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Brigada e IV-të
Sulmuese në përvjetorin e 75-të të saj
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(në këmbë, jo me makina) duke
kryer 265 luftime...
Nga Myﬁt GUXHOLLI
FAQE 2

XHELADIN ÇELMETA

FAQE 7
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Plaga e tretë e Gjeneral Parllakut
Nga Halil RAMA

Kosova nuk arriti të bëhet vend
anëtar në organizatën më të madhe
policore në botë, Interpol. Nuk mori
shumicën e nevojshme të votave të 192
shteteve anëtare të kësaj organizate
ndërkombëtare. Është kjo një goditje e
madhe politikisht, e motivuar kundër
drejtësisë, forcimit të subjektivitetit të
shtetit të Kosovës, është në shërbim të
krimit dhe kriminelëve. Pengon dialogun me Beogradin, krijimin e mundësive për ballafaqim me të kaluarën dhe
nuk kontribuon në përmirësimin e
marrëdhënieve mes Kosovës e Sërbisë.
Kosova dështoi të anëtarësohet
sepse Qeveria dhe Ministria e Jashtme
e Republikës së Kosovës, nuk lobuan
mirë dhe sa duhet për pranimin e
Kosovës në këtë organizatë. Në anën
tjetër, Serbia me një fushatë të egër
bëri çmos të pengoi antarsimin. E bëri
këtë sepse nuk po dëshiron të krijojë hapsirë për ndjekjen e kriminelëve
të pandëshkuar, të cilët i merr në
mbrojtje, i rehabiliton dhe trajton
si heronj. Bashkëpuntorët e “Kasapit
të Ballkanit”, Sllobodan Millosheviç, Presidenti i Sërbisë Aleksandar
Vuçiç, Ministri i Punëve të Jashme Ivica Daciq, Ministri i Mbrojtës , Aleksandar Vulin, pastaj Ministri i Punëve
të Brendshme, Nebojsha Stefanoviq,
she i të ashtuquajturës zyrës për
Kosovën, Marko Gjuriq, kryeçetniku
serb Vojisllav Sheshel dhe shumë zyrtarë tjerë, dhe gjeneralë të akuzuar për
krime lufte, në veprimet e tyre kundër
shqiptarëve dhe Kosovës po proklamojnë politikën ksenofobiste me tipare
konservative neoliberale të fashizmit.

DEKORIMI

Mimoza Dajçi,
publicistja që befason

Presidenti Meta e dekoron “Për Merita
të Veçanta Civile”
FAQE 12

REPORTAZH

• Pas botimit të këtij reportazhi në të përditshmet
kombëtare “PANORAMA” e “BOTA SOT”, qindra
miq, të afërm e bashkëpunëtorë, jo vetëm nga
Shqipëria, Kosova e Maqedonia, por dhe nga
hapësira mbarëshqiptare në botë, i kanë uruar
nëpërmjet rrjeteve sociale shërim të shpejtë gjeneral Parllakut, për ta pritur sa më shëndetshëm
100-vjetorin e ditëlindjes së tij më 17 prill 2019
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JUBILARE
Më 28 dhjetor 1943, me Urdhër të Shtabit të Përgjithshëm formohet një nga njësitë më të mëdha e të organizuara të luftës partizane

Brigada e IV-të Sulmuese
në përvjetorin e 75-të të saj
•

Brigada e IV-të S në 321 ditë të jetës së saj ka përshkruar 2200 km rrugë (në këmbë, jo
me makina) duke kryer 265 luftime e operacione dhe duke i shkaktuar armikut mbi 2000 të
vrarë e 200 robër (shumë ushtarë gjermanë) si dhe dëme të mëdha materiale e armatim

Në qarkun e Korçës deri në dhjetor
1942 ishin formuar 18 çeta partizane,
midis të cilave ajo e Mokrës (Pogradec),
e Gorë-Oparit, etj. Ndërsa nga tetori ‘42
deri në maj 1943 numri i çetave partizane u rrit akoma. Më vonë, me rritjen
e numrit të forcave të kryengritjes së armatosur nga çetat u krijuan batalionet
partizane si Batalioni i Mokrës, Gorës,
Kolonjës, Rëzes, Malit të Thatë, Batalioni “Shqiponja” etj.
Si rezultat i luftimeve të ashpra të
këtyre batalioneve me forcat armike u
realizua çlirimi i zonës malore të Qarkut
të Korçës.
Në gusht 1943 formohet njësia më e
madhe luftarake e Ushtrisë Nacionalçlirimtare në Makrezë të Vithkuqit me partizane e partizanë nga të gjitha krahinat
e Shqipërisë, me komandant Mehmet
Shehun, komisar Tuk Jakovën dhe zv/
komandant Tahir Kadarenë. Ndërsa, më
28 dhjetor 1943, me urdhër të Shtabit
të Përgjithshëm formohet Brigada e IVtë Sulmuese. Në përbërje të saj ishin
batalionet me përvojë luftarake, si “Hakmarrja”, “Reshit Çollaku”, “Shqiponja”,
“Fuat Babani”, batalioni Gorë-Opar sidhe “Rinia antifashiste dhe punëtore” nga
qyteti i Korçës. Në llim Brigada kishte
550 partizanë e kuadro të organizuar në
katër batalione: batalioni 1 me komandant Zija Kambo, i 2-të me komandant
Petrit Dumen, i 3-të me komandant
Spiro Moisiu e komisar Vaskë Gjino, i
4-ti me komisar Andrea Ziu. Intendent i
Brigadës ishte Raqi Qirinxhi. Brigada e
IV-të Sulmuese, një repart i armatosur,
me 265 luftimet dhe operacionet e saj u
kon rmua si një njësi luftarake e aftë për
të kryer detyra akoma më të mëdha. Ajo
u rreshtua në Divizionin e I-rë Sulmues,
të cilit iu ngarkua një detyrë e rëndësishme, siç ishte kalimi në Shqipërinë
e Mesme dhe të Veriut dhe çlirimi i tyre
nga okupatori nazist e kolaboracionistët
e tij. Faqe lavdie e trimërie tregoi Brigada e IV-të S në Operacionin armik të
Dimrit 1943-1944. Ajo zhvilloi luftime të
përgjakshme dhe shpërtheu rrethimin
që nazistët gjermanë kishin përgatitur
gjatë këtij operacioni. Luftimet u kryen
në kompaktësi bashkëveprimi mes
batalioneve të brigadës. Në një kohë që
forcat armike mendonin të shkatërronin
forcat partizane të saj dhe forcat e Beratit, Brigada e IV-të S, e drejtuar nga
shtabi i saj me në krye komandant Nexhip Vinçani e komisar Pëllumb Dishnica çau rrethimin në Qafën e Becit, duke
kaluar në zonën e Beratit.
Mbas çarjes së rrethimit, brigada u
kompaktësua dhe për një muaj rrjesht,
me luftime sulmuese dhe në bashkëveprim me batalionet “Hakmarrja”, “Shqiponja”, “Reshit Çollaku”, “Fuat Babani”
e forcat sulmuese të fshatrave të qarkut
çliroi shumë fshatra, duke lluar nga
Arrëzi (Devoll), Malësia e Kolonjës, Vithkuqit, Gorë-Oparit, Shënepremte. Në
pranverë, gjatë mësymjes pranverore,

në bashkëpunim me batalionet “Reshit
Çollaku” dhe dy batalione të Brigadës së
I-rë S çliruan Pogradecin dhe Rrëzën e
tij, Starovë, Tushemisht, Hundënisht,
Piskupat, Grabovë. Mbas gjithë këtyre
sukseseve, Brigada mblidhet në Lozhan
për të bërë bilancin e luftimeve në 9 maj
1944. Numri i partizanëve ishte shtuar.
Gjatë muajit maj brigada çliroi fshatrat
në fushën e Korçës, Rrëzës, Gor-Opar
duke përfshirë dhe zonën e Mokrës, Pogradecit, Malit të Thatë, Pojan etj.
Gjatë Operacionit Armik të Qershorit
1944, batalionet e Brigadës së IV S zhvilluan luftime të ashpra në Qafë Thanë
me forcat e Divizionit malor gjerman.
Luftime të ashpra u zhvilluan në Maliq,

Grabovë, Plloçë, Guri i Kamjes, Krosnisht, Moçan, Osajë, Gjinikas, Malin e
Dusharit, Qafa e Gjarpërit, në Bitinckë
e Bilisht.
Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë NCÇl
lëshoi Urdhërin më 28 Maj 1944 për
kalimin në Mësymjen e Përgjithshme.
Brigada e IV-të S, pasi kishte kaluar një
rrugë të suksesshme luftarake dhe në
çlirimin e një teritori të madh në Qarkun
e Korçës, u inkuadrua në Divizionin e
I-të S të UANÇl. Gjatë luftimeve në përbërje të këtij divizioni (brigada e IV dhe
V-të) çliroi Qarrishtën, Zerqanin, Matin,
Homesh-Sofraçan, Fushë Alie, Grevë,
Melan, në kazermat e Dibrës, kundër
forcave gjermane e kolaboracioniste

• Brigada e IV-të S i
dha atdheut 274 dëshmorë, ndërmjet tyre N/
komandant i Brigadës
Pano Xhambolli, Xhafe
Cenko Lubonja, komandanti trim Riza
Taçi etj; të cilët prehen
të qetë në altarin e lirisë
së atdheut. Vetëm në
luftën për çlirimin e
Tiranës ranë në fushën
e nderikt 98 partizanë
në Mirditë; çliroi Peshkopinë etj. Në dy
javët e fundit të shtatorit Brigada e IVtë S zhvilloi luftime brenda në Elbasan
dhe organizoi disa prita në rrugën Librazhd-Elbasan-Qafë Krrabë.
Nga krahinat e Shqipërisë së Mesme
dhe të Veriut populli u bind për luftën e
drejtë kundër okupatorit dhe veglave të
tij; u rreshtuan në radhët e partizanëve
deri 2000 veta. Midis tyre kishte dhe
disa partizanë italianë dhe ermenë, të
cilët kishin hyrë në UANÇl mbas kapitullimit të Italisë në shtator 1943.
Brigada e IV S shkroi faqe faqe lavdie
gjatë operacionit për çlirimin e Tiranës.
Ajo, së bashku me Brigadën e I-rë S,
Brigadën e VIII-të dhe Brigadën e XVII-të
sulmoi në një rajon tepër të forti kuar;
duke lluar nga kodrat pranë Kombinatit Tekstil në veriperëndim të Tiranës,
deri tek kodra e Kopilit (sot senatoriumivarret e dëshmorëve të kombit).
Po ashtu mori pjesë në luftimet tek
varrezat e dëshmorëve të kombit, në
Pallatin e Brigadave, tek ish Kisha e
Shën Prokopit (në veri të Liqenit Art cial, ish kazermat e Shkumbinit (qyteti i
nxënësve, brenda në qytet tek pallatet e
Moskatit dhe të Shallvares dhe deri tek
Banka).
Brigada e IV –të S, në betejën historike të Mushqetas (duke lluar nga
Qafë Krraba-Mushqeta) luajti një rol
të rëndësishëm në shpartallimin dhe
asgjësimin e forcave të mëdhaja gjermane. Brigada e IV-të S në operacionet
për çlirimin e Tiranës tregoi vlerat e saj
si njësi luftarake e suksesshme dhe e
denjë për emrin që mbante, duke përmbushur me nder detyrat e ngarkuara.
Aftësitë e kuadrove, partizanëve e
partizaneve spikatën si çlirimtarë të suksesshëm. Rruga luftarake e Brigadës së
IV-të S, trimëria, heroizmi i luftëtarëve
të saj në luftë për çlirimin e vendit, janë
sot një burim i madh frymëzimi për popullin dhe veçanërisht për brezin e ri.
Brigada e IV-të S i dha atdheut 274
dëshmorë, ndërmjet tyre N/komandant
i Brigadës Pano Xhamballi, Xhafer Cenko Lubonja, komandanti trim Riza Taçi
etj; të cilët prehen të qetë në altarin e lirisë së atdheut. Vetëm në luftën për çlirimin e Tiranës ranë në fushën e nderit
98 partizanë. Brigada e IV-të S në 321
ditë të jetës së saj ka përshkruar 2200
km rrugë (në këmbë, jo me makina)
duke kryer 265 luftime e operacione dhe
duke i shkaktuar armikut mbi 2000 të
vrarë e 200 robër (shumë ushtarë gjermanë) si dhe dëme të mëdha materiale
e armatime.
* Nënkryetar i OBVL Ish partizan i Brig.IV-të S
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FESTA
Presidenti i Republikës u uron gjithë shqiptarëve Festën Kombëtare, 106-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë

Moment historik që na bashkon më
shumë se kurrë në rrugën e lirisë
·
·
·
·

Historia është libër i madh.
Është kujtesë për gjithë brezat.
Historia është plot mësime për të mos u harruar.
Është plot me vlera për t’u ruajtur e zhvilluar.

