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Bashkia e Tiranës do të organizojë një sërë aktivitetesh me rastin e 75-vjetorit të Konferencës së Pezës

Vepra e një brezi që u ngrit në
lartësinë e sfidave që i renditi historia
“Rezultatet” e
Marrëveshjes së
Ohrit, 16 vjet pas

HISTORIA

75-vjet më parë - Peza,
Kuvendi i bashkimit të
shqiptarëve

Zërijeta Hajro Jajaga
Propozim ligji për përdorimin e
gjuhëve, i cili pritet të dërgohet për
miratim në Parlamentin e Maqedonisë, konsiderohet një rezultat drejt
zbatimit të Marrëveshjes së Ohrit.
Hazbi Lika, zëvendëskryeministër
në Qeverinë e Maqedonisë, për dikasterin e sistemit politik, që në
fokus ka zbatimin e Marrëveshjes
së Ohrit, thotë për Radion Evropa e
Lirë se dokumenti kornizë, nëpërmjet së cilit iu dha fund konfliktit të
armatosur në vitin 2001, në masë
të madhe ka avancuar realizimin e
kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë. Megjithatë, Lika konsideron
se ka ende punë për t’u bërë.“Me një
marrëveshje nuk mund të mbyllen
kërkesat për realizimin e të drejtave
të një kombi, populli. Ata duhet në
vazhdimësi të kërkohen, jetësohen,
derisa ky shtet (Maqedonia) të jetë i
barbarët për të gjithë. Kështu, hap
pas hapi, politika duhet të fokusohet
në prioritete.
VIJON FAQE 12

Protagonistë të Kuvendit të Pezës ishin
përfaqësues të krahinave e besimeve të
ndryshme fetare
FAQE 2
PROFIL

Ata që morën pjesë në këtë Konferencë, 75 vite më parë, para se të ishin nacionalistë apo përfaqësues të feve dhe krahinave të ndryshme, ishin patriotë që e donin
vendin. Ishte pikërisht Konferenca e Pezës që arriti të rendiste Shqipërinë krahas
vendeve të tjera që luftonin për lirinë dhe mesazhi i saj është në koherencë me të
sotmen. Për të arritur progresin që synojmë, është i nevojshëm një bashkim dhe
bashkëpunim i çdo force politike drejt një qëllimi të njëjtë për zhvillimin dhe përfshirjen e plotë të Shqipërisë në rrugën drejt familjes së madhe evropiane. Qëllimi
ynë për ta integruar vendin plotësisht në Bashkimin Evropian është një amanet
që ua kemi borxh pikërisht gjithë përpjekjeve idealiste që janë bërë ndër breza për
ta parë Shqipërinë të ndriçuar
FAQE 3
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Protagonistë të Kuvendit të Pezës ishin përfaqësues të krahinave e besimeve të ndryshme fetare

75-vjet më parë - Peza, Kuvendi
i bashkimit të shqiptarëve

• Konferenca e parë pluraliste
Nacionalçlirimtare e Pezës
është vazhdim i Kuvendeve
historike të popullit shqiptar
për bashkim, sepse bashkimi
është i vetmi kusht për të
korrur fitore. Në Konferencë
fitoi ideja që Shqipëria të
ishte “Shqipëri e lirë, e pandashme, indipendente dhe
demokratike” (Rez. fq.10).
Si përfundim, Konferenca
e parë pluraliste Nacionalçlirimtare e Pezës gjeti si
zgjidhje më të përshtatshme
për t’iu përmbajtur parimit
të vetëvendosjes në fund të
Luftës, ashtu siç e përmbante Karta e Atlantikut, për të
cilën ishin zotuar aleatët e
mëdhenj të koalicionit antifashist: SHBA, Rusia dhe
Britania e Madhe
Shtatëdhjetëepesë vjet më parë më
16 shtator, u mbajt Konferenca e Pezës,
e njohur në historinë e popullit shqiptar
si kuvendi i parë pluralist. Protagonistë të
këtij kuvendi, ishin përfaqësues të krahinave, besimeve të ndryshme fetare, klasave dhe shtresave me bindje politike nga
më të ndryshmet. Kjo konferencë ka hyrë
tashmë në Historinë e Shqipërisë si një
nga ngjarjet më të rëndësishme të LANÇ
të popullit shqiptar.
Konferenca e Parë Pluraliste Nacionalçlirimtare u thirr në kushtet kur Shqipëria
kishte tre vjet e gjysëm e okupuar, e cila
vuante nga regjimi i egër i pushtimit fashist dhe nga bashkëpunëtorët e brendshëm. Populli shqiptar në këtë kohë,
kudo po shtonte urrejtjen, qëndresën dhe
aksionet luftarake. Kudo në Shqipëri mbizotëronte një atmosferë lufte për çlirim.
Ideja për thirrjen e Konferencës së
parë Nacionalçlirimtare nuk lindi vetëm

DEBATE TË ASHPRA PËR FORMËN
E REGJIMIT

nga shpirti liridashës e luftarak i popullit
shqiptar dhe si rrjedhojë e eksperiuencës
së trashëguar të kuvendeve, por këtë
e diktonte edhe faktori ndërkombëtar.
Në këtë kohë Lufta e Dytë Botërore po
shënonte kulme, po ndërmerrej ofensiva
në të gjitha frontet e luftimeve kundra
fashizmit, dhe në veçanti krijimi i koalicionit antifashist botëror (SHBA-BS-Britani e Madhe), si dhe Trakti i 27 shteteve,
nënshkruar në Uashington, Traktet e
Londrës e të Moskës, i dhanë hodh hov e
nxitën shpirtin luftarak të rezitencës antifashiste në mbarë Europën e robëruar
nga nazifashizmi.
Konferenca e parë pluraliste Nacionalçlirimtare nuk u vendos rastësisht të
mbahej në Pezë, por sepse pikërisht këtu
në kryeqendrën e Shqipërisë zjente lufta
për çlirim. Atje do të përballeshin të gjitha
mendimet e opinionet mbarëshqiptare. Tirana, ishte nyja ku mund të grisej maska
e manovrave dhe e demagogjive të okupatorit dhe bashkëpunëtorëve të tij vendas.
BASHKIMI KOMBËTAR, IMPERATIV I KOHËS
Konferenca u përgatit për muaj të
tërë, si nga militantët komunistë, ashtu
dhe nga shumë patriotë e nacionalistë
të qyteteve e krahinave të ndryshme të
Shqipërisë. Sigurisht, delegatët nuk u
ftuan me një fjalë goje, por me diskutime
e debate të forta. Kishte ardhur koha që
edhe populli shqiptar të hidhej në luftë
më me furi dhe kjo kërkonte organizim në
shkallë kombëtare.
Me luftë e sakrifica populli shqiptar do
të krijonte kushte optimale për të fituar
lirinë dhe indipendencën kombëtare dhe
do të bënte që Fuqitë e Mëdha të koalicionit antifashist ta shikonin me sy të mirë
Shqipërinë dhe ta respektonin fqinjët e tij
ballkanik. Ky, qe pra, imperativi i kohës:
“Nuk ka gjë që mbin e jep më shumë frut
se sa gjaku i derdhur”.
Konferenca i zhvilloi punimet më 16
shtator 1942 në shtëpinë e Myslim Pezës.
Delegatët të ardhur nga të gjitha anët e
Shqipërisë ishin përfaqësues të të gjitha
tendencave: të Nacionalizmit Shqiptar,
të PKSH, të Rinisë Nacionaliste, të Rinisë

Komuniste dhe të Rinisë Femërore Popullore Shqiptare.
Në Konferencë morën pjesë 22 delegatë. Për drejtimin e punimeve u zgjodh
kryetar, Ndoc Çoba-ish delegat i Kongresit të Lushnjës dhe anëtar i qeverisë që
doli nga ky kongres, atdhetar i dëgjuar.
te:

Platforma e Konferencës përmban-

1.Domosdoshmërinë e organizimit të
luftës kundër okupatorit;
2.Realizimin e bashkimit të popullit
shqiptar në interes të LANÇ;
3.Krijimin e Frontit të përbashkët si një
levë që do të realizonte bashkimin e popullit në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe do t’i jepte shtrirje kombëtare,
duke e bërë platformën e saj pluraliste,
ashtu siç përcaktohet në Rezolucionin e
Konferencës së Pezës;
Në Konferencën e parë pluraliste Nacionalçlirimtare të Pezës, delegatët shprehën dëshirën dhe vullnetin e plotë për një
organizim të shëndoshë të të gjithë shqiptarëve të vërtetë, pa dallim feje, krahine,
klase dhe rryme politike.
4.Krijimin e Këshillit Nacionalçlirimtar
si organ lufte në zonat e paçliruara, i cili
do të realizonte një sërë detyrash edhe në
tokat e çliruara, si organe të pushtetit qeveritar.
Në Rezolucion konsiderohej rëndësia e Këshillave Nacionalçlirimtare, me
anën e të cilave do të bëhej qeverisja lokale, mobilizimi i popullit për luftë e për
kryengritje.
Të gjithë delegatët pa përjashtim u
shprehën për realizimin e këtyre detyrave
dhe nga kjo pikëpamje Konferenca e parë
pluraliste Nacionalçlirimtare e Pezës iu
përgjigj detyrave më të ngutshme të vendit; momentit historik, shtresave të gjera
kombëtare, pavarësisht pjessëmarrjes së
komunistëve në të si organizatorë që hartuan dhe platformën politike të saj.
Në këtë plan, Konferenca e parë pluraliste Nacionalçlirimtare e Pezës ishte e
një rëndësie historike dhe e vetmja rrugë
e drejtë, reale për të rifituar pavarësinë.

Çështje të tjera që u ngritën në këtë
konferencë, për të cilat pati debate të forta
ishin çështja e regjimit të brendshëm që
do të kishte Shqipëria e çliruar dhe problemi i bashkimit kombëtar me Kosovën
e me viset e tjera shqiptare të mbetura
jashtë kufijve në Shqipërinë e pasluftës.
Kështu çështjen e regjimit të brendshëm
i takonte ta zgjidhte populli në kushtet e
pavarësisë së vendit nëpërmjet shprehjes
së lirë të vullnetit të vet.
Në Konferencë fitoi ideja që Shqipëria
të ishte “Shqipëri e lirë, e pandashme, indipendente dhe demokratike” (Rez. fq.10).
Si përfundim, Konferenca e parë pluraliste Nacionalçlirimtare e Pezës gjeti si zgjidhje më të përshtatshme për t’iu përmbajtur parimit të vetëvendosjes në fund
të Luftës, ashtu siç e përmbante Karta e
Atlantikut, për të cilën ishin zotuar aleatët
e mëdhenj të koalicionit antifashist: SHBA,
Rusia dhe Britania e Madhe.
Në fund Konferenca miratoi unanimisht
Rezolucionin që përmbante në mënyrë të
koncentruar gjithë pltaformën dhe që përcaktonte objektivat dhe angazhimet drejt
Kryengritjes së Përgjithshme të armatosur.
Konferenca e parë pluraliste Nacionalçlirimtare e Pezës aprovoi edhe Thirrjen që Këshilli i Përgjithshëm NÇ i drejtoi
gjithë popullit shqiptar, gjithë luftëtarëve,
gjithë antifashistëve, gjithë nacionalistëve
pa dallim krahine, besimi, klase dhe ideje që të grumbullonin të gjithë potencialin shpirtëror dhe material në shërbim të
Luftës për çlirimin e Shqipërisë, për një
Shqipëri të lirë demokratike të pandarë dhe
indipendente.
VAZHDIM I KUVENDEVE HISTORIKE TË POPULLIT SHQIPTAR
Konferenca e parë pluraliste Nacionalçlirimtare e Pezës është vazhdim i Kuvendeve historike të popullit shqiptar për bashkim, sepse bashkimi është i vetmi kusht
për të korrur fitore.
Sot populli shqiptar po ecën i sigurtë
drejt integrimit në Bashkimin Europian dhe
në Aleancën e Atlantikut të Veriut, drejt Europës së qytetëruar dhe demokratike, ashtu
siç bëri në vitet e vështira e të lavdishme të
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare duke
u radhitur përkrah koalicionit të madh antifashist botëror.
Megjithëse kanë kaluar 75 vjet që kur u
mbajt Konferenca e parë pluraliste Nacionalçlirimtare e Pezës, ajo edhe sot e ruan
aktualitetin e saj. Ne shqiptarët si komb e si
popull duhet të konsolidohemi dhe të bëjmë
realitet ëndërrën tonë të pashuar europiane. Plotësimi i kritereve nga legjislativi dhe
ekzekutivi shqiptar për çeljen e negociatave
për anëtarësimin e Shqipërisë në bashkimin Europian janë garanci për një ecuri të mbarë të proceseve integruese, por
njëherësh dhe detyrim madhor i secilit
për të përmbushur detyrimet në kuadrin
e BE-së.
(Ky artikull është shkruar nga ish
Sekretari i Përgjithshëm i OBVL-së,
Edip Ohri)
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Bashkia e Tiranës do të organizojë një sërë aktivitetesh me rastin e 75-vjetorit të Konferencës së Pezës

Vepra e një brezi që u ngrit në
lartësinë e sfidave që i renditi historia

• Ata që morën pjesë në këtë Konferencë, 75 vite më parë, para se të
ishin nacionalistë apo përfaqësues
të feve dhe krahinave të ndryshme,
ishin patriotë që e donin vendin.
Ishte pikërisht Konferenca e Pezës
që arriti të rendiste Shqipërinë
krahas vendeve të tjera që luftonin
për lirinë dhe mesazhi i saj është
në koherencë me të sotmen. Për
të arritur progresin që synojmë,
është i nevojshëm një bashkim dhe
bashkëpunim i çdo force politike
drejt një qëllimi të njëjtë për zhvillimin dhe përfshirjen e plotë të
Shqipërisë në rrugën drejt familjes
së madhe evropiane. Qëllimi ynë
për ta integruar vendin plotësisht
në Bashkimin Evropian është një
amanet që ua kemi borxh pikërisht gjithë përpjekjeve idealiste që
janë bërë ndër breza për ta parë
Shqipërinë të ndriçuar

Bashkia e Tiranës do të organizojë
veprimtari të shumta përkujtimore me
rastin e 75-vjetorit të Konferencës së
Pezës Qindra veteranë lufte, përfaqësues të ekzekutivit, deputetë e drejtues
të pushtetit vendor, do të jenë të pranishëm në takimin jubilar në përkujtimin
e 75-vjetorit të Konferencës së Pezës, një

këtyre të rinjve që janë me ne sot se ka
më shumë gjëra që na bashkojnë përtej
partive, përtej të majtës dhe të djathtës,
sesa gjërat që na ndajnë për të ndërtuar
një Shqipëri evropiane.

