kanë mundur të zgjedhin mundësinë e hulumtimit të 
mëtejshëm për shkak të pamundësisë së marrëveshjes me armikun.     
      
   Në mënyrë identike spjegojnë edhe Mahmut Santuri, djali i 
Hajrullahut dhe Ahmet Santuri djali i Gjimshitit. 
    Ndërsa Gjimshiti i ka tre djemë: Ahmetin, Hysinin dhe Hasanin. 
   Ahmeti i ka dy vajza: Nezafeten dhe Medihanë. 
   Hysini i ka dy djemë: Gjimshitin dhe Hixhretin dhe  
   Hasani i ka lënë një djalë: Kadërin dhe vajzat: Sejlanen, 
Sebahaten, Florijen (me emrin përkëledhës ”Lule”) etj. 
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Gjeneologjia e familjes Santuri 
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Ali Santuri                     
  

Tahir Santuri    Mahmut Santuri    Ahmet Santuri  HysinSanturi   Hasan Santur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sadik Ashikferki   Nefije Santuri A. 
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Mahmut Santuri - babai i Hajrullahut  
(Gjyshi i Aliut) 
 
     Prej këtij stërgjyshi rrjedhi mbiemri  SANTUR .  
     ”Santur” është një vegël muzikore indase të cilit Mahmuti ra me 
mjeshtri të dalluar në kohën e Turqisë otomane në ”Sarajën e Prizrenit”. 
Saraja e Prizrenit ka qenë afër fabrikës së barnave të sotme e quajtur: 
”Farmakos”, në Prizren. Më vonë u shëndrua si Hamam të Prizrenit (afër 
”Farmakosit”). Mjeshtria e Mahmutit me instrumentin e tij, Santur mbeti 
mbiemri Santur të cilin mbiemër edhe mbajtën më tutje. 

 
Vegla muzikore ”Santur” prej nga rrjedh mbiemri Santur ose Santuri  

                                   *     *     * 
”DANJELL apo DANJALL ishte - Stërgjyshi pas shtresës së shtatë apo të 
tetë”, spjegoi Ahmet Santuri djali i vëllaut të Hajrullah Santurit, djali i 
Gjimshitit. 
 
       Unë u intreresova për personalitetin e të atiti tim dhe Axha Tahir filloi 
gradualisht të më spjegoi dhe krahasojsha spjegimet dhe përputhshmërinë e 
tyre me tregimet e njerëzve të tjerë. Kështu fitova informata të tërthorta, 
duke krahasuar identikisht spjegimet të ndryshme të cilat shenova vite me 
rradhë dhe shumicën e shenimeve i kam përmirësuar sipas zhvillimit të 
ngjarjeve dhe informatave të zbuluara. 
Për të gjetur realitetin analizoja edhe vetëvehtën që shenimet mos të jenë 
emocionale dhe shumë personale. Por pa i shkruar gjërësisht nuk mund të 
arrihet kjartësija e spjegimeve dhe pasojave që edhe neve si familje të Aliut 
kemi pasur pasoja personale, ekonomike dhe politike. Prandaj unë, Bajram 
Santuri kam bërë vetëvërejtje në personalitetin tim duke analizuar në mënyrë 
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asnjanëse duke paraqitur ngjarjet që kemi ndëgjuar dhe përjetuar në jetën 
tonë dhe prej kësaj rrjedhin përshkrimet e pasojave pas vrasjes së babait tim. 

Shkolla e lartë 
 
       Shumë nxënës të cilët patën sukses në shkollën tetëvjeqare, ishin ata të 
cilët i kanë pasur gjendjen ekonomike më të mirë dhe disa prej tyre 
depërtonin me intevenime dhe ryshvete. Dukeshin ata të cilët kanë patur 
njohtësi dhe kanë fituar cilësim të gabuar, pra falso, të cilët nuk mundën ta 
vazhdojnë mësimet në shkollën e mesme, pra nuk patën sukses. Por edhe 
Unë me shumë vështirësi depërtova në kryerjen e shkollës së mesme, duke 
patur dobësi të shumta, si në ndihma materiale ashtu edhe mungesa e 
prindërve për kujdesje të rregullt. Nga pamundësia ekonomike për zgjidhjen 
e mëtejshme të shkollimit duke kërkuar ndihmë nga axha Mahmut vendosa 
që të studjoj në Prizren ku kishim afër Shkollën e Lartë Pedagogjike dhe 
mora për të studjuar degën e matematikës.  
Në fëmijëri nuk kam qenë i rregullt në shkollën fillore dhe bazat themelore 
të matematikës e kisha dobët, por ma muar mendja se do t’i përvehtësoj gjatë 
studimeve. Tani banoja vetëm në shtëpinë tonë, ndërsa vëllau i im ende nuk 
mundi të ndahej prej gjyshës. Unë qysh heret isha i kyequr me aktivitete të 
lira dhe shpeshë shkoja në gjueti, sidomos në peshkim në lumin Dri që ishte 
nëntë kilometra larg qytetit të Prizrenit. Duke u dhënë pas aktiviteteve të 
tjera nuk dhashë shumë rëndësi mësimeve të Shkollës së Lartë Pedagogjike, 
por dëshiroja të jetoj një jetë pa lodhje të trunit duke marr pensionin e të atit. 
Por papritmas më thirrën në Entin Social ku përfaqësuesi i entit më tha:  

- ”Ti tani i mbushe 20 vjet dhe sipas Ligjit nuk ke të drejtë për të marr 
ndihmë pensionale, ndërsa vllau yt ka drejtë deri sa i mbush 20 vjet. 

Ishte një habi e papritur dhe isha i papërgatitur për një rast të tillë, nga se 
askush nuk më paralajmëroi për ndalesën e pensionit të babës me të cilin 
ushqehesha së bashku me vëllaun tim. Prandaj u duft të mendoi për gjetjen e 
të hollave për egzistencë.       
Po në këtë kohë paraqitet ndihma nga një shok i atit tim, dr. prof. Enver 
Dugagjini i cili poashtu i dha shpresa për ndihmë. Ai  ishte profesor dhe 
doktor i gjeografisë në Shkollën e Lartë Pedagodjike në Gjakovë. 
 Doktor profesor i Historisë dhe të gjeografisë, Enver Dugagjini pas një 
skjarimi të gjendjes sime në lidhje me shkollimin e lënë pas dore dhe 
çështjes ekonomike, i thot: 

- Mos u bë merak, se unë do ta rregulloj krejtë. A don të regjistrohesh 
në shkollë, apo dëshiron të punësohesh ? Unë kam shokë të cilët do 
të na ndihmojnë. Nëse don të punësohesh, mundë të punësoj në 
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”Progres”. Nesër do ta bij drejtorin e ”Progresit” që të punësojmë 
atje.  

Të nesërmen dr. Enver Dugagjini vjen dhe e prezenton drejtorin e 
sipërmarrjës ”Progres” dhe i thot : 

- Fol tani, a don të punësohesh, apo don të vazhdon shkollimin 
- Dua ta vazhdoj shkollën - ia ktheva përgjigjën. 

      - Mirë pra nesër do të shkojmë te drejtori i Shkollës së Lartë për 
përsëritjen e regjistrimit. 
Të nesërmen vajtën te drejtori i Shkollës së Lartë, Hilmi Shalqini i cili priti 
me nderime dhe e vazhdoi drejtën e regjistrimit të cilën e kisha humbur gjatë 
kohës kur nuk dhash rëndësi shkollimit në fillim të vitit të parë të rgjistrimit. 
”Me lejen e drejtorit të shkollës lejohet përsëritja e regjistrimit” është e 
shkruar në indexin tim të SHLP -së, kështu fitova për herë të dytë të drejtën e 
regjistrimit në SHLP, pasiqë e kisha humbur pa nënshkrimet e profesorave të 
cilët pa pjesëmarrjen e studentit në mësimet e tyre, nuk i jepnin të drejtën e 
regjistrimit dhe pjesëmarrjen në provime,  
     Në një rast bisede me shokun tim Bedri Rexhepin me të cilin ishim së 
bashku në studimet e matematikës ma dha një informatë dhe udhëzim që të 
lajmërohem në shkollën fshatit  Zhur ku ai ishte duke punuar si mësimdhënës 
i matematikës dhe kishte pas ndëgjuar për bisedat e tyre për të atin tim. 
      ”Aty është i hapur një vend pune dhe kërkohet edhe një mësimdhënës të 
matematikës, por nëse nuk lajmërohet asnjë arsimtar i diplomu ar, kuptohet 
se vjen në konsiderim studenti i cili i ka dhënë më tepër provime në degën e 
matematikës”- i thot Bedriu. 
      ”Vështirë...! Unë posa u regjistrova në Shkollën e Lartë dhe nuk kam 
dhënë shumë provime...” - ia ktheva unë 
      ”Shko ti atje dhe bisedo me sekretarin i cili qyhet Sylë, nga se ai pati 
fjalë të mira për babën tënd dhe ata e dinë nderin dhe kontributin e babai 
tënd dhe besoi se nuk ta refuzojnë kërkesën tënde”- e inicon Bedriu me 
shpresa të rastit. 
    Kështu u takova me sekretarine shkollës së Zhurit i cili pas ndëgjimit të 
mbiemrit tim më tha: 
  ”Çka ke pasur ti Ali Santurin?”. 
  ”Babë”- i thot Bajrami. 
  ”Ti qenke biri i Ali Santurit a? Po a e din se kush ishte 
Aliu? Unë, ate e kam pasur shok të ngushtë... Unë nuk e paskam ditur se 
Aliu paska fëmijë...Se si ndodhi ajo ngjarje e kobshme, nuk munda ta dij e as 
se çka u bë më pas...E mbytën të poshtrit e botës... Njeri si ai, kurrë nuk do 
të kemi në këtë trevë... E ti kërkon punë te ne, edhe kjo më gëzon, por 
duhesh ti dishë disa rregullat e punësimit që janë të lidhura me Ligj, nëse 
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nuk vjen ndonjë arsimtar i diplomuar atëherë me siguri vjen në konsiderim 
ti, pra unë do të ndihmoj për hatër të babait tënd”. 
.  
    Pas disa vështërsive u detyrova që krahas studimeve edhe të punoj. Kështu 
u punësova në shkollën e Zhurit. Mësimdhënësit të cilët punonin në vende të 
punës me kontratë ishin ata pa diploma dhe sipas ligjit nuk kishin drejtë 
punësimi me vendim të përhershëm, por me vendim të përkohshëm që 
përsëritej gjatë çdo viti.  Arsimtarët e diplomuar të cilët i plotësonin kushtet 
e konkursit kanë pasur përparësi punësimi. Po që se nuk kishte kandidatë të 
diplomuar, atëherë vinte në konsiderim studenti me prioritet më të lartë të 
provimeve i cili duhej të vertetonte me Çertifikatën e Shkollës së Lartë 
Pedagodjike ku studjonte. 

Puna e parë 
 
Nuk ka pasë përvoj pune e as shkollë sa duhej për një mësues. Për hirë të atit 
tim u punësova në fshatin Zhur në shkollën e quajtur ”Ramiz Sadiku”. Puna 
pa përvojë dhe ekperiencë ishte e vështirë, por për shkak të egzistencës sime 
kam qenë i detyruar ta pranoj dhe të përgatitem shumë për mësime përta 
arritur sukses në zhvillimin e mësimit para nxënësve. Por pas një viti më 
vjen letërthirrja për shërbimin ushtarak, që ishte obligim qytetar. 
 

Ushtria 
 
        Në shërbimin ushtarak shkova më 10 tetor të vitit 1976 në qytezën 
Çërnomelj të Kroacisë. Më vendosën në ”Njësinë komanduese të artilerisë”, 
që sipas cilësimit të udhëheqësave i plotësoja kushtet e shkollimit për njësinë 
telegrafike dhe kështu më dërguan në kursin telegrafik në Novo Mesto. Aty 
e pashë se ushtria nuk bënte vlerësime të mira gjatë rekrutimit të ushtarëve 
në gjinitë e tyre sipas aftësive që duhej të kishin pasur. 
        Në Novo Mesto takohem me ushtarët të ndryshëm nga të gjitha anë të 
Jugosllavisë. Poashtu edhe me kombësisë shqiptare, që në Çetën e lidhjes së 
telekomunikacionit ishin 13 shqiptarë nga Kosova dhe Maqedonia me të 
cilët u njoftuva dhe fillova të shoqërohem me ta duke hetuar sjelljet e tyre.  
Hetoja sjelljet e ushtarëve dhe ushtarakëve të ndryshëm nga pjesët e 
ndryshme të Jugosllavisë. Sa lloje njerëzish ishin aq edhe sjellje të ndryshme 
dhe vështirë gjendej përputhshmëri ndaj njeri tjetrit. Si rëndomtë oficeri 
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ushtarak merr në pyetje ushtarët e vet një nga një dhe pyet për karakterin e 
tyre personal. 
 ”A keni babë?” - më thot kapiteni 
 ”Jo, më kanë vrarë” - u përgjigja unë me bindje, por ”Më 
kanë vrarë” ishte një përgjegje me kuptim shumice, se e kanë vrarë bie fjala 
një shumice njerëzish. Ai e kuptoi dhe filloi të zgërdhehet nënë dhëmbë, në 
shenjë zbulimi të diçkafit që ishte me rendësi. Me këtë sjellje unë u pendova 
për përgjegjen e dhënë, por ishte e vërtetë dhe nuk munda të ndalë fjalën 
time spontane që më dual prej goje në mënyrë instiktive. 
 ”Qysh ta kanë vrarë?, Në luftë apo ka qenë ballist?” 
Pikësynimi i kapitenit ishte që, të verifikonte armiqësinë e babait tim dhe 
përmendi ballistët që kishin qenë të përcaktuar si nacionalistë shqiptarë 
kundrejt atyrëve serbe: 
 ”Jo! Ma vranë në shkollë” - u drejtohet përgjigjës së 
kapitenit. 
 Kapiteni lëvizi kokën në shënjë dyshimi dhe shënoi në 
fletoren e vet.  
 ”Ky po nxjerrka fjalë dhe po vlersojka ushtarët me familjet e 
tyre” - i thash vetë me vete. 
”...më kanë vra...” dmth se aty janë përzierë shumë persona në vrasjen e tij. 
 
   Si rëndomtë ushtarët përmalloheshin për të afërmit e tyre dhe dëshironin të 
shkonin sa më shpejtë dhe shpesh në shtëpi. Kështu u duk se, një shqiptar që 
ishte i dyshimtë shkoi së shpejti në shtëpi dhe kinse pruni një vegël 
muzikore për argëtime ushtarake. Ndërsa unë që i kisha provimet nuk erdha 
në konsiderim. Kapiteni duke dredhuar e duke më shpallur me arsye të pa 
njohura që se unë nuk jam ushtar i mirë.  
”Si mundi qe sa erdhi shkoi në shtëpi për një vegël muzikore e mua nuk më 
lëshoi kapideni për provime?!”- dyshova në kapitenin se po bënë me qëllim 
të më nxiste që të ngacmohem.  
- Aha! Ai qenka anëtar i Lidhjes Komuniste të Jugosllavisë, prandaj paska 
shkuar me lehtësim. Duhet të ruhen njerëzit prej këtyre karieristave, se të 
marrin në qafë jezitat” e sygjerova në vazhdim. 
 Në anën tjetër kapiteni Slavoljub Lubenoviq provokonte me 
pyetjet të quditshme dhe në shenjë talljeje me ushtarët duke thënë: 
”Hej, ku i keni grumbulluar dollapat e shqiptarëve dhe shqiptarët i keni futur 
në këtë qoshe hi hi hii...” - duke qeshur dhe nuk mirrte masa për 
përmirësimin e gjendjes së dollapave por duke i nxitur të tjerët që të 
nënçmojnë dhe të orientojnë kundra shqiptarëve. Dhe një rast tjetër kur 
mban mësimin politik përqeshnin varfërinë  e shqiptarëve: 
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    ”A keni pa në televizor; në Shqipëri nuk ka asnjë mjet qarkullues as 
automobila por shihet aty këtu ndonjë bicikletë?!”, dhe provokime të 
ndryshme nënçmuese ndaj shqiptarëve në çdo aspekt e në çdo vend. 
Diktohej labiliteti edhe i shqipëtarëve që u mashtruan dhe filluan të 
kundërvihen me kundërveprim por jo drejtë atij. Por duke hyrë në kurthin e 
tij, filluan të flasin fjalë përveq kundra tij por edhe kundra ushtrisë si dhe më 
vonë edhe kundër Presidentit Tito! 
 