Nga Ilir META*

P

residenti i Republikës, Sh. T.
Z. Ilir Meta dha më 28 Nëntor
2018 në darkë në Pallatin e
Brigadave pritjen shtetërore me rastin
e Festës sonë Kombëtare, Ditës së Pavarësisë dhe të Flamurit.
Në Pallatin e Brigadave ishin të
pranishëm Kryetari i Kuvendit, Gramoz
Ruçi, Kryeministri Edi Rama, deputetë të Kuvendit, anëtarë të Qeverisë,
ish-Presidentë, ish-kryeministra, drejtues dhe përfaqësues të bashkësive
fetare, ish-Presidenti kroat Mesiç, Ambasadorë dhe përfaqësues të Trupit
Diplomatik të akredituar në Tiranë, akademikë, drejtues institucionesh dhe
arsimit të lartë, intelektualë, artistë,
përfaqësues të familjeve dhe trashëgimtarë të atdhetarëve nënshkrues të Aktit
të Pavarësisë, përfaqësues nga Kosova
dhe bashkatdhetarë të shumtë nga e
gjithë Diaspora shqiptare, arbëreshë si
dhe miq të ndryshëm të Shqipërisë nga
mbarë bota.
Në këtë pritje, të ftuar nga Kabineti
i Presidentit të Republikës ishin edhe
drejtuesit e OBVL, nënkryetarët My t
Guxholli e Mira Ohri, sekretari i Përgithshëm Halil Rama dhe anëtarët e kryesisë: Sotir Budina, Sakip Cami, Trifon
Llupo e Destan Doçi, si dhe kryetari i
Organizatës të Veteranëve të LANÇ të
Kosovës, Zija Mulhaxha e anëtarët e
kryesisë së kësaj organizate Lekë Fadil
Hoxha e Bashkim Hisari.
Në përshëndetjen dhe urimin e tij
Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta
tha:
Jemi mbledhur për të kremtuar së
bashku 28 Nëntorin, Ditën e Pavarësisë,
Ditën e Flamurit, Krye-festën tonë Kombëtare.
Kjo është një ditë që na bën krenarë
për luftën dhe sakri cat e popullit tonë
në shekuj.
Është një ngjarje që na bën të ndihemi mirënjohës pafund për Rilindasit
tanë të mençur, trima dhe të ditur që
pavarësuan Shqipërinë në një prej periudhave më të vështira të ekzistencës
dhe të historisë së saj.
Është një moment historik që na bashkon më shumë se kurrë në rrugën e lirisë, sovranitetit dhe përparimit të gjithanshëm.
Ditën e Flamurit e festojmë këtë vit në
jehonën e përkujtimit të veprës së Heroit
tonë Kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu.
Historia dhe vepra e tij është sa shqiptare po aq edhe evropiane, që dëshmon
nyjet e pafundme të shqiptarëve me Evropën, si pjesë të pandashme të saj.
Këtë ndjenjë e përjetova edhe në
takimet e përzemërta me vëllezërit dhe
motrat tona të një gjaku, me arbëreshët
e Italisë dhe me arbanasit e Zadarit,
pikërisht në këtë vit jubile të 550-vjetorit
të “lartësimit në përjetësi” të heroit tonë
kombëtar.

Më shumë se kurrë më parë, në këtë
vit u bashkuan dy 28 Nëntorët e lavdishëm: 28 Nëntori i vitit 1443 në Krujë
dhe 28 Nëntori i vitit 1912, kur shtetari
i sprovuar, Ismail Qemali ngriti Flamurin
kuq e zi në Vlorën e lavdishme.
Këto dy 28 Nëntorë janë të lidhur pazgjidhshmërisht, si vazhdimi integral i një
historie, identiteti, kulture, gjuhe, ëndrre
dhe aspirate liridashëse të popullit shqiptar.
Ndërmjet dy 28 Nëntorëve historikë,
ky vit jubilar ringjalli në kujtesën e popullit tonë dhe një prej monumenteve më
të mëdha të rrugës sonë drejt pavarësisë,
140-vjetorin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.
Këtë Nëntor kemi përkujtuar me nderim, respekt dhe mirënjohje të veçantë 110
Vjetorin e Kongresit të Manastirit, që i
dha shqiptarëve alfabetin e përbashkët të
gjuhës shqipe, si gjuhë evropiane.
Kongresi i Manastirit dëshmon se populli ynë dhe bijtë e tij më të mirë luftuan
me pushkë dhe penë, me armë dhe kulturë, me gjak dhe dituri.
Popuj të mençur dhe të suksesshëm
janë ata që dinë të krenohen me vlerat
historike, por edhe që dinë të nxjerrin mësime nga historia e tyre.
Historia është libër i madh.
Është kujtesë për gjithë brezat.
Historia është plot mësime për të mos
u harruar.
Është plot me vlera për t’u ruajtur e
zhvilluar.
Në rrugëtimin e tij historik e kulturor
populli shqiptar është një prej identiteteve
më autoktone dhe autentike në Evropë.
Nëse
historia
në
mënyrë
të
pamëshirshme dhe të padrejtë tentoi të
na ndante, me luftën, sakri cat dhe përpjekjet e paepura, populli shqiptar arriti të
mbijetojë dhe të a rmohet si identitet historik, kulturor dhe europian deri në ditët
tona.
Kohët kanë ndryshuar, por trashëgimia
e vlerave identitare dhe kulturore, si dhe
parimeve shtetformuese, që lanë pas që
nga heroi ynë kombëtar Skënderbeu e
deri tek Ismail Qemaili dhe shumë patriotë mendjendritur të Rilindjes sonë kombëtare, janë apeluese e aktuale edhe sot e
kësaj dite.
Kthimi i Shqipërisë dhe shqiptarëve në
familjen evropiane është një mision ende i
papërmbushur tërësisht për ne.
Epoka moderne e globalizimit me
gjithë për timet e saj në zhvillimet ekonomike dhe në progresin teknologjik, mbart
kërcënime dhe rreziqe për asimilimin kulturor dhe identitar të kombeve dhe popujve.
Ne shqiptarët, jemi një nga popujt me nivelin më të lartë të emigracionit
në botë, por fatmirësisht ia kemi dalë të
ushqejmë dhe të përçojmë brez pas brezi,
kudo ku jetojmë, dashurinë për atdheun
dhe identitetin kombëtar, për gjuhën dhe
kulturën, për traditat dhe zakonet e të
parëve tanë. Prandaj, edhe diaspora jonë
sot është një vlerë e jashtëzakonshme e

kombit shqiptar.
Të dashur miq,
Duhet të bëjmë çdo përpjekje që
Shqipëria të mos mpaket nga emigracioni që po gërryen çdo ditë energjinë
dhe potencialin e rinisë shqiptare, dhe
bashkë me të edhe aftësinë ripërtëritëse
e të pazëvendësueshme për përparimin e
nesërm të vendit.
Kjo është një këmbanë alarmi për
klasën politike, për të ofruar besim, siguri e mundësi më të mira, më të shpejta e
më të qëndrueshme për të rinjtë dhe për
forcat më krijuese të shoqërisë.
S dat aktuale që po përjetojmë kërkojnë klimë bashkëpunuese, ndjenjë të lartë
të unitetit dhe përgjegjësisë kombëtare.
Shqiptarët kanë nevojë për forcimin e
bashkëjetesës demokratike, për një klimë
politike konstruktive, për një paqe sociale ku respekti ndaj lirive, të drejtave
dhe dinjitetit njerëzor duhet të jetë prioritet i të gjithëve.
Duhet re ektim nga të gjithë, për
një mjedis më bashkëpunues, më
gjithëpërfshirës, për më shumë siguri
juridike për pronën, për punën dhe të
drejtat e njeriut.
Funksionimi i shtetit ligjor dhe institucioneve të pavarura kërkon dialog
dhe bashkëpunim të qëndrueshëm mes
shumicës dhe opozitës.
Të dashur të ftuar,
Shqipëria është atdheu ynë i dashur
dhe i bekuar, me bukuritë natyrore, me
pasuritë e konsiderueshme dhe me energjitë dhe talentin e jashtëzakonshëm

njerëzor.
Shpresa dhe entuziazmi ishin tiparet
zotëruese të shqiptarëve dhe liderëve të
tyre në shekujt e errët dhe tragjik të historisë.
Shpresa dhe entuziazmi na nevojiten
sërish më tepër se kurrë për motivimin
dhe ngjalljen e energjive të reja dhe më
pozitive drejt të ardhmes Evropiane të
Shqipërisë.
Shpresën dhe entuziazmin e mbajnë
gjallë forcimi i bashkëpunimit dhe unitetit kombëtar; e ushqejnë hapat e shpejtë
dhe të sigurt drejt hapjes së negociatave për anëtarësim në BE; respekti rigoroz për Kushtetutën dhe ligjin; lufta pa
kompromis kundër krimit të organizuar
dhe korrupsionit; forcimi i institucioneve të pavarura dhe demokracisë; zhvillimi i drejtë ekonomik dhe shoqëror;
kontributi për paqen, stabilitetin e sigurinë në rajon dhe kudo në botë; qëndrim dinjitoz përkrah aleatëve strategjikë, SHBA dhe Bashkimit Evropian.
Një Shqipëri e lirë, sovrane, demokratike dhe e zhvilluar, tërësisht e integruar në familjen Evropiane është burim
krenarie dhe frymëzimi për të gjithë bashkombësit tanë kudo në botë.
Ndaj, në këtë ditë të madhe të
bashkimit kombëtar, i uroj gjithë
shqiptarëve – Gëzuar Ditën e Pavarësisë, Ditën e Flamurit tonë Kombëtar!
*Fjala e Presidentit të RSH në pritjen
shtetërore me rastin e Festës sonë Kombëtare, Ditës së Pavarësisë dhe të Flamurit
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GJAKOVA SHËNOI DITËN E ÇLIRIMIT DHE
FORMIMIT TË BRIGADËS SË VII PARTIZANE
Nga Bashkim Hisari
Kanë kaluar 74 vjet që kur partizanët e
Brigadës së pestë të Kosovës me tri kompani
në vijë të parë dhe një kompanjë në mbështetje, të ndihmuar nga Brigada e pestë dhe e tretë
të Ushtrisë Çlirimtare të Shqipërisë sulmuan
në tri drejtime: postbllokun, kazermat dhe
lagjen e Mulla Jusu t dhe arritën pas 5-6 orë
të çlirojnë qytetin e Gjakovës. Fotogra të të
zverdhura të asaj kohe dhe dëshimtarët tregojnë se në mëngjes më 09 nëntor të vitit 1944,
moti ka qenë i ftohët, ka ra shi dhe rrugët kanë
qënë me ujë, me pak borë e shumë baltë, por
kjo nuk ka penguar që në qendër të qytetit të
mblidhen shumë qytetarë për të përshëndetur
luftëtarët të cilët pas katër vitesh çliruan vendin nga okupimi nazifashist.
Prof. Xhevat Koshi, atëherë 14 vjeçar, thotë
se imazhet i çlirimit të Gjakovës kurrë nuk
mund të fshihen nga kujtimet e tij. “Me 09
nëntor u nisa ngadal në drejtim të qendrës së
qytetit ku një ditë më parë partizanët kishin
luftuar me gjermanët që ishin të barikaduar
në kazermën e qytetit. Rrugës te vendi i quajtur Kroni i Rexhep Agës vërejta andej e këtej
dhe e pash tre partizanë të armatosur. Nuk
kishin uniforma. Aty ishte Nazmije Brovina,
më vonë gruaja e Xhavit Nimanit. Shikoja me
vëmendje dhe e pash se në murin afër shitorës
së Emin Hajronit me ngjyrë të kuqe shkruajtën parullën: “Rroftë Konferenca e parë e
Rinisë Antifashiste”, që në mënyrë simbolike
dëshmonte çlirimin e vulosur me gjakun e
luftëtarëve.” Profesori gjakovar me emocione
e rikujton atmosferën kur partizanët kalonin
rrugëve të përbaltura të qytetit dhe mitingun popullor ku kishte fol Nijazi Maloku dhe
kishte përshëndet të pranishmit komandanti
i shtabit kryesor Fadil Hoxha. “ Masa e popullit që kishin dalë për të nderuar sakri cën e
partizanëve që morën pjesë në çlirimin e qytetit, me një frymë klithnin Liri-liri, më në fund
shpëtuam...Të gjithë ishin të gëzuar, të lumtur
dhe me krenari përshëndesnin çdo çlirimtarë”.
Gëzimi dhe krenaria e qytetarëve të Gjakovës ka qenë i madh dhe e kuptueshme. Atë
mëngjes, në mesin e luftëtarëve të sapoardhur,
shumë prej tyre më kot pritnin dhe kërkonin
prindërit, djemtë, vajzatë, nipat e mbesat që
ishin rreshtuar në anën e forcave antifashiste
duke luftuar për liri dhe pavarësi. Por, shumë
prej tyre ishin vrarë e zhdukur, ishin viktima
në luftën e përgjakshme për çlirimin e vendit.
Në radhën e çlirimtarëve nuk ishin Asim Vokshi, Emin Duraku, Hajdar Dushi, Mustafa Bakia, Sadik Stavileci, Dërgut Vokshi, Ganimet
Tërbeshi, Hysni Zajmi, Shani Nushi e shumë
gjakovarë të tjerë të cilët bashkë me 6.200
dëshmor nga mbarë Kosova ijuan jetën për
lirinë dhe pavarsinë e vendit.
Gjakova ishte qytetet i rëndësishm në
luftën çlirimtare dhe në revolucionin popullor,
ishte plotësisht qytet i partizanëve. Shumë
gjakovarë iu bashkangjitën 53.000 veteranëve
nga gjithë Kosova të cilët bashkë me luftëtarët