VENDIMI MË I
RËNDËSISHËM I
KONFERENCËS SË
PEZËS, KRIJIMI I FRONTIT
ANTIFASHIST
NACIONALÇLIRIMTAR
Kalendari i muajit Shtator për
ngjarje të rëndësishme historike
gjatë Luftës së Dytë Botërore

nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë së Shqipërisë, ku u bënë përpjekje për bashkimin e shqiptarëve kundër
pushtuesve nazifashistë. Edhe këtë vit,
Bashkia e Tiranës do të organizojë një
sërë aktivitetesh në nderim të kësaj
dite, si dhe të veprës dhe sakrificës së të
gjithë të rinjve e të rejave që iu bashkuan
kauzës së luftës për çlirimin e vendit.
Në ceremoninë e mbajtur para një viti
pranë lapidarit që përkujton këtë ngjar-

75 vjet nga Kuvendi i parë pluralist
• Në Pezë, kuvenduan nacionalistë,
demokratë, komunistë dhe zogistë,
duke iu dhënë rrugëzgjidhje çështjeve të bashkimit të popullit si çështje kardinale për të ruajtur indentitetin kombëtar
Në fshatin Pezë, rreth 20 kilometra
larg Tiranës, 75 vjet më parë më 16 shtator 1942, u mbajt Konferenca e Pezës, e
njohur në historinë e popullit shqiptar si
kuvendi i parë pluralist. Protagonistë të
këtij kuvendi, ishin përfaqësues të krahinave, besimeve të ndryshme fetare,
klasave dhe shtresave me bindje politike
nga më të ndryshmet. Kur u mor vendimi për thirrjen e Konferencës, vendi
ndodhej i pushtuar nga Italia dhe i rrezikuar me asgjësim total të vlerave më të
qenësishme kombëtare, kurse shoqëria
shqiptare e mbërthyer në probleme dhe
kontradikta të mprehta politike, ideologjike dhe sociale.
Në Pezë, kuvenduan nacionalistë,
demokratë, komunistë dhe zogistë,
duke iu dhënë rrugëzgjidhje çështjeve të
bashkimit të popullit si çështje kardinale për të ruajtur indentitetin kombëtar.
Në këtë konferencë morën pjesë personalitete të rrymave të ndryshme politike,
që nga Abaz Kupi, Mustafa Gjinishi dhe
Myslym Peza, që përfaqësonin shtresat
patriotike të asaj kohe.
Konferenca e
Pezës u karakterizua nga debate të gjalla, disa herë të ashpra për probleme të
rëndësishme të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, të strategjisë dhe të
taktikës së saj.
Mendimet e patriotëve vinin në këtë
mbledhje nga pozicionet , mentalitetet
dhe interesat e ndryshme të delegatëve,
respektivisht të forcave politike që ato
përfaqësonin. “Pikëpamjet politiko-shoqërore të rrymave të ndryshme nuk
duhet të bëhen pengesa për luftën e

popullit shqiptar”, u theksua ndër të
tjera në këtë konferencë.
Vendimet e kësaj konference, që zgjodhi Këshillin e Përgjithshëm, me kryetar
Kamber Qafmolla, sekretar Mustafa Gjinishi dhe 7 anëtarë, patën jehonë dhe ndikuan në organizimin e popullit shqiptar
në ngjarjet e Luftës së Dytë Botërore.
Pa dyshim vendimi më i rëndësishëm
që mori Konferenca ishte krijimi i Frontit Antifashist Nacionalçlirimtar, si një
organizatë mbipartiake, ku do të bënin
pjesë të gjithë shqiptarët pa dallim feje
apo bindje politike.Përsa i përket çështjes
së Kosovës, delegatët vendosën që ajo të
zgjidhej në bazë të principit të vetëvendosjes si e parashikonte Karta e Atlantikut. Tani, mbas 75 vjetësh, mbetet i njëjti
vlerësim për qëllimet dhe rolin historik
të Konferencës së Pezës, çka do të thotë
që ajo i qëndroi historisë. Ajo ishte dhe
mbeti një ngjarje e rëndësishme e historisë, pikërisht për mesazhet që i dha
vendit, në qendër të të cilave ishin liria
dhe demokracia, bashkimi dhe qëndresa,
fitorja dhe prosperiteti.
Ata që morën pjesë në këtë Konferencë, 75 vite më parë, para se të ishin
nacionalistë apo përfaqësues të feve dhe
krahinave të ndryshme, ishin patriotë që
e donin vendin. Ishte pikërisht Konferenca e Pezës që arriti të rendiste Shqipërinë
krahas vendeve të tjera që luftonin për lirinë dhe mesazhi i saj është në koherencë
me të sotmen. Për të arritur progresin që
synojmë, është i nevojshëm një bashkim
dhe bashkëpunim i çdo force politike drejt një qëllimi të njëjtë për zhvillimin dhe
përfshirjen e plotë të Shqipërisë në rrugën
drejt familjes së madhe evropiane. Qëllimi
ynë për ta integruar vendin plotësisht në
Bashkimin Evropian është një amanet që
ua kemi borxh pikërisht gjithë përpjekjeve idealiste që janë bërë ndër breza për
ta parë Shqipërinë të ndriçuar.

je, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion
Veliaj, ka falenderoi fillimisht të gjithë
veteranët, por edhe të rinjtë që u bënë
pjesë e këtyre organizimeve. “Është kënaqësi të mirëpresim miq të çdo moshe
nga e gjithë Shqipëria, veteranë që
mund të kenë qenë dëshmitarë, bashkëkohës të ngjarjeve historike të luftës,
apo nipa e mbesa që ende sot ruajnë
gjallë rëndësinë e këtij momenti historik
për Shqipërinë. Ky vend ka gjithmonë
diçka të veçantë, që të imponon respekt
dhe përulje për të parët tanë”, tha Veliaj
në fjalën e tij përshëndetëse.
Duke iu referuar ngjarjes, kryebashkiaku i Tiranës theksoi se Konferenca e Pezës përcaktoi së pari pozicionimin e Shqipërisë në luftë në anën
e aleatëve kundër pushtuesve. “Peza
ishte kryeqendra e një përpjekje madhore dhe historike, që vendosi fatin e
Shqipërisë duke na përfshirë në radhët
e koalicionit që luftonte kundër të keqes
më të madhe që kishte njohur ndonjëherë njerëzimi. Burrat më të shquar të
kombit, pa dallim krahine, feje e ideje
u mblodhën këtu në Pezë për të siguruar lirinë e brezave të ardhshëm dhe
Konferenca e Pezës është momenti kur
shqiptarët ditën që të jenë në anën e
drejtë të historisë.
Ky ishte momenti kur shqiptarët
ditën të luftojnë dhe të punojnë për një
kauzë që e nderoi brezin e tyre dhe që e
kujtojmë edhe ne sot; të atyre që luftuan
dhe na bënë të gjithëve krenarë.”, është
shprehur Veliaj. Kjo është arsyeja, theksoi kryebashkiaku, që çdo 16 shtator
Peza kujton veprën e një brezi që u ngrit
në lartësinë e sfidave që i renditi historia. Ai shtoi se sakrifica dhe idealizmi
i atyre të rinjve duhet të jetë motivues
edhe për shoqërinë tonë për të menduar
dhe kontribuar më shumë, se si vendi
ynë mund të bëhet më i mirë.
Sipas kryebashkiakut Veliaj, sot
nuk kërkohen ato lloj sakrificash, si 75
vite më parë, por prapë kërkohet po aq
dashuri, po aq vendosmëri, po aq përkushtim ndaj atdheut tonë të përbashkët,
ndaj qytetit tonë, ndaj komunitetit, ndaj
njëri-tjetrit. Prandaj, sot më shumë se
kurrë kemi nevojë për shembullin dhe
për frymëzimin e tyre. Kemi nevojë për
shembullin e burrave dhe të grave që
prehen këtu pas nesh, të shokëve të tyre
veteranë, që sot kanë ardhur këtu nga
e gjithë Shqipëria për t’i nderuar, por
mbi të gjitha kemi nevojë që shembulli
që ata dhanë të kthehet në modelin e

2 shtator 1945 -Kapitulloi Japonia
Fashiste.
9 Shtator 1943 - Thirrje popullit
shqiptar për kapitullimin e Italisë
Fashiste.
9 shtator 1944 -U formua Brigada
XX Sulmuese e UNÇl Shqiptare
në fshatin Protopapë të Korçës.
9 shtator 1944 -U çlirua Bullgaria
nga Ushtria Sovjetike – Përmbysja e diktaturës fashiste në Bullgari.
12 shtator 1944 - Dita e çlirimit të
qytetit të Beratit.
13 shtator 1942 - U formua Çeta
e Lumës
14 shtator 1943 - Filloi Lufta e Drashovicës (Vlorë) kundër garnizont
armik, nga batalionet partizane
“Halim Xhelo” e “Ismail Qemali,
si dhe nga 4 batalione të krijuara
nga vullnetarët dhe nga i gjithë
populli i fshatrave të afërta.
15 shtator 1942 -Dita e çlirimit të
Çorovodës.
16 shtator 1942 - Konferenca e
Pezës, hapi parë për krijimin në
formë organizative të Frontit NÇl,
ku morën pjesë PKSH dhe përfaqësuesit e tendencave të ndryshme
të nacionalistëve shqiptarë. Konferenca e Pezës në programin e saj
politik kishte: luftën e organizuarm
të ashpër e pa kompromis kundër
okupatorëve dhe tradhëtarëve, me
parullën: bashkim pa dallim feje,
krahine dhe ideje.
16 shtator 1944 - U formua Brigada XIX Sulmuese e UNÇl Shqiptare.
18 shtator 1944 - U formua Brigada XXII Sulmuese e UNÇl Shqiptare, në Pezë të Tiranës.
18 shtator 1944 - Dita e çlirimit të
qtetit të Gjirokastrës.
20 shtator 1943 -U formua në qytetin e çliruar të Beratit batalioni
“Margarita Tutulani”.
21 shtator 1944 - U formua Brigada XXIII sulmuese e UNÇl Shqiptare, në Zall-Mner të Tiranës.
22 shtator 1942 -dha jetën Heroi i
PopullitNazmi Rushiti.
22 shtator 1943- Forcat partizane
të qarkut të Tiranës zhvillojnë
luftime të ashpra me gjermanët
për mbrojtjen e Krujës.
22 shtator 1944 -Dita e çlirimit të
qtetit të Krujës.
26 shtator 1944 -U fomua Brigada
XVII Sulmuese e UNÇl Shqiptare,
në Gjinar të Elbasanit.
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“Skalioni i Dytë” i UÇK-së janë formacionet (rendimet) e prapavijës (logjistika) e kësaj lufte

Lufta dhe dëshmorët e skalionit të dytë

Nga Dilaver Goxhaj

• Skalioni i Dytë i UÇK-së (prapavija)
përbëhej nga spitalet, depot, kuzhinat,
pikat e riparimit të veshmbathjeve,
makinave dhe armëve, nga institucionet e propagandës (Radio Kosova
e Lirë, Agjensia Kosova Press dhe
gazetarët e tyre) etj. Në këtë skalion
grumbulloheshin e shpërndaheshin
municionet, armët e karburanti nëpër
formacionet e UÇK-së; atje evidentoheshin të gjallët e të vrarët dhe varrosja e këtyre të fundit; atje jepej ndihma
e parë e të plagosurve
Nxitja për këtë artikull më lindi prej reagimit të
z.Ahmet Qeriqi, me rastin e ndarjes nga jeta të babait të 5
(pesë) dëshmorëve të Luftës Çlirimtare në Kosovë (UÇK),
të ndjerit Idriz Dvorani, prej fshatit Trestenik i Drenicës.
Pesë dëshmorë prej një familjeje, rast unikal edhe ky për
Kosovën e atyre viteve. Pa drojën më të vogël mund të
shprehemi se kemi të bëjmë me një Familje Heroinë. Po,
çuditërisht, të befason fakti se të 4 (katër) vëllezërve biologjikë të dëshmorit Hysni Dvorani,Avni Dvorani, Veli
Dvorani, Lumni Dvorani dhe Haki Dvorani, Komisioni
Qeveritar për Verifikimin e Veteranëve, Dëshmorëve dhe
Invalidëve të asaj lufte, së bashku me komandantin dhe
gjithë drejtuesit e formacionit ku ata kanë zhvilluar aktivitetin e tyre çlirimtar, u është mohuar statusi i dëshmorit,
duke i trajtuar thjesht si viktima lufte, me “argunmentin”
absurd se edhe pse kanë shërbyer në furnizimet logjistike të UÇK-së, kanë qenë pa armë! Por ekziston edhe
paradoksi tjetër që po ky Komision Qeveritar u ka njohur
statusin e veteranit qindra qytetarëve të Republikës së
Shqipërisë me argumentin tjetër absurd: “kanë veshur
uniformën e UÇK-së”.
Këta lloj argumentash absurdë të bëjnë të ulërasësh:
O Tempora! O Mores! Ky lloj argumenti sa idjot aq edhe
dashakeq të bën të besosh se këta lloj “komandantësh” e
“komisionerësh” qeveritarë jo vetëm që nuk marrin vesh
dhe nuk dinë se ç’është ushtria në përgjithësi, por, me
sa duket nuk kanë mësuar asgjë nga lufta çlirimtare e
Kosovës; nëse kanë luftuar. Këtë të fundit e them me plot
gojën, sepse këta lloj “luftëtarësh” nuk dinë se çfarë është
prapavija (logjistika) e ushtrisë në përgjithësi, e në mënyrë
të veçantë nuk dinë se në luftën çlirimtare, e sidomos në
luftën çlirimtare guerile me luftime partizane e frontale
(sikundër luftoi UÇK-ja), prapavija (logjistika) quhet edhe
SKALIONI i DYTË i luftës.
ÇFARË ËSHTË NË TË VËRTETË KY SKALION I
DYTË I NJË LUFTE ÇLIRIMTARE
Dhe çfarë është në të vërtetë ky Skalion i Dytë i një
lufte çlirimtare, sikundër ishte lufta e jonë e viteve 19971999 për çlirimin e Kosovës prej pushtuesit shekullor
serb?
Për fat të keq shumica e popullsisë që nuk u angazhua
në asnjë mënyrë në atë luftë, nuk e dinë dhe kanë të drejtë të mos e dinë se çfarë është ky “skalion i dytë” i luftës
(prapavija-logjistika) dhe, me qenë se deri tash nuk na
është dhënë rasti ta trajtojmë teorikisht këtë organizim
(institucion) origjinal të luftës, do mundohem që ta orientoj sadopak lexuesin, por veçanërsisht për të shkundur
nga miopia ata që ua kanë mohuar statusin e dëshmorit
këtyre katër dëshmorëve të vërtetë, të cilët i kanë renditur
si viktima me një të rënë të lapsit.
Skalioni i dytë i çdo lufte çlirimtare është faktikisht
i gjithë populli që është aktiv e ndihmon me të gjitha
mënyrat për çlirimin e atdheut, por veçanërisht, për rastin në fjalë, “Skalioni i Dytë” i UÇK-së janë formacionet
(rendimet) e prapavijës (logjistika) e kësaj lufte, skalion,