Gjatë shërbimit ushtarak në mesin e ushtarëve shqqiptarë. Por në mesin tonë 
është edhe shpifësi dhe tradhëtari Isa Haxhiu (i rumbullaksuar) në anën e 
djathtë në këmbë, afër tij është Ramadan Haliti të cilin poashtu e 
shfrytëzuan si dëshmitar kundra neve, por ai ka qenë më korrekt se sa 
Haxhiu Isa. Unë jam më i gati në këmbë - Bajram Santuri. 
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”Çfarë ushtrie qenka kjo!? Ia kajsha nënën këtij pisi! Më mirë të kisha qenë 
ushtar në Shqipni se sa këtu! - i thot Jahir Sokoli. 
Unë desha ta mbroj ate dhe u mundova të qetësoi duke i thënë: 
   ”Shuj more se po të ndëgjon dikush!” 
   ”Ani çka, le të më dëgjojnë të gjithë” - ia kthej këtij edhe me një zë më të 
madh. 
   Mundova të jam i kujdesshëm dhe dëshirva ti bindi shqiptarët se të 
veprojnë në kuadër të ligjit, që të mos të flasin se mund të zenë ligji. Por ata 
nuk i kuptonin e sidomos Jahir Sokoli i cili ishte shumë i ashpër në 
përdorimin e fjalëve ndyta dhe politike kundër Jugosllavisë dhe presidentit të 
Tito. Nuk pata zgjidhje dhe u gjenda në mesin e tyre dhe kisha frikë se edhe 
unë mund të hasem në ndonjë kurthë. Isha i bindur se nëqoftëse këto fjalë 
dalin jashtë grupit të tyre do të përgjigjemi në kuadër të ligjit. 
Flitej se, kapiteni ishte graduar shumë shpejtë me aftësitë e tia.  
     Ai, ushtarin e dobët, e shfrytëzonte për spiunim, dhe si element kundrejt 
ushtarëve të mirë. Ushtarin nacionalist serb e malazez e vënte nëpër detyrat 
udhëheqëse dhe ushtarin inteligjent e të shkolluar shqiptar e nënçmonte me 
punët të rënda e të ndyera, si bie fjala të pastrojnë nevojtoret e ushtrisë. 
     Kështu shqiptarët fituan një antipati kundër kapidenit, por njëheri edhe 
kundër krejtë ushtrisë dhe sistemit jugosllav, ndërsa sëbet nacionalista e 
adhuronin atë. Fituan bindje të kundërt ndaj asaj që patën mësuar në Kosovë 
si respektimi ndaj vëllazërim bashkimit me popujt tjerë. Këtu shihej 
ilegaliteti nacionalist serb. 
     Një ditë dimri kur toka e kazermës ishte mbuluar me dëborë një ushtar 
serb problematik, Lijanica Zoran goditi mua me top bore. Unë i ngopur me 
inat dhe mërzi i thoja që mos të luante me mua se nuk jam i disponuar për 
lojë, por ai me qëllim e provokonte dhe don të matet me mua. Një picimul 
grundavec në krahasim me mua që isha shtatë gjatë me 190 cm gjatësie.  
”He do tia tregoi hallin dhe të mos kërkon të matet me dike që nuk e ka 
peshën e vet. Nga ana tjetër askush nga të tjerët nuk ia tërhoqi vërejtjen.  
Atëherë me një grusht e rrëxova për toke, pisin minak.  
Por menjëherë ushtarët tjerë sebë të cilët ishin aty më zaptuan mua por nuk 
patën guxim tjetër dhe u pa se u erdh keq atyre pse ia rash që të ndalej dhe të 
merte mend nga fjala. Për këtë Kapiteni pa një, pa dy, para çetës lexoi 
vendimin e tij që; ”Bajrami dënohet me dy ditë burgu për se ka sjellur me 
boks, Llojanica Zoranit”. Arsyeja nuk ishte vetëm të një boksi por te thyerrja 
psiqike e ushtarit shqiptar, edhe arsyetimi i mo s lëshimit të Bajramit të 
shkon në provimet e tija në Prizren. Të nesërmën, nuk dola në rreshtim në 
shenjë demoralizimi dhe demonstrimi ndaj vendimit të kapitenit dhe për të 
nxitur situatën e acarruar. Por askush nuk përzihet dhe nuk afrohen për 
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këshilla e sugjerime vetëm dëgjoheshin aty këtu biseda të fshehta. Ndihmësi 
i kapitenit bëhet ndërmjetës i ynë dhe e përcolli vendimin e kapitenit te unë, 
që unë të kthehem prap në Çërnomelj prej nga kam ardhur. 
 Atje ”poruçniku” kroat tok me ”zastavnikun” serb në shenjë 
hetimi dhe mos pajtimi me vendimin e kapitenit, kërkonin arsyetime nga 
unë. Unë ia dhash vetëm kuvertën e mbyllur me zarf dhe pritja nga ai që të 
ndëgjoj së pari arsyetimin e brendësisë së zarfit. ”zastavniku” e hapi zarfin 
sipas urdhërit të ”poruqnikut” dhe filloi të lexonte. 
Dikur u ndal dhe shiqoi me habi ”poruqnikun” dhe nuk deshi të bisedonte 
para meje, por poruqniku i thot: ”Lexo!, Lexo! Me zë që të dëgjojmë të 
tretë!- i thot ”zastavnikut” në zyrë. 
     ”Ishte ushtar i mesëm dhe deri më tash ka qenë me sukses të mirë por 
kthehet pa kryer kursin...” dhe ”zastavniku” ndalet për një moment së 
lexuarit... 
   ”Unë këtë nuk e kuptoj!?” - i thot zastavniku poruqnikut kroat. 
Asgjë  nuk ishte qartë dhe ishte karakteristika e dyshimtë dhe as ky nuk 
mundi të spjegonte, sepse ai pat shumë për të thënë, por shkroi pak. Edhe kjo 
mbeti misterioze.  
Në Çërnomelj përkundër kapitetnit, tregohem me sjellje shembullore dhe me 
rezulltate shumë të mira dhe hyra në çef të ”poruqnikut”. Përkundër 
karakteristikave nga Novo Mestoja, poruqniku kroat më adhuroi pa masë 
sepse u përputheshin mendimet e tona. 
   Nebiu, shoku nga mëhalla e Prizrenit ishte poashtu aty, në ushtri, afër në 
dhomën tjetër. Aty ishin edhe disa shqiptarë tjerë. Në gjysmë të natës 
dëgjohen zërat në koridorin e ndërtesës. Një ushtar serb ishte i dehur dhe 
bënte fjalë me kujdestarin i cili atë natë qëölloi të jetë të kombësisë 
shqiptare. Pas shumë peripetish dhe zërash u dëgjue një flakareshë në 
koridor! Por, kush i ra kujt nuk u kuptua! Ushtari i dehur ishte nga dhoma e 
jonë dhe hyri me vrull, ndezi dritën e dhomës ku flenin 12 ushtarë dhe ua 
prishi qetësinë. Shumica prej tyre luteshin që i dehuri të qetësohet e të fikë 
dritën, por ai, si i dehur, ishte gjysëm i vetëdishëm, por, zemrën e keqe e 
shpalonte mirë. 
”Hajde bre, shyme dritën” - i thonin atij. Por ai pa një e dy u vërsul mua, nga 
se edhe unë i thash që të shumte dritën, me qëllim të hetoj karakterin e tij 
personal.  
- Po ti çka po ma bënë me dorë sikurse me më kqyrë me shenjëzorin e 
pushkës? - më tha. 
”Në këtë rast pushka kishte me qenë mirë për ty”- ia ktheva unë.  
Pianeci doli jashtë dhe vjen me një pushkë në dorë duke u drejtuar kah unë. 
Në pushkë e kishte vë thikën në maje të pushkës dhe duke ecur kah unë, 
vëreja sjelljet e tija dhe mendimin e tij se me çfarë çëllimi është duke ardhur 
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kah unë. Unë isha në shtrat dhe skam pasur asgjë pranë meje për tu mbrojtur 
në rast se ai tenton të më sulmoi, por i futa duar brënda në mbulojë dhe u 
bëra gati ta gjuaj përmbi te, po që tenton të më sulmojë. 

- Ja qe ku e ke pushkën, a po don me më vra! Vram!.  
Unë ia mora pushkën nga dora dhe e lash nën shtratin e tim duke u 
nervozuar pa masë për ngjarjen e ndodhur, dhe dikur u qetësua situata. 

   Të nesërmen hapet biseda në mesin e ushtarëve se çka ka ndodhur në 
mbrëmje, ai kujdestar spjegoi fjalët e pianecit që ndëgjoheshin në korridor, 
gjersa fjalosej pianeci me te, se i dehuri paska folur shumë fjalë të ashpra 
kundër shqiptarëve në mes tjerash i ka thënë ”Juve shqiptarët kisha për ti 
vrarë të gjithëve një nga një, nga shpinda” ! 
 
- Nebi, unë do t`ia bëjë kurthin këtij, por të kam ty pas shpinde, nëqoftëse 
dikush më kërcen pas shpinde, ti ma mbron shpindën”- i thash. 
- Hiq mos ki gajle, nuk të lë vetëm”! 
   Pasiqë kthehen nga kaftjella, prap hapet biseda  për ushtarin që pat bërë 
budallallë mbrëmë dhe arësyetohej për vetën edhe fryhej me trimërinë e tij. 
- Por kishe thënë edhe një fjalë të madhe për shqiptarët”- e provokova unë 
me qëllim që t’ia japi një dajak të mirë, ndërsa Nebiu rrinte pas shpindës 
sime. 
- Ani çka nëse kam thënë - arsyetohej ish pijaneci 
- Qysh, ani! Mbrëmë ishe i dehur, por edhe tani po i vërteton ato fjalë. 
- Ani, çka?!- i thot lazdrani. 
- Qysh, ani çka? - e provokoj më tepër që ta ndëgjojnë ushtarët tjerë. 
- Ti ke thanë fjalë të rënda që kanë të bëjnë për prishjen e ”Vëllazërim 
Bashkimit” në ushtri - e provokoj unë dhe vazhdoj të pyes që të arrij  te caku 
i im.  
- Po, a qëndron në thënjen tënde se, ”shqiptarët do t`i vrisje nga shpinda”?” 
   Provokimi ishte me vend dhe pritej që ta kryente përgjigjen me vërtetim 
nacionalist që ishte kundër sistemit të vëllazërim-bashkimit dhe se ka arësye 
që të kacafytej edhe me vehtën ! 
- Po, po e vërtetoj ! - thot malazezi me trimëri. 
 Sa e kryen fjalën e fundit nuk preta as një sekondë por u 
vërsula me boksa fytyrës së nacionalistit. Ate e mbështeta në mes të kasetave 
dhe nuk lejova të merrte as frymë, e as të rrëxohet nga boksat të shpeshta që 
i jepsha trupit të tij. Dikur Nebiu e ndalë nga shpinda: ”Mjaftë, Bajram, 
mjaftë se e mbyte!” 
- Lem ta mbys bre, se ky s`na vyn gjë - dhe e mora prej shoshke pushkën, që 
të imitojha mllefin ndaj njerëzve të këtillë, imitoja kinse për ta goditur në 
mëllef e sipër me qytë. Por Nebiu e ndal hovin e tim. 
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 Për këtë nuk u bë asgjë pasi që në grupin e tyre ishte 
”poruqniku” kroat dhe u pa se edhe atij iu bë qejfi sepse edhe ai ishte 
mërzitur prej problemeve të tia me serbët. Edhe kur ndëgjoi arsyen e 
grindjës dhe nuk e zgjatën shumë. Pas deklarimeve u mbyllë seanca me 
pajtimin e të dyve me arësyetimin se, të dytë kanë gabuar dhe në të ardhmen 
nuk do të përsëriten gabimet të këtilla ... 
 

Garat ushtarake 
 
 Një ushtri por dallime shumë. 
 Në Çërnomelj ishte situata krejt ndryshe se sa në Novo 
Mestë sepse dalloheshin eprorët e grupeve të cilët ndikonin në jetën dhe 
punën ushtarake. Në Çërnomelj, udhëheqësi ishte kroat, përkundër në Novo 
Mesto që ishte sërb, dhe dukej ndikimi edhe dallimi i tyre. Kroati i 
adhuronte shqiptarët përkundër sërbit që i urrente. 
 Në aktivitete shkollore e politike isha i dalluar në përgjigjet 
e mia, gjë që shpesh ndodhej që poruqniku nuk mund t’u jipte përgjigje 
pyetjeve të mija të komplöikuara. Ai fliste për ”Diktaturën Proletariatit” si të 
rëndësishme por duke mos ditur se çka është diktatura! 
    Por në fund kur e kryen mësimin, i pyeti ushtarët se mos kanë ndonjë 
pyetje. 
Unë bëra disa pyetje provokuese: 

- Çka është fjala diktaturë? - i thoshte poruqnikut 
Ai mendoi dhe ia ktheu me të njejtën mënyrë mua: 

- Për Zotin... nuk e dij përgjigjen ? Por a din ti? - ma këthei 
- Ma merr mendja se ”Diktatura” është ”Dhunë”, domin im dhe 

sundim i klasës punëtore, por prap po ju them se është ”Sundim” mbi 
shumicën. 

- Ashtu është!, Edhe mua ma merr mendja se është ashtu - ia kthen 
poruçniku dhe vazhdon: ”Edhe unë dija por s´kam qenë i sigurtë 

 
 Në mësimet politike isha i përpiktë dhe ka m pasur njohuri 
për fjalët e huja politike dhe interpretoja duke u bazuar në enciklopedinë e 
lëshuar nga ”Procveta” e Beogradit nga e cila kisha marrë dijeni për fjalët e 
huaja internacionale.  
Sa i përket aftësisë s’ime fizike ishte në nivel më të mirë. Në një rast matjeje 
dhe prove në gjuajtjen e bombës së dorës, e hodha 107 metra në largësi.  
Në fillim, para se të gjuaj bombën ushtruese, prouçniku kujtoi se po 
mahnitem, duke i thënë një ushtari të largohet nga vendi ku ishte duke 
ndejtur duarkryq dhe shikonte kundrejt neve që gjuanim bombën shkollore. 
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- Hajde gjuaje dhe mos u mahnit më! - poruqnikut nuk ia muar 
mendja që unë mund të gjuaj një largësi kaq të gjatë. 

Duke parë se u nënçmova, vendosa ta hedhë bombën e dorës drejt atij ushtari 
në shenjë përgjigjeje ndaj poruçnikut. Bomba ishte e shkollës dhe e rëndë sa 
është bomba normale, por, pa mbushje ekspllozive. Por bomba e ushtrimeve 
do të ishte e rrëzikshme nëse qëllon në trup të njeriut pasi që ishte prej 
hekurit dhe e rëndë afër gjysëm kilogrami. Kështu jep shpejtësi të hatashme 
dhe ia drejtoi bombën atij ushtari. Ushtarët spektatorë u habiten fluturimit të 
bombës duke nxjerë një shuhsuritje nga shpejtësia e saj. 
Ushtari i mbështetur në një mur duarkryq filloi të vërente bombën e cila i 
vërsulej me shpejtësi drejt tij, duke mos besuar edhe ai, së pari i lëshoi duart 
të cilat ishin të kryqëzuara duke pushuar në gjoksin e tij, duke pikësynuar me 
vërejtje... ai ushtar duke ndejtë i lëshoi duartë në shenjë përgatitjeje, njëherit 
edhe në shenjë mosbesimi, ndalet për të verifikuar se a është vërtetë që, 
bomba po fluturonte drejt atij dhe me shpejtësi ik nga vendiqëndrimi. 
Poruqniku dhe ushtarët të cilët nuk kishin bërë matjen dhe shenjëzimin e 
vendit filluan të bëjnë pyetje se sa është gjatësia e arritjes së bombës. 

- Shpejt shko merre ”pantlikën” për të matë se sa është gjatësia! - 
poruqniku i thot një ushtari aty pari. 

- 107 metra gjatësi! - ia kthen përgjegjen. 
- Regjistroje këte në garat ushtarake - i thot ushtarit që regjistronte 

rezultatet. ”Regjistro edhe në ”Kërcim së larti”” -  i shton poruqniku 
- Jo, shoku poruqnik nuk mundem në ”Kërcim së larti” nuk kam 

provuar shumë dhe nuk kam aftësi - i thash 
- Mundesh, mundesh, ti gjithçka mundesh - ia kthen me bindje dhe 

dëshirë. 
   Më erdhi mirë që munda të tregoj aftësitë bindëse përkundër rezulltateve 
falco që i kishte shkruar kapiteni i Novo Mestos. 
   Por garat garnizonale do të mbahen në disa vende në mesë tjerash edhe në 
Novo Mestë. Së pari shkuan në Vipavë, dhjetë ushtarë në garat të 
ashtuquejtura ”Vishe bojno takmicenje” (”Garat e shumta ushtarake”) .  
   Në këto gara ishin të përfshira garat në kalimin e pengesave të shumta 
ushtarake, gara në 3000 m., hypja në litar në lartësi prej 7 m, hedhja e 
bombës në cak, gjuejtja e pushkë etj.  
Ne këso gara muarëm pjesë me grupe me nga 10 vetë në grupe dhe pa 
teknikë e përvojë nuk kanë pasur sukses pasi që ishin të pa ushtruar dhe 
mungoi taktika të cilën vërejti qysh në fillim. Taktikën e hypjes në litar e 
mësova duke parë oficerat të cilët e kishn ushtruar qysh më herët, duke parë 
garuesit që përdornin këmbët e tyre dhe duartë për të hypur në lartësi dhe 
disa prej tyre ishin të ushtruar, gjë që për disa sekonda hypnin në lartësi prej 
shtatë metrash. Nuk ishte fare puna te forca por nga taktika e përdorimit të 
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gjymtyrëve dhe trupit të cilët disi kapeshin me duarë dhe këmbë për litari 
dhe vërviteshin në lartësi. E ne pa taktikë mundoheshim vetëm me forcë. 
Në shumë vende i vërenim taktikat e lojnave që ndikoninn në lehtësimin e 
përfitimit të kualifikimit të mëtejmë. 
   Ushtarit i vinte mirë të shetitet kazermave, ku takohej me shokë të 
ndryshëm duke marr pjesë në gara. 
   Të tjerët ishin sportistë të shquar që rastësisht ishin në shërbim ushtarak.      
Ata kualifikoheshin me rezultate më të larta. Udhëheqësit e tyre mburreshin 
me arritjet e tyre. Flitej për emrat e tyre. ”Qe ky është ”filani”!??. E qe ky 
është ai...?!” Për mua as që më njfte dikush e as që kam pasë ndonjë famë të 
shkruar në ndonjë gazetë e gjetiu. As që i kishte dëgjuar për emrat e tyre dhe 
se nga taktika e tyre shihej aftësia e çdonjerit.  
Unë me lojërat fëminore e kisha ushtruar gjajtjen e gurëve në largësi së 
bashku me Demirin me të cilin bënim gara se kush ka me gjajt gur më largë. 
Prandaj atyai pata arësye për rezulltatin e fituar. Ndërsa ushtrimet e atletikës 
ka pasur në shkollën tetëvjeqare në sallën e shkollës dhe garat e vetme kanë 
qenë kur fëmijtë bënin gara se kush bënte ndonjë ushtrim më së miri. Ndonjë 
organizim më të madh nuk ka pasur. Vetë ushtronim në ngritjen e shtangës 
(”tegave”) që i mbaronin prej tasave të konzervave që mbushnin me çimento 
etj. Fëmininë e time kam kaluar më tepër nëpër fusha e male se sa në shtëpi. 
Si fëmijë kam qëndruar shumë pa ushqim për hatër të lojës, prandaj kam 
qenë i hollë dhe i gjatë, por i fortë.  
Në Vipavë nuk ishte caktuar disciplina për gjuajtjen e bombës në largësi dhe 
nuk mundi të tregojë aftësinë e vet. Ai pati sukses në gjujatjen e bombës në 
cak por në rezultatin e përgjithshëm të grupit prej dhjetë vetësh nuk fituan 
ndonjë vend të duhur për finalizim. 
     Për vazhdim të ushtrimeve dhe garave garnizonale përcaktohet vendi prap 
Novo Mestoja ku kisha problem me kapitenin nacionlist. Nga kurioziteti për 
gjendjen egzistuese dhe takimi me shokë shqiptarë ishte arsyeja e dytë që 
shkova në Novo Mesto. 
   Jahiri e lëshoi një të sharë në adresë të kapitenit. Edhe të tjerët ishin të 
mllefosur e zemëruar. 