nga Shqipëria morën pjesë në luftë në anën
e koalicionit Antifashist të botës demokratike
dhe dolën tues. Të tjerët që kishin ngelur në
qytet, me mënyra të ndryshme ofronin ndihmë
Lëvizjes Antifashiste Nacionalçlirimtare. Për
meritat e tyre në çlirimin e vendit nuk ka fare
dilemë. Historia dhe numrat dëshmojnë kontributin e tyre të jashtëzakonshëm. Sipas të
dhënave jo të plota 108 gjakovarë ranë dëshmorë, 45 ishin viktima të terrorit fashist, 41
bartës të përkujtimores partizane 1941 dhe 9
janë shpallur horonj të popullit. Në Gjakovë
me 11 nëntor të vitit 1944. në prani të komandantit të shtabit kryesor Fadil Hoxha u formua
Brigada e VII Sulmuese që kishte mbi 4.000
luftëtarë. Kjo Brigadë pas dy ditësh u nis në
drejtim të Prizrenit, Rahovecit, Drenicës, Ferizajit Gjilanit dhe Lipljanit ku sëbashku me
Brigadat tjera mori pjesë në çlirimin de nitiv
dhe konsolidimin e pushtetit popullor në këto
komuna. Në fund të vitit 1944 Brigada e VII
luftoi në frontin e Sremit, në çlirimin e Zagrebit, Sarajevës dhe Trieshtës.
Veteranët e Gjakovës kanë dhënë kontribut të madh në përhapjen e idesë së bashkimit me Shqipërinë. Heroi i popullit Fadil
Hoxha ishte inspirator, ideator dhe pjesëmarrës në Konferencën e Bujanit, ku u shpreh qartë aspirata dhe dëshira e popullit të Kosovës
për vetëvendosje dhe bashkim me Shqipërinë
që ishte e drejta natyrore e popullit shqiptar,
e tuar në luftrat shekullore. Siç është shprehur gjeneral Rrahman Parllaku – Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit : “Fadil Hoxha, si burrë
shteti, me aftësi e dinjitet, me zgjuarsi e largpamësi të jashtëzakonshme, duke shfrytëzuar
më së miri koniunkturat e brendshme politike në ish-Federatën Jugosllave arriti ta bëjë
Kosovën pjesë kushtetuese të Federatës. Edhe
në kushte tepër të vështira, ai nuk i pushoi
përpjekjet e luftën për të mbrojtur të drejtat e
bashkëkombësve brenda Federatës. Kështu ai
bëri të mundur që të ruhet gjuha e të shkollohet rinia kosovare në gjuhën shqipe; doli hapur
kundër shpërnguljes të shqiptarëve nga trojet

Brigada e VII e Kosovës
duke parakaluar në qytetin
Kikinda (Vojvodinë

e tyre për në Turqi; kundër largimit të shqiptarëve nga administrata; kundër reprezaljeve
që bëheshin ndaj shqiptarëve, nën pretekstin e mbledhjes së armëve etj. Nga arritjet më
madhore të Fadilit e të grupit që ai drejtonte
qe arsimimi i rinisë së Kosovës me gjuhën amtare në shkollat e të gjitha niveleve e pro leve;
arritje këto që kulmuan me hapjen e Universitetit të Prishtinës e krijimin e institucioneve
kulturore, përfshi Akademinë e Shkencave e
Arteve të Kosovës, ku mbaruan studimet e larta dhjetëra mijë intelektualë dhe nga ku dolën
profesorë e akademikë të shquar”.
Tani, 74 vjet më vonë, partizanët e fundit
që mbijetuan ato ditë heroike, kur ishin më të
fortë se nazistët gjermanë, fashistët italianë e
çetnikët serbë - janë në dhjetë dekadat e jetës

domicili i së cilës është Gjakova.
Në qendër të qytetit, para bustit të heroit të
popullit Emin Duraku, foli motra e këtij heroi
Nazmije Duraku Peja, e cila veç tjerash tha:”Jam shumë e lumtur, njëherit edhe shumë e
prekur në zemër kur gjendem pranë bustit të
vëllaut tim. Ne, ate çfar deshëm e tuam. Tani
duhet të jemi të vetdijshëm se si ta ruajmë dhe
mos të shkelim gjakun e atyre që dhanë jetën
për liri të cilin ne sot e gëzojmë. Kujtimet dhe
trimërit e tyre kurrë nuk do ti mbulojë pluhuri i haresës. Ata janë të gjallë në zemrat tona.
Tani janë të gjallë edhe para syve tonë”.
Kurora dhe lule u vendosën edhe në bustin e heroit të popullit Mustafa Bakiu dhe
Hajdar Dushi që ndodhet pranë gjimnazit që
mban emrin e tij. Nxënësit dhe studentët nga
Kosova, Shqipëria dhe Lugina e Preshevës,
banorë të konviktit “Sadik Stavileci” nderuan
duke organizuar një pritje në mënyrë spontane në lokalet e konviktit. Më pas ata vazhduan për në Çabrat ku ndodhet eshtnorja e
dëshmorëve të rënë në LANÇ-së e cila me
vendimin e Asamblesë komunale tani mban
emrin e heroit të popullit Fadil Hoxha. Aty foli
kryetari i OVLANÇ të Kosovës, Zija Mulhaxha
i cili tha: “Na vjen mirë që Kuvendi i Gjakovës
ka marrë vendim ta restauroj e të rinovoj këtë
eshtnore si një monument që na përkujton
luftën e gjeneratave të shqiptarëve për çlirimin
e vendit nga okupatori, lirinë dhe pavarësinë
e vendit dhe na mundëson të përkujtojmë të
kaluarën tone të lavdishme. Historia ka një
vazhdimësi dhe ajo nuk është nis prej neve e
as që ka me u mbaru me gjeneratën e re. Ne
nuk duhet të harrojmë kurrë viktimat e LANÇ
të Kosovës dhe të UÇK-së që ijuan jetën për
liri e pavarësi të Kosovës”.

dhe pleqërinë e tyre të thellë. Ata kalojnë me
shumë halle, peripeci dhe me bindje se janë
harruar. Ballafaqohen me probleme sociale e
shëndetësore. Nga një pjesë e popullatës po
konsiderohen si njerëz që kanë qenë të futur
në rrugë të gabuar. Me okupimin e Kosovës
në vitin 1990, ekstremistët serbë dëmtuan
dhe demoluan përmendoret ku kanë qenë të
shënuar emrat e dëshmorëve dhe heronjve
shqiptarë të Luftës Antifashiste Nacionaçlirimtare (LANÇ). Pas qershorit të vitit 1999 këtë e
vazhduan edhe disa ekstremistë shqiptarë të
cilët po ashtu dëmtuan dhe shkatërruan përmendore e pllaka përkujtimore të LANÇ. Disa
shkolla dhe rrugë nuk mbajnë më emrat e heronjve, dëshmorëve dhe veteranëve kosovarë.
Ata vlersojnë se këto veprime nuk janë aspak
të drejta, janë fyese dhe të dëmshme sepse
kontributi i veteranëve, heronjëve dhe dëshmorëve të Luftës Nacionaçlirimtare, sikurse
edhe UÇK-së ka qenë shumë i rëndësishëm
në përpjekjet e popullit tonë për pavarësi dhe
shtetin e lirë të Kosovës.
Megjithatë antifashistët, veteranët dhe pasardhësit nuk po dorzohen para vështirësive.
Më 09 nëntor shënuan me krenari 74 vjetorin
e çlirimit të qytetit të Gjakovës nga okuatori
nazi-fashist. Me këtë rast bashkë me përfaqësuesit e organizatave të veteranëve të Luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare (OVLANÇ) nga
Prishtina, Prizreni dhe Peja bënë homazhe
dhe vendosën kurora dhe lule pranë busteve
të heronjve, në eshtnorën e dëshmorëve në
Çabrat dhe në varrezat e heronjve dhe dëshmorëve të Ushtrisë Çlirimtare (UÇK-së) në
varrezat e qytetit. Njëherazi shënuan edhe
formimin e Brigadës VII Sulmuese Kosovare,

Homazhet përfunduan në varrin e heroit të
popullit Fadil Hoxha dhe të ish kryetares së
Shoqatës së veteranëve të LANÇ të Kosovës Vahide Hoxha. Me këtë rast, kryetari i OVLANÇ
të Kosovës, dega në Gjakovë, Skender Hoxha
tha: “Dita e çlirimit të Gjakovës me rrethinë,
është një datë e shenjët e historisë tonë, një
ditë krenarie për të gjithë qytetarët e Gjakovës
me rrethinë.
Nuk është një përkujtim i thjesht i të kaluarës, por para së gjithash është një moment
i re ektimit dhe shprehje e konsideratës ndaj
përpjekjeve dhe sakri cave të mëdha të popullit tonë për liri e pavarësi”. Ndërkaq, Lekë Hoxha, biri i Fadil dhe Vahide Hoxhës, falenderoj
për respektin që po tregohet ndaj prindërëve të
tij dhe ndër të tjera tha: “Në ditën e çlirimit të
Gjakovës jemi mbledhur për të bërë homazhe
herojnjëve dhe të gjithë dëshmorëve e veteranëve të LANÇ dhe të UÇK-së, për të shprehur
mirënojohjen tonë të gjithë atyre që sakri kuan jetën dhe që arritën të na mbrojnë dhe të
na sigurojnë lirinë dhe pavarësinë”. Ai pastaj
theksoi se vendimi për emrimin e eshtnorës
me emrin e babait të tij ka nderuar familjen
Hoxha dhe shprehu bindjen se renovimi i eshtnorës do të respektoj jo vetëm babain e tij
por edhe vlerat e historisë së lavdishme të Gjakovës në LANÇ.
Në të gjitha aktivitet e tjera që u zhvilluan
për nder të përvjetorit të çlirimit të Gjakovës
dhe rrethinës, veteranët, pasardhësit e dëshmorëve dhe qytetarët, nderuan dhe shprehën
mirënjohje dhe respekt të gjithë heronjëve dhe
dëshmorëve të të gjitha kohërave që iu bashkuan kauzës së luftës për çlirimin e vendit dhe
për lirinë e popullit shqiptar.
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Për dy dëshmorët përmetarë që
ranë në Prishtinë më 23 tetor 1944
Muharem Kamani