të cilin, për ta bërë edhe më të kuptueshëm, nuk besoj se
bëj gabim ta krahasoj e të them se është i ngjashëm me
prapavijën a prapaskenën, quaje si të duash, të teatrit.
Sikundër e dimë, në teatër shfaqjen e luajnë aktorët,
ndërsa ata që e kanë përgatitur këtë shfaqje i vështrojnë
aktorët si të lodhur e si me mospërfillje nga llozha e fundit. Kjo prapavijë e teatrit, “Skalioni i dytë” i tij, përbëhet
nga robaqepësit, nga ata që bëjnë makiazhin e aktorëve,
nga karpentierët (ndëruesit e skenave), elektriçistët,
teknikët e ndryshëm etj. Me një fjalë, skalioni i dytë i
teatrit nuk përbëhet pra, nga aktorët e solistët, por nga
punëtorët; dhe, nëse nuk do të ekzistoi ky “skalion i
dytë” punëtorësh me punët e tyre, nuk do të mund të
luajnë teatër kurrë aktorët dhe solistët.
Afërsishtë kështu ndodh edhe me Skalionin e Dytë
të luftës çlirimtare, ku bënin pjesë edhe katër dëshmorët de fakto në fjalë:Avni Dvorani, Veli Dvorani,
Lumni Dvorani dhe Haki Dvorani. Skalioni i Dytë i
luftës çlirimtare (sikundër ishte lufta e jonë), nuk përbëhet nga heronjtë por nga ata që sigurojnë shërbimin
e heroizmit;
Skalioni i Dytë i luftës çlirimtare nuk përbëhet nga
ata që marrin vendime luftarake, por nga ata që përgatisin kushtet për marrjen e vendimeve luftarake;
Skalioni i Dytë nuk zhvillon luftime e betejat, por
krijon kushtet për zhvillimin dhe fitoren e tyre;
Skalioni i Dytë i luftës çlirimtare është llogaria e
luftës, prandaj ekziston shprehja frazologjike ushtarake: Ushtria është e fortë nëse ajo ka një prapavijë (logjistikë) të fortë.
Me një fjalë, lufta nuk është një rreth me një qendër
të vetme; ajo i ngjan më së shumti një elipsi me dy
qëndra: fronti (vija e parë e luftës) është njëra qendër,
prapavija është qendra tjetër. Është e vështirë ta përshkruash të gjithë veprimtarinë njerëzore që zhvillohet
nga një popull në luftën e tij për çlirim. Por, për lehtësi
përshkrimi ne i ndajmë në front dhe në prapavijë, skalioni i parë dhe skalioni i dytë. Këta janë dy skalione
ngjarjesh të ndryshme, që i përgjigjen njëri-tjetrit, që
lidhen gjithmonë varg dhe pjellin dëndur njëri-tjetrin.
SKALIONI I DYTË OSE PRAPAVIJA E UÇK-SË
Dhe më konkretisht: Skalioni i Dytë i UÇK-së (prapavija) përbëhej nga spitalet, depot, kuzhinat, pikat e riparimit
të veshmbathjeve, makinave dhe armëve, nga institucionet e propagandës (Radio Kosova e Lirë, Agjensia Kosova
Press dhe gazetarët e tyre) etj. Në këtë skalion grumbulloheshin veshmbathja (uniforma dhe këpucë) për frontin
dhe jo për veten e tyre; atje riparoheshin uniformat dhe
këpucët; atje gatuhej ushqimi i njomë (i ngrohtë) si dhe
grumbullohej, përgatitej e shpërndahej ushqimi i thatë;
atje riparoheshin ato pak mjete transporti që kishim; atje
grumbullohej e bluhej misri dhe gruri për ta shndërruar
në miell; atje grumbulloheshin e shpërndaheshin municionet, armët e karburanti nëpër formacionet e UÇK-së;

atje evidentoheshin të gjallët e të vrarët dhe varrosja e
këtyre të fundit; atje jepej ndihma e parë e të plagosurve
dhe mendohej ku do të dërgoheshin të plagosurit rëndë
e të plagosurit lehtë; atje llogariteshin dhe përgatiteshin të plagosurit rëndë që kishin nevojë për mjekim më
të specializuar e që dërgoheshin në Spitalin Ushtarak të
Tiranë, ku nga 810 të tillë, vetëm njëri prej tyre nuk mundi të delte i gjallë për t’u rikthyer në front (rast unkal i
të gjitha luftrave); atje shëroheshin dhe riktheheshin në
front të plagosurit e shumtë; ai skalion i transportonte të
palogosurit nëpër spitale e për në Shqipëri; në atë skalion
llogariteshin edhe frika edhe heroizmi njëkohësisht; në
atë skalion grumbullohej informacioni dhe i shpërndahej
gjithë popullit të Kosovës dhe kombit shqiptar si dhe opinion botëror mbi veprimtaritë luftarake të UÇK-së; përmes
atij skalioni bëhej vijimisht ngritja dhe mbajtja lart e moralit të asaj ushtrie si dhe besimi në fitore jo vetëm për ne
luftëtarët e UÇK-së, por për gjithë kombin tonë. Në Skalionin e Dytë atje gjykoheshin e atje kontrolloheshin fjalët
që përhapnin propaganda serbe dhe shpifësit shqiptarë
dhe atje përgatitej demontimi i tyre me fakte; atje bëhej
përgjithësimi i përvojës pozitive të luftimeve dhe bërja e
njohur tërë ushtrisë; atje bëhej inventari i të metave që
vëreheshin në luftime etj., etj. Pse është i tillë ai skalion,
ai kërkon vijimishtë elementë stabiliteti, ritmi e përpjekje
sistematike gjatë 24 orëve të të gjithë ditëve të vitit.
Si rrjedhojë, në Skalionin e Dytë bëhet vijimisht
llogaria e luftës, për të dalë në përfundime se cilat do
të jenë strategjitë dhe taktikat e ardhëshme të asaj
lufte; cili do të jetë vendimi për vijimin e mëtejshëm
të luftës, apo kalimi në tërheqje të ndryshme. Për këto
arsye në këtë skalion ka kurdoherë më shumë rregull e saktësi, por dikush nga këta lloj “komandantësh”
e “komisionerësh”, duke parë se në këtë skalion kish
edhe persona pa uniformë, ndoshta edhe pa armë,
dhe shpesh këta gjenin kohë të shkonin e të vizitonin
luftëtarët e plagosur e të bënin intervista me ta apo me
luftëtarë të tjerë, apo gjenin kohë të mblidheshin dy
nga dy a edhe më shumë e të dëgjonin TVSH e Tiranës
e Radio Kosova e Lirë, apo ndoshta të lexonin libra apo
edhe të loznin me letra, por ngaqë një pjesë e tyre nuk
na paskishin të veshur unformën e UÇK-së, por ishin
me rrobe civile, prandaj, kur këta janë vrarë nga armët
vrastare të ushtrisë e policisë serbe, për këto “arsye”
këta zotërinjtë e “mençëm” na i quajnë pa asnjë lloj
druajtje dhe turpi: viktima të luftës!
Kjo tregon se këta lloj komandantësh e komisionerësh ende nuk e kanë mësuar dhe nuk e dinë që
njerëzit e Skalionit të Dytë të UÇK-së (prapavija-logjistika) ishin dhe janë më shumë nëpunësa se sa luftëtarë,
këta lloj “komandantësh” nuk e dinë se njerëzit që përbënin Skalionin e Dytë të UÇK-së, (si dhe të çdo ushtrie tjetër), janë mekanizmi më i rëndësishëm i luftës,
sepse po të mos jenë dhe mos të ishin këta njërëz të
këtij skalioni, luftëtarët nuk mund të bënin dhe nuk
(Vijon ne faqen 5)
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NDERIMI
Në 90-vjetorin e ditëlindjes e urojnë familjarë dhe të afërm, miq, bashkëluftëtarë e
bashkëpunëtorë të shumtë nga e gjithë Shqipëria

OSMAN XHINDOLI, NJË JETË
NË SHËRBIM TË ATDHEUT

A

nëtari i Komitetit Drejtues të OBVL, Osman Adem Xhindoli – njëherësh kryetar
i degës së kësaj organizate për Shijakun,
më 13 gusht kishte 90-vjetorin e ditëlindjes. E uruan në këtë ditëlindje jubilare familjarë dhe të afërm,
miq, bashkëluftëtarë e bashkëpunëtorë të shumtë
nga e gjithë Shqipëria. Një urim të përzemërt i dërgoi atij kryetari i OBVL-së, gjeneral-lejtënant në
pension Rrahman Parllaku – Hero i Popullit dhe
Nderi Kombit. Osmani lindi në Imshtë të Lushnjës
më 13 gusht 1927.
Ai rrjedh nga një familje me tradita atdhetare
të hershme dhe të lidhur me LANÇ-in. Nga familja
e tij dolën tre vëllezër partizanë: Seit, Shefqet dhe
Osman Xhindoli, të cilët u inkuadruan në formacionet e para të njësive partizane. Vet Osmani, pas
mbarimit të shkollës fillore në Imshtë në vitin 1936
nisi studimet në Normalen e Elbasanit, ku drejtues
ishte profesor Aleksandër Xhuvani dhe pedagogë të
tillë si: Simon Shuteriqi, Sul Demiri, Azem Stringa,
Ali Hashorva etj. Në vitin 1943 iu përgjigj thirrjes
së Atdheut për çlirimin e vendit nga pushtuesit nazi-fashist, së bashku me 97 studente të tjerë normalistë, të cilët ndërprenë studimet dhe dolën në
mal.
U inkuadrua në batalionin “Shpati” sëbashku me Ptoleme Xhuvanin, Siri Kodrën, Muharrem Dallaku, Agim Daiun, etj. Ndeshjen e parë
luftarak e bënë në fshatin Mollas të Sulovës me
forcat fashisto-balliste, luftë kjo që zgjati mbi dy
orë, gjersa forcat fashisto-balliste u tërhoqën.
“Batalioni ynë,-tregon Osmani,-ka marrë pjesë në
shumë luftime, si në: Gorë, Oparë, Lavdar, Tomorricë, Përmet, Vithkuq, Skrapar etj. Pranë zonat e
Elbasanit, Librazhit, Gramshit dhe Përmetit”. Me
krijimin e Brigadës 7-të Sulmuese në Therepel të
Skraparit, morën pjesë në sigurimin dhe mbrojtjen
e forcave partizane që u rreshtuan në këtë Brigadë.
Osmani edhe në luftë, si dhe në bangat e shkollës
ishte gjithnjë aktiv, ku u inkuadrua në radhët e
Rinisë Komuniste me drejtues Tomorr Sinani dhe
Ptoleme Xhuvani.
Pas çlirimit, Osmani u titullua oficer dhe iu dha
grada toger. Ai caktohet intedent pranë Komandës
së Përgjithshme në Tiranë. Në vitin 1945 transferohet në Gjirokastër me detyrën e Zv/komandantit
të artilerisë, ku për punë shëmbullore merr disa

vlerësime e shpërblime. Në vitin 1949 i jepet grada kapiten dhe caktohet komandant i grupit autonom kundërajror të Divizionit në Gjirokastër.
Në vitin 1951 i jepet grada kapiten i parë dhe i
premtohet një bursë studimi në Bashkimin Sovjetik, por që nuk u realizua pasi i burgoset i ati, për
moskallzimin e florinjëve që dispononte. Iu dënua
gjithashtu i vëllai, Shefqet Xhindole, partizan i
orëve të para dhe oficer i regjimenti të ndjekjes në
Elbasan, me 15 vjetë burg. Gjithashtu arratiset
për në Greqi djali i dajës nga Berati, i quajtur Ilmi
Allajbeu.
Edhe kushëriri i tij, Hazis Xhindoli u arratis në
Greqi dhe prej andej në Amerikë. Pikërisht në vitin
1954 jeta e kapitenit të parë merr rrokullisjen. Ju
hoqën në mënyrë demostrative spaletat dhe përjashtohet nga Partia, duke mos pyetur për luftën
dhe sakrificat që bëri gjatë luftës partizane, në tërë
ato luftime të rrezikshme me pushtuesit italian e
gjerman, duke e detyruar të kthehej pranë familjes

Lufta dhe dëshmorët e skalionit të dytë
(Vijon nga faqja 4)
mund të bëjnë kurrë heroizma; nëse nuk do të ekzistonte Skalioni i Dytë i UÇK-së nuk do të fitohej kurrë
lufta prej saj.
E bëra këtë shpjegim të domosdoshëm që të mos
u mohohet kontributi dhe gjaku jo vetëm bijve të Idriz Dvornit:Avni Dvorani, Veli Dvorani, Lumni Dvorani
dhe Haki Dvorani, të cilët janë dëshmorë nga më të
devotshmit, por të korrigjojnë edhe rastet e tjera të ngjashme.
Ky reagim më se me vend i z.Ahmet Qeriqi më nxiti
edhe për faktin se një debat të tillë e kam bërë edhe në
një rast me stafin e ish-Ministrit të Mbrojtjes së Qeverisë
së Përkohëshme të Kosovës, kur isha shef i atij kabineti, në gushtin e vitit 1999, kur diskutohej t’u jepej apo
jo statusi i dëshmorit për doktor Lecin, Shpëtim Robaj
dhe doktorin nga Tropoja H. Malaj, (i cili ishte vrarë në
pritën që i kishin organizuar Ilir Konushefcit), si dhe
me komandën dhe shtabin e Br153, kur diskutonin që
një kuzhinjieri të shtabit të brigatës të mos ia njihnin
statusin e dëshmorit pse qe vesh civil dhe qe larguar
përkohësishtë për të përcjellë familjen në përbërje të
kollonës popullore për në Prishtinë dhe rrugës, për fat

të keq, disa bashkpuntorë kosovarë e kishin njohur,
ua treguan paramilitarëve serbë dhe e kishin sharruar me sharrë druri. Të njëjtin debat të gjat kam pasur
për njohjen e statusit të dëshmorit të furnitorëve me
armë e municione të banorëve të zonave kufitare, të
vrarë gjat kalimit nga Shqipëria në Kosovës e anasjelltas, me justifikimin: “ata i kemi paguar 200 marka
për çdo rrugë”!
Mirëpo, këto lloj mendësish pranohet të ishin të
pranishme në ditët e para të pasluftës, por që të ekzistojnë edhe sot, pas 16 vjetësh si ka përfunduar ajo
luftë, është diçka më shumë se dashakeqësi. Me sa
duket këta persona përbëjnë komisionet në fjalë dhe
nuk janë bindur ende se janë të gabuar në mendësitë
e tyre. Mos vallë nga kjo mendësi e nënvleftësimit të
Skalionit të Dytë, “pa uniformën e UÇK-së e pa armë”,
janë nisur edhe deputetët ish-luftatarë të UÇK-së që
nuk pranuan të dalin para Gjykatës Speciale Ndërkombëtare kategoria e kriminelëve bashkpuntorë
kosovarë dhe e kriminelëve serbë të Kosovës ngaqë
kanë vrarë e masakruar veç shqiptarë “pa armë” ose
“pa uniformë UÇK-je”?
Këto fakte tregojnë se në Kosovën e sotme mund të
ndodhë çdo gjë që nuk ta pret mendja.

