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Si i rekrutonte UDB-ja intelektualët shqiptarë në
vitet ’50: Rasti i Martin Camajt dhe Hasan
Kaleshit
Ekskluzive: Dokumentet sekrete të dosjeve të CIA-s për Martin Camajn dhe Hasan Kaleshin. A ishin
rekrutuar ata nga UDB-a jugosllave?
Nga Salih Mehmeti - 13 Mars, 2017, 12:43

Nën lupën e CIA-s
Në vitet 50-të kur sipërfaqësisht dukej se po vendosej një lloj detanti i ftohtë në
marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave, UDB nuk kishte hequr dorë nga përpjekja për të rrëzuar
regjimin e Enver Hoxhës.
Sigurimi jugosllav po bënte çmos që të fitonte mendjet dhe zemrat e disa mijëra refugjatëve
shqiptarë që kishin gjetur strehim në Jugosllavi. Por këto veprime subversive të autoriteteve
jugosllave do të pikaseshin me kohë nga agjentët e CIA-s, të cilët përpilonin raporte
minucioze dhe ua nisnin në kohë reale qendrave të tyre.
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Këto dokumente, nga 13 milionë sosh që sapo janë shpluhurosur nga grilat e konfidencialitetit,
japin një perspektivë tjetër të ngjarjeve që u vargëzuan gjatë viteve 50-të. Prej tyre krijohet
edhe një lloj prospografie e emrave më të spikatur të refugjatëve shqiptarë që gjetën strehë
në Jugosllavi.
Në mesin e refugjatëve që shpejt do të ketë përkujdesin e autoriteteve jugosllave do të jetë
edhe një riosh i hajthëm që ende nuk kishte mbushur të njëzetat. Ai ishte Martin Camaj, ylli i
të cilit do të shkëlqente në gjithnajën e kulturës dhe letërsisë shqiptare. Në rrethana më të
ndryshme, në pezhishkën e UDB-së do të përfundonte edhe orientalisti i vetëm shqiptar në
Jugosllavi, Hasan Kaleshi. Portali Konica.al sjell një rrëfim ndryshe për të pathënat e viteve
50-të në Shqipëri dhe Kosovë.
Një detant i vështirë
Prishja e marrëdhënieve mes Titos dhe Cominform-it me 1948 do të zinxhironte edhe
ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë. Një dokument
konfidencial i inteligjencës amerikane i përpiluar me 3 janar 1955, jep një vlerësim gjakftohtë
të gjendjes mes dy shteteve shemra. Qysh në krye të herës, ky raport pohon se nga të gjitha
shtetet satelite (të Moskës), Shqipëria ishte më arrogantja në qëndrimin e saj kundrejt
Jugosllavisë.
Pavarësisht kësaj, agjentët e CIA-s shquajnë edhe veprime të caktuara në drejtim të
shtendosjes së marrëdhënive, si fjala vjen, ftesa e Qeverisë shqiptare drejtuar Beogradit për
të biseduar në lidhje me çështjen e kufirit. Në këto bisedime të dyanshme, gjithnjë sipas këtij
raporti, ishte përfshirë edhe Dushan Mugosha.
Me emërimin e ambasadorit shqiptar në Beograd, nisën të frynin erërat e disa ndryshimeve: të
dy vendet do të rivendosin lidhjet postale dhe telefonike. Edhe Mehmet Shehu do t’i kthente
një përgjigjje të mirësjellshme protestës jugosllave për çështjen e vrasjes së një ushtari
jugosllav në kufi, duke ofruar dëmshpërblimin përkatës. Operativët e CIA-s, përpilues të këtij
raporti, nuk anashnxjerrin as çështjen e shqiptarëve në Kosovë:

«Tetëdhjetë përqind e shqiptarëve në Kosmet (akronim për Kosova dhe Metohia –
shën. i red) nuk e duan regjimin jugosllav. Ata nuk janë komunistë të Cominform-it. Ata
jetojnë me shpresën e ribashkimit me Shqipërinë. Propaganda perëndimore në gjuhën
shqipe dëgjohet nga refugjatët. Nëse shëtisni gjithandej Kosmetit, do të dëgjoni këtë
qëndrim të përgjithshëm të shqiptarëve: ‘Ah këta serbë; ata kurrë nuk na kanë dashur
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dhe kurrë nuk do të na duan. Ata duan të na i nxjerrin sytë’. Enver Hoxha pas 1948-ës e
kërkoi Kosmetin si interes vital të Shqipërisë».
Lufta speciale: nga pamfletët deri te përmbysja e pushtetit të Enverit
Skenarët jugosllavë rreth Shqipërisë po luanin me të gjitha zaret e mundshme. Kështu nga një
raport i datës 24 shtator 1952 mësojmë se njëri nga zyrtarët më të përfshirë në politikën ndaj
Shqipërisë, kolonel Çedo Mijoviq kishte pohuar se ka autorizimin që të deklarojë se politika
jugosllave në lidhje me Shqipërinë mbështetej në ruajtjen e status quo të kufijve nacionalë në
Ballkan: sipas tij çdokush që do të provonte të cënonte integritetin territorial të pavarësisë
politike të ndonjë shteti ballkanik do të provokonte kundër-masat ushtarake jugosllave.
Mijoviç, kishte vijuar se pavarësia e Shqipërisë dhe integriteti i saj territorial do të mbrohej
nga Jugosllavia. Megjithë qëndrimin jugosllav në dukje i përkorë, jugosllavët ndërkohë po
shestonin planin e rrëgjimit të pushtetit të Enver Hoxhës. Siç shihet nga një raport tjetër
konfidencial, që është përpiluar me 3 prill 1950, burimet e CIA-s njoftonin për propagandën që
zhvillonte Jugosllavia në veri të Shqipërisë.
Sipas këtij raporti, propaganda në këto afishe përqëndrohej kryesisht në disa pika: «Kosova
dhe mirëqenia e saj», «Lavdia e Koçi Xoxes, i tradhtuar nga Hoxha», «Uria e popullatës
shqiprare». Në këto skema të natyrës diversive, jugosllavët llogarisnin kryesisht në refugjatët
shqiptarë të strehuar në Jugosllavi, numri i të cilëve sipas një raporti tjetër që mban datën 28
mars 1953, vlerësohej të ishte afërsisht 6 mijë frymë.

Agjentët e CIA i kishin rënë në erë edhe njerzve kryesorë të Sigurimit jugosllav të përfshirë në
luftën speciale kundër Shqipërisë. Çedo Mijoviqi, Kapllan dhe Vlado Popoviqi konsideroheshin
si rekrutuesit kryesorë të shqiptarëve në UDB. Sipas raportit konfidencial të 3 janarit 1955,
eminenca gri e të gjitha këtyre veprimeve ishte gjeneral Dushan Mugosha.
Sipas raportit «ai sigurisht dëshiron përmbysjen e regjimit të tanishëm në Tiranë dhe
zëvendësimin e tij e një regjim tjetër, të ndikuar nga jugosllavët». Burimet e CIA duken të
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jenë në dijeni të politikës jugosllave ndaj Shqipërisë, madje gjer në nuancat më të holla. Fjala
vjen, një raport sekret i përpiluar me 15 shkurt të vitit 1953, vëren se «politika tradicionale
jugosllave ndaj Shqipërisë nuk ka ndryshuar».
Inteligjenca amerikane ishte e bindur që jugosllavët po kërkonin kullufitjen e Shqipërisë dhe
bërjen e saj si pjesë integrale të Shqipërisë. Po ende ky raport nënvizon sesi Tito ishte bërë
pishman për hapjen e shkollave shqipe në Jugosllavi dhe kishte filluar kthimin e tyre në shkolla
turke.
Shkresa në vijim përmbyllet me vëzhgimin se «UDB (shërbimi inteligjent jugosllav) organizon
misione të përditshme propagandistike në Shqipëri». Përfundime të ngjashme janë bërë edhe
në raporte të tjera që përcjellin zhvillimet dypalëshe. Kështu, raporti konfidencal i përpiluar me
15 gusht të vitit 1952, thekson se qëllimi kryesor i Qeverisë jugosllave ishte përmbysja e
qeverisë së Enver Hoxhës.
Për këtë qëllim, shtypi jugosllav afishonte vazhdimisht njoftime se Partia Komuniste Jugosllave
ishte e vetmja që çliroi Shqipërinë dhe se marshall Tito e donte popullin e Shqipërisë dhe
donte ta shihte të lirë sa më shpejtë që ishte e mundur.
Komiteti i Prizrenit
Agjentët e CIA, në vijimësi, kishin raportuar edhe për Komitetin e Prizrenit, i përbërë nga
refugjatët politikë, dhe lidhjen e tij të afërt me strukturat e UDB-së. Në një nga këto raporte
thuhet shprehimisht se jugosllavët po e përdornin këtë komitet për trupëzimin e Shqipërisë në
Jugosllavi («Yugoslavia’s true intentions, however, is to use the Prizren Committee for the
integration of Albania into the Yugoslav republics»).
Sikundër zbulojnë raportet e inteligjencës amerikane, emrat më të spikatur të Komitetit të
Prizrenit (që më vonë do të shndërrohet në Lidhjen e Refugjatëve politikë shqiptarë) ishin:
Apostol Tenefi, Hajrullah Ishmi, Nikolla Sokoli dhe Lutfi Spahiu. Disa prej tyre si Apostol Tenefi,
Lutfi Spahiu, Hajrullah Ishmi, Nikolla Sokoli kishin qenë të pranishëm në një mbledhje të
mbajtur në Shkup me 26 shtator 1952, nën kryesimin e Dushan Mugoshës dhe Çedo Mijoviçit.
Në të këtë mbledhje, për të cilën CIA kishte informacione të sakta, Mugosha kishte thënë se
Qeveria jugosllave do të përpiqej të merrte pëlqimin e amerikanëve dhe britanikëve, për të
krijuar një qeveri të përkohshme shqiptare dhe të përfshinte refugjatët shqiptarë në të me
qëllimin për të përfshirë republikën e re shqiptare brenda Jugosllavisë. Sipas ish të dërguarit
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të vjetër të Partisë Komuniste Jugosllave në Shqipëri, qeveria e re në Tiranë do të mbahej nga
shqiptarë të besuar prej Beogradit.
Nuk duhet lënë pa përmendur se njëri nga raportet e inteligjencës amerikane, qysh në vitin
1955, vërente se roli i Komitetit të Prizrenit ishte politik meqë «ata nuk kanë kurrë pavarësie
vendimi apo veprimi dhe janë një front i veprimeve jugosllave».
Rekrutimi i Martin Camajt