M

idis 104 bijëve të pushkatuar në kampin famëkeq të
përqëndrimit në Prishtinë
më 23 Tetor 1944 nga nazistët gjermanë, ishin dhe nëntë bijë përmetarë.
Ata vinin nga burgjet e Tiranës dhe të
qyteteve të tjera. Megjithë terrorin e
egër të armikut, populli mbeti i pamposhtur në luftën e tij për liri. Ata ishin
të rinj në kampet e përqëndrimit.
Tetori i vitit 1944, armiku e ndjente
humbjen e pashmangshme dhe në ikje
e sipër provokoi masakrën brutale në
kampin e Prishtinës. Ishte nata tragjike e 23-24 Tetorit, një natë e ftohtë
me shi dhe furtunë. Në mes të natës
esesët sulmuan si bisha të tërbuara të
etur për gjak. Në njërin nga kapanonet
i zgjuan brutalisht dhe i nxorën jashtë,
aty i rreshtuan dhe bënë numërimin
dhe shkëputën 104 vetë e i çuan në
një kapanon bosh duke i pushkatuar
dy e nga dy dhe I hodhën në një grope
të madhe të hapur kohë më parë. Binin
trimërisht bijtë përmetarë: Ilia Thimi
Koto, Llukan Dhimitër Stefani, Niko
Lili Adhrami, Harallamb Thanas Papa,
Muharrem Riza Gjashta, Anastas Miti
Konomi, Avni Jemin Bejko, Pano Zahar Foto dhe Sulejman Bari Nurka.
Shkak për këtë shkrim homazh
përkujtimor u bë një takim rastësor
me 21 tetor 2018 duke pirë një kafe me
miqtë tanë nga Shkupi, kryetari i Klubit Letrar-ABC, Sami Sheri , shkrimtari Mustafa Spahiu dhe rapsodi Teki
Seferi. Mbasi i prezantova me Argjir
Koton dhe familjen e tij Antigoni Koto
(Naqellari) biseda mori udhë dhe ai u
foli për vëllain e tij, Ilia Koto pushkatuar në Prishtinë. Mustafa Spahiu na
prezantoi vargjjet e poetit Dr.Esad Mekuli kushtuar kësaj ngjarje të luftës
antifashiste:
“…Skaj i rrugës kujtimi i shënjtë/,
Gjaku ynë i përzjerë/, Klithje sokolash
që zemrat na tronditën/, Këtu dëshmorët pushojnë, ata që na ngriten/, Në
dritën e kohës më te mire/…”
Ja kështu thjeshtë si vëllezër të
një gjaku pimë kafen dhe biseda mori
udhë duke lidhur një miqësi të re. Në
këtë shkrim homazh do përshkruajmë
portretin e dy të rinjëve të pushkatuar
në kampin e Prishtinës.
Ilia Thimi Koto – lindi në fshatin
Buhal të Përmetit në një familje snike
por të varfër më 1922. U shkollua në
Përmet, ende fëmijë i mitur u nis në
kërkim të një pune në Tiranë, punoi
si shegert në disa pronarë dyqanesh.
Ndjeu shfrytëzimin dhe shtypjen dhe
u lidh herët me lëvizjen LANÇL, llimisht në njesiet guerile, krah për krahë
me Skënder Çaçin, Adnand Qatipin
dhe Myslim Ketën. Në pranverën e vitit 1942 u pranua në rradhët e rinisë
antifashiste dhe në verën e 1943 në
rradhët e PKSH. Me guxim dhe trimëri
mori pjesë në aksionin për djegien e
prozhektorëve në fushën e aviacionit
dhe në shumë aksione sidhe në vrasjen e spiunit të fashizmit Jani Kristo
Kapia. Mbasi aktiviteti i tij ra në sy del

partisan në radhët e Bigagadës së 3-të
S që u krijua në Arbanë të Tiranës qysh
në inagurimin e saj. Plagoset në luftë
me gjermanët në rrethinat e Tiranës.

Së bashku me një grup të plagosurish
shokët e fusin ilegalisht në Tiranë në
një bazë për mjekim. Spiunët e zbulojnë dhe në befasi e arrestojnë e bur-

gosin dhe më vonë e çojnë në kampin e
përqëndrimit në Prishtinë ku dhe bie,
për të mos vdekur kurrë.
Llukan Dhimiter Stefani - “Sot
puna më e lavdishme është çlirimi i
Atdheut, e cila kërkon më shumë gjak
dhe sakri ca”- këto ishin fjalët amanet
të tij. Ai lindi në vitin 1925 në fshatin
Argovë. Ishte djali më i vogël i familjes,
i shkathët si era e i shpejtë. Në vitin
1941 I ndahet nga jeta nëna dhe ikën
në Tiranë në kerkim të një pune në
moshën 16-vjeçare.
Formimi i PKSH i ngjalli shpresa
dhe besim për çlirimin e vendit. Në
Maj të vitit 1942 u pranua në një nga
grupet educative ku zhvilloi një veprimtari active revulicionare. Në fund
të vitit 1943 u rreshtua në rradhët e
batalionit partisan “Dajti” që u krijua
në Ishëm. Në gusht 1944 duke shërbyer si ndërlidhes me bazat e luftës
në Tiranë u arrestua, u burgos dhe u
internua në kampin famëkeq të Prishtinës ku dhe u pushkatua nga nazistët
gjermanë.
Kujtimi dhe vepra e tyre do të kujtohen përherë. Lavdi!

KOMENT

KOSOVËS I PAMUNDËSOHET ANËTARSIMI NË
INTERPOL- SERBIA REHABILITON KRIMINELËT
Nga Bashkim Hisari
(Vijon nga faqja 1)
Kjo politikë nuk po ndalet pasi po
vazhdon të ushqehet me falsi kime të
historisë, ringjalljen e kriminelëve dhe me
popullizmin agresiv që paraqet faza e parë
e fashizmit që u mundëson politikanëve
aktual serb të qëndrojnë në pushtet.
Pa antarsim në këtë organizatë ndërkombëtare Kosova nuk ka mundësi të
inicioi procedurën ndërkombëtare për arrestimin e personave që kanë bërë krimet
më mizore ndaj civilëve shqipëtar. Gjatë
kon iktit të viteve 1998-1999 në Kosovë,
forcat serbe, ushtria, policia dhe formacionet paraushtarake, të ndihmuara edhe
nga disa serb lokal, kanë vrarë me qindra
fëmijë, pleq, gra dhe bura të pafajshëm
dhe të paarmatosur. Kanë dhunuar rreth
20 mijë vajza e gra. Mbi 175 .000 shtëpi
dhe objekte tjera plotësisht janë djegur
dhe shkatrruar, kurse afro një milionë
shqiptarë, me dhunë janë dëbuar nga
vendlindja e tyre. Dëmet materiale vlersohen të jene rreth 22. milijard euro. Në
varrezat masive nëpër Serbi ende nuk
janë zbuluar të gjithë trupat e pajetë të
shqipëtrëve të vrarë. Serbia nuk ndërmorri hapa konkret për ndjekje penale të
përgjegjësve për krimet e shkaktuara në
të kaluarën. Nuk u ndëshkua askush për
krime në burgun e Dubravës ku në maj
të vitit 1999 janë vra qindra të burgosur
të pambrojtur shqiptarë. Këto krime nuk
kanë mundur të ndodhin pa dijeninë e
pushtetarëve të asokohshëm serb të cilët
me gënjeshtra pohonin se të burgosurit
janë qëlluar nga bombat e forcave të NATO-s. Mirëpo, është vërtetuar se të burgosurit ishin vrarë me shekë pushke e
jo me bomba dhe se në këto krime kanë

qenë të përfshirë ministri i atëhershëm i
drejtësisë Dragoljub Jankoviç me bashkëpuntorët dhe zyrtarët e lartë të policisë serbe. Përveç Nikolla Shainoviqi, ish
nënkryetar në qeverinë federative i cili
është gjykuar për krime lufte në Kosovë,
askush tjetër nuk ka marrë dënimin e
merituar.
Ngjashëm ka ndodhur edhe me shtetasit e SHBA, vëllezërit Agron, Ylli dhe
Mehmet Bytyqi. Policët serb kishin burgosur vëllezërit Bytyqi më 26 qershor
të vitit 1999 në vijën administrative të
Serbisë me Kosovën, derisa ishin duke i
ndihmuar një familjeje rome për të kaluar
në Serbi. Vetëm për këtë arsye ata ishin
kuali kur si terroristë dhe janë burgosur.
Në pranverën e vitit 2011 trupat e tyre të
pajetë janë gjetur në Qendrën për Mësim
e Njësive të Posaçme të Policisë së Serbisë në Petrovo Selo, në një hapsirë ku
ndodhej varreza masive me mbetje mortore të shqiptarëve të vrarë civil të sjellë
nga Kosova. Për vrasjen e vëllezërve Bytyqi janë mbajtur disa seanca gjyqësore që

u zhvilluan me obstruksione nga ana e
Ministrisë së Punëve të Brendëshme të
Serbisë dhe kërcënime për punonjësit e
policisë, të cilat kanë dëshmuar gjatë gjykimit. Aktorët kryesor të këtyre krimeve
nuk janë dënuar edhe pse ekzistojnë
prova të paraqitura dhe të dhëna publikisht në dispozicion, se vrasjen e tyre
e ka urdhëruar ish Ministri Federativ i
asokohshëm i Punëve të Brendshme, Vllajko Stoiljkoviqi i cili në vitin 2002 bëri
vetëvrasje.
Për normalizimin e raporteve me Prishtinën, Sebia duhet të distancohet
nga krimet e bëra, të kërkojë falje dhe të
shprehë keqardhje dhe dhembje për viktimat e pafajshme. Të ndërpresin retorikën
me kërcënime, fjalime demagogjike dhe
propagandën neofashiste me plot urretje
e me përmasa histerike kundër shqiptarëve dhe shtetit të Kosovës.
Kosova nuk duhet të shprehë vetëm
zhgënjimin e saj dhe të rrisë në 100 për
qind taksën doganore për produktet e
importuara nga Serbia, por më me këmbëngulje duhet të kërkojë më shumë drejtësi, njohjen e pavarësisë nga Serbia dhe
dëmshpërblim për të gjitha dëmet që i ka
bërë popullit shqiptar.
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QINDRA VIZITORË NË SPITALIN E TRAUMËS DHE NË RRJETET SOCIALE, MESAZHE URIMI PËR SHËRIMIN SA MË TË SHPEJTË TË LEGJENDËS NË KUFIRIN E TRI KOHËVE

Plaga e tretë e Gjeneral Parllakut
Pas botimit të këtij reportazhi në të përditshmet kombëtare “PANORAMA” e “BOTA SOT”, qindra miq, të afërm e bashkëpunëtorë, jo vetëm nga
Shqipëria, Kosova e Maqedonia, por dhe nga hapësira mbarëshqiptare në botë, i kanë uruar nëpërmjet rrjeteve sociale shërim të shpejtë gjeneral Parllakut
HALIL RAMA