VLADIMIR BAJRAMI, NJERIU
EMBLEMË I FLOTËS DETARE
Vlora i ka dhënë
kombit
personalitete
të shquara në etapa të
ndryshme të historisë,
ku padyshim rrezaton
ndër shekuj emri i plakut të urtë e të mençur,
fisnikut Ismail Qemali
që bëri realitet ëndërrën
e shqiptarëve, shpalljen e
pavarësisë së Shqipërisë
më 28 Nëntor 1912. Por
ashtu si Ai ka dhe qindra vlonjatë të tjerë që
iu përkushtuan Flamurit të Skënderbeut. Jo
vetëm ata për të cilët
është shkruar në histori e letërsi, por edhe
emra të tjerë njerëzish,
të thjeshtë në dukje, por
që kanë shkëlqyer në
detyrën e tyre.  Njëri prej
tyre është edhe kapiteni
i  rangut të parë, Vladimir Bajrami – njeriu emblemë i Flotës Detare.
Pas shkatërrimit thuajse total të Flotës Ushtarake Detare në vitin
e mbrapshtë 1997, në
Distriktin e parë detar
vjen një ushtarak profesionist, burrë fisnik
e i kompletuar me dije
e kompetencë bashkohore, Vladimir Bajrami.
Ai ringjalli shpresat
dhe e vuri Distriktin në
bazat e një modeli të
flotave përrreth nesh,
ku shumë vende europiane vinin të merrnin
eksperiencë në këtë
bazë detare të ringritur.
Me talentin e tij prej një
ushtaraku të lartë e të

kompletuar ai ringjalli
mjetet detare që kishin
mbetur nëpër bankinat
e reparteve. Vuri në
punë mjete të vjetra e
të reja në shërbim të
veprimeve ushtarake
të flotës dhe rojes bregdetare. I inkurajoi dhe
ju dha shpirt të gjithë
ushtarakëve të përkushtuar për detyra fisnike e atdhetare. Ringriti
pika vrojtuese (p.s.v)
dhe forcoi me roje bregdetare tërë gjatësinë e
bregut. Vuri interesin e
shumëpritur të vendit
për një Flotë Luftarake
Detare që e meritonte dhe e kishte patur
më parë atdheu ynë
prej kohësh. Ndaj me
këta njerëz të shquar
e të veçantë krenohet jo
vetëm Vlora por e gjithë
Shqipëria.
Ndaj dhe ia përkushtoji këto radhë me
shumë respekt e mall si
ish pjesë e kësaj force.
ZAIM SEFA

të internuar në Xhyherinë të Vlorës. Në maj të vitit
1959 familja fitoi të drejtën për t’u kthyer në Tiranë,
duke u vendosur me banim në shtëpinë e djalit tjetër
Seit Xhindoli, në lagjen “Ali Demi”. Një vit më vonë
Osmani, bashkë me nënë Dekon, gruan e tij Liljanën
(me të cilën ishin martuar gjatë kohës që ndodheshin në internim, ku kishin lindur dhe djalin e parë
Arjanin) dëbohen për në Shijak, ku jeton dhe sot.
Në Shijak, u punësuan burrë e grua në ndërmarrjen
shtetërore të Hekurudhave Durrës, prej nga në vitin
1984 dola në pension.”
Ardhja e demokracisë si kudo solli në familjen e
tij tjetër stinë. Së bashku me ish-partizanët: Eqerem
Kuka, Ernest Jakova, Hamdi Berberi, Beqir Kau, Selim Gjipali etj, formuan Organizatën e Bashkuar të
Veteranëve të LANÇ-it- dega e Shijakut, ku Osmani
u zgjodh unanimisht sekretar i saj, si dhe anëtar i
komitetit drejtues dhe anëtar i kryesisë së OBLV-së
Durrës dhe në Tiranë. Osmani është nderuar nga
ish Presidiumi i Kuvendit Popullor me dekorata e
medalje të ndryshme. Por veprimtaria e tij u vlerësua gjatë këtyre viteve të demokracisë nga Presidenti i Republikës, Zoti Alfred Moisiu, me dekoratën:
veteran “Nderi i Republikës” me motivacionin: “Një
jetë të tërë në shërbim të popullit dhe Atdheut”. Me
rastin e 90-vjetorit, prezenca e fëmijëve e bëri më të
këndëshme dhe gazmore darkën që u përkushtua
për ditëlindjen e babait, të cilën e kaluan në harmoni, dashuri e gëzim të madh familjar, duke i uruar
Osmanit të jetojë edhe shumë vite, por kurdoherë me
këmbë e dorë dhe në gjendje të mirë shëndetësore.
Belul Hasanbelliu
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RRAHMAN PARLLAKU: LIBRAT QËMË MBAJTËN GJALLË NË VITET E

NJË FLETORE E RRALLË SHËNIMESH
G
jeneral-lejtënant Rrahman Parllaku – Hero i Popullit dhe Nderi
i Kombit, është sot 98 vjeç, por
kujtesa e tij është për t’u pasur zili. Të lexuarit ka qenë “matematika” e tij e mendjes
edhe në kohët më të vështira, atëherë kur
vuante dënimin në burg. Plot 16 vjet e tre
muaj, të cilët i mbushi me lexime të atyre
librave që lejoheshin brenda qelisë, më së
shumti shqiptarë, por edhe të huaj. Çdo gjë
që lexonte ai e mbante shënim në një fletore, e cila sot del në dritë. Një dokument interesant, që mund të jetë një temë më vete
studimi.
Gjenerali i shquar, ish-pjesëmarrës në
Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare,
ndan me lexuesin e gazetës “Panorama”
mendimin e tij për rolin e LANÇ. Interesant është rrëfimi i tij për parlamentin e
parë pluralist, për kolegët e tij Riza Dani
e Sejfulla Malëshova, mendimet e tyre pro
pluralizmit apo për reformat ekonomike. Ai
tregon për një nga momentet më të vështira për të, përjetuar në këtë legjislaturë, që
lidhet me dënimin e Riza Danit, për akuzat
që iu bënë në sallën e gjyqit dhe përgjigjen e Danit, që ai e kujton edhe sot. Për më
tepër ai po përgatit një libër voluminoz, ku
dëshmon edhe krimet e diktaturës.
Nga Halil Rama
(vijon nga nr. i kaluar)
Si një nga komandantët legjendarë të
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, që
drejtoi me talent e trimëri të rrallë, që nga
njësitet guerrile të Vlorës deri Divizionin
e V-të Sulmues që luftoi heroikisht për
çlirimin e tokave të ish-Jugosllavisë, në
Kosovë e deri në Sanxhak, gjeneral Parllakun padyshim që do ta tërheqë letërsia
që i kushtohet pikërisht LANÇ-it. Në fletorën e tij interesante, përveç konspekteve
të dhjetra romaneve gjejmë edhe atë të veprës “Nëpër analet e diplomacisë angleze”
të Arben Putos, për të cilën ka shënuar:
“Në bazë të dokumentave të Foren Ofisit,
autori përshkruan planet e qeverisë angleze në politikën e saj ndaj luftës Nacio-

nalçlirimtare të popullit tonë, me anë të të
cilave ajo kërkonte të rriste ndikimin e saj
dhe ta çonte në hullitë që desh ajo. Edhe
me vendosjen e pushtetit popullor, në vitet
e para pas çlirimit, ajo me anën e njerëzve
të saj bëri presione të vazhdueshme, deri
në provokacione, që qeveria jonë t’i nënshtrohejdiktatit të saj ?!”.
Duke e konsideruar gjeneral Parllakun si strateg të formuar në udhëheqje
të luftës antifashiste dhe në drejtimin për
30 vjet të ushtrisë Shqiptare, nga kjo fletore e tij, nuk është e vështirë të konstatosh se atë e tërhiqte letërsia që iu kushtohej betejave historike të popullit tonë
për liri e pavarësi kombëtare. Ndaj nuk
është rastësi që shënimi më i gjatë në këtë
fletore i përket librit të Fan S. Nolit “Historia e Skënderbeut”, ku gjejmë të renditura në mënyrë kronologjike pothuajse të
gjitha betejat, kuvendet dhe ngjarjet më
kulmore të jetës dhe veprës të Heroit tonë
Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu.
Për këto, si dhe për dhjetra kryevepra të letërsisë botërore, pati “fatin” të
diskutonte edhe me përfaqësues të elitës
intelektuale shqiptare, si: Fadil Paçrami,
Todi Lubonja, Vaske Gjino, Gjergj Titani,
Lipe Nashi, Agron Çomo, Nevruz Demiri,
Maqo Çomo, Bardhyl Belishova, Xhavit
Qesja, Gjin Marku, Sadik Bekteshi, Arif
Hasko, Muhamet Prodani, Abaz Fejzo,
Halim Ramohito, Spartak Ngjela, si dhe
me dhjetra bashkëvuajtës të tjerë në burgun e Burrelit. Për brezin e sotëm dhe
brezat që do vijnë, kjo fletore, me vlera të
rralla arkivore dhe muzeale është një testament fjale.
RRËFIMI I GJENERALIT PËR
SPECIFIKËN E LEXIMEVE NË BURGJET E DIKTATURËS
Për specilikën e leximeve në kohën
e burgut, por edhe tani në moshën
98-vjeçare, gjeneral Parllaku ka një rrëfim
befasues. Befasues për mënyrën e gjetjes
së librave por edhe për kohën e kushtet
në të cilat lexonte. Pa u zgjatur, ja dhë
rrëfimi i tij për këtë specifikë të veçantë:
“Kohën në burg e kaloja kryesisht me

• Cilët ishin librat që e mbajtën gjallë pas torturave të
hetuesisë, titujt dhe komentet
• Shënimet e mbajtura nga general Parllaku në një
fletore për të 96 librat që ka lexuar në burg (Letërsi
botërore dhe shqiptare, mbi të cilët mbante shënime
të shkurtra) edhe pse sot mund të duken pak skematike e të ndikuara edhe nga metoda e kritikës së
kohës, ato janë një lëndë interesante për një studim
mbi letërsinë e lexuar në burgjet e diktaturës
lexim. Lexoja çfarë mund të gjeja në
bibiliotekë. Kam lexuar vepra të shkrimtarëve tanë, nga më të dëgjuarit e më të
rëndomtit, romane, tregime, poezi, libra
historikë; doja që vetëm të kisha diçka
në dorë.
Kur ishim në Tiranë nuk kishte bibiliotekë. Kishte një dhomë, depo me libra.
Kërkova të më lejonin t’i sistemoja në
rafte, sipas gjinisë së shkrimit, që ta kisha më të lehtë të gjeja atë libër që doja
të lexoja. Më lejuan dhe bëra një farë
ndarjeje që më lejonte të lija librin e lexuar e të merrja atë që dëshiroja.
Në qeli ishim dy veta. Llafet na
mbaroheshin, gjatë izolimit në burgun
e Tiranës na jepej për lexim vetem “Zëri
i Popullit”. E lexonim atë dhe bënim
ndonjë koment. Por koha tjetër duhej
kaluar, se edhe meditimet ishin të kufizuara. Vetëm leximi e mbushte kohën.
Në burgun e Burrelit gjendja ndryshonte. Aty vinte gjithë shtypi, gazeta e
revista; kishte një bibliotekë, megjithëse
edhe aty librat ishin të kufizuara, kryesisht të shkrimtarëve tanë. Por mund të
gjendeshin edhe libra të përkthyera nga
shkrimtarë të huaj. Aty kish mundësi
për të porositur e blerë libra, po të ta
mbante xhepi. Sigurisht lejoheshin ato
libra të çensuruara.
Në qeli qe leximi, kurse gjatë dy
orëve të ajrosjes, unë nuk qëndroja një
minutë në vend. Vetëm do të lëvizja me
hap të shpejtë. Edhe kur binte shi e

borë, nuk e ndërprisja lëvizjen. Gjithë
të tjerët futeshin brenda e polici roje
mbetej vetëm me mua në oborr. Për ta
përballuar borën, shiun e llocën që krijoheshin aty, familjarët më kishin sjellë
xhup, çizme llastiku; kunata më kishte
qepur një pelerinë me material plasmasi
si ato ushtaraket me jakë. I pajisur me
këto veshëmbathje e vazhdoja lëvizjen
në çdo kohë të motit, duke mos u ndarë
asnjëherë nga leximi i librave. Por edhe

brenda qelisë mbi dërrasat e shtratit,
disa herë në ditë shkriftoja gjymtyrët
me ushtrime gjimnastikore dhe më pas
vijoja të lexoja librin e radhës. Leximi
ka qenë dhe mbetet rregull i jetës sime.
Edhe tani në moshën 98 vjeçare lexoj të
paktën një libër në javë. Po ashtu edhe
lëvizja, ku edhe tani kur po i afrohem
një shekulli jetë, bëj të paktën një orë
ecje me këmbë në ditë”.
Ndaj nuk është rastësi, që pikërisht
Ai, mjeshtri i të lexuarit dhe të përfituarit prej librit, por dhe autori i dy librave
mbresëlënës tek mijëra lexues, të marrë
pjesë në mënyrë aktive në disa promovime librash të autorëve të ndryshëm….
madje dhe të flasë me kompetencë e
profesionalizëm për vlerat e tyre.
JO VETËM LEXUES, POR EDHE
KRIJUES PRODUKTIV
Rrëfimin e mësipërm si dhe pothuajse gjithë aktivitetin e tij ushtarak dhe
civil, gjeneral-lejtënant (në pension)
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BURGUT NË TIRANË E BURREL