Një nga hapat e parë të jugosllavëve për të fituar zemrat dhe mendjet e refugjatëve shqiptarë
ka qenë sigurimi i të ardhurave për disa nga elementët më me ndikim. Derisa Komiteti i
Prizrenit tashmë ishte nën kontrollin e plotë të UDB-së, nga viti 1951 Qeveria jugosllave nisi të
jepte paga mujore për refugjatët shqiptarë, të cilat varionin prej 3 mijë deri në 6 mijë dinarë.
Këto të ardhura, sipas njërit prej raporteve të CIA-s, vareshin nga nevojat individuale të
emigrantëve, ku drejtuesit e Komitetit (bëhet fjalë Apostol Tenefin, Nik Sokolin, Rexhep Becën,
Lutfi Spahiun, Stathi Kostarin dhe Jovan Memën) pranonin pagesa më të larta. Anëtarët e këtij
organizimi udhëtonin gjithandej ku ndodheshin emigrantët shqiptarë.
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Shpenzimet e tyre hiqeshin nga UDB-ja. Përveç kësaj, shteti jugosllav po u krijonte lehtësira
edhe të rinjve shqiptarë, sidomos atyre që llogariteshin se kishin predispozita antiCominformiste. Këta studentë të cilët ishin vendosur në «Studenski Dom» (Dhoma e
Studentëve) merrnin 1500 dinarë në muaj.
Sipas një raporti të hartuar me 21 shtator 1950, në mesin e studentëve që merrnin bursë
ishin: Danish Daca, Enver Metani, Çesk Dajçi, Halil Topalli dhe Martin Camaj. Emri i këtij të
fundit apostrofohet edhe në raportin e 3 janarit të vitit 1955, ku konsiderohet si «new
member» i Komitetit të Prizrenit, i angazhuar si punëtor i Radio Beogradit.
Aktiviteti i dyshimtë i Hasan Kaleshit

https://web.archive.org/web/20170815212009/http://konica.al/2017/03/si-rekrutonte-udb-a-intelektualet-shqiptare-ne-vitet-50-t-rasti-i-martin-camajt-dhe… 6/9

7/13/2020

Si i rekrutonte UDB-ja intelektualët shqiptarë në vitet '50: Rasti i Martin Camajt dhe Hasan Kaleshit | Konica.al