H

eroi – legjendë në ku rin e tri kohëve, gjenerali shekullor Rrahman
Parllaku po përballon me dinjitet
edhe plagën e tretë. Atë që nuk e
mposhtën dy plagët e luftës, në
malet e Kurveleshit e të Junikut,
si dhe kalvari në burgjet e diktaturës, kurrsesi nuk mund ta
gjunjëzonte dhe kjo plaga e tretë
– thyerja para tri javësh e kockës
së këmbës së djathtë, aty ku bashkohet me legenin… U rrëzua
dhe fatkeqësisht u aksidentua
pikërisht në bibliotekën e tij
familjare me më shumë se 1000
tituj, teksa po përzgjidhte bibliogra në për kolanën me tri librat
e tij (me kujtime) “Një shekull në
memorie”. Një kontribut i vyer ky
i njeriut kurajoz, që në momente
të rëndësishme ka mbrojtur me
mençuri e trimëri çështjen tonë
kombëtare, për t’ua lënë atë si
testament brezave të sotëm e
atyre që do vijnë.
Heroi i Popullit dhe Nderi i
Kombit Rr.Parllaku e përballoi
me kurajë operacionin e radhës
ne Spitalin e Traumës në Tiranë
dhe pas vendosjes së protezës po
e rimerr veten dita-ditës. Para
disa ditësh atë e vizitoi kryetari
i KLSH-së, z. Bujar Leskaj, ndërkohë që pranë tij po tregonte
përkujdesje maksimale dr. Arben Gjonej, i njohur për kompetencën profesionale dhe shpirtin
e tij human…
Një vit më parë ata ishin
bashkë në Vlorë në përkujtim
të luftës heroike të Drashivicës.
Ndërsa bashkëbisedojnë si dy
miq, z. Leskaj ndjehet i ngazëllyer përpara një heroi të gjallë,
përpara ish– komandantit të
Njësiteve Guerile të Vlorës, që më
pas me trimëri, guxim e mençuri do të ngjiste shkallët e karrierës deri komandant i Divizionit
të V Sulmues, që luftoi edhe për
çlirimin e Kosovës dhe të viseve
shqiptare në ish-Jugosllavi e deri
zëvendësministër i Mbrojtjes.
Tek sqaron momentin e
aksidentit, biseda merr udhë e
ndalet te librat që po shkruan
gjeneral Parllaku. Është vërtetë
për t’u admiruar edhe në këtë
fushë. Librat do të ktheheshin
në të vetmin ngushëllim për të
gjatë 16 viteve e 3 muajve burg.
Gjeneral Rrahman Parllaku do
të kalonte 11 muaj në hetuesi
bashkë me të tjerë “puçistë të
ushtrisë”, si Beqir Balluku, Petrit Dume e Hito Çako. Më tej
qelia. Pikërisht aty gjenerali do
të mbahej në këmbë përmes leximeve. Gjatë viteve të dënimit,
Parllaku ka mbajtur një etore
shënimesh për të 96 librat që ka
lexuar në burg. Letërsi botërore
dhe shqiptare, mbi të cilët mbante shënime të shkurtra.
Aktualisht, tek po kalon disa
ditë jo fort të këndshme në Spitalin e Traumës, vlerësimet e tij
për librat mund të duken pak
skematike e të ndikuara edhe
nga metoda e kritikës së kohës.
Por, siç shprehet z.Leskaj (i
mirënjohur edhe për kulturën
e punën me librin), ato janë një
lëndë interesante për një studim
mbi letërsinë e lexuar në burgjet
e diktaturës. Përmes një ditari
interesant, ai sjell jo vetëm përmbajtjen e ditarit të librave, mbajtur në qeli, por edhe copëra ku-

jtimesh nga ajo periudhë tmerri,
cilët ishin hetuesit e o cerët,
ata “të vijës së partisë” dhe ata
njerëzorët, që thyenin rregullat
me një gjest sado të vogël humanizmi. Vijon biseda ku gjenerali rrëfen se si iu vu leximit dhe
ku i siguronte librat.
Libri ia mbajti të gjallë kujtesën dhe e ndihmoi të ruante
freskinë e mendimit e veprimit
edhe pasi kishte provuar torturat më mizore të Hetuesisë
Speciale. Në formimin e Rr.Parllakut, që kishte marrë shkëlqyeshëm dy klasë të llores brenda
një viti shkollor dhe që po me atë
zell për dijen e arsimimin kishte
mbaruar më pas edhe Akademinë Ushtarake në Moskë, libri
do të kishte ndikim të veçantë.
Duket qartazi kjo te “ditari i
mbajtur”, për çdo libër të lexuar, ku në pak rreshta ka shënuar: autorin, temën, idenë dhe
veprimet e personazheve. Kjo
bisedë e ngrohtë mes miqsh për
librin sikur ia lehtëson dhimbjet e plagës së tretë këtu në një
dhomë të përzgjedhur të Spitalit të Traumës, ku krahas ekipit të mjekëve, edhe dy vajzat
shembullore të gjeneralit, Lirika
e Tatjana, si dhe e treta, Shpresa që erdhi nga Italia, po bëjnë
maksimumin për babain e tyre
të dashur e të shtrenjtë.
Pranë gjeneralit janë gjendur thuajse çdo ditë miqtë e tij
më të ngushtë, nënkryetarët
e OBVL, kolonel My t Guxholli e Mira Ohri, si dhe miqtë
e bashkëpunëtoret e tij, Arian Starova e Shaqir Rexhvelaj,
gazetari e poeti Sakip Cami, Isa
Tare -“Mjeshtër i Madh”, Fiqiri Kllari – konsull i Bosnjës në
vendin tonë, Sotir Budina, Ali
Demushi, Isuf Imeraj e Trifon
Llupo, si dhe dhjetëra të tjerë.
Ndërkohë, interesim të veçantë
kanë treguar drejtuesit e Shoqatës të Veteranëve të LANÇ të
Kosovës, Zija Mulhaxha, Drita
Rexhepi e Bashkim Hisari si
dhe kreu i ish-të përndjekurve
politikë, Besim Ndregjoni e artisti Skënder Cala, “Mjeshër
i Madh”, shkrimtarët e studjuesit Nikolla Sudar e Shpendi
Topollaj
Vetë gjenerali legjendë nuk
“nguron” t’u shprehë mirënjohje
të thellë të gjithëve dhe veçanërisht gjeneral Piro Ahmetaj,
këshilltar ushtarak i Presidentit
të RSH; kreut të KLSH, z.Leskaj;
konsullit të Bosnjës, Fiqiri Kllari;
she t të Shtabit të Përgjithshëm
të FA, gjeneral Bardhyl Kollçaku;
zv/shefes të SHP të FA, gjenerale Manushaqe Shehu; drejtorit
të Spitalit të Traumës, z.Arben
Zeneli; dhe veçanërisht dr.Artan
Distafa, këtë ortoped duarartë
që mundësoi operimin e tij me

sukses; nipit Hazbi Parllaku
etj.. Teksa ndjehet mirë i rrethuar nga miq të shumtë, Parllaku ndan me ta edhe brengën
që ndoshta për herë të parë këtë
28 Nëntor nuk do jetë i mundur
të marrë pjesë në pritjen e Presidentit Meta për festat e Pavarësisë dhe Çlirimit të atdheut, por
gjithsesi është shpresëplotë për
realizimin e ëndrrës së tij: integrimin e Shqipërisë në strukturat

euroatlantike dhe Kosovën e lirë
e të pavarur.
Fjalë zemre shprehu legjenda në ku rin e tri kohëve edhe
për miqtë nga Gjakova e Prizreni: Prof.Xhevat Koshi, Skender
Fadil Hoxha, Bashkim Hisari,
Afrim Deva dhe Shukri Zherka gjatë vizitës që ata i bënë në
spitalin e traumës në Tiranë
si dhe për Prof.Shefqet Hoxha,
Dr.Fejzulla Gjabri e të tjerë nga
Shoqata “LUMA”.
Ndërkohë, pas botimit të
këtij reportazhi në të përditshmet kombëtare “PANORAMA”
e “BOTA SOT”, qindra miq, të
afërm e bashkëpunëtorë, jo
vetëm nga Shqipëria, Kosova e
Maqedonia, por dhe nga hapësira mbarëshqiptare në botë, i
kanë uruar nëpërmjet rrjeteve
sociale shërim të shpejtë gjeneral
Parllakut, ndër të cilët përmendim: studjuesin Xhemal Meçi,
shkrimtarët e kritikët letrarë të
mirënjohur Lut Hanku, Mexhit Prençi, Mentor Hoxha,Agim
Demiri, Bujana Jakova, Flamur
Shehu, Mystehak Xhemali, Viktor Gjikolaj, Masllam misim Meçi
e Ismet Balaj, ish-ministren e
Arsimit Tefta Cami, nipin Enver
Parllaku nga SHBA, ish-ushtarakët Çobo Skënderi, Demir
Rusi, Garip Lata e Përparim
Dida, Idriz Ahmetaj, intektualët
e shquar Shuaip Methasani,
Bashkim Lami, Kastriot Korro,
Xhelil Cibaku, Selman Alla, Donika Gjura, Alban Gjoni, Luan
Meta, Ilmi Cani e dhjetra të tjerë.
Është vërtetë e admirueshme
kjo përkujdesje për gjeneralin

që është fare pranë shifrës 100.
Për të është shkruar shumë. Sa
shumë e lakmojnë këtë shifër
në jetën e tyre zike, njerëz
të shtresave të ndryshme, të

të gjitha, të gjitha. Kombe që kanë
në ku jtë e tyre njerëzorë, njerëz
të tillë, besoj se bukur mirë duhet
të jenë të përkëdhelur, të jenë
më krenarë se muzetë që kanë
ndërtuar me dritë shkëlqimtare
se urat që kanë ngritur, të jenë
më të bekuar me historitë e tyre
njerëzore me betejat, me humbjet, me toret. Jeta-enciklopedi e
tij ngre mes nesh kalanë e lartë
të krenarisë që duhet ta njohim,
ta prekim dhe të futemi në mes
tyre, në mos si kështjellarë të
sprovuar, të jemi në një bedenë të
tyre… Ai është i ngjizur si tharm
urtie në urtinë e odave lumjane,
ku shkolla e urtisë bënte dhe bën
garë me atë të librave. Ai është
dhe mbetet memoria historike e
kombit… Këto dhjetë dekada vite
jetë në tri epoka, ose, e thënë pak
më thjesht 100 vite, shumë më
të pasur se ai i lakmojnë sa e sa
herë. Ai është dhe mund të jetë
një karakter i lakmuar për historianët, për historinë që ka lënë
pas vetes. Për shkrimtarët që
mund të gjejnë tharm rrë mesh

kombeve të ndryshëm! Madje
edhe urimi i vizitorëve të shumtë
këtu në spital për të është: “U
bëfsh 100!
Jemi mësuar që shumë personazhe historikë apo edhe ata
anonimët e një fshati të largët e
të afërt të një kombi t’i legjendarizojmë pas jetës që ata jetuan.
E bëjnë këtë shumë kombe në
botë. E bën dhe e ka bërë këtë
gjë dhe kombi ynë dikur dhe sot,
në një cep të tokës apo edhe larg,
siç ndodhi me Skënderbeun, me
Ali Pashë Tepelenën, Mbretin
Zog e dhjetëra personalitete të
historisë tonë kombëtare.
Por ne kemi fatin që gjeneral
Parllakun po e legjendarizojmë
që në gjallje. Rrahman Parllaku
ishte dhe mbetet Rrahman Parllaku. Ai dhe vetëm ai.
Po Rrahman Parllaku i kishte

për tregime, poezi, novela, romane. Për dietologët që duan
sekretin e tavolinës së tij në vite.
Për sociologët që shohin tek ai
sekretin e mbijetesës së tij në
burgje e në liri…”.
Shërim të shpejtë gjeneral Parllaku për ta pritur sa më
shëndetshëm ditëlindjen tuaj të
100-të, më 17 prill 2019…
Njëqind vjet është një kuotë
shumë e lartë. Gjeneral Rrahman Parllaku ka meritën se e ka
rritur këtë kuotë të lartë, megjithëse i është dashur të përballojë shumë furtuna gjatë jetës
dhe, ç’është më kryesorja, e ka
arritur jo i drobitur, por në formë
të shkëlqyer zike dhe mendore,
një formë që do ta kishin zili
edhe të rinjtë. Edhe shumë vite
të tjera, kështu siç je, vital dhe
aktiv!