PËR LETËRSINË, E MBAJTUR NË QELI

Rrahman Parllaku do ta përmbledhë
në tre libra me kujtime. Si një enciklopedi e gjallë ai sjell ngjarje dhe fakte
të paevidentuara më parë, që mund të
shërbejnë si burim për historiografinë
shqiptare.
E dëshmojnë këtë dhe dy librat e
botuar prej tij: “MIRËNJOHJE PËR
FAMILJET VLONJATE QË MË MBAJTËN SI BIRIN E TYRE” dhe “KOSOVA
E LIRË, ËNDRRA E JETËS SIME”, botime këto të vlerësuara edhe nga akademikë të njohur, si Prof.Dr.Paskal Milo,
Prof.Dr.Pëllumb Xhufi, Prof.Dr.Ana Lalaj, Dr.Bujar Leskaj, Dr.Auron Tare etj.
Përfundimi që del nga këto dy botime
dinjitoze të Gjeneral Parllakut është se
“populli ynë prej 1 milion banorësh,
në kuadër të Aleancës Antifashiste të
popujve të botës që udhëhiqej nga Anglia, nga ish-Bashkimi Sovjetik dhe nga
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dha
një kontribut të çmuar në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare”. Kjo sipas
tij, për faktin se Ushtria Nacionalçlirimtare Shqiptare, me luftën për çlirimin
e vendit, mbajti të angazhuara në luftë
forca të shumta nazifashiste, që llogariteshin gjithsej deri 10 divizione dhe u
shkaktoi atyre dhjetra mijë të vrarë, të
plagosur e robër lufte.
“Po të mos ishin të angazhuara në
frontin shqiptar, këto forca do të luftonin
diku tjetër kundër ushtrive aleate. Me
Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare
për çlirimin e atdheut, me luftën për
çlirimin e Kosovës, me luftën e dy divizioneve shqiptare në territorin e ish-Jugosllavisë për çlirimin e Malit të Zi, të
Sanxhakut e të Bosnjes dhe me goditjet
kundër forcave të Gruparmatës E-RE
në tërheqje nga Ballkani Jugor, ushtria
shqiptare në Luftën e Dytë Botërore e
radhiti me dinjitet Shqipërinë krahas
shteteve më të fuqishme të botës që
luftuan kundër nazifashizmit.
Ditën e fitores mbi nazifashizmin,
shqiptarët u ndjenë krenarë, kur flamuri kombëtar u valëvit krenar krahas

flamujve të shteteve fitimtarë”, shprehet
gjeneral Parllaku.
Ndërkohë, për vlerat e librave në proces, mjaftojnë qoftë edhe kujtimet për
kohën kur ka qenë i zgjedhur deputet i
Lumës që në legjislaturën e parë të parlamentit të parë pluralist. “Parlamenti
ishte i përbërë nga intelektualë, njerëz
të feve e shtresave të ndryshme dhe në
përgjithësi ishin pjesëmarrës të luftës
çlirimtare, por edhe figura të pa kompromentuara me armikun gjatë luftës.
Parlamenti vazhdonte punën intensivisht, pasi po punoheshin ligjet bazë
të shtetit. Zhvilloheshin debate të zjarrta mbi përmbajtjen e ligjeve, që lidheshin me reformat e ndërmarra në të gjitha
drejtimet, veçanërisht në ekonomi”,
nënvizon gjeneral Parllaku.
Më tej ai vijon se zërat që dëgjoheshin
më shumë në parlament, nga udhëheqja e Partisë ishin Sejfulla Malëshova,
Nako Spiru, Ymer Dishnica, Shefqet
Beja, Riza Dani, Gjergj Kokoshi, Andrea
Sahatçi, etj.
Gjeneral Rr.Parllaku, si memoria
historike e kombit, sjell të freskët në
kujtesën e tij edhe mënyrën e funksionimit të legjislativit shqiptar të vitit 1945.
“Diskutime kishte edhe për formën e ligjeve. Aleksandër Xhuvani kërkonte formulimin e çdo ligji në gjuhën shqipe dhe
kur gjente gabime debatonte me profesor
Kostaq Cipon për rishikimin e ligjit nga
ana gjuhësore. Siç theksonte vazhdimisht
profesor Xhuvani, ligjet duhet të ishin të
sakta si nga ana juridike ashtu edhe nga
ana gjuhësore, pra të ishin shqiptare nga
përmbajtja dhe nga forma e tyre”.
Në librin në proces botimi të gjeneral Parllakut gjejmë qëndrimin liberal të
Sejfulla Malëshovës në parlament ndaj
forcave të tjera politike, siç kishte vepruar
gjatë luftës, për t’i afruar ato me frontin
nacionalçlirimtar dhe për ti përfshirë në
luftë kundër okupatorit.
Ai dënoi me tone të ashpra si ekstremizmin, ashtu edhe terrorizmin në Pleniumin e Partisë Komuniste, mbledhur

në Berat në nëntor 1944. Edhe në parlament Sejfullahu nuk ishte për reforma
ekonomike radikale. Këtë e tregoi që në
hartimin e ligjit të parë për reformën agrare, ku ai u shpreh kundër kërkesave të
partisë për reforma ekstreme. Fatkeqësisht një pjesë e mirë e këtyre reformave
u rishikuan e u ndryshuan pas dënimit
të Sejfullahut në pleniumin e shkurtit të
Komitetit Qëndror të Partisë.
Pas dënimit të vijës (oportuniste e
liberale) të Sejfullahut, gjeneral Parllaku
pohon se u godit edhe opozita në parlament. Opozitarët u quajtën përfaqësues
të reaksionit në parlamentin shqiptar.
“Isha i ulur në sallën e parlamentit
mes miqve të mi, Riza Danit dhe Zija
Dibrës, të cilët i kisha propozuar vetë
si kandidatë për deputet të Shkodrës,
dhe shtanga kur nga tribuna e parlamentit Riza Dani u akuzua direkt se
përfaqësonte reaksionin në parlament.
Rizai brofi në këmbë dhe u përgjigj vrullshëm: Unë Riza Dani përfaqësokam
këtu reaksionin?!. Riza Dani, përfaqë-

sues i lëvizjes demokratike në Shqipëri,
anëtar i KONARE-së në emigracion,
pjesëmarrës i Luftës Antifashiste dhe
Kryetar i Frontit Nacionalçlirimtar në
Prefekturën e Shkodrës, po mbron në
këtë parlamenttë drejtat demokratike
dhe jo ato të reaksionit!”.
Edhe pse kanë kaluar 62-vjet, gjeneral Parllakut ende i ushtojnë në vesh
fjalët e Riza Danit. E sjell të freskët në
kujtesë atë moment fatal, pasi në momentin, kur ai erdhi e u ul mes tyre,
gjenerali si dhe Zija Dibra janë ndjerë
shumë keq dhe kanë mbetur pa fjalë.
Kjo për faktin se po akuzohej Riza Dani,
një nga përfaqësuesit më të mirë të elitës
intelektuale të asaj kohe, dhe më pas do
të vinte më keqja, dënimet dhe pushkatimet e grupit të deputetëve.
Duke i parë nga distanca kohore
krimet e kryera nga diktatura, autori i
këtyre kujtimeve që së shpejti do të gjejnë dritën e botimit në tre vëllime, shpreh
bindjen se ato janë një akt i krenarisë së
tij kombëtare, pasi jo vetëm hedhin dritë
mbi krimet më monstruoze por janë edhe
një distancim e dënim kurajoz i tyre.
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LIBRI

Rreth librit “Copëza jete”të studjuesit, publicistit, prozatorit dhe përkthyesit të mirënjohur

NIKOLLA SUDAR – NJË MIK I
MIRË PËRMES SHKRIMEVE
SHPENDI TOPOLLAJ

• Prindërit e tij, familjarisht kishin
e ardhur nga Mali i Zi dhe pasi
të atit, fashistët italianë i dogjën
dyqanin në Durrës, i internuan në
Shijak. Ata asnjëherë nuk e harruan mikpritjen deri në sakrificë të
banorëve të atij qyteti si Qazim e
Sulë Domi, Abdulla Gashi, Sulë Zalla, Ibrahim Kërtalli etj
Kur e sheh për herë të parë Nikollën,
këtë burrë 77 vjeçar, e ke të vështirë
t`ia përcaktosh moshën, pasi pas asaj
buzëqeshjes të sinqertë, gati - gati fëminore, dhe lëvizjeve energjike, të duket
shumë më i ri. Ama, qoftë dhe në një
fragment të vetëm kohe, nuk mund të
gabosh aspak në mirësinë që fshihet pas
asaj fytyrës miqësore, ku mu në mes të
ballit sikur e ka të shkruar dashurinë
dhe respektin për të tjerët. Se kot nuk
thosh Ciceroni se “Fytyra është pasqyrë
e shpirtit”.
E ky respekt e kjo dashuri që ai ruan
brenda shpirtit të tij, nuk i ndahet këtij
studiuesi të spikatur edhe kur shkruan,
sikurse e ndeshim në çdo faqe të librit
të tij “Copëza jete”, kushtuar Shijakut
dhe banorëve të tij ndër vite. Dhe ndofta
sot, më shumë se kurrë kemi nevojë për
njerëz të tillë, për intelektualë që po të
parafrazojmë Gorkin, kënaqësinë më të
madhe dhe gëzimin më të lartë të jetës
e ndiejnë kur janë të nevojshëm dhe të
afërt për njerëzit e tjerë. Ai vërtetë që
nuk është ai peshkopi historik i shekullit të katërt nga Likia që u bë shenjt,
por me gjithë mundësitë e tij përpiqet ta
shlyej detyrimin që ka ndaj banorëve të
mrekullueshëm të Shijakut, të cilin më
mirë se kushdo, atdhetari i shquar, biri
i Gjakovës dhe heroi i Dragobisë Bajram Curri e ka përcaktuar si “Malësia e
Madhe e Shqypnisë së Mesme”.
Prindërit e tij, familjarisht kishin e
ardhur nga Mali i Zi dhe pasi të atit,
fashistët italianë i dogjën dyqanin në
Durrës, i internuan në Shijak. Ata asnjëherë nuk e harruan mikpritjen deri
në sakrificë të banorëve të atij qyteti
si Qazim e Sulë Domi, Abdulla Gashi,
Sulë Zalla, Ibrahim Kërtalli etj. Ndaj
edhe Nikolla nuk harron porosinë e
prindërve që me gjithë zemrën e thyer për pamundësinë e shkuarjes në
vendlindje, i kërkonin atij që “Nuk e di
sesi do t`ia arrish, por edhe nga bota
tjetër do të kërkojmë prej teje që Shijakut t`ia shpërblesh si askush, kur të
vijë koha!” Ka një lidhje me bukurinë
e misterit njeriu me atë vend ku është
lindur e rritur.
Janë kujtimet që të ndjekin pas e
nuk të shqiten kurrë, për të mos thënë
se me kalimin e viteve të bëhen akoma më të afërta e më të dashura. Ti
zgjohesh në mëngjes, shkon para
pasqyrës dhe të shfaqen ndër sy ngjarje të kohëve të shkuara. Ato mund
të jenë fare të parëndësishme për të
tjerët, por jo për ty. Të vërtiten ash-

tu kalimthi në mendje dhe ti ndihesh
mirë, për të mos thënë se edhe gjallërohesh, pasi ato të gudulisin shpirtin.
Një lojë me top lecke, një ikje pa leje
nga shtëpia për t`u larë në lumë, për
të “vjedhur” ndonjë kokërr kumbull
të egër, ndonjë zënkë me ata të lagjes
tjetër, ndonjë ngacmim vajzash, ndonjë letër dashurie dërguar me zemër
të dridhur, ndonjë pëllëmbë syve nga
mësuesi i fizikës, ndonjë mbrëmje
vallëzimi, ndonjë ekskursion, ndonjë vizitë te gjyshërit në fshat, ndonjë
hipje në kalë a rrëzimi prej samarit të
tij - ja këto vogëlima tani të kënaqin
e të përtërijnë. Dhe këto vogëlima kur
bashkohen, formojnë diçka të madhe,
solide, të ndritshme që duke marrë një
formë gati mistike, kthehen në aureole
për qytetin tënd që sido të ketë qenë,
ty të duket i magjishëm, për të mos
thënë më i bukuri në botë. Kjo është
dhe arsyeja pse Nikolla e gjen të udhës
të evokojë konstatimin entuziazt të një
miku gjerman që Shijakun piktoresk
e quante Shijaksburg dhe lumin e tij,
Erzenhauzen.
Por qyteti ka dhe gjëra më të rëndësishme; ai sapo kishte dalë nga lufta,
kur Nikolla kishte mbushur katër vjeç.
Varfëria ishte ulur këmbëkryq. Ama solidariteti ishte i fortë. Kishin nisur reforma, por nuk mungonin edhe goditjet e
“armiqve” që duke u rritur do i nguliteshin në kokë këtij djaloshi. Ura me
dy harqe, krenaria e dikurshme e Shijakut, që për nevojat e luftës ishte hedhur në erë, u rindërtua. Por njëkohësisht digjej “Komedia Hyjnore” e Dante
Aligerit. Mesa dukej, komunistët fanatikë të bindjeve të tyre sllavo - ortodokse, kishin vendosur që “Ferrin” e tij
imagjinar, ta ndërtonin këtu në tokë,
tani pas afro 750 vjetësh. Dhe mjerë
ata që u dilnin kundra. Të zeztë ata që
kishin disa krerë bagëti, ndonjë shtëpi a dyqan për të qënë, që nuk ishin
rreshtuar krah tyre gjatë luftës apo që
kishin bindje të tjera e sidomos perëndimore. Ja pse Nikolla në libër këtë
kapitull e quan “Çlirim, apo… robërim
i ri?” Nisi edhe në Shijak komedia e

votimeve me gogla, dhe ndëshkimi i
pa mëshirshëm i deputetëve opozitarë
si Shefqet Beja dhe përkrahësit e tij,
patriotët e shquar Tofik Deliallisi e
Ram Marku që kur iu dha vendimi me
vdekje, burrërisht, deklaroi: “Pas meje
e keni ju radhën këtu.” Dhe gjyqet “në
emër të popullit” vazhdonin. Pas tyre
vinin ekzekutimet prapa kinemasë, ku
të dënuait siç flitej në popull “griheshin nga plumbat”.
Nikolla pa me sytë e tij sesi policët
zemërgur i zvarritën deri te gardhi i
madh vëllezërit Shtraza, u lidhën sytë
dhe skuadra e pushkatimit i kositi me
plumba. Atij ende i tingëllon piskama e vajit të nënës së tyre që vajtonte rrugëve të Shijakut për humbjen
e djemve të saj. Ja, këto ngjarje nuk
kish sesi të mos linin gjurmë në sytë
dhe mendjen e Nikollës fëmijë. Tani
burrë, ai e di se këto nuk duhen harruar kurrë. Ai tani njihte F. Kafkën i cili
paralajmëronte: “Ata që nuk e mbajnë
mend të kaluarën, janë të dënuar ta
përsërisin.” E megjithatë kishte plot
njerëz që ndershmërisht shpresonin
dhe punonin për ta ndryshuar gjendjen. Njerëzit idealistë e zemërmirë nuk
kanë munguar asnjëherë. Të tillë Nikolla njeh shumë, ndaj dhe i përmend
me radhë; mësues bashkënxënës e
deri pastuesen e shkollës. Por ka disa
që e përkrahën për t`u shkolluar, për
t`u sistemuar në punë dhe për të mos
ja kujtuar “cenin” në biografi, si djalë
emigranti tek i cili duhet dyshuar, pasi
dikush dhe e nxirrte nga zyra duke iu
hakërryer.
Këtyre u kushton kapitullin”Pak
fjalë për tre shijakas të mirë” ku me
shumë dashuri Nikolla na jep portretet e Sulë Gallait, Xhemal Krujës
dhe Cen Gurabardhit. Ai shprehet se
Shijaku ka pasur shumë njerëz të mirë,
por këta do të përmenden gjithmonë.
Njëkohësisht ai ndalet gjatë te figura e
papërsëritshme e Shijakut, piktori dhe
intelektuali i shquar Agim Faja i cili sa
me penel e sa me penë, nuk rrinte pa
punuar asnjëherë, sikur të donte të zbatonte rigorizisht thënien e B. Franklin-