- E pse nuk shkoni të ankoheni komandës së garnizonit që bëjnë 
padrejtësi? - inicoja gjithnjë. 

- Ku ka drejtësi këtu more!? - Jahiri ma kthejti përgjegjen. 
- Po, de?!  Kush ka me na dhënë drejtësi këtu” - i kthen Agimi dhe 

disa të tjerët me të njejtin mendim. Por Isa Haxhiu zgërdhehej nën 
mustaqe, sikur i bëhej qejfi ... Vëreja unë i dyshimtë 

Ai duket si i quditshëm dhe nuk jep kurrfarë shenje, sepse është me ta në 
biseda mendoja për shpiunin e hetuar. 
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- Mos folni fjalë të mëdha para Haxhiut por shkoni dhe ankohuni në 
komandë se mund të hyni në burgë me këtë mënyrë - iu dhash 
vërejtjen në shenjë kujdesi. 

    
Në garat e garnizonit e zura vendin e parë në gjuajtjen e bombës dhe në 
vendin e dytë në kërcim së larti. Vendi ku kërcenin në lartësi ishte vend i 
papërshtatshëm dhe nuk kishin vë shpuzë për të amortizuar ramjen, por në 
vend shpuze kishin shpërndarë bujashka. Ndërsa rreth e përqark vendit ishte 
një rrethojë betoni me një lartësi prej 20 cm, dhe në kërcimin e fundit prej 
180 cm lartësi rash me bark në atë beton dhe e dëmtova barkun  
    Një kohë mbeta në vend, pa frymë dhe në gjendje gati të alivanosur por së 
shpejti erdha në veti. Sa isha gjaknxehtë nuk i ndjeva dhëmbjet  e barkut dhe 
kujtova se nuk pata dëmtime, por me kalimin e kohës më shtuan dhëmbjet e 
brendshme dhe lajmërohet një kollitje të pazakonshme dhe fillova ta ndiej 
veten shumë të ligësht dhe mëzi qëndroja në këmbë. Më lajmërohej një 
kollitje, por nuk guxoja as të kollitem, as të shtrëngoj muskulat e barkut nga 
dhembja e madhe që e ndieja në mbrendësi të barkut.  
   Pas arritjes në Çërnomelj kërkova ndihmën e mjekut. Mjeku konstantoi 
gjendjen dhe vendosi që të shtrihem në spital për mjekim. Në spital më 
caktuan barnat dhe inxheksionet, gjë që pas një kohe u fillua të më 
përmirësohet gjendja. Më vonë u konstantua se kam pasur gjakëderdhje të 
mbrendshme ku më vonë duel edhe në sipërfaqen pjesës së barkut një ngjyrë 
e zezë në të murmë. Sipërfaqja e barkut m’u bë mor i zi për t’u trishtuar, por 
pasi që filloi të ndihej më mirë, ngjyra e barkut nuk më shqetësoj më. Ajo 
ngjyrë u zverdhë dhe gtradualisht u zhduk. 
    Në garat e garnizonit fitova dy diploma ushtarake. Njera ishte për vendin 
e parë të gjuajtjes së bombës dhe tjetra për vendin e dytë, kërcim së larti.  
Me këtë mënyrë u kasifikova në garat e më të larta Krahinore të cilat u 
përcaktohen të mbahen në Postojnë të Slovenisë.  
Ndërsa unë prap do të përgatitem në garnizonin e Novo Mestos ku kma 
pasur ka pasur problem. 
Gjatë përgatitjes ushtarake unkuadrohem në orientimin e shqiptarëve në 
drejtim kundër nxitësit, kapitenit, për të cilin kishim ankesa por askush nuk 
gixoi të shkonte në Komandën Ushtarke të Novo Mestos.  
 
Dëshiroja që të ndalen me sharjet dhe fyerjet kundra shtetit dhe se të 
drejtohemi me në Komandën e Garnizonit, për të dëftuar keqsjelljen e 
kapitenit dhe ti njohëtojmë organet përkatëse ushtarake që të marrin masa në 
përmirësimin e gjendjes së ushtarëve shqiptarë. 
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Ankesat dhe hetimet 
 
 Nuk zgjati shumë kohë, kur kapiteni i ekipit sportiv 
lajmëron mua që të paraqitem në Komandën e Garnizonit. 
 ”Sikur të kishte porositur dikush! - mendova duke dyshuar, 
por edhe i kujdesshëm dhe i frikësuar. 
 ”Këto nuk janë lojëra?!”. 
Në pararojë të komandës ishte kujdestar, pikërisht ai kapiten, për të cilin 
ishte fjala dhe të cilin e urrenin shokët shqiptarë. Atë e kishin caktuar mu në 
hyrje të komandës, po atë ditë kur unë duhej të lajmërohem në garnizonin e 
komandës !  
 ”U pa se sa është sahati”— mërmërova më vete!  
Jo t`i lajmërohem atij, por nuk dihej se kujt, pasiqë ai, në atë moment po 
ngrënte bukë në zyrën e pararojës dhe zgërdhehej duke shikuar mua. Ai 
përkuli kokën kinse në shënjë nderimi, por më tepër në mënyrë zgërdhimi 
ndaj meje.  

”Ç’më përshëndet ky mua!?” - mendova dhe përfundova se 
ai tallej me mua dhe unë poashtu ia ktheva me të njejtën mënyrë. 
 Më thirrën brenda ndërtesës së Komandës ku isha për herë të 
parë, më përcollën deri në një zyre, aty ishin nja 5 kapitena me katër yje (  
kapitenat e klasit të parë). Ata ishin që mirreshin me politikë, dhe një civil në 
një anash. Unë u drejtohva sipas rregullave të cilat i kishim mësuar në ushtri: 

- Ushtari Bajram Santuri në shërbim në Njësinë Komanduese në 
Çërnomelj, lajmërohet në raport...” - as nuk e kreva fjalinë, njeriu 
me teshat civile m’u drejtua: 

- Ulu! - i më tha duke ma treguar karikën afër tij. 
Ky prap u drejtohet atyre që ishin të veshur me robat ushtarake: 

- Më lejoni të ulem ?- i thash ushtarakëv duke mos ditur se kush është 
civili. 

- Mud të ulesh  - ia ktheu njëri prej tyre dhe tjerët aprovuan me kokë. 
” Ky njeriu pak më i vjetër me moshë se ata me rrobat ushtarake dukej si i 
çuditshëm dhe pse me rrobat civile?.”  

Ai filloi duke pyetur: 
- Si po kalon në ushtri? - pyeti në gjuhën sërbe. 
- Mirë - ia ktheva dhe thash: 
- Më falni, me kend e kam nderin të bisedoj - i thash civilit. 

Dhe deri më tash sa flitnim ushtarakët në gjuhën serbe, civili papritmas, ia 
kthei të folurit në gjuhën shqipe! 
 ”Mos u frigo! Fol!  Unë jam deputet për mbrojtjen e 
interesave të shqiptarëve në ushtri” - i thot në gjuhën shqipe dhe e nxorri 
letërnjoftimin ushtarak duke më treguar në shenjë bindjeje. 
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Më erdhi mirë aq edhe keq u frikësova edhe më tepër kur ai përdori fjalën 
”Mos u frigo!” dhe as që ia dëgjova emrin e tij, nga hutia e jo më t’ia lexoj 
në letënjoftimin e tij. Por e mora serozisht çështjen e seancës. Kur dëgjova 
që filloi të fliste shqip, as që më shkuan sytë ta di se kush ishte. Por fillova të 
jem i kujdesshëm dhe duke folur ... hyra në mendime ... 
 ”A t’ia çeli bisedën apo jo për çështjen e shqiptarëve në 
Novo Mesto? Le të del, ku të del, do të tregoi... Bisedat u orientuan kah 
problemi i paraqitur në mesin e ushtarëve si me porosi! Pyetjet prireshin kah 
përgjigjet me gjendjen e krijuar nga kapiteni dhe unë e thash mendimin e 
tem kundër kapitenit. Ndërsa të katër kapitenët prezentë filluan të 
intervenojnë dhe të ngrënë zërin në shenjë mospajtimi me dëftimet e mija. 

- Nemoj da lažeš! - (”Mos rrej!”) bërtitnin duke m’i ndërprerë fjalët e 
mija në gjuhën serbe. 

- Nemojte da se mešate (- Mos u përziheni!) - ia kthente deputeti në 
gjuhën serbe kundër atyre, dhe i kthehej mua: 

-  Vazhdo! Vazhdo! - më nxit deputeti. 
- Nuk kam çka me rrejtë. Kapiteni ka nxitur urrejtjen në mes të 

shqiptarëve dhe kundërthënjeve në mes të ushtarëve”. Pyetni edhe 
ata shqiptarët tjerë se a janë të kënaqur me te. 

- Çka thojnë ata”- i pyeti deputeti 
- Thonë se nuk janë të kënaqur me sjelljet e tij ndaj shqiptarëve dhe i 

urren shqiptarët duke përdorur fjalë të ndryshme kundër Shqipërisë dhe 
shqiptarëve”- Këto fjalë ishin tepër të mëdha. Por kanë qenë të verteta e jo 
vetëm që kanë thënë ata, por edhe i kemi dëgjuar me veshët tanë gjatë 
mësimit politik që ka përdorur kapiteni. Le të del ku të del, ashtu as kështu 
nuk mundë të fitonte para kapitenëve urryes!  
   Pas shumë pyetjeve e përgjigjeve më lëshuan nga hetimi. 
Dyshim ishte se kjo punë nuk do të mbetet me kaq. 
   Vazhdova ushtrimet me garat sportive, Me trup në gara, truri në hetimet që 
po zhvillohen dhe fati i mëtejmë të ngjarjeve ku do të vazhdonin. U bë një 
muaj dhe kurfarë lajmi dhe thirrje nuk pata as që shkova me pyet këta 
shqiptarë.  

”Vallë, a thua pyeti dikush diçka këta?  
   Por, lejova që vetë situata ta ketë në dorë rastin dhe ndoshta vetë situata do 
ta shpalon punën e mëtejshme të organeve ushtarake.  
   Prita shumë dhe mendova se kjo punë e humbi rëndësinë e saj, mbaroi me 
kaq. Ditët e garave u afruan dhe do të shkojmë në Postojnë ku do të mbahen 
garat ushtarake të rrethit të nëntë ushtarak (”Deveti Armiski Oblast” i   
SFRJ-së). Vazhduam të shkojmë në qytetin Postojnë ku do të mbahen garat. 
Atje na pritën mirë dhe me përgatitje ushtarake. Kishin rregulluar terenin 
sportiv. Ushtarët të cilët kishin punuar me muaj të tëra tregonin lodhjet e tyre 
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dhe ngacmonin sportistat në shenjë mahije se ”Janë këputur duke punuar për 
ta”. 
   Unë isha i përgatitur për garat sportive, pra i gatshëm për hedhjen e 
bombës ku kisha mund me pas rezulltat. Por, në anën tjetër, një udhëheqës 
tjetër sportiv, i cili qe një kapiden me katër yje (pra i klasit të parë), ma 
kishte dhënë edhe një disciplinë garues mua, pra notimin dhe më tha që 
duhet të udhëtoj në Kopar për garat e notit. 

- Por unë kam rezulltatin më të mirë në gjuejtjen e bombës - i thash, 
kapidenit. 

- Prap do të kthehesh këtu në Postojnë për gjuejtjen e bombës - i 
përgjigjet kapideni, të cilët urdhërat dhe ngjarjet e kishin në dorë të 
tyre. 

 Për fat të keq tjerët urdhëronin ne i kryenim detyrat, nuk 
duel ashtu si tha kapiteni dhe më vonuan për garën themelore ku kisha 
rezulltatin shembullorë.  
Fatin ma nëpërkëmbi urdhëri ushtarak i kurdisur kundra meje. Isha i vetmi 
shqiptar në grupin tonë të garuesve.  
 Kur morën fund garat ushtarake, u dha urdhëri që ushtarët 
sportistë të rreshtohen në paviljon. Pas rreshtimit një kapiden filloi të pyeste 
garuesit se ciles kombësie i takonin. U pa se unë isha i vetmi nga kombësisë 
shqiptare. Duke shikuar për kuriozitet se mos po lajmërohet edhe ndokush 
tjetër. S´u lajmërua askush më... 

- Merri teshat sportive, ec pas meje - më tha kapiteni udhëheqës. 
Dyshoja mos ishte fjala për rastin e deklaratës që kisha dhënë për atë 
kapidenin? Po qe se jo, atëherë, mbase do të bëjnë ndonjë intervistë me mua, 
pasi qesh i vetmi shqiptar në gara!? Por kjo nuk është e mundur; s’e kishin 
lënë të marrë pjesë në gjuajtejn e bombës. 
 Prej aty, shkuan deri diku me atë kapidenin, pastaj erdh një 
tjetër, i cili i thot ta ndjeki ate, gjersa ai i pari u largua. ”Pse më përcolli ai 
tek ky?”... mendova.  

- Bën të di ku po më çoni?” -  pyeta. 
- Ja, edhe pak do të tregoj se ku do shkojmë” - ia ktheu kapiteni i 

panjohshëm.  
Hyrëm në një ndërtesë, pastaj në tjetrën dhe në një zyre e përplotë ushtarakë. 
Njëri prej tyre, i veshur me tesha të çuditëshme ushtarake në ngjyrë 
portokalli ndodhej aty dhe të parën herë e pash një ushtar të tillë të veshur 
këso mënyre. Njeri filloi t´i bëjë pyetje. Një grua ishte daktilografe, ajo 
shkruante çfarë diktonte ky kapiten kokorosh... 
 ”Emri!?” —”Bajram Santuri” 
 ”Data e lindjes?” —”02. 06. 1954” . 
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   Daktilografja shkruante me shpejtësi. Pas shumë e shumë të dhënave, e 
përfunduan të regjistruarit, dhe kapideni thot që, ai tjetri ta përcjellë më tutje. 
   Duke shkuar nëpër një korridor, pas shpinde u dëgjuan ca hapa, e ktheva 
kokën të shikoj nga kurioziteti se kush ndodhej pas nesh. Dy policë 
ushtarakë, ecnin pas neve me sytë të tyre të mrolura, duke më përcjellur dhe 
ishin të kujdesshëm me largësitë tyre. 
 ”Hë, çka tash!? Si duket e pata...”, thash me veti. 
 Hynë në një dhomë. Ai kapiden u drejtua: 

- Deshe të dish! Ja pra, dije:  

PREJ KËTIJ MOMENTI JE I 
ARRESTUAR!... 

- Mos po gaboni... 
- ASGJË S´KE TË DREJTË ME FOL PA TË DHËNË UNË 

LEJE. TANI KE TË DREJTË VETËM T´I PËRGJIGJESH 
PYETJEVE TË MIA, DHE T´I KRYESH URDHERAT E 
MIA!... 

- NXJERRI ÇKA KE NË XHEPA, HIQI LIDHËZAT E 
KËPUCËVE... EDHE RRYPIN E PANTALLONAVE DHE, PO 
TA TËRHEQI VËREJTJEN - iu drejtua edhe atyre dy  policëve 
ushtarakë 

-  - JU KONTROLLONI ARMËT A I KENI NË GJENDJE 
GATSHMËRIE, NË RAST TENTIMIT PËR IKJE, KENI TË 
DREJTË  TË SHTINI ME ARMË, PRA KENI TË DREJTË TA 
VRISNI. 

 ”Këta dëshirojnë të më vrasin”, mendova.  
   Filluan pastaj t´i silleshin nëpër kokë fjalët e axhës, mbi rastin e vrasjes të 
të atit tim në vitin 1952.  

”Edhe mua po dëshirojnë të më heqin dynjaje... Por, nuk do 
të ndodhë kjo. Jo, kurrën e kurrës! Ata ma kanë borxh gjakun e babait. Do të 
bëhet tepër po të shkoj edhe unë... Çfarë do të thojnë njerëzit!?”, më sillej 
nëpër krye. 
 Më futën në një kerr ushtarak me duar të lidhura dhe u nis 
kerri në një drejtim të panjohur për këte. Mundova të shiqoj prej dritares së 
kerrit por ushtari-polic ndërhynte. 