Aktualisht, tek po kalon disa ditë jo fort të
këndshme në Spitalin e
Traumës, vlerësimet e tij
për librat mund të duken
pak skematike e të ndikuara edhe nga metoda e
kritikës së kohës. Por, siç
shprehet kryetari i KLSH,
Bujar Leskaj (i mirënjohur
edhe për kulturën e punën
me librin), ato janë një
lëndë interesante për një
studim mbi letërsinë e lexuar në burgjet e diktaturës
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Në Fratar të Mallakastrës u përurua busti i Heroit të Popullit Gjok Doçi

DËSHMORËT MERITOJNË
RESPEKTIN, TRADHËTIA PËRBUZJEN
Xheladin Çelmeta

• Me lejoni t’ju prezantoj Alem Toskën, një djalosh, student në degëen e arteve, që me realizimin e veprës së tij “Busti i Gjok Doçit”, ka mbrojtur “masterin”. Një i ri mallakastriot, plot talent e ndjenjë! Shembulli i një të riu
shqiptar që ndjehet krenar me vepren e realizuar. Me tha se “në të adhmen
dua të bej disa buste heronjsh....” Ky është një djalë i talentuar, që e do
Shqipërinë dhe heronjte e saj....edukatë e kultivuar. Bravo Alem!

Ë

shtë emocionuese të marrësh
pjesë ne një event të tillë kaq
të rëndësishëm, si ky për Heroin e Popullit Gjok Doçi. Kur asim për
këtë hero, mendja na shkon menjëherë
tek dhjetra e dhjetra të rinj e të reja të
asaj kohë të zjarrtë të luftës partizane,
të cilët të frymëzuar nga ëndrra e madhe e lirisë, lanë vendlindjen e tyre, lanë
familjet; rrëmbyen armët; dhe u nisën
mal më mal e shteg më shteg, për të
luftuar dhëmb për dhëmb me pushtuesin, kudo që të ishte ai. Met Hasa ishte
nga Kërçukja e Ndroqit dhe u vra në
Pukë. Kajo Kara li ishte nga Pogradeci,
dhe u vra në Pezë. Gjok Doçi, ky djalosh;
ky trim i rrallë ishte nga Lura dhe u
vra në Mallakastër; pasi kishte marrë
pjesë në disa nga luftimet më të përgjakshme të LANÇ, si; në pritën e Barmashit, në Qafën e Qarrit, në luftën e
Dervenit, në Kalanë e Margëlliçit, etj, etj.
Gjok Doçi, ashtu si të gjithë luftëtarët e
tjerë të brigadave partizane, e dinte fare
mirë, se lufta nuk njeh kompromise, se
po shkove në fushën e betejës, duhet
të jesh i gatshëm edhe për sakri cën
më sublime, të japësh edhe jetën për
Atdhe. Kështu, Gjok Doçi vuri interes-

in e Shqipërisë mbi gjithçka; edhe mbi
jetën e tij. Ndaj vepra e tij ka frymëzuar
e do vazhdojë të frymëzojë brezat. Sot,
rëndomë, në mënyrën më paradoksale ndodh që për bashkëpunëtorët e
fashizmit të shkruhen libra, të bëhen
ceremoni shtetërore me protokolle zyrtare; të ngrihen buste, etj, etj; por unë
besoj se edhe vetë ideatorët e këtyre
formaliteteve; e dinë mirë që këto akte
bëhen vetëm për konjukturat e mo-

mentit; pasi në fakt, ato nuk frymëzojnë askënd; se tradhëtia nuk frymëzon;
por meriton përbuzjen. Kurse vepra e
pavdekshme e Gjok Doçit, vepra e të
gjithë heronjve e dëshmorëve tanë të

lavdishëm frymëzon gjithë Kombin, përjetësisht. Lavdi Gjok Doçit, lavdi partizanëve legjendarë, lavdi dëshmorëve te
Mallakastrës, lavdi gjithë heronjve dhe
dëshmorëve të Shqipërisë.

Më shumë mbështetje për muzetë nga Ministria e Kulturës, Bashkitë dhe bisnesi privat

NË MUZEUN HISTORIK DHE ETNOGRAFIK TË DIBRËS
Sakip CAMI
Historia mbetet histori. Tradita mbetet
traditë. Kjo mund të thuhet për popujt e
mëdhenj dhe të vegjël, për krahinat e vendit tonë deri për individë me emër.
Dibra ka patur histori dhe traditë, por
ka patur dhe ka edhe muze historik dhe
etnogra k. Muzeu historik i Dibrës ka ardhur nga koha në kohë duke u pasuruar
dhe jo duke u varfëruar. Kjo, edhe për meritë të drejtorëve të tij ndër vite që nga krijimi
e deri më sot. Historianët Hilmi Sadikaj,
Hysen Lala, Gafur Zoto e bënë pjesë të
jetës së tyre punën në muze dhe pasurimin
e tij. Sot punonjës të tjerë të devotshëm e
vazhdojnë punën e tyre. Vizitova këto ditë
Muzeun Historik dhe Etnogra k të Dibrës
në qytetin e Peshkopisë. Në llim mendova se do të ishte shkatërruar si në shumë
vende të tjera, ose të paktën do të shihja
një gjë të stisur si muze. Por përkundrazi.
Muzeu ishte vendosur në ndërtesën e ish
Shtëpisë së Kulturës “Haki Stërmilli” , një
ndërtesë dykatëshe, ndonëse e vjetër, por
e mirëmbajtur.
Na priti përgjegjësja e këtij institucioni
Morena Ruçi, e cila na shoqëroi dhe na
shpjegoi të gjitha pavionet e muzeut që nga

Foto e Shkollës së Parë në Trebisht të Gollobordës

Foto e sofrës dibranë në muzeun etnograﬁk

Këngët, vallet dhe kostumet popullore një risi
e mrekullueshme në dasmat e sotme dibrane

pavioni i arkeologjisë që mbahej nën kujdesin e arkeologut Prof. Dr. Adem Bunguri
dhe që ishte pasuruar me gjetje të reja ku
binte në sy një poçe e madhe me diametër
mbi dy metra, e cila tregon se në Dibër
është përgatitur vera dhe është kultivuar
rrushi qysh në kohët e prehistorisë së Dibrës. Një punë të lavdërueshme ka bërë
edhe historiani Mois Murra, i cili vetëm
para një viti botoi historinë e Dibrës që nga
antikiteti deri në monarki. Ai u nda para
kophe , por la një sërë librash dhe studimesh me karakter historik. Moisiu vinte
shpesh në muze, tregon Morena dhe sillte
dokumente e fakte të reja.
Po kështu edhe historiani tjetër dibran
Iljas Kaca e ka lidhur jetën me këtë muze
dhe me historinë e Dibrës. Për çdo gjë, thotë
Morena ne pyesim profesor Iljazin. Edhe Iljazi ka botuar një sërë studimesh historike.
Studimet e tij e kanë kaluar ku rin e Dibrës. Ata kanë karakter mbarëkombëtar.
Ajo që të bie në sy, tani në vitin e Skënderbeut, se përveç muzeumeve lokale për
Skënderbeun në vendlindjen e të atit të tij
në Çidhën e Kastriot është pasuruar edhe
muzeu i qarkut me dokumente e fakte tye
reja si vula dhe stema e Skënderbeut, harta e betejave të tij etj.
Një vend të rëndësishëm në muze zë

periudha e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
dhe e Lidhjes së Dibrës, gura e Iljaz Pashë
Dibrës (Qokut) dhe më pas periudha e pavarësisë, delegatët e saj Dom Nikollë Kaçorii, nënkryetari i Qeverisë Ismail Qemalit,
Vehbi Dibra kryetar i Pleqësisë (Parlamentit) të Shqipërisë dhe Ha z Sherif Langu
që arriti në ditën e dytë të pavarësisë, ai
që hapi dhjetra shkolla shqipe në Shqipëri
dhe në viset shqiptare në Maqedoni.
Dibra është e njohur për Qeverinë e
Arrasit, fshati dibran që strehoi qeverinë
e viteve -20, për luftërat kundër serbëve
sepse dibranët nuk e njoftën kurrë ku rin e
vitit 1913, sepse ka vetëm një Dibër, Dibra
e bashkuar. Dibranët luftuan dhe derdhën
gjakun lumë me Elez Isu n në krye.
Ajo që të bën përshtypje është edhe
fakti që muzeu pas viteve -90 ka pësuar
ndryshime edhe në përmbajtje. Pavioni
i Luftës antifashiste nacional çlirimtare
përmban edhe çetat nacionaliste të viteve
1940 – 1943, edhe çetat partizane, edhe
betejat dhe dëshmorët që luftuan në Dibër
të Madhe. Kjo është një risi që ka ardhur
natyrshëm dhe në kohën e duhur nga historianët dibranë.
Një pavion të rëndësishëm zë edhe
lufta për dije dhe dituri , lufta për shkollën
shqipe, veprimtaria e Klubit “Bashkimi”

të Dibrës së Madhe, veprimtaria e Josif
Bagerit, Seit Najdenit, Haki Stërmilit, Haki
Sharo t etj.
Vizituam edhe muzeun etnogra k. Të
bie menjëherë në sy sofra dibrane, ajo
sofër e rrumbullakër, sofër bujare ku kanë
ngrënë bukë të ngrohtë çerepi dhe gjizë dibre dibranët dhe miqtë e tyre ndër mote.
Të bien në sy enët e bakrit, mangallët
e mëdhenj që mbusheshin me prush dhe
mbanin ngrohtë odën e burrave në çdo
qoshe të saj, atë odë që ka çuar në kuvende e në luftëra trimat dibranë.
Veshjet popullore përbënin një pjesë
të rëndësishme të këtij muzeu. Por mua,
si dibran dhe si njohës i këtij thesari të
popullit dibran më ra në sy mungesa e të
gjitha veshjeve të zonave të Dibrës, si të
Gollobordës, të Zerqanit, të Zall Dardhës,
etj , veshjet e burrave dhe të grave. Ato
mungojnë. Ka vetëm një model sa për ta
parë. E pyes Morenën: Përse nuk janë të
gjitha veshjet popullore të të gjitha trevae
të Dibrës ? Morena më thotë si e zënë në
faj:” Nuk kemi fonde për t’i blerë. Janë të
shtrenjta. Prodhohen vetëm në mënyrë artizanale. Kanë lluar t’i blejnë dhe t’i mbajnë shqiptarët jashtë Shqipërisë. Një sensiblizim më i madh mund të aktivizojë edhe
bisnesmenët , edhe institucionet e vendit,
edhe OJF, OJQ etj.
Kohët e fundit, falë bisnesit privat, pronarëve të lokaleve të dasmave në Dibër
është futur një risi. Në çdo dasëm kërcehen valle popullore me kostume popullore
, me valltarë të moshës nga 05 vjeç deri në
75 vjeç. Kostumet popullore janë blerë nga
këta pronarë lokalesh , që krahas timit të
tryre përhapin kulturën popullore dibrane.
Është një kënaqësi e jashtëzakonshme
kur shikon këta fëmijë të vegjël, që së bashku me prindërit dhe gjyshërit çojnë më tej
traditën popullore. Tradita vazhdon…
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IN MEMORIAM
Historia e bijve të Familjes patriote që rrëmbeu Hajgelën e Krajlit të Malit Zi