it se “Duhet të shfrytëzohet mirë koha,
sepse jeta përbëhet nga koha.” Edhe tani
që ky simboli i këtij qyteti u largua nga
jeta, miku i tij Nikolla Sudar këmbëngul që atij t`i kushtohet një dhomë muze
dhe vepra e tij voluminoze e mbajtur me
skrupulozitet shkencëtari për historinë
dhe përfaqësuesit e Shijakut, të botohen
pa ngurrim me përkrahjen e pushtetit
vendor. Vetë ai shpreh keqardhje të
madhe për prishjen e muzeut të qytetit,
kur njerëzve u kish ikur gjykimi, dhe që
këta dy kolegë, me aq sakrifica e kishin
ngritur. Libri përshkruan mbështetjen
që populli i Shijakut dhe fshatrave rrotull tij dha për ardhjen e demokracisë.
Ky popull i zgjuar e shihte varfërinë
deri në mjerim, ashtu sikurse shihte
edhegënjeshtrat e propagandas komuniste dhe reagoi me vendosmëri.
Se fundja, ishte ashtu sikurse vërente
Didëroi se “Të vërtetën njeriu e do më
fort atëherë kur çdo gjë është e rreme.”
Dhe atë sistem padrejtësie dhe mashtrimesh, populli e shihte veç të tjerash
edhe te fatet e atyre grave të huaja që
lanë vendet e tyre dhe në emër të dashurisë së pastër, e ngritën jetën e tyre në
Shqipëri, ku mund të ballafaqoheshin
me njëmijëenjë mungesa, por që nuk e
hapën gojën kurrë.
E megjithatë familjet e tyre u shkatërruan, shumë syresh u burgosën
me akuza krejt të paqena dhe fëmijët
e tyre i ndoqi stigmata. Shkrimet rreth
fatit të tyre tragjik, në penën e Nikollës,
janë tregime të vërteta, me cilësi të lartë
artistike. Ja se si i shkruan vajza tani e
martuar dhe me fëmijë të atit: “I dashur
dhe i paharruar baba! …Unë e kam të
qartë se ç`dhimje ke provuar dekada me
radhë, por të jesh i bindur se asnjëherë
nuk të ka harruar Zinoçka jote, të cilën
e deshe aq shumë, por që fati e dënoi
të rritej jetime me babanë gjallë. Pranë
meje në këto çaste ndodhet mamaja ime,
gruaja jote e shtrenjtë, lotët e së cilës
për 30 vjet nuk reshtën së rrjedhuri,
duke puthur fotografinë tënde.” Më tej
në libër gjejmë reportazhe interesante
apo dhe skicime njerëzish të njohur si
arkeologu punëmadh Vangjel Toçi apo
deputeti demokrat e trim nga Shijaku
Petrit Llaftiu.Edhe shkrime kritike ka
në faqet e këtij libri, si ai kushtuar F.
Dostojevskit të pavdekshëm, kinemasë,
përkthimeve. Dhe mbi të gjitha shkëlqen
apologjia që ai i bën Nderit të Kombit,
shkrimtarit gjenial Ismail Kadare për të
cilin shrehet se “…askush deri më sot
nuk ka arritur ta ngrejë aq lart lavdinë
dhe dinjitetin e Shqipërisë në botë, siç
ka bërë Ismail Kadare.” Si e lexova librin
e Nikollë Sudarit “Copëza jete” vura re se
fund e krye na përputheshin opinionet,
simpatitë, qëndrimi kritik ndaj sistemit
që lamë pas dhe besimi te demokracia.
Dhe m`u kujtua Demokriti, filozofi grek
dhe themeluesi i atomizmit që thosh se
“Përputhja e mendimeve krijon miqësi.”
Edhe pse me vonesë, isha i nderuar që
kisha gjetur një mik të mirë si Nikolla
Sudar.
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IN MEMORIAM
Komandanti i Çetës së Dibës, Haxhi Lleshi, pas plagosjes tek Ura e Topojanit, u kurua nën kujdesin e familjes Skarra, ku ishte bijë Hatixheja

Homazh për nënën veterane
Hatixhe Lleshi (Skarra)

Nga Mehmet Koxha

• Në vitet e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare,
familja ku lindi dhe u
rrit nënë Hatixheja ishte
një bazë e rëndësishme, e
fshehtë e shumë konspirative lufte. Aty u strehuan Nazmi Rushiti -Hero i
Popullit, (mik i familjes,
pasi motra e Nazmiut
ishte martuar me Hysniun), shumë partizanë e
kuadro të luftës
Më 29 korrik u nda nga jeta nëna veterane Hatixhe Bajram Lleshi. Lindi më 20
korrik 1925 në Mazhicë (lagjia Shpukth)
të Grykës së Vogël, bijë e familjes Skarra.
Qysh në fëmijëri u edukua me frymën e
atdhedashurisë, humanizmit, bujarisë e
të mikpritjes. Dalip, Bajram e Hysni Skarra qenë burra trima e të zgjuar, që i mbajtën dhe i çuan më tej traditat patriotike
ndër breza në luftërat për liri e pavarësi,
kulturë e përparim.
Në vitet e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, kjo familje ishte një bazë e
rëndësishme, e fshehtë e shumë konspirative lufte. Aty u strehuan Nazmi Rushiti
-Hero i Popullit, (mik i familjes, pasi motra e Nazmiut ishte martuar me Hysniun),
shumë partizanë e kuadro të luftës. Po
kështu edhe Haxhi Lleshi, pas plagosjes
tek Ura e Topojanit, u kurua nën kujdesin
e familjes Skarra, ku ishte bijë Hatixheja.
Çeta e Dibrës përpiloi dhe organizoi plane
e aksione të rëndësishme kundër forcave
italo-gjermane. Më 30 shtator, tri ditë
pas vrasjes së Nazmi Rushitit, Hatixhja u
martua me Qamil Allaman Lleshin në Zogje. U bë dasëm, duke u quajtur Dasëm
“në luftë”, pasi atmosferën e gëzimit të
dasmës e prishën krismat e pushkëve.
Fshati ishte rrethuar pas mesnate nga dy
kompani ushtarësh italianë. Informacioni
që çeta parizane ishte në dasëm, ishte i
vërtetë. Me shpejtësi, me ndihmën e fshatarëve patriotë, çeta çau rrethimin dhe u
ngjit në mal. Italianët kërkuan garanci
për të dalë nga fshati. Dasmorë të armatosur i përcollën deri në rrugën nacionale
në Homesh (ura e Serbinit).
Në shkurt 1943, në Zogje erdhën gjermanët, të cilët kontrollonin për armë.
Kontrolluan shtëpinë, ku ishte martuar
Hatixheja dhe arrestuan vëllezërit Qamil
e Shefki Lleshin; gjatë Luftës në familjen
e Qamilit u strehuan familjet e Lleshajve (Aqif, Pëllumb, Haxhi, Ymer, Hamdi);
në Selishtë tek Kurt Bodini, në Luzni
Bajram Nezirin e Izet Xhurxhin; në Gjuras Xhemal Tetën e Baftjar Dodën. Këta
u arrestuan nga gjermanët me ndihmën
e Qazim Nokës nga Blliçja. Dy vëllezërit
bashkë me disa partizanë u arratisën nga
burgu i Dibrës së Madhe dhe shkuan në

frontin e Luftës deri në çlirimin e plotë të
Shqipërisë. Si shumë familje të tjera pas

Luftës, familja e Qamilit,(i shoqi i Hatixhes) dha ndihmesën e vet për rindërtimin

e vendit, në punë, aksione, për zhvillimin
dhe përparimin e fshatit, në luftë kundër
analfabetizmit etj. Familjes së re të Qamilit dhe Hatixhesë i erdhën në jetë dy djem
e dy vajza. Më 1958, pas një sëmundje të
rëndë, Qamili u nda nga jeta në moshën
40-vjeçare, duke lënë jetimë katër fëmijët.
Shefkiu, vëllai i Qamilit, i rriti ata bashkë me fëmijët e tij, që për nënë Hatixhen ishte një ndihmë e madhe. Meritë e
Shefkiut ishte edhe kujdesi për mbarimin
e shkollës të fëmijëve të vëllait. Ata mbaruan jo vetëm shkollën e detyrueshme,
por edhe ato të lartat. Bashkimi doli inxhinier gjeolog, Zabiti mësues, Thëllënza
mbaroi universitetin dhe Vjollca shkollën
Mjeksore. Shtëpia e Qamilit dhe e Shefkiut në Zogje priti e përcolli shumë njerëz,
që nga partizanët deri në çlirimin e vendit,
priti e përcolli mësues jo vendës, kuadro,
vullnetarë nga rrethi e gjithë vendi. Tradita vazhdoi deri në kohët e vona, duke
mbajtur gjallë virtytet më të larta shqiptare. Meritë për këtë kanë edhe Hamdia,
Myzejeni (e shoqja e Shefkiut), Hatixheja
bashkë me fëmijët e tyre.
Nënë Hatixheja i gëzoi bijtë, nipat dhe
mbesat e saj, duke martuar katër breza, shumica prej tyre mbaruan shkollat
e larta dhe merituan dashamirësinë e
përkdheljet e gjyshes.Gëzoi pensionin e
veteranes për ndihmën e pakursyer në
shërbim të Luftës Nacionalçlirimtare. Si
gjithë nënat, ajo ishte e dashur, punëtore,
e palodhur, amvisë shembullore, bujare
dhe humane. U përpoq që me këto virtyte
të edukojë fëmijët dhe nipat e saj, që të
shkëlqejnë në jetë e në shoqëri. Për këtë
do të kujtohet e respektohet nga të afërmit e të gjithë ata që e njohën brez pas
brezi.
I paharruar qoftë kujtimi i saj!

Në përvjetorin e 73-të të krijimit të Brigadës të 14-të Sulmuese

Brigada e 14-të S -luftime heroike, fitore të njëpasnjëshme
• Brigadës iu ngarkua një sektor i
gjerë veprimi, që përfshinte Libohovën, Pogonin, Lunxhërinë dhe
deri Cepon e Rrëzomën. Goditjet
e vazhdueshme të Brigadës 14-të
detyruan armikun në Qarkun e
Gjirokastrës të mbyllej në vende
të fortifikuara. Por edhe në to, në
bashkëveprim me forcat e tjera
partizane, Brigada nuk e la armikun të qetë
Inagurimi i Brigadës së 14-të Sulmuese
Partizane, në fillim të muajit shtator 1944
u bë në fushën e Sheperit të rrethit të
Gjirokastrës. Në përbërjen e saj u përfshinë luftëtarët e Grupit të Parë Partizan
të Kurveleshit, të Grupit të Tretë Partizan
të Mallakastrës dhe të Grupit të Katërt
Partizan të Çamërisë, që bënin pjesë në
Zonën e Parë Operative, Vlorë-Gjirokastër. Efektivi i këtyre reparteve të kësaj
brigade ka pasur një përvojë luftarake
prej më shumë se një viti, përmes aksioneve dhe luftimeve kundër pushtuesve dhe
tradhëtarëve, si pjesë përbërëse e grupeve
prej nga kishin ardhur.
Brigadës iu ngarkua një sektor i
gjerë veprimi, që përfshinte Libohovën,
Pogonin, Lunxhërinë dhe deri Cepon e
Rrëzomën. Goditjet e vazhdueshme të
Brigadës 14-të detyruan armikun në Qarkun e Gjirokastrës të mbyllej në vende të
fortifikuara.Por edhe në to, në bashkëveprim me forcat e tjera partizane, Brigada

nuk e la armikun të qetë. Kështu, më 18
shtator ajo sulmoi e mori Kalanë e Borshit
dhe futi nën kontroll pjesën më të madhe
të bregdetit të Sarandës. Më 19 Shtator
1944 Brigada sulmoi armikun në Jergucat e Gjirokastër. Në këto luftime u vranë
më shumë se 15 nazistë e me qindra të
plagosur. Duke vazhduar sulmin, forcat
partizane çliruan qytetin e Gjirokastrës,
duke zënë 250 robër dhe shumë materiale luftarake. Pas këtij suksesi, më 22
shtator 1944, Batalioni i I-rë i kësaj Brigade, në bashkëveprim edhe me forcat e
Brigadës 12-të S rrethoi gjermanët në Qafën e Kakomes. Gjatë këtij luftimi u vranë
80 hitlerianë, u zunë 30 robër dhe shumë
material luftarak. Më 9 tetor Brigada e 14të, së bashku me Brigadën e 12-të mori
pjesë në luftën kundër pushtuesve gjermanë që ishin përqëndruar në Sarandë.
Në këtë luftë të ashpër
që zgjati tri ditë, armiku
përsëri pësoi humbje
të rënda në njerëz dhe
teknikë luftarake.Lufta
e fundit e Brigadës së
14-të Sulmuese ishte
sulmi për çlirimin e
qytetit të Delvinës, ku
ndodheshin 800 gjermanë të fortifikuar. Në
bashkëveprim edhe me
partizanët e Brigadës
së 19-të S, i detyroi
armiqtë të tërhiqeshin në panik nga qyte-

ti, duke lënë në fushën e luftës mjaftë të
vrarë e të plagosur, si dhe shumë material luftarak. Për çlirimin e Sarandës e
Delvinës është luftuar deri trup me trup,
duke patur të vrarë e të plagosur nga të
dyja palët. Në këto luftime u plagos edhe
komisari i Brigadës Kareman Ylli, luftëtari
trim në ball të luftës dhe orator i fjalës
për beteja të fuqishme kundër armiqve
të Shqipërisë, nazifashistëve. Brigada e
14-të Sulmuese ruajti jo vetëm kufirin
jugor, por mbrojti edhe kufirin bregdetar
të Shqipërisë në detin Jon, duke vepruar
konformë udhëzimeve të Shtabit të Përgjithshëm në marrëdhënje me aleatët, të
cilët vepronin në ujrat teritoriale në brigjet
e Shqipërisë. Mbas çlirimit të Shqipërisë,
Brigada e 14-të u vendos në kufirin VlorëSazan, duke mbrojtur me besnikëri Atdheun.
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Hulumtime për lashtësinë dhe prejardhjen e emrit të KANUNIT

KANUNI, LEKË DUKAGJINI
sonazhet e shquara të jetës politike shqiptare?!
ku shkruhet se pas rënies së Shkodrës më 1479,
bashkë me shumë banorë u larguan në brigjet e
Italisë “edhe personazhe të shquara të jetës politike shqiptare, si Lekë e Nikollë Dukagjini, Gjon
Gjurashi (Cërnejoviqi)) etj.
Sidoqoftë ndikimi i
Lekë Dukagjinit është
mbarëshqiptare edhe në të Drejtën Dokesore.” Në
rajone të gjera të Shqipërisë që gjatë Shek. XV kanë
qenë pjesë e viseve të lira, e drejta dokesore jo rastësisht ka arritur të njihez deri në ditët tona me
emrimet “Kanuni i Skanderbeut”, Kanuni i Lekë
Dukagjinit e tjerë.” Historia e Popullit Shqiptar,
vll. I, Tiranë,2002,f.432)