- Mos shiqo jashtë, shiqo drejt! 
   Unë përsëri pas një kohe isha kurioz  me gjetë drejtimin e rrugës nëpërmjet 
dritares. Rruga zgjati përafërsisht dy orë dhe kerri u ndal. Ishim para një 
ndërtese e madhe ushtarake me ngjyrë të portokalli dhe përhimtë me do 
mure të gjata.  
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Ishte burgu hetues. Në burg ishin 13 dyer të qelive. Këtë e futën në qelinë 
numër 13. Në qeli ishin dy shtretër ushtarak një tavolinë dhe një karrikë dhe 
në qoshe të qelisë ishte një koftor me mure të trasha. Në anën e kundërt në 
mesë të murit ishte një dritare të vogël me hekura, për dritë. Prej dritares 
shihej vetëm qielli dhe ndonjëherë aeroplani civil që ngrente një fluturake të 
vogël e cila shumë kohë sillej nëpër ajër derisa nuk u zhdukej. Pra ky e 
përcillte lëvizjen e të vetmit objekt që dukej nga dritarja. 
 "Çka mund të më bëjnë? Nuk kam bërë diçka të madhe nëse 
kam folur për një kapidan, ...më së shumti mund të më mbajnë një javë ... 
hajde, hajde le të jetë një muaj pastaj do të më lëshojnë!”- mendova. 
 Në një moment u çel dera.  

- Hajde me marr ushqim dhe kthehesh prap në qeli për të ngrënë - më 
thot ushtari-polic. 

   Brenda kësaj kohe erdhi ai person që njëheri ishte në Postojnë me teshat 
ushtarake me ngjyrë të portokallit dhe më tha: 

- Unë jam i caktuar zyrtarisht nga organet ushtarake si mbrojtës i yt, 
për ti mbrojtur drejtat e tua. Po shoh se po të hahet buka dhe nuk po 
mërzitesh fare. 

- Pse të mërzitem, unë nuk bëra asgjë për t`u mërzitur - ia ktheva 
mbrojtësit të tim 

- Po, por qe letra që të ngarkon se për çka je në burg - duke ia dhënë 
një letër. 

- Me çfarë neni jam i ngarkuar dhe sa është burgu maximal” - e pyta. 
- Qe libri Kodit Penal dhe shiqo vet... simbas nenit 101 

ngarkohesh....qe këtu shkruan për këtë nen ”- ma dha librin 
- Neni 101 thot... kush bën shkelje kundër tërësisë teritoriale dhe 

pavarësisë të RSF Jugosllavisë dënohet me burgu më së paku dhjet 
vjet e deri në vdekje...”- e hodha librin nga mosbesimi duke thënë: 

- Po unë nuk kam bërë diçka të tillë?! Çka është ky manipulim!?”-
duke e humbur vetën dhe duke u frikësuar për vete. ”Po dojkan me 
të vërtetë të më mbysin. Si është kjo e mundur në këtë shtet ku nëpër 
shkolla flitej për vëllazërim e bashkim... dhe drejtësi”  

E lash fasulën që isha duke ngrënë dhe qelia mbeti pa fjalë, duke mos pas 
besim edhe ndaj mbrojtësit tim i cili ishte kurdisur nga ata. Ai poashtu nuk 
ndihmoi me ndonjë mënyre që të më qetësoi, por i muer fletat dhe doli nga 
qelia duke më thënë mirë u pafshim në hetime. 
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Hetimet e deputetit ushtarak 
 
Disa ditë nuk u çel qelia fare as për ndonjë lajmërim, u mërzita pa kontakte 
njerëzore. Një ditë po ndihet çelësi i derës,  polici më thëret: 

- Hajde me mua! 
Shkuam nëpër do labirinta të ndërtesës dhe hyrëm në një zyre. Në atë zyre 
ishte ulur një oficer si i njoftun por nuk isha i sigurt se kush ishte dhe nuk 
më kujtohet ku e kam pa edhe pas një çasti më bërtiti: 

- He magar he magar a s´po më njeh. 
 
”Kush është more ky? - mendova duke shiquar e duke dëshiruar të 
përkujtohet fytyra e njohur por teshat qenkan ushtarake, shenjat e majorit 
dhe i veshun mirë, elegantë aty afër tij një civil tjetër, një tip i pashëm me 
flokë dredha dredha. 

- Unë nuk jam magar... - ia ktheva përgjegjën me ignorim, oficerit 
duke u mrolur qëndrim të njejtë. 

Ai i zbuti fjalët duke parë se unë u preka. 
 ”Ha ... ky oficeri mund të jetë ai deputet që më mori në 
pyetje derisa isha në Novo Mesto - më ra ndërmend por për çudi se si ka 
ndryshue qëndrimin e tij ndaj meje. Përpara ishte shumë i mirë dhe 
përkrahës, por tani më priti me fjalë: ”Magar, magar...” 
 Ky tjetri vetëm shikonte dhe më vonë duke shiquar njeri 
tjetrin filloi të bënë pyetje: 

- Çka ke bërë kishte me qenë mirë që të më tregon mua dhe ne kemi 
ardhur posaqërishtë për ty nga Prishtina. 

- Kurgjë nuk kam bërë, nuk e di se çka mundem me ju tregue kur nuk 
kam çka me ju tregue, vetëm e dij se kam folë kundra kapidanit dhe 
sjelljet e tija, dhe se ai që është sjellur keq me neve - këto fjalë i kam 
cekur këtij koloneli më herët. 

   Ata u lutën me mënyra të ndryshme që unë mos po mbaj mëshehtësi apo 
diçka tjetër, por kot, nuk kisha çka të tregoja. Dhe ata të dy shiquan njeri 
tjetrin në shenjë të përfundimit të hetimeve. 

- Mirë atëherë ne nuk mundemi me të ndihmue, sepse ata kanë 
dëshmi kundra teje, dhe ne nuk kemi qysh me të mbrojt - i thot 
deputeti shqiptar dhe e thirrë policin ushtarak që të më përcjedh në 
qelin time.. 

Pas një kohe hapet qelia dhe hynë ai oficer, deputet shqiptar i cili më 
drejtohet: 
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- Unë me gjithë qef kisha me të ndihmue por nuk kam baza se si me të 
ndihmue....por dua të di mos ki folur për shkak të babës...? 

- Po, kam fol për shkak të babës - ia këthva përgjegjen me shkurticë 
nga se nuk ishte fjala vetëm për shak të babës me padurim dhe i 
mbushur mllef edhe kundrejt Deputetit duke shikuar si ishte i 
friksuar nga kyqja në problem dhe largohet duke ma këthyer 
shpindën: 

- Eeee... Unë nuk kam çka të bëjë këtu. Ishalla ki fat, unë nuk kam 
çka të bëjë më për ty” - dhe iki nga qelia. 

Mbeta vetëm në qeli pa shpresa për ndihmë dhe që do të dali shpejtë pas një 
apo dy jave si mendova dhe shpresat e tradhëtuan. Fillova të mërzitem e të 
mendoj për zgjidhjen e kësaj situate të ndërlikuar. 
”Si: - ky ushtarak shqiptar nuk mundi të ndihmoi i cili në fillim më premtoi 
shumë dhe nga ana tjetër pse nuk pyeti më tepër për të atin t’im, por iki së 
shpejti nga qelia” 
Analizoja bisedat e zhvilluara me shokët e mi dhe të kërkon ndonjë faji që 
nuk kam mundur, ndoshta, të jem vetëdishëm, por faji sado të jetë i madh 
nuk kishte me qenë aq sa kishin kurdisur me këtë nen 101. për në lidhje me 
rrezikimin e tërësisë së Jugosllavisë. 
 ”Kush qenkam unë që të bëjë diçka, ndaj rrezikimit e 
tërësisë së Jugosllavisë?!. Të rrezikoj unë tërësinë e Jugosllave?! Unë po që 
kam bërë këtë, qenkam krejt i trentë, nëse nuk paskna ditur vetën. Unë nuk 
kam fuqi për ta bërë asgjë, vetëm mllefin e shpreha ndaj kapidanit, e këta ma 
shtuan Jugosllavinë në krye, duke mos pasur fare, ndër mend diçka të tillë!?  
  Pasë nja një jave më morrën në hetime, që për mua ishte e 
panjohur mënyra e hetimit dhe isha i frigësuar që do të ma bëjnë ”kulaqin”. 
 

Përmbajtja e Aktakuzës 
 
GJYGJI USHTARAK NË LJUBLJANË 
Ki NR. 49/77 
9.6.1977. 
 
Gjygji hetues të Gjygjit ushtarak në Ljubljanë, në lëndën ndëshkuese kundër 
Sokoli Jahit, ushtarit nga PU. 3379 Ljubljanë, për shkak të veprës penale nga 
neni 101. alinea 1 KP, Fetahaj Kajtazi, ushtarit nga PU. 1394 Novo Mesto, 
për shkak të veprës penale nga neni 101. aliena 1. KP, Idrizi Agim, ushtarit 
nga PU 1394 Çrnomelj, për shkak të veprës penale nga neni 101. alinea 1. 
KP, duke aprovuar për kërkesën të zgjerimit e hetimeve edhe ndaj Santuri 
Bajramit, ushtarit PU. 1394 Çrnomelj, për shkak të veprës, rrëximit të 
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tërësisë teritoriale dhe të shtetit të painkuadruar nga neni 101. alinea 1. KP. 
Paditësi Ushtarak, i cili ka dorëzuar në PU 2050 Ljubljanë - I VTK  
nr.129/77 nga 9.6.1977 në bazë të neneit 148. alinea 1. dhe 2. LPP dhe nenit 
176. alinea 1. pika 2. dhe 3. LPP, bjenë: 

I 

Vendim i zgjerimit të hetimit 
 
kundër SANTURI BAJRAMIT, ushtarit nga PU. 1394 Çrnomelj, me 
gjeneralizim si në procesverbalin e hetimit të fajit nga 9.6.1977. 
 
për shkak të dyshimit të bazuar që: 
 
nga dhjetori të vitit 1976 deri në fillim të qershorit të vitit 1977 me qëllim të 
ndarjes me dhunë Kosovën nga Republika Socialiste Jugosllave, në grupe 
dhe vetëm ndër ushtarët të kombësisë Jugosllave në PU. 1394 Novo Mesto 
ka thanë: 
 
a) në ditën e panjohur, në dhjetor të vitit 1976 në rrethin e kasarnës të njësisë 
së vetë nga ushtari Axhiu Isa kërkoi që të ia gjenë librin me përmbajtje 
armiqësore të quajtur ”Gjarpitë e gjakut” që do të thot (serbisht) ”Zmije 
krvopije od Adema Demaçia” ( nga Adem Demaçit), dhe pastaj shtoi: ”Ti je 
komunist edhe me pas atë libër nuk kishe me më dhënë” 
 
b) në ditën e panjohur në fund të dhjetorit të vitit 1977 ose në fillim të vitit 
1977 në kthinat e PU. 1394 Novo Mesto dhe në prani të ushtarit  Axhiu Isak 
dhe në prani të bashkëakuzuarëve tjerë Sokoli Jahi dhe Idrizi Agim në bazë 
të bisedës ka thënë: se Titoja është i moshuar dhe se ka me vdekë, prandaj ne 
duhet që të përgatitemi dhe ta shfrytëzojmë rastin për ta ndarë Kosovën nga 
Jugosllavia dhe për ta bashkuar Shqipërisë, pasiqë me vdekjen e Titos do të 
vjenë deri në ndarje dhe tollovi, dhe se Kosova ka nevojë të ndahet  nga 
Jugosllavia dhe me pasë armë që me anë të blerjes duhet t’i furnizohemi. 
 
c) në ditën e panjohur në gjysmën e parë të vitit 1977 nëpërmjet të bisedave 
me bashkëfajtorin e vetë Sokoli Jahi dhe me ushtarin Axhiu Isa shpeshë ka 
folur: që shqiptarët duhet të shërbejnë ushtrinë në Shqipëri, se në Jugosllavi 
nuk ka vëllazërim e bashkim, dhe se ia q... vëllazërimin e bashkimin e këtillë 
prej fillimit e deri në mbarim... se ushtarët të kombësisë shqiptare duhet të 
janë të bashkuar, që mos të tradhëtojnë njeri tjetrin, që ndërmjet veti të 
mbrohen, që askujt nuk guxojnë të thojnë se çka bëjnë dhe çka bisedojnë 
sepse kështu mund të egzis tojnë.  
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Në ditën e panjohur, në mesë të majti të vitit 1977 në rrethin e kasarnës PU. 
1394 Novo Mesto në prani të bashkëfajtorit ushtarit Sokoli Jahit, Idrizi 
Agimit, Fetahaj Kajtazit dhe ushtarit Axhiu Isakut dhe të Aljiti Ramadanit, 
duke biseduar për të drejtat e shqiptarëve në Jugosllavi dhe në Shqipëri ka 
thënë: se në Shqipëri janë të gjithë të punësuar dhe se ka për të gjithë punë, 
ndërsa në Jugosllavi nuk ka punë as për ate që e kryejnë shkollën, se në 
Shqipëri nuk ka vrasje dhe vjedhje dhe që në Jugosllavi këto çfaqje janë 
duke u rritur, që kishte me qenë mirë që serbët të vrahen në mesë veti, por 
përkundrazi është e kundërta - shqiptarët në Kosovë vrahen ndër veti - dhe 
kjo konvenon politikës jugollave që nuk i pengon këto vrasje, se shqiptarët 
në Jugosllavi nuk kanë të drejtat e tyre, dhe për t’i realizuar drejtat e tyre 
duhet të bashkohen me Shqipërinë, se serbeve nuk duhet të besojmë dhe se 
ata bëhen kinse të duajnë, a në të vërtetë tjetër mendojnë pas shpinde, që 
udhëheqësia e në Kosovë është formale dhe ajo në jashtë nuk guxojnë të 
ndihen nga të tjerët, se në Jugosllavi nuk ndërtohet socializmi dhe se 
socializmi i vërtetë është në Shqipëri, se Jugosllavia nuk është e interesuar 
për përmirësimin e marrëdhënjeve me Shqipërinë dhe që insistojnë këto 
marrëdhënje për shkak të Kinës, se nëqoftëse nuk ka marrëdhënjet e mira me 
Shqipërinë nuk mund të zhvillojë marrëdhënjet e mira as me Kinën, 
 
e) në ditën e pacaktuar në mesë të majit të vitit 1977 në bibliotekën e PU. 
1394 Novo Mesto në prani të bashkëfajtorit Sokoli Jahiut, Fetahaj Kajtazit 
dhe Idrizi Agimit si dhe të ushtarit Aliti Ramadanit dhe të Axhiu Isakut, 
duke biseduar për pozitën gjeografike të Jugosllavisë ka thënë: se 
Jugosllavia ka atë pozitë gjeografike që nëse vjen deri te luftës së III-të 
botërore, kishte për t’u mëkëmbur e para, dhe nëqoftës vjen deri te ”bum-
bum-bum” ne do të këthejmë në anën tjetër, ndërsa kur pas kësaj bisede të 
pranishmit Sokoli Jahi dhe Fetahaj Kajtazi kanë fyer fotografinë e shokut 
Tito dhe shoqes Jovankë. e cila ka qenë e fotografuar në gazetën ”Duga”, 
dhe i njejti në mënyrë zgërdhese i ka kthyer ndaj bashkëfajtorëve prej aty që 
ata mos të bëjnë atë me fjalë: ” mos bëni atë, se aty është i pranishëm Axhiu 
dhe se ka me ju lajmëruar dhe se mund të shkoni në burgë”, 
 
ku me veprat e përshkruara nën pikat: a, b, c, d dhe e - bëri vepër penale, 
rrezikimit tërësisë teritoriale dhe shtetit të painkuadruar nga neni 101. alinea 
1. KP. 
 

II 
 
CAKTOHET  QELIA kundër SANTURI BAJRAMIT, të cilit do të 
njehsohet nga data 6. qershor të vi tit 1977 nga ora 09,00 
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A r s y e t i m 
 
Paditësi Ushtarak në PU. 2050 Ljubljana, në lëndën ndëshkuese kundër 
Sokoli Jahiut, Fetahaj Kjatazit dhe Idrizi Agimit, ka dhënë kërkesën I VTK 
nr. 129/77 nga 9.6. të vitit 1977 që hetimet të zgjerohen edhe ndaj Santuri 
Bajramit, për shkak të dyshimit të bazuar që prej kohës duke filluar nga 
nëntori të vitit 1976 deri në qershor të vitit 1977 ka kryer vepër penale, 
rrezikimit tërësisë teritoriale dhe shtetit të painkuadruar nga neni 101. alinea 
1. KP. Dyshohet se Santuri Bajram ka kryer vepër penale të përshkruar në 
dispozitivin të vendimit nën I. rrjedh nga lajmërimi ndëshkimor të PU 
2050/18 Ljubljanë nr. 130-6 nga 8.6 të vitit 1977. si dhe deklarimet të 
dorëzuara me këtë lajmërim dëshkimor, si dhe nga procesverbali të hetimeve 
të Santuri Bajramit ku në mbrojtjen e vet në mesë tjerash thot se ai nuk ka 
bërë vepër penale e cila i vëhet si barë, edhepse pranon që ka bërë disa 
biseda në lidhje me drejtat e shqiptarëve, por për drejtat të cilat shqiptarët 
kanë në njësinë e tyre. 
Për shkak të qëndrrimit të këtillë të gjendjes dhe për shkak të mbrojtjes së 
këtillë të akuzuarit me propozimin e gjygjit hetues, patjetër duhet të vëhet 
hetimi për vërtetimin e gjendjes së sakët dhe kontrollimit të mbrojtjes së 
akuzuarit, prandaj për këtë arsye se kanë plotësuar kushtet e zgjerimit të 
parashikuar me nenin 146. LPP duhet të vendoset si në dispozitivin e 
vendimit nën I. 
Kundër Santuri Bajramit caktohet qelia në bazë të nenit 176. alinea 2. pika 2. 
dhe 3 të KPP, se egziston droja e bazuar që ka me penguar hetimet duke 
ndikuar në dëshmitarët të cilët kanë me qenë të patjetërsueshëm të 
ndëgjohen në hetime, si edhe nga ajo që egziston droja e arsyeshme që nëse 
mbrohet nga liria mund të përsërit veprën penale, prej nga është i akuzuar, 
këtë meqë kishte i akuzuari në kohë të shkurtë shumë shpeshë kishte me 
vepruar armiqësisht. 
Kundër këtij vendimi lejohet ankesa kryesisë të Gjygjit Ushtarak në 
Ljubljanë dhe me këtë: kundër vendimit për kohën e kaluar mbënda /tri/ 3 
dite nga data e pranimit me shkrim të vendimit, ndërsa kundra vendimit të 
qelisë në kohën prej 24 orësh nga ora e pranimit të vendimit. Ankesa 
dorëzohet nëpërmjet të këtij gjygji ose me letër të rekomanduar nëpërmjet të 
drejtorisë së Burgut Hetues Ushtarak (BHU). Ankesa nuk e pengon kryerjen 
e vendimit. 
VM/AM                                GJYGJI HETUES 
    
  Kapetani i shërbimit të drejtësisë 

Milorad Vukosav 
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Zgjerimi i hetimit edhe ndaj Bajram Santurit 
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- Kur e lexova në fillim nën a) në ditën e pacaktuar në dhjetor të vitit 
1976 në rrethin e kazerrnës së njësisë së vetë nga ushtari Axhiu Isa 
kërkoi që të ia gjenë librin me përmbajtje armiqësore të quajtur 
”Gjarpitë e gjakut” që do të thot (serbisht) ”Zmije krvopije od 
Adema Demaçia” (nga Adem Demaçit), dhe pastaj shtoi: ”ti je 
komunist edhe me pas atë libër nuk kishe me më dhënë” - u 
tmerrova duke kapur flokët e kresë dhe thash:  

- Çka po doni prej meje?! Ju po dojshit të më mbytni!!! 
Gjygjëtari Ushtarak hetues duke e kthyer kokën kah Paditësi Ushtarak dhe 
pastaj më tha:  

- Jo, jo ne nuk dotë mbysim tye. Ti neve ende na nevoitesh. 
-  Në dhomë ishin pesë oficer. Njëri u paraqit si gjygjtar hetues, tjetri 

si paditësi ndërsa një ishte ushtar i thjesht si jurist, tjetri, një major 
jurist, një zastavnik ponjëashtu jurist, dhe një përkthyes ushtarak 
dukej nga fizionomia, shqiptar, të cilët ishin të propozuar si 
mbrojtësa. 