15 vjet pa veteranin dhe ish
ushtarakun shembullor Frano Gjonej
JETËN TONË NUK E KURSEJMË
AS PËR FE AS PËR ATDHE
Frano, i biri i Palit dhe Diles ishte
krenar për origjinën paraardhëse të Fisit Gjonej që llon nga Frano, që nga tre
vëzezërit: Cako Gjeka, Gjon Gjeka dhe
Zef (Mark ) Gjeka. Për historinë e Fisit dhe konkretisht për këta vëllezër ka
shkruar dhe Gazeta Ylli i Kuq. Në kohën
e pushtimit tyrk këta tre vëllezër i shkaktuan një dëm shumë të madh perandorisë osmane, duke vrarë shumë ushtarë
turq. është ky një kontribut i çmuar për
mbrojtjen e Atdheut dhe të Krishtërimit në zonat e Shkrelit, dhe konkretisht
këta kanë jetuar në Bzhetë të Shrelit
Malësi e Madhe.
Pas një përndjekjeje të madhe nga
ushtria turke u detyruan të mbyllen
në shpellën e Rragamit dhe një grua së
bashku me gruan e Vezirit ndërmjetësuan që të bëhej një takim mes këtyre
tre vëllezërve dhe Vezirit.Veziri pranoj
të tërhiqej nga zona e Malësisë së Madhe, por ju kërkoj kushtin që nëse do
të kishin mundësi të merrnin Kalin që
quhej (Hajgela) e Krajlit të Malit Zi e t’ia
sjellnin. Gjoni nga ku rrjedh edhe prejardhja e Franit shkoi në Malin e Zi dhe
në një natë feste arriti të futet tek Krajli
i Malit Zi dhe me vete kishte lesh deleje
dhe katër shamia, nga ku i mbushi këmbët e kalit me lesh deleje dhe ua lidhi me
shami që të mos kërsisnin dhe e mori
kalin e Krajlit duke e sjellë në Shqipëri.
Veziri i cili kishte humbur një numër të
madh të ushtarëve të tij, pasi ka parë
kalin që quhej (Hajgela) e Krajlit të Malit
Zi ka arritur t’u nënshtrohet këtyre tre
vëllezërve duke ju thënë: kërkoni çfarë
të doni dhe do tua plotësoj.
-Të largohesh nga trojet e vendi
jonë i janë përgjigjur, sepse jetën tonë
nuk e kursejmë as për Fe as për Atdhe. Veziri u tërhoq dhe kurrë ne nuk
shkeli në ato zona.
FAMILJE SOLIDE ME DISA
DJEM ME FORMIM USHTARAK
Gjon Gjekes i lind djali Curo, Curos
i lindi djali Palim baba i Franos. Pali
baba i Franos martohet me Dilen që
ishte Shqiptare me origjinë nga Mali
i Zi i Jugosllavisë, e sit Sinishtaj e
cila tregonte me shumë krenari për
vëllezërit e sajë,(Dajat e Franos) ku
duke mos kursyer jetën e Tyre arritën ta japin në mbrojtjen e kalasë
së Duçiçit duke mbajtur
amurin
Shqiptar dhe në trupin e seicilit janë
numëruar nga mbi 50 plagë. Frani
kishte dy vëllezër Gjekën dhe Pjetrin
të cilët ishin shumë bujarë dhe shumë
trima si dhe tre motra Agia, Lena,
Mria. Gjeka ka një djalë, Markun dhe
dy vajza Gjystia dhe Luçia; nga vajzat
ka plotë nipa dhe mbesa. Pjetri ka 9
fëmijë 7 djem dhe 2 vajza ku dy djemt
e Pjetrit, nipat e Franit ishin O cer
Ndue Gjonej dhe Rrok Gjonej, o cer i
lartë policie i cili u arratis në Jugosllavi dhe sot ndodhet në Kanada si
dhe nipi i Franos nga motra Age është
O cer Policie, Pjerin Gjokaj - ish Shef
rendi në Shkoder, Lezhë e Mirditë, aktualisht në zonën e Shkodres.
Frano me bashkëshorten Lula
kishin gjashtë fëmijë; nga këto katër
vajza Dranja, Vitore, Maria Vera dhe
dy djem: Marashi i cili mbaroi Aka-

• Frano Gjonej nga fshati Trush i Shkodrës i përket
plejadës së ish luftëtarëve të lirisë që kontribuan gjatë
Luftës së Dytë Botërore si dhe asaj të ish ushtarakëve
shembullorë të Ushtrisë Shqiptare të pasluftës. Ndonëse
kanë kaluar 15 vjet nga vdekja e tij ai kujtohet me nderim të veçantë, nga familjarët, të afërmit, shokët, miqtë e
bashkëpunëtorët. Vetë jeta dhe vepra e tij prej luftëtari
e kuadri shembullor e veshi atë me pavdekësi. Frano
Gjonej ka lindur në Fshatin Trush të Shkodrës më 19
gusht 1920 dhe ka ndërruar jetë me18 shkurt 2003.

deminë Ushtarake ne Tiranë dhe ka
gjashtë fëmijë 3 djem dhe 3 vajza dhe
Paulini i cili ishte Ekonomist në Semete Trush-Shkoder dhe ka tre djem.
Një hallë e Franos e quajtur Mara ka
kenë Murgeshë Françeskane, e quajtur Moter Françeska e cila ka dhënë
një kontribut të jashtëzakonshëm në
shërbimin e të gjithë zonës pasi kishte
bërë dhe një kurs për Infermiere dhe
rrobaqepëse. Edhe në kohën e regjimit
komunist nuk pushoi së reshturi duke
ndihmuar mbarë njerëzimin pa dallim
feje si dhe Meshtarët e mbetur gjallë.
KUSH ISHTE FRANO GJONEJ
Frano Gjonej në moshë fare të re
përkrahu Luftën për çlirimin e vendit
nga okupatori nazifashist, duke u renditur me luftëtarët e lirisë që në vitin
1943. Më pas u inkuadrua partizan në
në Brigaden e 23 sulmuese në Krujë,
duke marrë pjesë në të gjitha luftrimet
e kësaj brigade deri në vitin 1945. Pas
çilirimit mbaroi Akademinë Ushtarake
(Skënderbegas) (Shkollën e Bashkuar)
dhe për 9 vjet ka ken Ushtarak me
Ministrinë e Mbrojtjes me Z. Prokop
Murra, ku dhe gradat lloi ti rrisë me
radhë, por për arsye shënetësore u
detyrua të largohej nga ushtria. Falë
zgjuarsisë dhe larpamësisë së tij, ndjeu rrekun e ideologjisë komuniste,
ndaj dhe nuk dëshironte të vazhdonte më në ushtri, pasi vizioni i tij ishte
drejt Europës dhe jo drejt komunizmit
i cili shum shpejt po luftonte kundër
kulteve fetare. “Nëse do vazhdoja O cer, thoshte do të kundërshtoja të
bëja atë që kërkonin dhe si do të internohej pamvarsisht se jeta nuk mu
dhimbte, por si”.
Shërbeu si Nenkryetar dhe sek-

retar keshilli në fshatin Trush për 20
vite. Gjatë kohës që ka qenë në këshill
është munduar të japin kontributin e
tijë të jashtezakonshëm në mbrojtjen
e përfaqësuesve fetar si p.sh duke lajmëruar Priftat që Meshën që kishin në
mend ta kremtonin në vendin e caktuar, ta ndryshonin pasi në këshill ishte
vendosur rrethimi dhe arrestimi në

sistemi i egër, e dinin dhe e njihnin
tipin e Franos që ishte me karakter të
fortë dhe nuk u përulej lehtë të tjerëve.
Kjo pasi siç duket edhe nga origjina,
pasi edhe paraardhësit e tij nuk ishin
mposhtur nga Veziri Turk për rreth
500 vjet. Edhe pasi është larguar nga
këshilli, pas 20 vjetëve përsëri ishte
një ndër burrat më të rrallë të zonës i

orën e kremtimit në befasi.
Dom Zef Gilën si dhe shumë
Meshtar të tjerë arriti ti shpëtonte
duke i lajmëruar. E kishte plagë në
zemër një Meshtar nga Dajçi i Bregut
të Bunës, siç duket porositësi nuk e
njoftoi dhe e arrestuan dhe e pushkatuan. Është piketuar se i mbronte Meshtarët por edhe pse egzistonte

cili pyetej dhe merrnin sygjerime prej
tij për çdo gjë. Kjo, pasi sytë e Tijë
ishin me vizionin e Krishter drejt Europës, duke ritheksuar dhe një herë se
një Hallë e kishte Moter Françeskane.
“Kur më ftonin në raste gëzimesh, më
thoshte, preferoja të ulesha në fund
të tryezës dhe gjithmonë me forcë më
kërkonin të dilja në krye”.

HISTORIA E NJË LETRE ANONIME DËRGUAR DIKTATORIT HOXHA
Vajza e Franos, Marie Frano Gjonej,
banuese në fshatin Trush-Shkodër, me
profesionin agronome në Velipojë deri në
llimet e demokracisë, që ka mbaruar
Institutin Bujqësor në Kamëz, i shkruan
Enver Hoxhes këtë letër anonime, me
dorën e majtë, me rastin e tufëzimit të
bagëtive dhe marrjen e tokës fshatarëve,
në vitin 1979:
Letër udhëheqësit Enver Hoxha.
Toka është si Nana e mirë që lindë

fëmijë të shëndetshëm. Për Nanat tona
që lindin fëmijë për ditë dhe që janë brezi
i ri e ardhmja e Shqipërisë që do të çojnë
stafetën e revolucionit lart e me lartë!!!??
Si do ti ushqejnë Femijet tre herë në ditë
me supë me një lugë vaj ?!!! Me tufëzimin
e bagëtive dhe me marrjen e tokës fshatarëve, populli do të katandiset drejt një
varferie të paparë.
Pershëndetje revolucionare 7 të rinjë
të Fshatit Trush.

Ja dhe pergjigjia nga Enver Hoxha:
I dashur popull , Partia gaboj, revolucioni nuk kthehet prapa, personat të kapen dhe të varen në litarë.
I juaji Enver Hoxha.
Hetuesia mori vajzën e Franos si
të dyshuarën e parë për veri kimin e shkrimit.(Ajo e kishte shkruar
letrën me doren e majtë). Të ngjashme
dolën vetëm germa m, n, e ngjashme
(Vijon në faqen 9)
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JUBILARE
Sesion shkencor në Peshkopi, kushtuar Kastriotëve, Skënderbeut, jetës dhe luftërave të tij 25-vjeçare

Akademikët “vulosin” origjinën
dibrane të Skënderbeut

P

rof.dr.Bernard Zotaj postoi
para disa ditësh në faqen e
tij në facebook disa foto nga
veprimtaritë festive të zhvilluara më
datë 25.11.2018, në Dibër, në kuadër
të Vitit të Skënderbeut, me diçiturën:
“Nga veprimtaria në Sinë të Dibrës,
në vendlindjen e Skenderbeut”. Siç
është bërë e ditur po atë ditë u mbajt
dhe një sesion shkencor në Peshkopi,
kushtuar Kastriotëve, Skënderbeut,
jetës dhe luftërave të tij 25-vjeçare.
Unionin i Krijuesve Dibranë
vlerëson se ky aktivitet kulmor në
të gjithë Vitin e Skënderbeut u re-

alizua mjaft mirë falë ndihmës dhe
mbështetjes së pakursyer të miqve

dhe kolegëve.
Një falënderim i veçantë shkon për

FESTA
Shembull i shkëlqyer i Bashkisë Këlcyrë në mbështetje të veprimtarive përkujtimore të batakioneve e brigadave partizane

KAJCË, FESTOHET 75 VJETORI I BATALIONIT “DESHNICA”
Mbas Koferencës së Pezës, në Ballaban me
4 Dhjetor 1942 u mblodhën përfaqësuesit e të
gjitha fshatrave të krahinës së Deshnicës, ku
u miratua platforma e luftës antifashtiste nacionalçlirimtare, e cila çoi më vonë në krijimin
e batalionit partizan “Deshnica” me 16 tetor
1943 në Kajcë, nga çetat “Deshnica”, “Çlirimi”
dhe “Riza Velçishti”. Qysh në llim komandant
u caktua Abdyl Harka dhe komisar Halit Selfo.
i deleguar i qarkut Gjirokastër ishte Birçe Sinemati. Duke u sprovuar në luftimin, më vonë u
riorganizua me shtab luftarak me komandant
Xhako Kajca dhe komisar Lumo Pavari.
Rruga luftarake në disa beteja ku dhanë
jeten disa dëshmorë çoi në inkuadrimin më 25
Prill 1944 të këtyre batalioneve në Brigadën e
8 sulmuese në Sheper të Zagorisë. Batalioni
vazhdoi luftimet për çlirimin e disa qyteteve dhe
të Tiranes si dhe përtej ku jve shtetëror deri ne
Vishegrad.
Në këtë pervjetor jubilar, për ta festuar me
madhështi, Bashkia Këlcyrë, Njësia Administrative Elbasan, drejtoria e Shkolles se Mesme
“Zyriha Xhako” dhe SHAK “Deshnica”, Dega
Përmet morën masa për ta përkujtuar me solemnitet. Morën pjesë qinra bashkëfshatarë
nga Kajca dhe fshatrat përreth, pasardhës
të veteranëve dhe familjeve të dëshnmorëve
si dhe nxënës të shkollës që mban emrin e
dëshmores. Nderuan me pjesemarrjen e tyre
Kryetari i Bashkisë Kelcyrë, Klement Ndoni,
Kryetarja e Këshillit Bashkiak Përmet, Miranda
Habili, Përgjegjësja e Zyrës Arsimore Permet,
Alma Hoxha, Përgjegjesi i Njësisë Administrative Ballaban Dashnor Memisha, KV Permet
Shpetim Sadiku, Anëtari i Kryesisë FD Muharrem Kamani. Kryetari i SHAK Permet, Kastriot Bezati, Kryetari i SHAK “Deshnica” Gezim
Meta, Drejtoresha e shkollës “Zyriha Xhako”,
Nertila Nebia dhe Kryetari i fshatit Kajcë, Adriatik Muka, etj.
U krijua një ambient festiv me këngë dhe
marshe partizane. Para lapidarit që përkujton
këtë ngjarje nën tingujt e Himnit Kombëtar, u
bënë homazhe dhe u mbajt një minutë heshtje
për të nderuar sakri cat e kuadrove dhe partizanëve dhe gjakun e dëshmorëve. U vendosën
kurora me lule nga Bashkia, Komiteti i Veteranëve, OBVL dhe familjet e dëshmorëve.
Gezim Meta hapi ceremoninë dhe u uroj
mireseardhjen në Kajcën heroike të pranishmëve për 75 - vjetorin e bataljonit “Deshnica”, i cili mblodhi rreth vetes burrat e mençur
dhe trima të cilët dhanë kontributin e tyre për
çlirimin e vendit.
Historiani Kastriot Bezati foli për kontributin
e popullit të Deshnices gjatë LANÇL. Ai bëri një
ekspoze të gjerë dhe u ndal te lufta luftarake
dhe betejat e zhvilluara nga bataljoni partizan
“Deshnica” dhe dëhmorët e saj që dhanë jetën
për liri. Kryetari i Bashkisë Këlcyrë, Klement
Ndoni uroi pjesëmarrësit për festën që tashmë
është bërë traditë e përvitshme, duke theksuar