Një tjetër histori intriguese e rekrutimit të intelektualëve shqiptarë është edhe rasti i
orientalistit shqiptar me prejardhje nga Kërçova e Maqedonisë, Hasan Kaleshi (1922-1976).
Ndonëse historia e tij nuk tangenton në asnjë mënyrë me Komitetin e Prizrenit dhe as me
refugjatët shqiptarë, emri i tij çuditërisht figuron në një nga raportet konfidenciale të CIA-s.
Dështimi i përpjekeve të CIA-s e MI6 britanik për të desantuar elementët anti-komunistë në
Shqipëri, historitë fascionuese me Kim Philby e deri te dekonspirimi i planeve subversive nga
Moska deri te Sigurimi i Shtetit, duket se janë vetëm njëra anë e medaljes. Ekzistenca e një
vistër raportesh konfidenciale të CIA-s flet që inteligjenca amerikane nuk ishte tërhequr
krejtësisht nga rravgimi i saj për të bërë një përmbysje në Shqipëri.
Dy dokumente të tilla që lidhen me njëra-tjetrën flasin në të mirë të faktit që inteligjenca
amerikane po përçapej sërishmi që të ndikonte mbi emigrantët shqiptarë, kryesisht ata që
ndodheshin në Itali. Të koduara si projektet «Obdurate» dhe «Oblong», në raporte bëhet
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kujdes që të mos jepet identiteti i informatorëve në terren dhe kjo rrethanë flet për natyrën
tejet serioze të përpjekjes në fjalë.
Nga një raport intern për nevojat operative të CIA-s e që mban datën 21 shtator 1956, merret
vesh se projekti «Obdurate» do të shkrihej në projektin «Oblong» si rezultat i vendimit që të
bashkoheshin në një projekt të vetëm të gjitha asetet shqiptare në Itali të kontrolluara nga
CIA. Nga ky dokument jepet të kuptohet se në këto operacione ishin të përfshirë edhe
pjesëtarë të inteligjencës italiane si dhe informatorë në Shqipëri.
Një raport konfidencial i CIA-s, që mban datën 20 dhjetor 1954, jep dromca interesante edhe
nga aktiviteti i inteligjencës amerikane në diasporën shqiptare në Turqi. Duket se ky raport
është i përcaktuar më tepër për nevoja të brendshme të shërbimeve amerikane sesa për
raportim ndaj qendrës. Në këtë dokument, vëmendja e operativëve të CIA-s tërhiqet nga
Hasan Kaleshi, i cili në vitin 1954 ishte dërguar në Stamboll si i angazhuar nga Qeveria
jugosllave për një hulumtim të paspecifikuar.
Kaleshi asokohe shërbente si profesor në Departamentin e Orientalistikës në Fakultetin e
Filologjisë në Universitetin e Beogradit dhe në të njëjtën kohë ishte edhe anëtar i Partisë
Komuniste Jugosllave.

Ky dokument bën me dije se një agjent i CIA-s (emri i të cilit nuk jepet madje as me iniciale),
që kishte pasur edhe kontakte të mëparshme, me 23 shtator kishte pasur në Stamboll një
takim dy-orësh me Kaleshin. Tutje, raporti thekson me një lloj emfaze dyshimin se Kaleshi
ishte i përfshirë në aktivitete inteligjente për UDB-në në Turqi, prandaj ai duhej të futej në
listë dhe duhej të shikoheshin të gjitha lidhjet në zyra për të, nëse një gjë e tillë nuk ishte
bërë ende.
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Po ashtu, në këtë raport intern kërkohet nga filan agjenti (i cili nuk përmendet as me iniciale)
që të qëmtojë çdo informacion të mundshëm për Kaleshin (të dhënat biografike) si dhe
veprimtarinë dhe kontaktet e tij në Turqi. Më tutje, raporti nënvizon se pavarësisht që Kaleshi
u kthye përsëri në Jugosllavi, hetimi i prapavijës së tij duhet të bëhej me qëllim të mbrojtjes
së operacioneve të CIA-s (lë të kuptohet në Stamboll). Dyshimi për Kaleshin përsëdytet edhe
në një paragraf tjetër të këtij raporti.
Agjenti që kishte realizuar takimin me të me 23 shtator kishte kërkuar të dinte prej tij nëse
mbante kontakte me Qazim Gojanin, një tjetër agjent i UDB-së në Stamboll, gjë që po i
mbante të hapura dyshimet se rrethi me të cilën shoqërohej ai ishte disi i dyshimtë.
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DOSJA E CAMAJT – Peizazhe të fjalës