- Sipas ligjit të RSFJ-së ti ki drejtë me pas mbrojtësin juridik privat 
ose nga organet të judikaturës Ushtarako Juogosllave me detyrë të 
përcaktuar që ata kanë me të mbrojtë në mënyrë më të drejtë pa 
keqpërdorim ndaj teje. Pasiqë ti nuk ke mbrojtës tënd privat, Apo! 

Gjygjtari hetues duke më spjeguar rregullat e drejtësisë për mbrojtjen e 
të drejtave të njeriut, më bëri pyetje duke vazhduar  
- Cilin prej këtyre të treve dëshiron të kesh si mbrojtës me detyrë të 

përcaktuar me ligj? 
Unë nuk dija me e dhënë përgjegje mbasi që nuk isha i përgatitur për një gjë 
të till dhe një moment mendova dhe u përgjegja: 

- Këtë ushtar të thjesht” - duke zgjedhur në shenjë ignorimi dhe  
padrejtësie nda organeve tëj tyre. 

 Për fat ai ishte i kombësisë sllovene dhe ishte një dobi për mua sepse nuk ka 
pasur ndonjë urrejtje nacionale dhe problem politik ndaj kombësisë 
shqiptare. Ndërsa dy jurista tjerë shkuan. 
 Familja ime nuk dinte se çka po ndodhte me mua. Unë e 
kisha lënë gruan e posamartuar dhe dy ditë para se të nisem në shërbimin 
ushtarak e kishim lidhur kurorë, pra mu tani, më ndodhi papritmas burgimi 
im dhe droja së gruaja ime nuk do të më priste të dali nga burgu, ngase këtë 
nuk e kishim planifikuar. Mundova t’i lajmëroi se çka më ka gjetur dhe që të 
kërkoj ndihmë duke më dërguar dikush advokat për t’u mbrojtur nga ky 
ngarkim politikë. Por letrat e mija kontrolloheshin nga burgu hetues dhe më 
këthenin ato duke më thënë: ”Nuk guxon të shkruash se për çka je në burg 
dhe pse, sepse je në hetime e sipër, prandaj egzistojnë rregulla që nuk 
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lejojnë që burgosurit të shkruajnë çka do, dhe se letrat e Juaja 
kontrollohen” 

- Po çka me shkru, çka kemi drejtë të shkruaj?! - i thash 
- Shkruaj se je në burg, por që je mirë etj. - i thonin drejtuesit e 

Burgut Hetues në Ljubljanë. 
-  A kam drejtë të kërkoj advokatë?! - pyeta 
- Po, ki drejtë të kërkojsh advokatë - më thanë. 

Unë menjëherë shkrova një telegram me këtë përmbajte: Jam në burg, 
menjëherë më nevoitet një advokatë! 
   Por për fat të keq, dajtë e mi, kurr nuk kanë pasur rast që të ndodhen në 
burgë politikisht si rasti im dhe nga mosdia e padijëshmëria ata të familjes 
nuk e dhënë rëndësi telegramit t’im dhe më dëshpruan me përgjegje të 
vonuar me letër duke më pyetur:  

- Pse je në burgë?!, Pse të vyen advokat?!, Çka ki bërë që je në 
burgë?! etj.  

Derisa unë spjegoja dhe e dhashë përgjegjen peytjeve të farefisit, u bë vonë. 
 
 
a) ”Gjarpitë e Gjakut” të Adem Demaçit.... 
 ”Çfarë libër është ky!?... Kush është ky Adem Demaçi!?...” - 
mendova dhe fillova qysh nën pikën a) ta humbi shpresën time, se do të dal 
ndonjëherë nga burgu sepse kishin shkruar për gjërat që fare nuk e kisha 
njohuri.  
  

MBROJTJA 
 
 ”Kontakti im i parë me trupin hetues ushtarak ishte 
trishtues. Nga i cili dola i dëshpruar nga pyetjet e papritura, prej nga 
konkludova si kurdisje të aktpadisë dhe manipulim politikë. Ngase, unë 
luftoja për vëllazërim-bashkim dhe barazi ndërsa ata në emër të drejtësisë 
më shpallën  fajtor. 
 
 Kur më mbyllën në qeli fillova të mendoi seriozisht dhe me 
më përpikëri për t’i përkujtuar rastet se si ishin bisedat me shoqërinë t’ime, 
ku dhe cili çka ka thënë, qysh ka thënë dhe si ka thënë. Por shumë gjëra nuk  
më përkujtoheshin edhe nga depresioni i hetuesisë, nga ngarkesat të shumta 
dhe fjalëve të shtrembëruara.  
 Po që se pranoja ndonjë gabim, hetuesia atë gabim e 
shfrytësonte dhe e zmadhonte me qëllim ngarkimi. Pra duhej të flisja të 
vërtetën se për ndryshe gërshetoheshin ngarkesat edhe më tepër. Kur tentoja 
të gënjejë, poashtu më ngarkonin edhe më shumë, sepse ato dilnin në 
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kundërshtim me deklaratat e më parshme, që unë haroja se nuk isha i 
mësuar të gënjejë. 
  Pas një kohe, vjen një aktakuza nga prokurori paditës 
ushtarak me ngarkesë nga neni më të ultë, në krahasim me atë nen të 
mëparshëm. Pra neni 101 përfshinte përmbajtjen e dënimit në burg më së 
paku dhjetë vjet e deri në vdekje. Ndërsa tani në hetuesi ra neni më i ultë, në 
lidhje me propagandën armiqësore të nenit 133 të Kodit Penal të RSFJ-së, 
ku përfshihej dënimi burgu më së paku - prej një vjet e deri në maksimum - 
dhjetë vjet. Me këtë vendim u çlirova nga ngarkesat depresive të mendimeve 
"Që do të më bëjnë kulaçin e vdekjes” . U pshtova nga Nenit më i rreptë të 
Jugosllavisë, por mbetej prap të mbrohem në gjygjë prej ngarkimit tjetër në 
lidhje me propagandën armiqësore. 
 ” Jemi katër vetë. Mua më bërën si akuzuar të parë. Nëse ai 
i katërti mer më së paku një vjet atëherë mua më mbetet më tepër se në vjet 
burgim. Prap shumë!. Pse bënë këtë kur unë nuk kam menduar një gjë të 
tillë?!” 
 ”Do të mbrohem, e do të ankohem, deri në fund dhe ska 
qare pa dalë e vërteta”- prap duke marr kurajo për mbrojtje. Për këtë arsye 
e mbajsha vetën duke shpresuar se do të lirohem ose do të zvogëloj burgimin 
në minimum. Por, kaloi një muaj ende është në burg. Inati im nga 
padrejtësia nuk më lejoj që të dorëzohem. Në qeli bëja fiskulltur dhe 
mbajsha kondicionin për t’u mbrojtur e përballuar rrezikun, duke harruar 
vuajtjet psiqike dhe depresionet. Ushqehesha mirë dhe rregullisht. 
Një kohë prej një jave bëra një grevë urije për shkak të ndërprerjes së 
letrave me arsye që të shkruaj në gjuhën serbe. Nuk e pranova inponimin e 
tyre dhe u ankova në Gjygjin suprem ushtarak në Beopgrad dhe deisa erdhi 
përgjegja nuk ngrëna bukë.  
 

GJYKIMI 
 
 Arritën policët ushtarak dhe tregojnë qe duhet të nisemi. 
Isha i ndëgjueshëm dhe kryeja urdhërat e policëve ushtarak të cilët ishin 
njerëz të thjeshtë që edhe ata si unë kishin ardhur në shërbimin ushtarak, 
ndërsa shërbenin në shërbimin special të policisë ushtarake. Shkuam jashtë 
ku nëpër disa rugica e labirinta e pastaj me kerr deri në koridorin e madh 
dhe sallën e pritjes. Në sallën e pritjes ishin edhe shokët e mi, poashtu të 
burgosur, me të cilët prej kohës së burgimit nuk patëm rast të takohemi, nuk 
patëm leje as drejtë të bisedonim për shkak të sigurisë së organeve hetues. 
Katër vetë të tjerë të cilët me një shikim syrësh përshëndetem sepse nuk 
patëm drejtë të bisedojmë në asnjë mënyrë. 
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 Përveq me një rast kur ndodhëm unë me Jahi Sokolin në 
nevojtore ë burgut me të cilin erdha në kontaktë të mshehtë dhe thash se 
Haxhiu qenka tradhëtar dhe se si ishte dëshmitari themelor që gjygji i kishte 
formuar bazat e aktpadive 
 
  Haxhiu Isa nga Kosova, pikërisht nga fshati Gjylekar ishte 
anëtar i Lidhjes Komuniste të Jugosllavisë dhe gjithnjë paraqitej si 
provokues i bashkëbiseduesve të vetë, duke mbledhur informata. Pikërisht ai, 
tani ishte mbrojtës i kapitenit dhe manipuluesi kryesor.   
Si ishte dyshimi im ashtu edhe duel. Organet hetuesisë të gjygjit e mbrojtën 
eprorin e tyre, kapitetenin në një anë dhe në anën tjetër duke më bërë mua si 
kryesorin e grupit dhe si udhëheqës i  tre të akuzuarëve tjerë. Prandaj, 
organet ku ndodheshin shokët e kapidenit nuk lejonin që vërteta të del në 
shesh dhe të fliten fjalë kundra kapitenit dhe kështu e gjejnë dëshmitarin e 
rrejshëm, Haxhiun Isa dhe drejtojnë sulmet kah unë që isha më i vetëdijshmi 
nga të gjithë të burgosurit. Për këtë arsye edhe unë u gjenda së bashku me ta  
në burgë dhe si i padituri i parë. 
 Gjatë gjykimit shkrova çdo fjalë në një fletore dhe kur 
nevoitej mbroja ime, i bëjsha pyetje dhe duke nxjerrë konkludime kundra 
shpifjeve.. Derisa edhe gjygjëtari u bë nervoz nga pyetjet e mia i cili më 
thoshte: 

- He, çka po don tash. 
- Po dua me vërtetue se nuk është e vërtet që kemi sulmuar shtetin por 

kemi sulmuar kapetanin, prandaj nuk e pranoi që jam fajtor. 
  
 

Aktgjykimi 
 
GJYGJI USHTARAK NË LJUBLJANË 
IK NUMËR 67/77 
Më datën: 20. shtator 1977.  
 
NË  EMËR TË  POPULLIT 
 
Gjygji ushtarak në Lublanë, në seancën e përbëre prej gjygjtarit, nënkolonel 
të drejtësisë Vo isavljeviq mr Djure, si kryetar seance, si dhe gjygjtari 
ndihmës kapetani i klasës së I-rë Jerzabek Jaroslava dhe rreshteri i vjetër 
Stankoviq Miroslava, si anëtarët e seancës, me pjesëmarrjen e ?erne Zoricës, 
si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarit të I-rë, Santuri 
Bajram,  të akuzuarit të II-të, Sokoli Jahi, të akuzuarit të III-të, Fetahaj 
Kajtaz dhe  të akuzuarit të IV-të, Idrizi Agim, për shkak të veprës së kryer në 
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lidhje me propagandën armiqësore, të nenit 133. paragrafis 1. të Ligjit Penal 
RSFJ, ndërsa akuzuari i IV-të për shkak të veprës nga nenit 224. paragrafis 
1. të Kodit Penal RSFJ, në bazë të aktakuzës të akuzuesit ushtarak pranë 
postës ushtarake 2050 në Lublanë, I. VTK numër 129/77 prej 06. qershor 
1977, ka mbajtur seancat më: 12, 13, 14, 15, 16, 19. dhe 20 shtator 1977 në 
pranin të akuzuarit të I. Santuri Bajram dhe mbrojtësit të tij Lamut Klemen, 
ushtari nga posta ushtarake 2265 Lublanë, jurist i diplomuar, akuzuarit të II. 
Sokoli Jahi dhe mbrojtësit të tij Miladinovic Milosava, advokat nga Lublana, 
akuzuarit të III. Fetahaj Kajtaz dhe mbrojtësit të tij pukovniku të shërbimit 
juridik Samardzija Milutin, akuzuarit të IV. Idrizi Agim dhe mbrojtësit të tij 
pukovniku Zorc Milovan - jurist i diplomuar, si dhe përfaqësuesit të padisë 
kapetani i klasës së I-rë. të shërbimit juridik Mazic Zivka, prandaj më 20. 
shtator të vitit 1977 pranë palëve të pranishëm muar dhe shpalli  
         
 A K T G J Y K I M I N 
 
Akuzuari i I. SANTURI BAJRAM, ushtar i PU (Postës Ushtarake) 1394 
Crnomelj, biri i Alisë dhe i Nefijes, e lindura Ashikferki, i lindur më 
2.06.1954 në Prizren, ku e ka edhe banimin në rrugën Djure Jakshiqa nr 28., 
shqiptar, shtetas RSFJ, e ka kryer gjimnazin e plotë dhe një vit të shkollës së 
lartë pedagogjike - drejtimi matematikor, arsimtar i matematikës, i martuar, 
pa pasuri, përpara jo i dënuar, në APJ prej datës 14.10.1976 , gjendet në 
paraburgim prej datës 6. qershor të vitit 1977. 
 
Akuzuari i II. SOKOLI JAHI, ushtar në PU 3379 Ljubljana, biri i Ukshanit 
dhe i Kasibes, e lindura Alidemaj, i lindur më 7.06.1954 në fshatin Vrban, 
Bashkësisë Komunale Vitina, me banim në Ferizaj, rr. Plashinski put nr. 4, 
shqiptar, shtetas RSFJ, e ka kryer gjimnazin, student i shkollës së lartë 
pedagogjike, i martuar, baba i fëmijës së vogël, pa pasuri, përpara jo i 
dënuar, në APJ prej datës 15.10.1976, gjendet në paraburgim prej datës 4. 
qershor të vitit 1977. 
 
Padituri i III. FETAHAJ KAJTAZI, ushtar në PU 1394/30 Novo Mesto, biri 
i Ljatifit dhe i Monës, e lundur Bajrami, i lundur 19.04.1954 në fshatin Suvo 
Grlo, Komuna Istok, shqiptar, shtatas RSFJ, përpara jo i dënuar, në APJ prej 
datës 20.07.1976, gjendet në paraburgim prej datës 04 qershor të vitit 1977. 
 
Akuzuari i IV, IDRIZI AGIM, ushtar PU 1394 Crnomelj, biri i Seidit dhe i 
Atifetës, e lundur Abdullaj, i lundur 5.061955 në fshatin Slatina, komuna 
Tetovo, ku edhe banon, shqiptar, shtetas RSFJ, e ka kryer shkollën fillore 
tetëvjeqare dhe dy vitet e shkollës së mesme ekonomike, i pamartuar, pa 
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pasuri, përpara jo i dënuar, në APJ prej datës 14.10.1976, ka qenë në 
paraburgim prej datës 4. qershor të vitit 1977. 
 