Nga Xhemal Meçi
(Vijon nga  nr. i kaluar, gusht 2017)                                                   
Gjithsesi, le të jenë faktet dëshmues të së vërtetës për ndikimin e Lekë Dukagjinit në traditën
shqiptare, sidomos në Malësitë e Veriut të hulumtuaar prej studiues vendas e të huaj:
1. E. Durham: “Për të gjitha zakonet, ligjet,
doket, njerëzit, si rregull kanë vetëm një shpjegim: “Është në Kanunin e Lekës”, në ato ligje që
thuhet se janë caktuar nga i pari Lekë
Dukagjini. Fama e tij midis fiseve që
ende ruajnë emrin e tij, sa ia ka kaluar edhe famës së Skënderbeut...” ( E.
Durham. Brenga e Ballkanit, përkthim, Tiranë, 1990, fq. 116,117).
2. Dr. M. Shuflai: “Pranë Lekës
III Dukagjini, Skënderbeu shihet
edhe në përrallat e shqiptarëve veriorë...Kujtimi i dinastive shqiptare të
vdekura qe i fuqishëm. Në tokën mbi
të cilën patën sunduem, mbiemnat e
tyne qëndruen e qëndrojnë edhe sot”.
(Dr. M. Shufllai. Serbët dhe shqiptarët (përkthim). Tiranë, 1926, fq.
195, 197).
3. Fr. Bardhi shkruan: “Popujt e
Pukës kanë shumë zakone fisnike:simbas dokeve të të moçëmve, ndër
gostijet e veta, në rrugë e në punë
këndojnë me zâ të naltë trimnitë e
burrave të tyne të mëdhaj dhe sidomos të pathyeshmit zot Gjergj Kastriotit, të thanunit Skanderbeg dhe
të përndritshmit zot Lekë Dukagjinit,
princit dhe zotnisë së tyne”. (Relacione... II, cituar, fq. 85).
.F.S.Noli:“Të
vetmit
kapedanë
shqiptarë,
që
përmenden
mbas
(vdekjes) së Skënderbeut janë: “Lekë
Dukagjini dhe Gjon Muzhaqi i Gjenealogjisë “. (Fan S. Noli. Historia e
Skënderbeut. Tiranë, 1962, fq.117).
5.
Akademiku
A.Buda:“Pas
vdekjes së Skënderbeut Lekë Dukagjini u bë një nga figurat më kryesore
udhëheqëse të luftës (antiosmane);
ai luajti një rol të rëndësishëm në fitoren e forcave shqiptare para Krujës
në shtator 1477”. (Fjalori Enciklopedik Shqiptar. FESH. Tiranë, 1985,
fq.222).
6. Historia e Popullit Shqiptar I.
Botim i vitit 2002 f. 471, e cilëson
princin Lekë Dukagjini, një nga per-

KANUNI I LEKË DUKAGJINIT
Për sa i takon së Drejtës Dokesore, KLD, Varianti i Pukës dhe Varianti i Mirditës, pavarësisht
nga titulli i përdorur, nuk është lënë pa u theksuar lashtësia e përbashkësia mbarëshqiptare. “Për
rrjedhojë, edhe pse e Drejta Dokesore Shqiptare,
që në treva të ndryshme u atribuohet personaliteteve historike si: Skënderbeut, Lekë Dukagjinit etj. duhet kërkuar në origjinën dhe zhvillimin
e tyre shoqëror dhe ekonomik gjatë shekujve, që
përbëjnë nënshtratin e përbashkët të së drejtës
dokesore e të kulturës juridike të kombit shqiptar
(prof.Ismet Elezi).
Por, në treva e krahina të ndryshme kjo e Drejtë
Dokesore merr ngjyrim dhe elemente lokale, duke
dhënë variante kanunore, nga të një karakteri më
të përgjithshëm deri tek ato të një karakteri më të
ngushtë krahinor, pamjen e të cilëve, -siç shprehet

Çabej,- “e jep edhe gjuha shqipe.” Në këto dallime
lokale hyn edhe varianti kanunor i Pukës dhe i
Mirditës, i Lumës e i Dibrës.
Si përfundim, emërtimi i këtij Kanuni ( MatDrin dhe Fushë-Kosovë e më gjerë me emrin
e Lekë Dukagjinit duhet parë si një nderim që i
bëhet këtij personaliteti historik shqiptar. Por,
njëkohësisht, duhet parë edhe si një mbështetje
tek figura historike e Lekë Dukagjinit për vazhdimësinë e së Drejtës Dokesore tradicionale bashkë me plotësimet e bëra nga koha në kohë përmes
kuvendeve dhe sulleve (vendimeve), ku duhej të
përdorej me qëllim “formula magjike”: “Kështu e
la Leka! Kështu pleqnoi Leka! Kështu e ka Kanuni
i Lekës! Kështu pleqnohet n’Kanú t’Lekë Dukagjinit në malet tona!”.
Prandaj përdorimi i emrit të Lekë Dukagjinit në
të drejtën Dokesore të trevës së Dukagjinit Mesjetar është mënyra e hyjnizimit të Kanunit, si edhe
e figurës së Lekë Dukagjinit në botën shpirtërore të
malësorëve të kësaj treve që në shekuj përfunduan
në një bigëzim historik të pandashëm. Atëherë,
edhe Varianti Kanunor i Pukës dhe i Mirditës nuk
mund të dilnin jashtë emrit tradicional të Lekë
Dukagjinit. (Xh. Meçi-KLD, Variant i Pukës, cituar, fq.24-25). Kanuni i Mirditës, i cili mua më
del si variant krahinor, kurse në Mirditë te disa
intelektual zotëron mendimi se Kanuni i Lekë Dukagjinit në Mirditë është vetë Kanuni i mirëfilltë i
Lekë Dukagjinit. Por,siç dihet një deklarim të tillë
nuk e kanë bërë mjaft studiues dhe etnograf si
etnografi i shquar Rrok Zojzi, prof. Mark Tirta, si
dhe vetë Gjeçovi.
Në një debat “për emrin e së drejtës
popullore shqiptare” në gazetën “Rilindja”, Tiranë, 03.07.1998, është theksuar fakti: “As studiues të veçantë,
as redaksi të Akademisë së Shkencave (ASHRSH) për botime akademike,
si: Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe
(1984), Fjalori Enciklopedik Shqiptar (FESH), E Drejta Zakonore Shqiptare I, 1988 etj. nuk janë shprehur
për kanune të kodifikuara prej Lekë
Dukagjinit apo Skënderbeut. Kështu,
prof. Rrok Zojzi, që kishte një njohje
të gjerë për përmbajtjen e KLD, nuk
është shprehur asgjëkundi se ky Kanun është vepër ligjvënëse apo kodifikuese e Lekë Dukagjinit ose e Mirditës.
Edhe akademiku Aleks Buda shkruan: “Me emrin e Lekës lidhet edhe Kanuni, Kanuni i Lekë Dukagjinit, i cili
përmbledh normat juridike që rregullonin marrëdhëniet në shoqërinë
malësore”. Pra, është krejt tjetër të
thuash “lidhet me emrin e Lekës dhe
Leka është kodifikues”. (Xh.Meçi,
-Çabej për emrin e së drejtës popullore
shqiptare. Rilindja, Tiranë 1998. Puka
që në lashtësi. Tiranë, 2003, fq. 163).
Edhe prof. Dr. M.Tirta në veprën e tij
madhore “Etnologjia e shqiptarëve”,
Tiranë, 2003, fq.373) përgjithësisht i
është përmbajtur traditës, kur shkruan, se: “Kompleksi i këtyre normave
ligjore dokesore është njohur në popull përgjithësisht me emrin “Kanuni i
Maleve”, po edhe me emrat krahinorë
e sipas varianteve: “Kanuni i Malësisë”
(për malet e Alpeve Shqiptare), “Kanuni
i Lekë Dukagjinit” ashtu si është zbatuar në Dukagjinin Mesjetar, që përfshinte pjesën qendrore të Shqipërisë
Veriore (Lumë, Pukë, Mirditë, por edhe
Kosovë). “Kanuni i Skanderbegut” (në
Shqipërinë e Mesme, Dibër, Pollog),
“Kanuni i Labërisë” (Labëri, Jug)...
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DHE ALEKSANDRI I MADH
A ka pasë ndikime të Aleksandrit të Madh për KANUNIN në trojet shqiptare?
Prof. Dr. K. Biçoku, duke u nisur nga përdorimi i gjerë i emrit të
Lekës, i cili ka një shtrirje gjeografike
“shumë herë më të madhe se kanë
qenë zotërimet e familjes fisnike të
Dukagjinëve gjatë Mesjetës”, i ndikuar nga romantizmi i Rilindasve
tanë, kërkon ta lidhë këtë emër ( Lekë
) me një personalitet historik shumë
të fuqishëm të Lashtësisë, me Aleksandrin e Madh të Maqedonisë së
Lashtë.
Argumentet e tij: “Emërtimi i
hershëm i dokeve ka qenë “Kanuni i
Lekës”. “Kanuni i Lekë Dukagjinit”,
sipas Tij është emërtim i mëvonshëm.
Edhe toponimet, edhe gojëdhënat me
emrin e Lekës, ulidhkan me Lekën
e Madh, Aleksandrin e Maqedonisë.
Më vonë nga Lekë, na u sajuaka Lekë
Dukagjini.
Këto “sajesa” janë të gjurmuesve
e të studiuesve të mëvonshëm, kurse
“Banorët vendas i kanë përdorur më
pas këto emërtime nën ndikimin e
botimeve”,shkruan Ai.
Sigurisht, ndikimi i botimeve ka
peshën e vet në kohën e vet, por E.
Durham i mblodhi të gjitha këto tradita në fillim të shek. XX, në një terren kohor gjeografik, ku nuk mund të
bëhet fjalë për një ndikim botimesh.
Aq më pak mund të flitet për ndikim
botimesh në shek. XVII, kur Fr.Bardhi përgatiti Relacionin për Pukën
(qershor 1637).
Edhe E. Durham bën fjalë për
një lidhje të Lekës me Aleksandrin e
Madh, duke mbrojtur idenë se janë
bartësit e traditës, që në kujtesën
e tyre “shpesh i kanë ngatërruar”.
(E.Durham -Brenga e Ballkanit, cituar, fq. 117).
E vërteta e terrenit nuk mund të
ulet në nivelin e opinioneve të individëve të veçantë të shkolluar apo në
lidhje me ta në fundshekullin XIX e
fillimshekullin XX, kur po përhapeshin idetë e rilindësve tanë të mëdhenj. Dihet se rilindësit vlerat tona
historike e kulturore,nën ndikimin entuziazmit romantik të kohës i
lidhnin me personazhe të fuqishëm
historikë, si: Skënderbeu, Burri (Pirri, Pirro i Mollosëve në Ilirinë e Jugut), Epir, për më tepër deri te Leka i
Madh, Aleksandri i Madh, se ishte me
nënë mollose, Olimpia. Dihet qëllimi i
tyre i mirë: formimi i ndjenjave kombëtare, për një zgjim të madh mbarëkombëtar, një bashkim mbarë trojesh
shqiptare, lartësimin e kombit deri
në çlirimin e atdheut të robëruar, me
moton: “Ti, Shqipëri më ep nder, më
ep emrin shqipëtar!”. Dhe këtë lavdi
dikush don ta lidhë edhe Kanunin me Aleksandrin e Madh. Por më
pas vjen realiteti historik, gjuhësor,
etimologjik e arkeologjik, që sjellin
fakte, që dëshmojnë fakte. Pra, edhe
nga Rilindësit, edhe nga Durham do
të pranojmë ato që i ka vërtetuar zhvillimi i sotëm albanologjik. “Mirdita është vendi më tipik në ruajtjen
e funksionimin e së drejtës dokesore

me emrin “Kanuni i Lekës” ( Lekë
Dukagjinit”. ( Mark Tirta, MIRDITA
në vështrimin etnologjik, në MIRDITA”, Rrëshen, 1999, f. 146.)
2. Argument tjetër i autorit-trojet shqiptare paskan qenë nën
zotërimet e Aleksandrit të Madh. Pas
vdekjes së Filipit II, zotërimet e tij
në Iliri, Traki e Greqi ngritën krye.
Në historinë e Greqisë dhe të Romës
së vjetër shkruhet: “Aleksandri në
pranverën e vitit 355 para erës së re
u drejtua për në veri drejt Thrakës...
dhe pastaj shkoi më tutje në Ister
(Danub).
Si i nënshtroi këto anë, me barbari, “u detyrua të kthehej që andej
në Iliri, ku filloi kryengritja kundër
sundimit maqedonas. Si shtypi
kryengritjen e ilirëve, qëllimi i fushatës u arrit...” (USHT, Fakul. Histori-Filologji-Historia e Greqisë, cituar,
përkthim nga origjinali rusisht, Tiranë, 1962, fq.175).
Në botimet historike më të vona,
nuk del se janë bërë pushtime të
gjera të Ilirisë. Përkundrazi. Ngjarjet
politike të shek. V-IV zhvilloheshin
kryesisht në trevat juglindore e jugore të Ilirisë, duke përfshirë edhe
paionët në jug të Dardanisë. Në këtë
hark gjeografik të Ilirisë së Poshtme,
përplaseshin interesat maqedonase
e helene me ato të shtetit ilir” me
qytetin më të fortë Pelion (qytet ilir
pranë Selcës së Poshtme të Pogradecit), pushtuar nga Filipi II. Kliti
ngriti krye dhe çliroi qytetin. Sulmit
të parë të Aleksandrit i bëri ballë, po
në të dytin u detyrua të tërhiqej duke
e lënë qytetin Pelion në zjarr. Edhe
Mbretëria Mollose hyri nën ndikimin
e Filipit II, i cili mori për grua Olimpinë nga dera mbretërore mollose,
kurse Aleksandër Mollosi u martua
me të motrën e Filipit II, Kleopatrën.
Kështu, në Epir kemi ballafaqim intrigash për fron, grindje, përleshje ,kompromise, aleanca, krushqi.
Prandaj harku që zotëroi Filipi II dhe
trashëgoi Aleksandri, i biri, përbënin
një kënd të ngushtë jugor e juglindor
të Ilirisë. Edhe këtu Aleksandri nuk
qe tjetër veçse një pushtues i egër.