DOSJA E CAMAJT
Disa dokumente të CIA-s që boton portali Konica.al (http://konica.al/2017/03/si-rekrutonte-udb-aintelektualet-shqiptare-ne-vitet-50-t-rasti-i-martin-camajt-dhe-hasan-kaleshit/) lënë të kuptohet
sikur disa intelektualë shqiptarë që banonin në Jugosllavi në vitet 1950, mes të cilëve spikatin
emrat e Martin Camajt dhe të orientalistit Hasan Kaleshi, paskan qenë të rekrutuar dhe ndoshta të
paguar nga UDB-ja.
Për Martin Camaj thuhet, shprehimisht, se është anëtarësuar rishtas në një organizatë të quajtur
“Komiteti i Prizrenit” dhe punon në Radio Beogradi.
(https://peizazhe.com/2017/07/28/dosja-e-camajt/camaj/)
Shkrimi ka për autor Salih Mehmetin.
Si të reagojë njeriu para fakteve të tilla biografike? Me pak trishtim, në rastin tim; por jo shumë më
tepër. Unë Martin Camajn e njoh si autor të disa veprave letrare që më pëlqejnë shumë – si
romani “Dranja” ose një numër poezish; ndërsa Hasan Kaleshit ia kam njohur, vlerësuar dhe
shfrytëzuar studimet për veprën poetike të bejtexhinjve.
Jeta e njërit dhe e tjetrit nuk më intereson, as kompromiset që u është dashur të bëjnë për të
mbijetuar – sa kohë që nuk i kanë lyer duart me gjak.
Pyes veten: mos duhej të indinjohesha më shumë? Në fakt jo; me gjithë një farë presioni nga
super-egoja kolektive e kulturës së sotme trash, të kultivuar nga mediat dhe pozat patriotike të
detyrueshme.
Camaj dhe aq më pak Kaleshi nuk kanë pretenduar kurrë të jenë heronj – as të komunizmit as të
antikomunizmit. Kaleshi ka qenë anëtar i LKJ-së; Camaj i ka ndenjur larg politikës. Nëse i kanë
kontribuar kulturës shqiptare dhe shqiptarisë, e kanë bërë nëpërmjet veprës së tyre, e cila ka
shkëlqyer dhe shkëlqen.
Camajn e bënë hero të shqiptarisë ata që nuk dinë t’i qasen letërsisë dhe kulturës, përveçse në
mënyrë politike, ose me gjithë delikatesën e një dythundraku në grazhd.
Janë po këta që, po ta besojnë raportin e konica.al (dhe të mos e hedhin poshtë si “provokim”), do
ta mohojnë Camajn sakaq dhe do t’ia çojnë veprat e zgjedhura në karton. Këta inkuizitorë pas
pilafit, që u rrëmojnë të tjerëve jetët për t’u ngushëlluar për atë që vetë nuk kanë pasur asnjë farë
jete për be!
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Po çfarë duhet të bëjë gazetari në rrethana të tilla? Të bëhet palë në baltosjen e shkrimtarit të
njohur, apo t’ia kursejë këtë, për hir të taktit dhe dhemshurisë së lexuesve?
Përgjigjja varet nga mënyra si i përgjigjemi një pyetjeje tjetër: a ka bërë keq Martin Camaj? A e ka
shfrytëzuar pozitën e vet, si agjent i supozuar i UDB-së për të persekutuar dhe burgosur dhe
pushkatuar kolegët? Dhe anasjelltas, a është ndihmuar gjë prej UDB-së që të botojë veprat e veta
dhe të pompohet pa të drejtë?
Këtyre pyetjeve të dyta në shkrim nuk ua gjen dot përgjigjen.
Shkurtimi UDB vjen me konotacione të rënda për shqiptarët; lexohet si sigla e djallit edhe nga ne
të Tiranës, edhe nga ata të Prishtinës. Shumë patriotë të zjarrtë dhe patriarkë të shqiptarisë, kur
dëgjojnë fjalën UDB akoma vënë dorën në kobure.
Shkrimi te Konica.al përsiat edhe për një plan për ta kthyer Zogun në fron, me ndihmën e një
kohorte kosovarësh të armatosur. Skenari është prej operete, por unë nuk e përfytyroj dot Martin
Camajn në krye të kësaj ndërmarrjeje fantapolitike.
Nuk di kujt mund t’i interesojë veprimtaria e Camajt në Jugosllavinë e viteve 1950; kushedi ndonjë
biografi ose historiani të emigracionit politik shqiptar. Unë nuk kam gjetur gjurmë të ndonjë
angazhimi politik në aq sa kam lexuar prej këtij autori.
Për mua dhe të tjerë si mua, informacioni për rekrutimin agjenturor të Camajt ndikon drejtpërdrejt
në statusin e veprës së tij letare – për fatin tonë të keq.
Çfarë më konfirmon, në analizë të fundit, se jemi një kulturë që gjithnjë shkëlqen për mënyrën si i
shkatërron elitat e veta.
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Jo kulturë dosjesh, por as legjenda heroike para
të vërtetave
Nga Salih Mehmeti - 29 Korrik, 2017, 11:59