JANË  FAJTOR 
 
se kanë: 
 
1/ Akuzuari i I. SANTURI BAJRAM, akuzuari i II. SOKOLI JAHI, dhe 
akuzuari i III. FETAHAJ KAJTAZI: 
 
më datën 14.051977, në biblotekën PU 1394 Novo Mesto, në pranin të 
ushtarëve Axhiu Isak (Isa Axhiu nga fshati Gjylekar të Komunës së Vitisë, ka 
qenë dëshmitari themelor i cili jo vetëm që i ka tradhëtuar të akuzuarit por 
kundra meje - Bajramit, ka shtuar dhe shpifur gjërat që nuk kam pasur as 
ndërmend e as që kam folur. Për shkak të këtij kanë rrjedhur ngjarjet dhe 
ngarkesat të cilat nuk munda t’i drejtoj e as të mbrohem në mënyrë të drejtë, 
por nga ana tjetër edhe gjygji këto i ka shfrytëzuar dhe në vend që të del 
realiteti duel shtrembërimi i realitetit. Pra krahas aktgjykimit do të 
mundohem për t’i skjaruar ku kanë qenë shpifjet dhe rëndimet), Aliti 
Ramadan, të akuzuarit Idrizi Agim, të akuzuarit të II. Sokoli Jahi, të 
akuzuarit të III. Fetahaj Kajtazi me ndrrime i kanë marrë gazetën ”Duga” në 
të cilën ka qenë fotografija e shokut Tito dhe shoqes së tij Jovanka, me fjalët 
të ndryshme vullgare, këtë fotografi e kanë lanë para organit të tyre gjenital, 
dhe pas vërejtjes së Axhi Isakut se për ato nënçmime përgjegjen, Fetahaj 
Kajtazi i ka thënë: ”që është ushtari i Marshalllit me dhunë”, pas tij i 
akuzuari Sokoli Jahi me duart e veta spjegoi që përshëndetja ushtarake në 
ushtrinë shqiptare me grusht të përmbledhur dhe gisht të madh të shtrirë do 
të thot, që janë të bashkuar dhe për njerin që komandon, e ai është Enver 
Hoxha, ndërsa në APJ përshëndetet me gishtat të shtrirë dhe që do të thot që 
jemi të shpërndarë, ndërsa i akuzuari Fetahaj Kajtazi i shtriri duart përpara 
vetes dhe i gërshetoi gishtat të dy duarëve, dhe spjegoi që ashtu 
përshëndeten Shqipërija dhe Kosova e që kjo dmth se Kosova dhe Shqipëria 
janë të lidhura në mesë veti, dhe që dëshirojnë bashkim, 
(Fyerjet dhe sharjet si më lartë kanë qenë të vërteta, por gjatë këtyre 
sharjeve dhe fyerjeve në fillim unë kamë qenë indiferent, por kur e kuptove 
se po teprojnë iu kam tërhjekur vërejtjen që nuk duhet të shahen por të jenë 
pak të kulturuar dhe se nxitësi, Axhiu Isa mund të jetë shakaktar që të 
paraqiten tek te organet ushtarake. Pra duke qenë edhe unë i kujdesshëm  
 
 



 

 

87 

 

Faqja e I -rë të aktpadisë ku unë paraqitem si padituri i parë të grupit 
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Faqja e 3 -të aktpadisë ku janë fjalët më të rënda që aktpadia bazohet 



 

 

89 

 

sepse isha në pranin e tyre dhe duke parë që ata kishin një keqkuptim ndaj 
sistemit egzistues dhe të cilët kishin pasur mendime kundra sistemit qysh kur 
erdhën nga Kosova dhe më vonë me ngaxmime dhe nënçmime e nxitje jo 
vetëm të kapitenit - komandantit Slavoljub Ljubenovoq, por edhe nga të 
tjerët. Në këtë mënyrë u ngritnin eprorët nacionlistë, që në emër të këtyre të 
marrin pozita kinse janë duke luftuar armikun dhe duke  mbrojtur sistemin e 
atëhershëm Jugosllav.)   
pas këtyre u përzi i akuzuari Santuri Bajram dhe tha: se në Shqipëri ka punë 
për të gjithë, ndërsa këtu te ne kanë përparësi për punë serbët, e pastaj 
shqiptarët, se në Shqipëri nuk ka vrasje dhe vjedhje, ndërsa në Jugosllavi 
këto dukuri janë duke rritur, se kishte me qenë mirë që serbët të vriten në 
mes veti, por mjerisht është e kundërta - shqiptarët në Kosovë vriten në mes 
veti dhe kjo u konvenon politikës së Jugosllavisë, e cila nuk i ndërprenë këto 
vrasje, që shqiptarët nuk kanë drejtat e tyre, dhe se për të arritur këto të 
drejta, duhet të bashkohen me Shqipërinë, se serbëve nuk duhet të besojmë 
dhe se ata bëhen kinse të dojnë, ndërsa, tjetër mendojnë pas shpine, se në 
Jugosllavi nuk ka socializëm dhe se socializmi i vërtetë është në Shqipëri, se 
Jugosllavia nuk është interesuar për përmirësimin e marrëdhënjeve me 
Shqipërinë, dhe se tash insiston që ato marrëdhënjet të përmirësohen vetëm 
për atë, që dëshiron të përmirëson marrëdhënjet me Kinën, poashtu duke 
folur për pozitën gjeografike të Jugosllavisë, tha, që Jugosllavia ka atë 
pozitë, që, nëqoftëse kishte me ardhur deri te lufta, kishte me qenë e 
nëpërkëmbur, dhe se nëqoftëse vjen deri te lufta duhet të jemi të gjithë të 
përgatitur dhe të lidhur në mes veti dhe t´i kemi armë të siguruara në shtëpi, 
për të mundur që Kosovën të bashkojmë Shqipërisë. 
 
(Derisa zhvilloheshin bisedat paraqiteshin edhe mendime të ndryshme. Këto 
fjalë që janë të nënvizuara janë shprehur në kohna të ndryshme, por ato janë 
stilizuar dhe bashkuar nga ana e dëshmitërëve dhe gjygjit si ”renditje” 
komplete. Këto fjalë janë shprehur më vitin 1977, por prej asaj kohe deri më 
1998 janë ndodhur ngjarjet shoqërore-politike gjë këto shprehje dhe 
mendime kanë dalur të verteta e jo si propaganda. Me dallim që unë në atë 
kohë nuk kam pasur orjentim politik për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë 
por për Kosovën Republikë - gjë që nuk jam shprehur haptazi, por 
dëshmitari dhe gjygji m’ka ngarkuar me separatizëm kinse kam thënë që 
Kosovën duhet të bashkojmë me Shqiperinë.)  
 2/ Akuzuari i II. SOKOLI JAHI, akuzuari i III, FETAHAJ KAJTAZI, dhe 
akuzuari i IV. IDRIZI AGIM: 
 
më datën 13. maj të vitit 1977 në mësimore të PU. 1394/30 Novo Mesto, në 
kohën e transmetimit të deklaratës të shokut Tito nga Kumrovci, posa ushtari 
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Axhiu Isa i qetësoi të pranishmit - të dënuarët Kajtazi Fetahajn, Sokoli Jahin 
dhe Idrizi Agimin, që të mos bëjnë zhurmë, dhe se dëshiron të ndëgjoi çka 
flet shoku Tito, më së pari  i akuzuari Fetahaj Kajtaz tha: ”kush po ia q... 
nënën, kush ndëgjon ate”, pastaj i akuzuari Sokoli Jahi tha: ”kush po ia q... 
nënën, kam të drejtë me ia q... gruen”, derisa i akuzuari Idrizi Agim tha: 
”kush po ia q... nënën, mua nuk më intereson kjo”. 
(Jahi Sokoli kishte shprehi të shahet dhe më së shumti ka përdorur fyerjet si 
që janë më lartë, që mua nuk më kanë pëlqyer fare dhe unë shumë herë iu 
kam dhënë vërejtje por dëshmitarët dhe gjygji kanë fshehur ato fakte dhe kjo 
ka qenë në dëmi t’imin.Por, më vonë, vetëm vërejtjet e mija pakëz 
përmenden nga ana e dëshmitarit Isa, ndërsa gjygji ka tejkaluar ato sepse 
kisha dalur pastër dhe i pa gjykuar. Por mbasiqë unë kam qenë një ndër 
kundërdëshmitarët më të ashpër ndaj komandirit ngacmues Slavoljub 
Lubenoviq, atëherë gjygji, kuptohet, se u anue në mbrojtjen e oficerit, ndërsa 
ngarkoi mua si akuzuarin kryesor se kinse unë të tre të akuzuarit tjerë i kam 
orjentuar me veprimtari armiqësore.)  
 
3/ Akuzuari i I.SANTURI BAJRAM, dhe akuzuari i II. SOKOLI JAHI: 
 
në ditën e pacaktuar në janar të vitit 1977, në rrethin e kazermës së PU. 1394 
Novo Mesto, në prani të Axhi Isakut, Aliti Ramadanit dhe të akuzuarit Idrizi 
Agim, duke folur për gjendjen e shqiptarëve në Jugosllavi i akuzuari Santuri 
Bajram ka thënë: që në Jugosllavi nuk ka vëllazërim e bashkim, se Kosova 
nuk është e zhvilluar dhe nuk ka udhëheqësa të mirë, dhe se ajo është nën 
ndikimin serb, dhe në vazhdim tha: pas vdekjes së Titos duhet të jemi lidhur 
fortë në mesveti, për t’u përgatitur ashtu që çdo person ta ket armë, sepse pas 
vdekjes së Titos mund të vjen deri te ndonjë tollovi dhe nëse kishte me fillua 
lufta, atëhere Kosova duhet të bashkohet me Shqipërinë, sepse nuk mund të 
jetohet më me këtë popull, mbi këto i akuzuari Sokoli Jahi shtoi: se nuk 
mundemi me jetua me këtë popull, nuk kemi kujt të shërbemi dhe nuk kemi 
kurnjëfare drejte, në Jugosllavi nuk ka bashkim dhe vëllazërim, ia qifsha 
vëllazërimin e bashkimin e këtillë prej fillimit e deri në mbarim. 
 
(Për vëllazërim-bashkimin kemi mësuar nëpër shkolla se çdokush duhet të 
lufton në këtë drejtim që të ketë vëllazërim-bashkim. Prandaj duke parë që 
në njësinë ushtarake bëheshin nënçmime ndaj 13 shqiptarëve, atëherë 
rrjedhnin mos kënaqësitë, dhe dukej që moskënaqësia zgjerohej jasht kufijve 
të njësisë ushtarake ku këta shqiptarë shërbejshin ushtrinë. Për këtë arsye 
unë kam qenë shumë i ngacmuar nga të dy anët sepse kam qenë më i 
shkolluari ndër ata shqiptarë tjerë, dhe gjendesha në mesin e të cilëve që 
kishin ngarkesa kundra sistemit të Titos. Për personalitete të larta gjithmon 
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kam pasur respekte të veçanta dhe nuk kam fyer. Prandaj edhe ndaj 
personalitetit të Titos kam pasur një respekt dhe vetëdije e plotë se ai është 
person pozitiv në sistemin shoqëror. Por me dukjen e këtyre fyerjeve dhe 
sharjeve njeriu nuk ka pasur mundësi me i ndal me një shpejtësi momentale, 
por në mënyrë graduale. Por, nga ana tjetër të akuzuarit kanë pasur 
ngacmime nxitëse, ndërsa Axhiu Isa dhe Aliti Ramadani nuk kanë pasur 
aftësi as edukative dhe qetësuese por nxitëse dhe më vonë lajmëruan 
organeve ushtarake dhe kinse i zbuluan armiqët e vendit - gjë që kjo edhe u 
realizuar me ndihmën e kapetanit dhe gjygjit që edhe unë së bashku me të tre 
të akuzuarit të tjerë u gjykuam. Në shumtën e rasteve vërejtjet e mija janë 
shenuar në emër të dëshmitarit Axhiu Isa, i cili vetëm keshej dhe zgërdhehej 
prej kënaqësie që mblidhte material për shpiunim, ndërsa unë gjatë tërë 
kohës kam ditur që ai është duke i nxitur, gjë që dikur edhe ata të tjerët kanë 
vërejtur, por fjalët të thëna nuk mundnin t’i tërheknin. Por nga ana e gjygjit 
me qëllimë ngarkimi, janë përsëritura disa here, për t’i ngarkuar të 
akuzuarit me paedukatë dhe flliqësira. Ngase njerëzit që kishin për të qenë 
organizatorë kishin për të qenë të edukuar dhe të kenë aftësi morale, 
përnkundër këtyre që ishin njerëz të thjeshtë ku ndodheshin në shërbimin 
ushtarak.)  
 
4/ Akuzuari i II. SOKOLI JAHI  dhe akuzuari i III. FETAHAJ KAJTAZ 
 
në fillim të marsit të vitit 1977, para mësimores PU. 1394/30 Novo Mesto, 
në prani të ushtarëve Axhiu Isait dhe të Aliti Ramadanit, duke krahasuar APJ 
me ushtrinë e Shqipërisë i akuzuari Kajtazi Fetah ka thënë: që po ta dinte 
Shqipëria se çfarë ushtar ka Jugosllavia, menjëherë do t’ia fillonte luftën 
kundër saj, ndërsa i akuzuari Sokoli Jahi ka thënë: ”Shqipëria nuk dinë se 
çfarë ushtrie ka Tito, se po ta dinte, menjëherë kishte me ia nisë luftës 
kundra saj”, ndërsa në ditën e pacaktuar pas kësaj, në këthinat PU 1394 
Novo Mesto edhe në prani të Aliti Ramadanit, duke folur për forcën e 
armatës shqiptare i akuzuari Sokoli Jahi ka thënë: ”Shqipëria është më e 
vogël për kah madhësia nga Jugosllavia 7 deri 8 here, por 100 ushtarë të 
Enver Hoxhës vlejnë më tepër se 1000 ushtar të Marshalll Titos”, ndërsa i 
akuzuari Fetahaj Kajtaz e ka përmbajtur ate me fjalët: ”po, ashtu është”. 
(Shqiptari gjithmonë ka ndie guxim dhe trimëri në rrethin e vet dhe 
krahasimet janë bërë si të rëndomta, ndërsa nuk kanë pasur qëllim grupizimi 
e as fillimi të ndonjë lufte ndaj Jugosllavisë, por si qëllim përgatitjeje dhe 
mbrojtjeje nga padrejtësia dhe sulmi.)  
 
5/ Akuzuari i II. SOKOLI JAHI, dhe akuzuari i IV. IDRIZI AGIM: 
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a/ në ditën e pacaktuar në fillim të vitit 1977 në klubin PU.1394 Novo 
Mesto, në prani të ushtarëve Axhiu Isakut dhe të Aliti Ramadanit, nëpërmjet 
të bisedës i akuzuari Sokoli Jahi ka thënë: ”duhet të vjedhim pushkët, se na 
nevoiten dhe të na gjenden për çdo rast”, pastaj i akuzuari Idrizi Agim e 
përmbajti me fjalë: ”përnjëme duhet të vjedhim pushkët”. 
(Në ushtri duke parë avancimin e serbeve në armatim, normalisht rrjedhnin 
mendime se mund të egziston rreziku për sulme, prandaj për ta 
barazpeshuar forcat ka pasur parashenja frike, por tek te akuzuarit nuk ka 
pasur profesionalizëm ose organizim për një hajni që bisedohej, kjo ishte si 
droje, nga armët që i kishin sërbët, gjë që më vonë këto nacionalistët serbë si 
Sllobodan Millosheviq dhe çetniku Vojisllav Sheshel edhe huliganat e 
Arkanit përdorën në vrasjet e masakrimet gjatë luftrave që u bërën në 
Sloveni, Kroaci, Bosnje Hercegovinë dhe më në fund edhe më vitin 1998 në 
Kosovë, gjë që tani, ajo frigë e përparshme arsyetohet me kohën e përjetuar)  
 
b/ kah fundi të shkurtit të vitit 1977 në klubin ushtarak PU. 1394 Novo 
Mesto, i akuzuari Sokoli Jahi ka thënë pasi Axhiu Isa ia ofroi që të lexon 
librin ”Roli i PKJ në RSFJ”, ua ka marr atë libër, i ka lanë në mesë të 
këmbëve në lartësi të organit gjenital dhe ka thanë: ”ta q... këtë libër prej 
fillimit e gjer mbarim dhe kush e krijoj, ta q... lidhjen komuniste”, ndërsa të 
pranishmit, i akuzuari Idrizi Agim pastaj ka thënë: se neve na nevoitet diçka 
tjetër, dijet se çka - ato janë librat nga Shqipëria prej Enver Hoxhës. 
(Mendimte kundër Partisë Komuniste të Jugosllavisë ka pasur gjthmonë nga 
të gjtha anë të nacionlizmave, por nëntoka nacionaliste serbe PKJ e përdori 
si dogmatizëm dhe politikë dominuese psikologjike. Nën partinë e PKJ 
nacionalistët sërbe gjithnjë mundohenin me ardhë deri në shprehje të plotë 
dominuese, kuptohet se ka pasur njerëz të cilët luftonin dhe mbanin sistemin 
stabil derisa ka pasur bashkëpunëtor Titoja të cilët nuk lejonin që asnjë 
nacionalizëm të del në avancim ndaj tjetrit.)  
 
c/ në ditën e pacaktuar kah fillimi i majit të vitit 1977 në rrethin e kazermës 
PU. 1394 Novo Mesto, në prani të ushtarit Axhiu Isa, i akuzuari Sokoli Jahi 
ka thënë: se shqiptarët në Jugosllavi nuk kanë kunrrnjëfarë drejte, në fundin 
e fundit duhet të punojmë bashkarisht me Shqipërinë, se me kët popull nuk 
mund të jetojmë, për këtë duhet shumë të punojmë dhe të bëjmë që nënën 
t´ia q... këtij populli, ndërsa i akuzuari Idrizi Agim e përmbajti me fjalë: 
”duhet Kosova të jetë me Shqipërinë”. 
(Unë distancohesha me shukatje dhe ndonjëherë me metodë ngadalsoja që ta 
ndali hovin e acarrimit të tejkalimit të kufirit të përgjegjësisë juridike. Dhe 
kam pasur në dijeni se me fjalët të tilla mund të dënohen me ligjet 
Jugosllave. Për herë të parë, kur më thirën në Komandën e Novo Mestos, 
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para deputetit shqiptarë theksova pakënaqësitë e shqiptarëve dhe kam 
shukata shprehjet fyese të tyre, duke menduar se do të zgjidhet një zgjidhje 
dhe rrugë më të but.)  
 