Populli ynë nuk ka marrë kurrë vlera
nga pushtuesit. Vlerat historike e
kulturore i ka kërkuar brenda vetes.
Dhe kjo duket fort mirë edhe në atë
që thotë Gjeçovi që paska dëgjuar në
Labëri: “Me ba kuvend simbas Kanunit t’Pirrit”( Pirros). Atëherë, ruajtja e kujtimit të Pirros në të drejtën
dokesore të Jugut, nuk shkon në
krah të idesë së ndikimit të Aleksandrit të Madh.
Në rast se do të ruheshin vlera e
ndikime të Aleksandrit të Madh, ato
do të ruheshin, së pari në Jug. Pse
do ta linin Jugun e të gjenin terren
në Veri. Nuk ka shpjegim tjetër veçse
Aleksandri për emrin e Kaunit është
një“sajesë e vonë”. Aleksandri dihet
se ishte një personazh i helenizuar.
Majkëll Hart e radhit Aleksandrin e
Madh në 100 personalitetet më të
shquara të Botës, udhëheqësi më i
madh i të gjitha kohërave, themelues
i më se 20 qyteteve me Aleksandrinë- një nga më të bukurat e Botës,
bartës i kulturës helene e përhapës
i helenizimit deri në zemër të Azisë,
ku me një kurorëzim midis Lindjes e
Perëndimit, duke arritur në formim të
një kulture heleno-persiane. Roma e
Lashtë, duke synuar për një perandori nga më të mëdhat në historinë
botërore, pranoi kulturën greke me
përzierje lindore, duke shfrytëzuar
personalitetin, idetë e qëllimet e Aleksandrit të Madh. (Majkëll Hart-100
personalitetet më të shquara në histori. Përkthim. Tiranë, 2001, fq. 114117).
Vet emri LEKË / ALEKSANDER
sjellë fakte të tjera , sidomos si dukuri gjuhësore.
Së pari, thuhet se emri Leka është
emër mesjetar shqiptar. Duke qenë
emri Leka emër mesjetar shqiptar, si
mund të ketë prejardhje të lashtë nga
një Aleksandër?
Së dyti, emri Lekë qenka “variant i
shkurtuar i emrit Aleksandër”. Gjuhësia na mëson se emrat me burim të
huaj ndjekin një rrugë tjetër. Marrim
abacinë e Oroshit (Mirditë) me emrin
e shën Aleksandrit. Nga Aleksandër
në shqip ka dhënë Lleshdër. Në për-

dorimet e mëvonshme dha Llesh.
(Aleksandër –Lleshdër-Llesh. Llesh
jepet edhe te Shuflai ) “Serbët dhe
shqiptarët”. Studiuesi Ndue DEDAJ
shkruan: “ Abacia e Mirditës në Orosh vjen me emrat “San Aleksandri
malor de Albania”. Kjo abaci, Abacia
e Shën Llezhdrit ishte në zë dhe e pasur.” Abacia e vjetër e Shën Lleshit
varej prej ipeshkvit të Lezhës.” (Nd.
DEDAJ, Toka e Katedraleve, ribotim,Tiranë, 2006, f, 71 e 87).
Për nder të shën Aleksandrit (shën
Lleshit), emri Llesh ka një përdorim
të gjerë në Mirditë. Bile konkurron së
tepërmi emrin Lekë. Në tabelën gjenealogjike të Gjomarkajve (në 15 brezë),
e ndarë në katër vëllazëri: vëllazëria
e Prengë Mark Kolës, ka 11 herë emrin Llesh, dhe vetëm një herë Lekë.
Ky Lekë është në vëllazërinë e Prengë
Mark Kolës, në brezin e katërt, në një
brez me Bibë Markun (i ati i Bardhok
Bibës), me të cilin janë djem xhaxhallarësh.
Përfundimi: sipas zhvillimit gjuhësor të emrit të huaj AleksandërLleshdër -Llesh, Kanunit nuk do t’i
thuhej Kanuni i Lekës, por Kanuni i
LLESHIT.
Prandaj, sa më sipër, Kanuni në
trevën e Dukagjinit Mesjetar (Lezhë,
Zadrimë, Pukë, Mirditë, Lurë, Lumë,
Has, Rrafshi i Dukagjinit) mban emrin “Kanuni i Lekë Dukagjinit”. Për
shkurt shkruhet “Kanuni i Lekës”.
Në këtë Kanun ndikimet e huaja, sidomos të Sheriatit kanë qenë
tepër të kufizuara, edhe pse rrezatoi në rrethinat e Shkodrës, Fushë-Kosovës, Shqipëri e Mesme, deri
në Pogradec, ku e ka dëgjuar prof.
dr. M.Tirta (“simbas Kanunit Lekës”)
dhe prof. dr. I.Elezi në Labëri ( “simbas Kanunit të Lekës”). Pra ideja për
ta lidhur Kanunin e Lekë Dukagjinit
me emrin e Aleksandrit të Madh të
Maqedonisë, nuk mund të vertetohet. Por duhet pranuar se vlerësimet
e prof. dr. K.Biçokut, si edhe të dr.
Tonin Çobanit për të drejtën dokesore shqiptare janë me shumë vlerë
dhe me mjaft interes shkencor për
një thellim e studim më të përkryer
në këtë drejtim.
SHËNIM: Në numrin paraardhës të
kësaj gazete në pjesën e parë
të këtij shkrimi si autor i botimit të Kanunit të Dibrës është
shënuar gabim emri Xhelal Martini, në vend të emrit të autorit
të vërtetë Xhafer Martini, i cili
ka botuar edhe “Gjakmarrja”,
1999 dhe “Pajtimi”, 2001, botime të cilat janë të mirënjohura
prej meje. Kështu për gabimin e
cituar i kërkoj ndjesë si autorit
të mirënjohur Xhafer Martinit
dhe, njëkohësisht edhe redaksisë së gazetës “VETERANI”
dhe njëherit edhe redaksisë së
gazetës “NACIONAL, ku qe botuar para disa ditësh, për shqetësimin e shkaktuar.
*Studiues, Mjeshtër i Madh
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HISTORIANËT SERBË, TË PARËT NË
BALLKAN PËR FALSIFIKIMIN E HISTORISË

Nga DILAVER GOXHAJ
Duke marrë shkas nga përgjigjia që
z.Jakup Krasniqi i jep anëtarit të Institutit të Historisë Serbe, historianit
serb Dr. Miomir Gataloviç, i cili përmes
një shkrim të tij, botuar këto ditë në
gazetën “Veçernje Novosti”, ku mundohet të mohojë faktin e pjesëmarrjes së
shqiptarëve në Betejën e Kosovës të vitit
1389, po e plotësoj me atë çka shkruan
një autor tjetër amerikan, i mirënjohuri
Edëin Jacques, në librin e tij “The Albanians: An Ethnic History from Pre-Historic”, (botues Jefferson, North Carolina,
28640,USA), dhe përkthyer e botuar në
Tiranë në vitin 1995 prej Fondacionit
Abraham Linkoln.
Në Kreun 14 të këtij libri, (f.194-195),
me titull: “Kërcënimi i turqve osmanë”
dhe nëntitullin “Shtrirja e islamizmit”,
midis të tjerave autori shkruan: “Islamizmi, lëvizja e madhe historike që kërcënonte Shqipërinë dhe Evropën në këtë periudhë , e kishte origjinën nga Arabia....Në
vitin 1333 perandori i Lindjes, Androniku III, i frikësuar nga përparimi i turqve, i
kërkoi ndihmë Papës, mirëpo nuk mund të pranonte kushtet e rrepta romake.
Papa Benedikti XII i rihapi bisedimet me Andronikun, por gjithçka mori fund,
kur më 1339, në Avinjon, ai i kërkoi dorëzimin pa kushte të ortodoksisë. Në
vitin 1354 turqit e anashkaluan Kostandinopojën dhe u hodhën përtej Dardaneleve, në Evropë. Perandori i Lindjes, Gjon Kantakuzeni, i dha të bijën për
grua emirit turk, Orhanit, dhe nënshkroi me të traktate të miqësisë së përjetshme (Gibbon 1860,6:230-233). Pas vdekjes së parakohshme të Orhanit, fronin
e trashëgoi i vëllai, Murati I (1361-1389). Ai e caktoi kryeqytetin në Adrianopojë
(ose Edrene), afër kufirit me Greqinë, dhe vuri nën sundimin e vet provincën e
Trakës.... Ndërkohë turqit po marshonin në Ballkan, duke kaluar përmes Greqisë
në Shqipëri. Mbizotërimi i anarkisë feudale bëri që ata të mos ndeshnin ndonjë
qëndresë të efektshme.”
DHE MENJËHERË VIJON NËNTITULLI TJETËR: “BETEJA E KOSOVËS
(1389)”, I CILI VIJON SI MË POSHTË:
“Një koalicion antiosman i hungarezëve, bullgarëve, rumunëve, polakëve,
serbëve dhe shqiptarëve, i kryesuar nga princi serb, Llazari, u ndesh me
një ushtri turke dy herë më të madhe në fushën e Kosovës, afër Prisht-

inës, më 15 Qershor 1389. Aty morën
pjesë edhe trupat e Gjergjit II Balsha
të Shkodrës dhe të Teodor Korona Muzakës nga Berati. Ndonëse një shqiptar, i quajtur Milosh Kopiliqi, depërtoi
deri në çadrën e Sulltanit dhe e vrau
Muratin I, turqit arritën ta shkatërronin koalicionin ballkanik. Kjo disfatë
e përgjakshme i hapi rrugën Sulltan
Bajazitit, të mbiquajtur “Rrufeja”,
për depërtimin e mëtejshëm në tokat
shqiptare. ... Fuqitë e krishtera patën
rastin që t’i eliminonin turqit në vitin
1402, kur Tamerlani me tartarët e tij
i mundi osmanët, deri atëherë të pathyeshëm, në Ankara. Trupat turke u
tërhoqën nga të gjitha zotërimet e tyre
në Evropë, me përjashtim të provincës
së Adrianopojës...
Sikur atë çast koalicioni i princave
të krishterë të ishte bashkuar kundër
Perandorisë Turke, ata me siguri do të kishin shkatërruar atë. Mirëpo familjet
feudale zgjodhën rrugën e luftrave kundër njëra-tjetrës për zgjerimin e tokave të
tyre dhe u ndeshën me Venedikun për të rimarrë qytetet e humbura”.
Megjithatë historiani serb Miomir
Gataloviç, nuk duhet ngarkuar me
shumë faj, pasi nuk është as i pari dhe
as i fundit historian serb, të cilët mbajnë vendin e parë në Ballkan për falsifikimin e historisë, gjë që e di gjithë
shkenca botërore. Ky ves i njohur i
tyre, që kërkojnë me ngulm heroizmin
dhe një të kaluar të panjollosur të popullit të tyre, buron nga fakti se e kanë
shumë të vështirë të pranojnë faktet;
që do të thotë se as institucionet e
tyre shkencore të kësaj fushe nuk janë
emancipuar ende,ndaj vijojnë të vuajnë nga shovinizmi. Dhe kjo u ndodh
ngaqë vuajnë nga ndjenja e kompleksit të inferioritetit para popujve të tjerë
shumë më të lashtë se ata, prandaj dhe nuk i pëlqejnë popujt fqinjë dhe historinë faktike të tyre.

“Rezultatet” e Marrëveshjes së Ohrit, 16 vjet pas
ZËRIJETA HAJRO JAJAGA
(vijon nga fq.1)
Ne kemi prioritete, për momentin
jemi të fokusuar në ligjin e gjuhëve”.
“Çështja e gjuhës nuk është diçka
luksoze përmes së cilës kërkesë partitë
politike synojnë të reklamojnë veten,
por është një gjë më se e nevojshme,
sepse veçanërisht të rinjtë gjithnjë e më
pak e mësojnë gjuhën shqipe dhe për
ta është shumë e nevojshme që administrata shtetërore t’u ofrojë shërbime
edhe në gjuhën shqipe. Njëkohësisht,
edhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat,
është çështje me prioritet për ne”, thotë
Lika, ish-komandant i UÇK-së gjatë
konflikt të armatosur në vitin 2001. Ai
thekson se një nga pikat kryesore të
planit të qeverisë të njohur si Plani 3-69- për nxitjen e procesit euro-integrues
të Maqedonisë është edhe jetësimi i
Marrëveshjes së Ohrit. Pjesa që ka të
bëjë me Marrëveshjen e Ohrit përmban
aspektin legjislativ përkatësisht Ligjin e
gjuhëve, i cili tashmë është miratuar në
qeveri dhe pritet të kalojë edhe në Parlament që të mund të gjejë zbatim edhe
në praktikë.
Lika thotë se Ligji për gjuhët, qytetarëve shqiptarë u mundëson të përdorin

gjuhën shqipe në të gjitha institucionet e
pushtetit vendor dhe atij qendror. “Me ligjin e gjuhëve, të propozuar nga Qeveria,
nuk mund të them se mbyllet tërësisht
kjo kaptinë e marrëveshjes së Ohrit, por
mendoj se qytetarëve shqiptarë me këtë
ligj u ofrohet një mundësi e mirë që në administratë të shërbehen edhe në gjuhën
shqipe”.
“Kështu që gjuha shqipe gjen zbatim
në aspektin vertikal nga mbledhjet e
Qeverisë ku gjuha shqipe gjen zbatim në
të folur dhe dokumentet e shkruara deri
në institucionet më të ulëta. Përderisa në
aspektin horizontal, në të gjitha komunat
ku shqiptarët përbëjnë 20 për qind (të
popullsisë) gjuha shqipe gjen zbatim në
të gjitha institucionet”, shprehet Lika.
Por, njohësit e çështjeve politike thonë
se Marrëveshja e Ohrit ka shërbyer për
sigurimin e pikëve politike për partitë politike shqiptare në pushtet. “Marrëveshja
e Ohrit në shumë raste përgjatë këtyre
viteve, që nga viti 2001, është keqpërdorur për përfitimin e pikëve politike në
më shumë raste kur politikanët nuk arrijnë të ofrojnë zgjidhje të qëndrueshme
për kërkesat e qytetarëve”, thekson Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e
njeriut.
Najçeska thotë se dokumenti kornizë
në fokus ka elementin qytetar dhe jo atë

kolektiv, mbi bazë të së cilit partitë politike mbajnë peng elektoratin duke u bërë
pronar i të drejtave të caktuara .
“Marrëveshja e Ohrit duhej të ndërpresë së ekzistuari, përkatësisht të jetë
burim i të drejtave të caktuara në momentin që u bënë ndryshimet kushtetuese. Që
në atë moment, ndryshimet kushtetuese
duhej të ishin ato (përmes ndryshimit
të ligjeve dhe akteve nënligjore) përmes
së cilave qytetarët do të realizojnë të
drejtat e tyre përderisa Marrëveshja e
Ohrit duhej t’i takojë historisë si dokument, përmes së cilit iu dha fund në një
moment konfliktit të armatosur në vitin
2001”, thotë Najçevska.
Ndryshe, me nënshkrimin e Marrëveshjes së Ohrit, më 13 gusht të 2001,
iu dha fund konfliktit të armatosur atëkohë në Maqedoni, dokument ky që u
arrit me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar dhe u nënshkrua nga presidenti i atëhershëm i Maqedonisë, Boris
Trajkovski, kryeministri i atëhershëm,
Lubço Georgievski, lideri Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, Branko
Cërvenkovski, ai Partisë për Prosperitet
Demokratik, Imer Imeri, dhe ai i Partisë
Demokratike Shqiptare, Arbën Xhaferri.
Përmes këtij dokumenti kornizë, synohej avancimi i statusit juridik, politik
ekonomik dhe kulturor i shqiptarëve të

Maqedonisë. Parimet themelore të Marrëveshjes së Ohrit ndërtohen mbi pesë
shtylla kryesore: Ndërrimi i pushteteve
vetëm përmes zgjedhjeve të lira dhe
demokratike; Garantimi i sovraniteti dhe
integriteti territorial të Maqedonisë; Konfirmimi i karakterit multi-etnik të shoqërisë maqedonase; Ndërtimi i shtetit
demokratik; Zhvillimi i pushtetit vendor.
Njohësit e çështjeve politike theksojnë
se Marrëveshja e Ohrit mbetet e parealizuar edhe 16 vjet pas, pavarësisht se
në segmente të caktuara janë avancuar
të drejtat e shqiptarëve përmes ndryshimeve ligjore, por zbatimi në praktikë i
këtyre ligjeve, lë shumë për të dëshiruar.
Analistët theksojnë si problem dhe faktin
seky dokument nuk arriti të ndryshojë
statusin kushtetues të shqiptarëve në
Maqedoni.