Një shkrim i portalit Konica.al, që sipërfaqësonte dokumentet e CIA-s mbi Shqipërinë e viteve
‘50, vazhdon të trazojë opinionin si pak të tjerë.
Më 13 mars të këtij viti, portali Konica.al solli një vistër dokumentesh të CIA-s që hidhnin
firoma drite mbi emigracionin shqiptar në Jugosllavi.
Në mënyrën më gjakftohtë të mundshme, të zhveshur nga çdo parakonceptim, dritësuam
historinë e dy intelektualëve shqiptarë të viteve ’50: Martin Camaj dhe Hasan Kaleshi.
Gjithnjë sipas dokumenteve të CIA-s, i pari kishte përfunduar në të ashtuquajturin «Komitet i
Prizrenit», penjtë e të cilit luheshin nga Dushan Mugosha. Bëhet fjalë për njeriun i cili nga
inteligjenca amerikane bëhej me gisht si më i argasuri në Jugosllavi që merrte erë nga punët e
brendshme në Shqipëri.
I dyti, në rrethana të tjera, do të pikasej nga operativët e CIA-s në Stamboll si i dyshuar për
kryerje të veprimtarisë inteligjente për llogari të UDB-së tek të përndjekurit nga Kosova që
kishin gjetur strehë në Turqi.
Në një reagim të tij, Ardian Vehbiu në blogun e tij nuk përmbahet nga sëmbimi se «jemi një
kulturë që gjithnjë shkëlqen për mënyrën si i shkatërron elitat e veta».
Shkrimi për Camajn dhe Kaleshin nuk është një hakërrim antielitar dhe as një kuturisje
ikonoklaste. Poashtu, shkrimi në fjalë nuk gjakon të mbëltojë një kulturë dosjesh – një
McCarthyism për të akuzuar në erë të tjerët për subversion e përbetime. Të vetëdijshëm se
ngacmohen ndjesime e imazhe të rrënjëzuara thellë në panteonin tonë me heronj e
antiheronj, ne prapëseprapë i jemi shmangur shpërhapjes së një fryme hobsiane secili kundër
secilit.
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Cilado qoftë e vërteta për përfshirjen ose jo të Camajt në pezhishkën e shërbimeve të fshehta
jugosllave, e kaluara e tij nuk duhet të jetë abominacion biblik për t’i rënë mohit përkushtimit
të tij diligjent në gjithnajën e albanistikës. Çiltërsia e Camajt vërehet edhe në galdimin e tij
për hapjen e Institutit Albanologjik në Prishtinë, të cilin në një letërkëmbim me mikun e tij,
Mustafa Kruja, e quante si «fitorja ma e madhja në pikpamje të kulturës».
I fundit por jo më pak i rëndësishëm është edhe fakti që po ngre krye njëfare prirje
kompulsive ku tolerohet ikonoklastia ndaj, le të themi, Ismail Kadaresë apo Dritëro Agollit, por
jo edhe ndaj atyre të cilëve u është krijuar post mortem statura e disidentëve.
Një mik i imi pasi kishte lexuar shkrimin në fjalë, pa e fshehur grimasën e një epifanie, më
pati thënë: «Shkolla fillore në të cilën mora mësimet e para quhej ‘Martin Camaj’. Nuk më
besohet që krejt fëmijëria ime ishte e bazuar në një gënjeshtër».
Në një kontekst mbipersonal, a do të ishte e falshme që njohja jonë vlerore të jetë edhe më
tej një fëmijëri kolektive?
Rrjedhimisht, rrëfimi për figurat që shkëndijuan mileun intelektual shqiptar në vitet 50’ në
Shqipëri, Kosovë dhe gjetkë nuk mund të jetë edhe gjatë kohë si një storie në shpirtin e
filmave «western» të John Ford-it që parapëlqejnë një legjendë heroike para një të vërtete të
pelimtë.
Salih Mehmeti
Prishtinë
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