6/ Akuzuari i II. SOKOLI JAHI: 
 
në dhjetor të vitit 1976 në mësimoren e PU 1394/30 Novo Mesto në prani të 
ushtarit Aliti Ramadanit dhe i akuzuarit Idrizi Agimit, në bisedë me ushtarin 
Axhiu Isa pasi ky tha që në rast lufte kishte për të luftuar për Jugosllavinë, i 
tha Axhiu Isakut: ”ti je budallë, për të vra vëllaun për serbin, poqë se kishte 
me ardhur deri te lufta unë së pari kisha për ta vrarë serbin, e pastaj kisha 
shkuar në Shqipëri”, ndërsa me 21. dhjetor të vitit 1976, në shkallët e PU. 
1394/30 Novo Mesto, para ushtarëve të njejtë, në rast bisede për mundësitë e 
shkurtimit të shërmbimit ushtarak, e shajti Marshallin Tito dhe gruan e tij, 
Jovankën, duke thanë se nuk ka kujt të shërbejë ushtrinë. 
 
7/ Akuzuari i III. FETAHAJ KAJTAZI: 
 
a/ më ditën 31. dhjetor të vitit 1976 në orën 24.00, në klubin ushtarak PU. 
1394 Novo Mesto, në prani të ushtarëve Axhiu Isak dhe Aliti Ramadani, dhe 
të akuzuarëve Sokoli Jahit dhe Santuri Bajramit, (këtu nuk kam pasë lidhje, 
dhe nuk e di se për çka ishte fjala!), pasi Axhiu Isa në tranzistor në të cilën 
përpara i ndëgjuan këngët në gjuhën shqipe, ndëgjoi për shkak të zhurmës, 
porosinë e shokut Tito për vitin e ri, ndërsa në të njejtën kohë kërkoi 
tranzistorin prej Axhiu Isakut duke thanë: ”Kush po ia q... nënën, ma jep 
këtu tranzistorin, mua nuk më intereson fjalimi i tij, se ashtu prej tij nuk ka 
asgjë, më dhëmbin sytë kur e shoh, e ku më të ndëgjoi ate”. 
 
b/ më ditën 17.05.1977 në klubin ushtarak PU. 1394 Novo Mesto në prani  të 
akuzuarit Sokoli Jahi, Axhiu Isakut i ka thënë që në fjalimet e shokut Tito 
nuk ka qenë asgje e mirë dhe të re dhe se shqiptarët nuk kanë aspak të drejta, 
dhe kur Axhiu Isa u ankua Ahmet Sadikut i cili pastaj ishte ardhur në lokal, 
Ahmet Sadiku është kundërvu ndaj akuzuarit kajtazi duke thanë se nuk ka të 
drejtë, sepse Titoja ka dhënë mjaft për shqiptarët në Jugosllavi dhe se në 
Kosovë shqiptarët janë në vendet udhëheqës ku i ka përmendur emërat e të 
disa udhëheqësave shqiptarë në vendet udhëheqës, i akuzuari Kajtazi ka 
ndërhy në fjalë dhe ka vazhduar: ”Titoja na ka dhënë k...” çka po ma 
përmend Azem Vllasin, ai nuk është shqiptar sepse është martuar me 
boshnjaken, shqiptarët tjerë të cilët janë nëpër vendet udhëheqës punojnë me 
dirigjimet e serbëve, ata janë të paarsimuar dhe gjenden në pozita vetëm për 
shkak të formalitetit, me pas na ndonjë drejtësi kishim me shërbye ushtrinë 
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në Kosovë, e jo në Sloveni, shqiptari i cili ka dashur të arrijë në ndonjë 
pozitë ka qenë i detyruar ta ndërroj emrin 
 
 pra, me fjalë kanë agjituar dhe inicuar për shpartallimin e 
vëllazërimit e të bashkimit dhe barabarsisë së popullatës edhe të kombësive 
dhe me qëllim të dëmshëm, pasaktësisht i kanë treguar rastet shoqërore-
politike në vend. 
 
 me çka akuzuari i I. Santuri Bajram me veprat nën 1/ dhe 3/ 
, akuzuari i II. Sokoli Jahi me veprat nën 1/, 2/, 3/, 4/, 5/a-b-c dhe 6/, 
akuzuari i III. Fetahaj Kajtazi me veprat nën 1/, 2/, 4/ dhe 7/a-b, ndërsa 
akuzuari i IV. Idrizi Agim me veprat 2/, 5/a-b-c të aktgjykimit të caktuar 
kanë kryer vepër penale të propagandës armiqësore, nga neni 133. paragrafi 
1. të LP RSFJ. 
 
8/ akuzuari i IV. IDRIZI AGIM: 
 
në fund të prillit të vitit 1977. para nisjes në pushim të parregullt nga dhoma 
e PU. 1394 Novo Mesto, e ka marrë ”Rregulloren për shërbimin 
radiostacionial të APJ”, të shtypur nga Shtabi General të APJ ”Interno” nr 
302 të vitit 1.08.1961,  që përmbajnë fshehtësinë ushtarake, si dhe 
”Rregullore radio-rregullimit të RUP-1, RUP-2, RUP-2A dhe RUP-2B” 
(përshkrim, përdorim dhe mirëmbajtje) të shtypur nga Drejtoria e bashkësisë 
për lidhje të APJ ”Interno” nr 3204 prej 21.06.1963 me të dhënat që 
përmbajnë fshehtësitë ushtarake dhe i ka bartë edhe i ka larë në shtëpi të vet 
në fshatin Slatina, B.Komunale e Tetovës, me këtë mënyrë bëri që 
bashkëvendasit ta kenë arritur ato 
 
 prandaj, i pa autorizuar u bëri tjerëve të mundshme të arrijnë 
deri te dhënat që paraqesin fshehtësinë ushtarake, 
 
 me çka ka kryer vepër penale të dhënjes së fshehtësive 
ushtarake, nga neni 224, paragrafi 1. KP RSFJ. 
 
 pra gjygji akuzuarit të  IV. Idrizi Agimit në bazë të nenit 48. 
paragrafi 1. KP jep dënimet: 
 
 - për vepër penale nga neni 133. paragrafi 1. të KP SFRJ me 
zbatim të nenit 42. dhe 43. paragrafi 1. pika 3. KP SFRJ, burgimin në 
kohëzgjatje prej 5 ( pesë ) muaj, 
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- për vepër penale nga neni 224. paragrafi 1. të KP SFRJ, burgimin në 
kohëzgjatje prej 3 ( tre ) muaj. 

-  
 pra gjygji për veprat penale të lartëshenuara, ndërsa 
akuzuarit të IV. Idrizi Agimit, të zbatuar nenin 48. paragrafi 1. pika 3. KP 
RSFJ 
 

D Ë N O N 
 
Akuzuarin e I. SANTURI BAJRAMIN me dënim b u r g u   në kohëzgjatje 
prej 1 ( një ) vjet e 8 ( tetë ) muaj 
 
akuzuarin e II. SOKOLI  JAHIUN me dënim burgu në kohëzgjatje prej 1 ( 
një ) vjet e 4 ( katër ) muaj 
 
akuzuarin e III, FETAHAJ KAJTAZIN  me dënim burgu në kohëzgjatje prej 
1 ( një ) viti 
 
akuzuarin e IV. IDRIZI AGIMIN me dënim burgu në kohëzgjatje prej 7 ( 
shtatë ) muajsh. 
 
Në dënimet e shpallura në bazë të nenit 50. paragrafi 1. të KP RSFJ mirret 
parasysh edhe koha e kaluar në paraburgim - për të akuzuarin e I Santuri 
Bajram prej 6. qershor të vitit 1977 e tutje, për të akuzuarin e II. Sokoli Jahi 
prej 4. qershor të vitit 1977 e më tutje, dhe për të akuzuarin e III. Fetahaj 
Kajtaz prej 4 qershot të vitit 1977 e më tutje edhe për të akuzuarin e IV. 
Idrizi Agim prej  4. qershor deri më 20. shtator të vitit 1977. 
 
Në bazë të nenit 98. paragrafi 3. të LKP, obligohen të akuzuarit të 
konpenzojnë shpenzimet gjygjësore, çdonjeri prej tyre nga 350,25 ( treqindë 
e pesëdhjetë e 25/100 ) dinarë, si dhe një të katërtat të shumës së harxhimeve 
efektive gjygjësore, si akuzuari i I. Santuri Bajra m dhe akuzuari i III. Fetahaj 
Kajtaz  të paguajnë me nga 200,00 (dyqindë 00/100 ) dinarë, ndërsa akuzuari 
i II. Sokoli Jahi dhe akuzuari i IV. Idrizi Agim me nga 400,00 ( katërqindë 
00/100 ) dinarë, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmërisë së 
Aktgjykimit, nën egzekutim të dhunshëm. 
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A r s y e t i m 
 
Prokuroria Ushtarake me aktakuzën e cituar e akuzon Santuri Bajramin, 
Sokoli Jahiun, Fetahaj Kajtazin dhe Idrizi Agimin, se me veprat  
lartëshenuara që janë të përshkruar në dispozitiv të aktakuzës, të ndryshuar 
në seancën kryesore, kanë kryer vepër penale të veprimtarisë 
propagandistike armiqësore nga neni 133. paragrafi 1. të KP RSFJ, ndërsa 
akuzuari i IV, Idrizi agim edhe veprën penale të dhënjes së fshehtësive 
ushtarake, nga neni 224. paragrafi 1. KP RSFJ. 
 
Gjatë seancës kryesore akuzuari i I. Santuri Bajram mohon që rastete të 
përshkruara nën 1/ dhe 3/ të Aktgjykimit të shpallur, fjalët e inkriminuara me 
të cilat ngarkohet në bazë të përmbajtjes dhe të dispozitivit të Aktakuzës me 
pikat e përshkruara. Në mbrojtjen e vet thekson se kanë qenë disa biseda dhe 
në bazë të tij fjalët të thëna, që po ngarkohet, por ato kanë qenë disi ndryshe 
prej fjalëve që ngarkohet dhe të shprehura në atë kontekst, që ato, në bazë të 
mendimit të tij, nuk mund të paraqesin si vepër penale. Ka thënë se tek ne 
nuk mund të punësohen edhe nëse ka të kryeme gjimnazin, por ai nuk ka 
krahasuar me mundësitë e punësimit në Shqipëri. Poashtu pranon se ka folur 
për që në Shqipëri nuk ka vrasje, por ato i ka ndëgjuar prej të tjerëve se atje 
me të vertetë nuk ka vrasje, por thekson se te ne shqiptarët vriten në mes 
vedi, që komentoi se situata e tillë përgjijget serbeve - se shqiptarët vriten në 
mes vedi te ne, por para se të gjithash gjithnjë ka menduar për serbet që 
urrejnë shqiptarët. Theksoi në biseda me akuzuarit të tjerë, ku kanë qenë të 
pranishëm Azhiu Isak, Aljiti Ramadan dhe disa ushtarët tjerë të kombësisë 
shqiptare se Jugosllavia përpara nuk ka pasur marrëdhënjet e mira me 
Shqipërinë sepse Shqipëria ka qenë e pazhvilluar, ndërsa tani Jugosllavia 
dëshiron marrëdhënjet më të mira me shqipërinë, ndoshta për shak të Kinës. 
Ka folur për socializmin në vendin tonë duke pyetur ”si është ky 
socializëm”, por ai nuk ka krahasuar me socializmin në Shqipëri. Ka vu këte 
si shqyrtim se, a ka, apo, nuk ka socializëm në Jugosllavi, dersa këto raste 
Fetahaj Kjatazi simbas deklarimit Santurit, mohoi socializmin në vendin 
tonë dhe vazhdoi të foli për socializmin në Shqipëri. Kurrë nuk ka folur që 
shqiptarët në Jugosllavi nuk kanë të drejtat e tyre, dhe se për të realizuar ato 
të drejta që duhet të bashkohen me Shqipërinë, por ka theksuar, simbas 
deklarimt të vet, që shqiptarët në çetën e tyre nuk kanë të drejtat e tyre, dhe 
nëse nuk kanë të drejtat në çetën e tyre, atëherë nuk kanë as në Jugosllavi. 
Në bisedat e tyre ka thënë se ata shqiptarë në çetën e tyre duhet të jenë të 
lidhura në mesë veti që në atë mënyrë të qëndrojnë. Theksoi që nuk duhet të 
besojnë serbëve, por prap atyre që urrejnë shqiptarët, sepse ata bëhen kinse 
të dojnë, a në të vertetë tjetër mendojnë pas shpinde ( shqiptarëve ). Në 
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pamjen e pozitës gjeografike të Jugosllavisë spjegoi tjerëve se Jugosllavia e 
ka pozitën gjeografike ashtu që gjendet në mesë të dy bloqeve dhe se është 
mirë që është e painkuadruar, sepse me pas qenë në një prej blloqeve, duke 
marr parasysh që gjendet në mesë të tyre, në rastë lufte kishte me qenë të 
nëpërkëmbur. Në çdo rast, mbasiqë Jugosllavia është vend kufizues të dy 
bloqeve, në bazë të deklarimit dhe të mbrojtjes së tij në shqyrtimin themelor, 
qështjen e kupton ashtu që në vendin tonë në çdo rast kishte me u bë luftë, 
prandaj vendi ynë kishte me u shkelë, në të vertetë, i pari i shkelur, por në të 
gjitha raste kur kishte me qenë e vetëvendosur dhe painkuadruar. Nuk 
mundet kjartësisht të skjaron këtë tezë të vetë, prandaj skjarimet shkojnë kah 
drejtimi - se Jugosllavia gjedet ndërmjet dy bloqeve, dhe se në teritorinë e 
Jugosllavisë në çdo rast kishte me u bë luftë, dhe më tutje, si është e 
shenjëzuar. Mohon që kishte me thënë se nëse vjen deri te lufta, që duhet të 
gjithë të përgatiten dhe të lidhur në mes veti dhe se që duhet të kemi e të 
sigurojmë armë ( Shqiptarët ) në shtëpi, që të mundemi të bashkojmë 
Kosovën Shqipërisë, ponjashtu mohon që kishte me thënë diçka tjetër, 
ndërsa si përshkruhet nën pikën 1/ të Aktgjykimit të shpallur, që është 
përbajtja e gjykimit nën pikë të njejtë. Kështu një vepër të vetë trajton si 
ngarkesë të lidhur me nervozën e nxitur për shkak të qëndrimeve të padrejta 
të theksuara të kapitenit të çetës së tij, Ljubenoviqit - ndaj të akuzuarëve 
tjerë. Kështu krejt e lidh duke theksuar padrejtësitë në çetë, prej çkafit edhe 
kishte me nxjerrë përfundime - që gjendja e tillë dhe situata e tillë vlenë për 
krejtë vendin - që shqiptarët janë të ndarë me drejtat e tyre dhe që se kanë 
më pakë drejta se të tjerë. Për këtë arsye në bisedat me të tjerët, foli, që ata 
shqiptarët në çetë duhet të mbrojnë njeri tjetrin, dhe nëse dikush prej tyre 
gabon, ose diçka flet për Ljubenoviqin, nuk guxojnë të tradhëtojnë njeri 
tjetrin. Nuk guxojnë të rrafen me njeri tjetrin, se vetëm në këtë mënyrë ata - 
shqiptarët mund të egzistojnë në çetë, me mënyrë ka apeluar që duhe të janë 
të bashkuar e dakorduar. 
Sa i përket pikës së 3/ të Aktgjykimit të shpallur, që është edhe përmbajtja e 
Aktpadisë me të njejtën pikë, i akuzuari Santuri Bajram pranon që rastet 
konkrete, para tjerëve, më herët, personave të përmendur, ka folur, se 
vëllazërim e bashkim nuk ka, por, më parë ka thënë që nuk ka në çetë dhe 
nëse nuk ka në çetë, atëherë, nuk ka as në Jugosllavi, por për këtë nuk ka 
menduar seriozosht, por kështu ka vepruar, 
  
(qëllimi im ka qenë që të shkojmë dhe të ankohemi në komandën ushtarake 
për padrejtësitë dhe nënçmimet që bënte komandiri i njësisë ushtarake)   
 
prap për shkak të nervozitetit të nxitur me qëndrimet e  Ljubenovoqit ndaj tij 
dhe shqiptarëve tjerë, sepse gjithnjë me vetëdija ka menduar se Ljubenoviqi 
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me njëfarë mënyre nënçmon shqiptarët në çetë. Kryesisht, për shkak të 
nervozitetit të tillë në rastet konkrete edhe ka shajtur vëllazërim bashkimin, 
 
(Këtu gjygji m’ka ngarkuar edhe mua me sharje, për të më diskualifikuar si 
person i paedukauar, por unë nuk kam sha as që kam pas shprehi të përdori 
fjalë fyese. Poashtu fjalët janë tani të renditura dhe të ujdisura. Duhet të 
theksohet se në hetimet gjygjësore, nga frika e nenit 101 që ishte neni më i 
rëndë politikë, mundoja që të pranoj diçka, kinse kam thënë, por ata më kanë 
ngarkuar edhe më tepër, prandaj rrjedhin edhe fjalët të çuditshme dhe të 
renditura, që edhe unë çuditem se si kanë rrjedhur këto shprehje nga goja 
ime. Por është me siguri se mendimi im ka qenë vetëm të luftoj për të drejtat 
tona dhe të barazisë si dhe me shprehjet e mija që nuk ka vëllazërim dhe 
bashkim kanë qenë në synim që të ngacmohet qëllimi që me të vërtet të kemi 
vëllazërim bashkim e jo ta prishim vëllazërim e bashkimin ndërmjet 
njerëzve.) 
 
 dhe ende në disa raste ka folur se që vëllazërim bashkim nuk ka, para se të 
gjithash në çetë, e pastaj në Jugosllavi. Kanë qenë bisedat - në mesin e të 
akuzuarve edhe bisedat tjera se çka do të behët pas vdekjes së Shokut Tito, 
me rast të till ka theksuar se pas Ttitos do të bëhet tollovi, 
 
(Nga vet rastet e nënçmimeve dhe dominimeve të udhëheqësave serbë kam 
konkluduar se mbas vdekjes së Titos do të bëhet tollovi, sepse mendoja që 
Titoja nuk lejonte të rizgjohen nacionalizmat. Jemi dëshmitarë që pas 
vdekjes së Titos erdhi në shprehje zgjimi i nacinalizmit sërbë në krye me 
Slobodan Millosheviqin dhe ngritja e forcave çetnike në kulminacion, të cilët 
muarën pjesë në luftrat dhe masakruan me qindra e mijëra njerëz në Bosnje 
e Hercegovinë, Kroaci dhe në Kosovë, gjë që duel droja ime dhe fjalët e mija 
sipas shprehjeve të paraqitjes sime më 1976, pra ato nuk kanë qenë 
propaganda por parashikimet e mija që tani vërtetoj se këto parashikime 
kanë qenë të sakta) 
 
 gjë që ka qenë paragrafi edhe të Fetahaj Kajtazit, por pas kësaj gjithnjë ka 
shtuar se prap tollovi nuk do të bëhet. Edhe në bazë të rastit të tillë ka 
theksuar se duhet të janë fortë të lidhura në mes vedi ( shqiptarët ), por prap 
në drejtim si që ka theksuar edhe më parë, ndërsa jo në kuptim si që 
ngarkohet, prandaj mohon se kishte me thanë në kontekstin, se në tollovonë 
e tillë dhe në rastet e luftës që Kosova kishte qenë dashtë të bashkohet me 
Shqipërinë, dhe, se ata për të përgatitur ashtu që çdo njeri të ketë furnizuar 
me armë. Anjëhere nuk ka folur që Kosova është e pazhvilluar dhe që nuk ka 
udhëheqësi të mirë, ose që ai është nën ndikimin serb, as fjalët që nuk mund 
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të jetohet me këtë popull. Në këto raste ka qenë nën ndikim të alkoholit, por 
me deklarimin e vet ka ditur çka dhe për çfarë ka folur. 
 
(Akuzat e theksuara nga ana e gjygjit kundra meje si ngarkim ka qenë 
ndarja e Kosovës nga Jugosllavia me qëllim bashkimi Shqipërisë, që nuk 
kam pasur ndër mend atë politikë.)  
 
Akuzuari i II. Soko li Jahi në mbrojtjen e vet për pikën 1/ të Aktgjykimit thot 
se në rastet e theksuara ka pasur gazetën ”Duga” ku në faqen e katërt ishte 
fotografia e Shokut Tito, grueja e tij  dhe një grua tjetër, kur pa këtë fotografi 
dhe mbante përpara vetes në lartësinë e gjunjëve dhe ka thënë: ” kush i q...”, 
ndërsa dikush qiti fjalë se në fotografi është fotografija edhe të Jovankës 
edhe të asaj gruas tjetër, a të cilat janë dukur të bukura, ka shtuar që se kishte 
me q... edhe ato, sepse janë të bukura. 
 
(Gazeta ”Duga” ka qenë një gazetë për seks, ku ka pasur femra të çveshura 
dhe cullake, ndërsa në atë gazetë rastësitë në bazë të bisedës tallëse për 
femrat të bukura, ato fjalë të pamatura duelën si fyerje edhe ndaj Titos dhe 
Jovankës. Në këto raste më ka ardhur mjaft keq për rastet e fyerjeve, por nuk 
kishte mundur askush me e ndalë ata, sepse ishin të nxemur nga rakija që e 
kishte prurë dëshmitari shpifës Axhiu Isa. Kur bëhet fjalë për vëllimin e 
rakisë në shishe, gjygji e zvoglon vëllimin se kinse nuk ka pasur shumë.)  
 
Ka treguar rastet e njejta të përshëndetjes në ushtrinë shqiptare, vetëm nuk e 
dinë se gishtin e madh a ka pasur të zgjatur, mbasi edhe vet nuk ka qenë i 
sigurtë se si përshëndeten në ushtrinë shqiptare, prandaj edhe pse i pari ka 
treguar dhe spjeguar atë përshëndetje, për atë se të pranishmit nuk ditën se si 
përshëndeten në ushtrinë shqiptare. Spjegoi që përshëndetja e tillë është, që 
shqiptarët janë të bashkuar, por nuk ka thënë se shqiptarët janë për njerin që 
komandon, dhe që është Enver Hoxha, në lidhje me spjegimin e 
përshëndetjes në ushtrim shqiptare. Ka treguar të pranishmëve, fjala është 
për të akuzuarit tjerë, si dhe të Axhiu Isakut, Aliti Ramadanit edhe ndonjë 
ushtari tjetër të kombësisë shqiptare, përshëndetjen e ushtrisë Jugosllave, por 
nuk ka spjeguar se çka do të thot ajo përshëndetje. 
 
Në lidhje me pikën e 2/ të aktakuzës të shpallur, që përmban të njejtën pikë, 
thot, se kur shoku Tito fliste në television nga Kumrovci, ndërsa Axhiu Isaku 
qetësonte të pranishmit, që të mund të ndëgjon më mirë fjalimin e Titos, 
atëherë Fetahaj Kajtazi u shpreh: ”kush po ia q... nënën, kush po e ndigjon 
ate”, dhe shton: ”Kush po ia q... nënën” duke menduar ndaj Titos, por edhe 
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ndaj Isakut i cili i pat verejtje dhe pas asaj u lidhë edhe i akuzuari Idrizi 
Agim me fjalë ”kush po ia q... nënën, mua nuk më intereson”. 
 
Sa i përket pikës 3/ të Aktgjykimit të shpallur, i akuzuari Sokoli pranoi se 
kanë qenë të pranishëm Axhiu Isak, Aliti Ramadan dhe akuzuari Idrizi Agim 
si dhe Santuri Bajram dhe vërejti se si shqiptarët në çetë janë të nënçmuar 
dhe ndaj tyre veprohet ndyshe - më ashpër se sa ndaj tjerëve, për vëllazërim 
bashkim,  si Kosova nuk ka produktivitet ( nuk është e zhvilluar ), dhe pas 
vdekjes së Titos duhet të janë fortë të lidhur - si nacioni i përgjithshëm, dhe 
në mes tjerash edhe ka vërejtur fjalët e Santurit ”se nuk mund të jetohet me 
këta njerëz” në çetë, ose është vështirë të jetohet me këtë popull - njerëz në 
çetë, dhe vërteton se atëherë u thirrë në këto fjalë dhe bisedë me atë, si i ka 
thënë edhe vetë në kuptim - që nuk mundemi me jetua me këta në çetë, por 
nuk ka thënë se nuk mundemi me jetua me këtë popull. Ka thënë atë rastë se 
nuk kanë aspak drejtësi ose që kanë më pak të drejta ata ( shqiptarë ) në çetë, 
dhe se në çetë në këtë mënyerë nuk ka vëllazërim e bashkim ose që është i 
dobët vëllazërim e bashkimi. Thekëson se nuk ka fyer vëllazërim bashkimin 
as që i ka shprehur fjalët fyese ndaj vëllazërim bashkimit prej fillimit deri në 
mbarim. Poashtu vërteton se nuk ka thënë atëherë se nuk kanë kujt të 
shërbejnë - që e lidhë me fjalët që ka të bëjë me të drejtat. Mendon se më 
herët është keq interpretuar deklarata e tij në këtë detalj, se as përpara nuk ka 
theksuar se nuk ka bashkim vëllazërim në Jugosllavi, por vetëm që nuk ka në 
çetë. 
 
Duke spjeguar pikën 4/ të Aktgjykimit të shpallur, dhe që është në 
përmbajtje gjykimi të trajtuar nën pikën a/ dhe b/ i akuzuari Sokoli tregon se 
puna ka të bëjë në marsë të vitit 1977 dhe ngjarja ka ndodhur para 
mësimores në Novo Mesto kur kanë qenë të pranishëm Axhiu Isa dhe Aliti 
Ramadani, si edhe i akuzuari Kajtazi, se është bërë krahasim APJ me ushtritë 
të vendeve kojshi, poashtu edhe me ushtrinë shqiptare, por, janë krahasuar 
në lidhje me madhësitë e vendeve dhe numrin e banorëve. Në diskutim ka 
marur pjesë edhe i akuzuari por nuk ka thënë as ai se ushtria e Shqipërisë e 
ka ushtrinë më të mirë se Jugosllavia dhe se me pas ditur Shqipëria se çfarë 
ushtar ka Jugosllavia menjëherë kishte me ia nisë luftës kundër saj - neve, 
dhe verteton me këtë se ai nuk kishte mundur që të përmbanë ate në 
spjegimet e tija edhe ka qenë në lidhje me këtë formë, që atëherë kur ka 
thënë ”nuk dinë Shqipëria se çfarë ushtri e ka Tito”, duke menduar për 
ushtrinë tonë, dhe që ka thënë diçka të ngjashme - që me të vërtet nuk dinë 
çfarë ushtri kemi ne, sepse këto jan fshehtësit ushtarake, ponjëashtu si që 
edhe ne nuk dijmë se çfarë ushtri kanë ata dhe çfarë gadishmërie kanë. 
Vërteton se në atë rast nuk ka thënë që nuk dinë Shqipëria se çfarë ushtri e 
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ka Jugosllavia, në të vërtet se çfarë ushtri ka Tito që kishte me ia nisë 
menjëherë luftës. Me rastin e krahasimeve të këtilla theksoi se ushtria 
shqiptare është më e vogël 10 herë e më tepër se jugosllave kryesisht për 
këtë që në rast lufte aq here ushtria shqiptare duhet të jetë më e fortë se 
ushtria jonë, për të qenë barabartë. Krahasimet e këtilla i ka bërë që të 
skjaron më mirë çështjen. 
 
Thot se krahasimet të ngjashme janë bërë edhe ndoshta në gjysmën e majit të 
vitit 1977 në hapësirën e ushtrisë së tyre në Novo Mesto në prani të Akiti 
Ramadanit dhe të akuzuarit Fetahaj Kajtazi dhe në atë rast prap ka folur që 
Shqipëria është më e vogël për kah madhësia 10 herë e më tepër, dhe 
analogjikisht në rast lufte, 100 ushtarë të Enver Hoxhës duhet të vlejnë sa 
1000 ushtarë të Marshallit Tito, përndryshe, prap në kuptim për të qenë të 
barabartë. Në spjegimin e këtillë Kajtazi e ka përmbajtur me fjalë: ” po, 
ashtu është”. Prap ndjek krahasimi në drejtim ”që të jenë të barabartë”, dhe 
se prap edhe e veproi, që të jetë ”më kjartë dhe tëkupdukeshme”. 
 
Akuzuari Sokili Jahi veprat e veta për të cilat ngarkohet me pikën 5/ të 
aktakuzës, dhe se që janë në përputhshmëri me pikat të aktgjykimit të 
shpallur, tregon ashtu se ngjarjet janë ndodhur në klubin ushtarak, ku ai të 
pranishmit, Aliti Ramadanit, ka folur diçka në lidhje me armët dhe pushkët, 
ku rrjedhnin nga bisedat kur komadiri Ljubenoviq në një orë ka thënë se në 
një çetë është vjedhur një automat, por rasti është zbuluar dhe ndalur me 
intevenimin e rojtarit. Ramadanit ka spjeguar se armët mund të vidhen nga 
ata - nga çeta e tyre, dhe mbasi kanë pasur vetëm pushkë, për këto ka qenë 
fjala. Biseda ka rrjedhur në atë drejtim se pushkët mund të vidhen kush 
kishte dashur ta bënte atë. Ka spjeguar Ramadanit se kjo është e mundshme 
dhe e thjeshtë, duke marur parasysh se pushkët kanë qenë në afërsi të 
diritares dhe kishin mundur me e mbri nga ana e jashtme, dhe ashtu të 
marrin nga dhoma. E ka dhënë vërejtje më tutje se mbasiqë pushka është e 
madhe, mund të demontohet në pjesë dhe ashtu të nxirret nga kazerma jashtë 
e të fsheh në kaçubë, dhe pastaj të dërgoi ku kishte dashur. Të gjitha këto i 
ka spjeguar për mundësitë dhe frigë që kjo kishte mundur që të ndodhte - që 
dikush kishte mundur t´i vjedhte pushkët e tyre, dhe ata vet të paguajnë. 
 
Vërteton se të nesërmen prap para të paditurëve tjerë si të Ramadanit edhe të 
Axhiu Isakut ka spjeguar në këtë drejtim si dhe Ramadanit - se si janë të 
mundshme vjedhjet e pushkëve nga çeta e tyre. Nuk mund të spjegohet se 
për çfarë arësye u ka nevoitur që të skjaroi të njejtën gjë për herë të dytë para 
personave të mbledhur. Po ashtu nuk mund të skjarohet përse ka qenë 
nevoitur që në këtë mënyrë të skjarohet droja se mund të zhduken pushkët, 
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prandaj përse nuk u drejtua kujdestarëve të cilët të vetmit kishin mundur me 
efikasitet të reagojnë. Mohon që rastet e tilla ka folur si, se pushkët na 
nevoiten dhe të gjenden për çdo nevojë, dhe se duhet të vjedhin. Me te as 
Idrizi Agim nuk ka mundur të thot që ”po, me të vërtet ne duhet të vjedhim 
pushkë”, edhe pse thekson se Idrizi Agim përndryshe e ka përmbajtur ate në 
skjarimet e tilla - në mundësitë e vjedhjeve te pushkëve dhe frika se pushkët 
mund të vidhen, dhe këto i kanë përmbajtur edhe të pranishmit të tjerë. 
Akuzuari Sokoli kujton edhe bisedat e zhvilluara për armët, që është 
zhvilluar prapa mësimores, ku në rast i akuzuari Idrizi Agim ka thënë se 
xhaxhai i tij ( Agimit ) e ka vjedhur një pistole kur ka qenë në sherbimin 
ushtarak, ndaj të cilit i akuzuari Sokoli ka shtuar se që edhe vëllai i tij kur ka 
shërbye ushtrinë ka vjedhur një pistol, por me këtë vetëm që u mahit. Ka 
ditur që në bisedat e tija që ka folur që pushkët neve na nevoiten në rast 
lufte, vetëm se nuk kujtohen për çfarë është zhvilluar biseda. 
 
Pranon më në fund se në klubin e ushtarëve në Novo Mesto, kur Axhiu Isa ia 
ofroi që të lexon librin ”Roli i PKJ në RSFJ”, që e ka marr atë libër dhe e ka 
lënë në lartësi të organit të tij gjenital, dhe ka fyer duke thanë: ”ta q... këtë 
libër, kush e ka shkruar dhe të gjithë me rradhë të cilët kanë bërë atë libër, 
mua më nevoitet libri tjetër”,  dhe që trajtohet nën pikën 5/b të aktgjykimit të 
shpallur. Librin e ka fyer se në te përmendej diçka për Rankoviqin, se si 
vetëm është zavendësuar nga vendi i punës, ku ai mendon që në libër ka 
qenë dashur të shkruan, që është përjashtuar nga PKJ dhe nga të gjitha 
funksionet tjera. Mohon se me këto raste kishte për të shajtur lidhjen 
komuniste. Vërteton që pas veprimit të tij me librin e shenuar, i akuzuari 
Idrizi Agim ka thënë ”se neve na nevoitet diçka tjetër”, por që nuk ka thënë 
fjalët ” se kjo dihet - ato janë librat nga Enver Hoxha ”, edhe pse në 
paragrafin e më parme vertetoi se Idrizi Agim ka thënë këto fjalë. 
 
Në shqyrtimin të pikës së 5/c të Aktgjykimit të shpallur, akuzuari Sokoli 
paraqetë se kjo kishte mund të jetë në fillim të majit të vitit 1977, se u 
zhvillua në rrethin e kazermës të Novo Mestos, ku kontaktoi Axhiui Isakun, 
ku ishte i pranishëm edhe akuzuari Idrizi Agim, me rast ka thënë Isakut se 
shqiptarët në çetë disi ndryshe janë duke u shikjuar dhe se ndryshe po 
trajtohen në krahasim me ushtarët tjerë, ku të gjitha këto komentime kanë 
qenë në drejtim të pakënaqësisë së Axhiu Isakut i cili nuk ka marë shenjën të 
”Ushtarit të dalluar”, cilën shenjë Isaku e ka pritur. Prap pranë kësaj bisede 
Isakut nuk ka thënë diçka se shqiptarët kanë më pak ose skanë të drejtat e 
tyre, as që ka folur fjalët ”që në fund të fundit duhet të punojmë dhe të jemi 
së bashku me Shqipërinë”, këtë asnjëherë nuk ka folur. Thekson që Isakut ka 
thënë se me këto raste në çetë vështirë jetohet, por jo edhe që me këtë popull 



 

 

103 

 

nuk mund të jetohet. Nuk ka thënë as këto se duhet shumë të punojmë dhe të 
veprojmë që me ia q... nënën këtij populli, por pëkundrazi - që shqiptarët në 
çetë punojnë më tepër se sa të tjerët, dhe se prap ( §116-117 pm5) 
 

Aktpadia i ka 43 faqe dhe vazhdon në librin tjetër. 
 
Kështu pas vrasjes së babait tim, edhe unë kam pasur pasoja të burgimit dhe 
peripetitë politike dhe ekonomike ku pas 10 viteve nga dalja e burgut më 
”diferencuan” nga politkka serbe, dhe më përjashtuan nga puna, kinse ata 
mua, por njëkohësisht edhe unë u diferencova prej tyre dhe se unë pata më 
mirë që u largova nga Kosova, ndërsa ata të cilët bashkëpunuan me 
manipulatorët u hasën në kundërshtim me njeri tjetrin dhe në fund u 
kacafytën në mes vedi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