• Drejtoresha e shkollës së mesme “Zyriha Xhako”, Nertila Nebia premtoi se
këtë emër do e mbajnë me nder, do gjallërojnë aktivitetet dhe ftoi nxënëset
Kristina Murataj dhe Eni Duro për të përshëndetur dhe drejtuar recitalin
me poezi kushtuar dëshmorëve, kuadrove të batalionit dhe partizanëve të saj
trima me premtimin: “Do jemi gjithmonë pasardhës veteranë dhe gjakun e
dëshmorëve do ta mbrojmë me jetën tonë”.

që t’i kujtojmë këto ngjarje dhe t’u trasmetojmë
brezave, sidomos të rinjve, traditat luftarake të
krahinës që të mos e harrojnë gjakun e dëshmorëve.
Përshëndeti dhe uroi në emër të Komitetit
të Veteranëve, Shpëtim Sadiku, i cili uroi dhe
shtroi nevojën e shtimit të radhëve me pasardhës, frekuentimin e shtypit, mirëmbajtjen e simboleve, lapidarëve dhe pllakëve përkujtimore,
si dhe punën me rininë dhe në veçanti me atë
shkollore, për të rrënjosur ndjenjën e atdhetarizmit.
Gezim Meta foli për Kajcën dhe kajcallinjtë
të cilët u lidhën ngushtë me LANÇL dhe solli kujtime për Kajcën nga autorë të ndryshëm
nëpërmjet botimeve dhe nga organet e shtypit. Drejtoresha e shkollës së mesme “Zyriha
Xhako”, Nertila Nebia tha se ndihemi krenarë
që shkolla jonë mban emrin e dëshmores. Ajo
premtoi se këtë emër do e mbajnë me nder, do
gjallërojnë aktivitetet dhe ftoi nxeneset Kristina Murataj dhe Eni Duro për të përshëndetur

dhe drejtuar recitalin me poezi kushtuar dëshmorëve, kuadrove të batalionit dhe partizanëve
të saj trima me premtimin: “Do jemi gjithmonë
pasardhës veteranë dhe gjakun e dëshmorëve
do ta mbrojmë me jetën tonë”.
Nën drejtimin e mësuesit të tyre Vasil Stefodhari nxënësit:Sadik Xhako, Klevisa Çomollari, Eriola Laimeri, Sidorela Telhaj, Bleona Mullaj, Megi Karati, Briselda Telhaj, Adem Agushi,
Silvana Kokolishta, Alma Zyba, Juri Karati,
Elfrida Berdellima interpretuan me nivel të lartë
artistik dhe mbyllën këtë vepritari jubilare homazh përkujtimor, kushtuar 75 vjetorit të krijimit
të bataljonit partizan “Deshnica”.
Për nder të pjesmarreësve Bashkia Këlcyrë
shtroi një drekë në lokalin e Bilbil Ali Ahmetit në
Ballaban e cila mes haresë, dollive dhe këngëve
kaloi gëzueshëm me urimin” “mirupafshim në
përvjetorë të tjerë”.
Përgatiti kronikën dhe fotot:
Muharem Kamani

të gjithë ata që kontribuuan në realizimin e kësaj veprimtarie të rëndësishme me karakter historik:
-Profesor Paskal Milo, profesor
Bernard Zoto, dr.Asllan Zemani-drejtor i Muzeut të Forcave të Armatosura, kolonel Azis Keta, z.Haki Përnezha-studiues,
z.Zyber
Gjoni-Dr.i
Shkencave, z.Ali Hoxha-studiues,
të cilët jo vetëm ishin të pranishëm
në këtë veprimtari shumë të rëndësishme shkencore, por edhe mbajtën
kumtesa të mirëpërgatitura, kushtuar Skënderbeut, jetës dhe luftërave
të tij.
Po ashtu Unionin i Krijuesve Dibranë i shpreh mirënjohje Shoqatës
“Çidhna dhe Kastriotet”, e cila ishte
shumë bashkëpunuese.
E rëndësishme nga këto veprimtari festive ishte “vulosja” e origjinës
dibrane të Skënderbeut nga akademikët pjesëmarrës. U rikon rmua
kështu vërtetësia e tezës së Prof.Kristo Frashërit. Siç dihet, momenti vendimtar që e lidhi shkencëtarin Kristo Frashëri me trevën e Dibrës është
puna e gjatë, shumë e madhe që ai ka
bërë në promovimin dhe mbrojtjen e
hipotezës së origjinës së Kastriotëve
nga Dibra, duke e kurorëzuar atë me
një monogra , nga më të plotat dhe të
bazuara shkencërisht, për Heroin tonë
Kombëtar Gjergj Kastriotin (SKËNDERBEU). Ky është edhe shtegu prej
nga Kristo Frashëri ka ardhur tek
shkrimi i një historie për Dibrën.
“Gjergj Kastrioti Skënderbeu arriti në Sinë të Çidhnës! Si atëherë,
kur ia ishte vetëm 38 vjeç, kur kthehej nga beteja e Nishit, nga ishte nisur më 3 nëntor 1443, dhe mbërriti
më 10 nëntor 1443, me uniformën e
komandantit të ushtrisë osmane, kur
s’kishte as përkrenare dykrenore, kur
nuk kishte as vulë, stemë dhe amur,
sepse atëherë nuk e kishte marrë Krujën e nuk kishte formuar shtetin e
Arbrit”,-shkruan ndër të tjera Gazeta
“Dibra” .

HISTORIA E NJË LETRE ANONIME DËRGUAR DIKTATORIT HOXHA
(Vijon nga faqja 8)
30% . Gjatë këtyre viteve qendroi
në shënjester nga regjimi komunist
por nuk e trembte as vdekja, pasi e
shikonte se kjo ishte një mënyrë ekzekutuese avash - avash nga varfëria.
“Nuk trembesha për vete, thoshte, por
për internimin dhe persekutimin e
Fisit”. Djali i Franos, Marash Gjonej
ka mbaruar Shkollën e Bashkuar
“Skënderbej” në Tiranë por pasi ka
lluar misionin e Tijë O cer i është

kërkuar nga nëna e tijë Lula së bashku me hallën e Babes, Mara që ishte
Murgeshë ta linte uniformën e o cerit.
Kjo pasi sistemi komunist dhe vizioni
drejt Europës ishin dy të kundërta që
nuk përshtateshin.
Frano dhe bashkëshortja Lula gjatë
sistemit komunist nuk reshtën në
mënyrë edhe pse të fshehtë, ti edukonin fëmijët e tyre si dhe nipat e mbesat
në frymën e Krishterë, duke ju mësuar
uratet, duke i Pagëzuar me Meshtarët
që jetonin, si dhe duke festuar festat

gjithmonë. Porosi e tyre ishte që asnjëherë mos dilni nga shtëpia pa bërë
shenjën e Kryqit si dhe kur hani e ini
e mos harroni Uratët etj.
Edhe pse kane kaluar mbi 15 vjet
që Frano nuk jeton më zikisht, si dhe
bashkëshortja e tijë Lula, Ata mbeten
gjithmonë në zemrat dhe mendjet e
pasardhësve të kësaj familje me tradita atdhetarie, ndërohë kujtohen e
nderohen nga e gjithë zona e Trushit e
mbarë Shkodra.
H.RAMA
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IN MEMORIAM

ATDHETARI E LUFTËTARI I NJOHUR
E TRIM, XHEMË PJETRUSH GECAJ

Nuredin Sadik Lushaj*
Unë, si studiues i thjeshtë i traditave më të mira në Malësinë e Gjakovës (Tropojë), ruaj kujtime të paharruara nga veteranët e LANÇl, si:
Malë Sadiku, Selim Zenuni, Sadik
Selmani, Malë Halili, Adem Alia e
të tjerë, që kam pasur nderin dhe
fatin t’i njoh nga afër e të bisedoj
me ta, personalisht.
Në këtë shkrim, me pak radhë,
dëshiroj të as për një trim dhe
luftëtar të paepur për lirinë e Atdheut, me origjinë nga fshati Curraj i
Epërm i krahinës Nikaj-Mërtur. Pikërisht atje ishte djepi i Eposit të Kreshnikëve, bazë e sigurtë e strehimit të
Trimit të Vegjëlisë, Bacë Bajram Curri dhe e trimave të LANÇl. Ky burrë
quhej Xhemë Pjetrush Gecaj, i lindur
në fshatin Markaj, të Malësisë së Gjakovës (Tropojë), më 17 janar 1917. Që
në fëmini, ai u mbrujt në familjen e tij
me traditat dhe idealet e shenjta atdhetare, u frymëzua nga heroizmi shekullor i brezave të zonës së Nikaj-Mërturit dhe tërë Malësisë së Gjakovës e
mbarë Kombit tonë.
Ky djalosh arsimdashës e mbaroi
shkollën llore 5-klasëshe në fshatin
Bujan dhe më pas u mor pak kohë me
bujqësi e blegtori. E thirrën ushtar,
por pas 6 muajsh e liruan dhe shkoi
pranë
familjes.
Megjithatë,përsëri
e mobilizuan ushtar dhe e dërguan
në frontin e luftës italo-greke. Atje u
njoh edhe me djem nga krahina tjera
të Shqipërisë, ndër të cilët ishte Beqir
Ballkuku, me të cilën mbajti lidhje të
mira edhe pas çlirimit të Atdheut e u
pikëllua pa masë, nga pushkatimi i
tij. Mirëpo, së bashku me disa djem
nga Malësia, Xhema nuk dëshironte të
merrte pjesë në atë luftë të padrejtë të
fashizmit italian. Prandaj u arratis dhe
menjëherë shkoi në vendlindje. Por
fashistët e kërkonin dhe e gjurmonin
këmba-këmbës, prandaj ai vepronte në
fshehtësi kundër tyre. Në llim të vitit
1942, Xhema shkoi në qytetin e Prizrenit, ku ra në kontakt me partizanë të
çetës “Emin Duraku” dhe u njoh nga
afër me Xheladin Hanën e Veli Niman
Doçin. Ky i fundit, e nxori nga burgu i

Gjakovës, pasi atë e arrestuan italianët.
Në vazhdimësi, me krijimin e çetës
partizane të Gashit, që ishte e para në
rrethin e Tropojës dhe ndër të parat në
tërë Shqipërinë, u rreshtua aty partizan. Komandant ishte Ramë Muja dhe
komisar Beqir Ndou, ky i dërguar nga
PKSH për gjallërimin e lëvizjes antifashiste, në ato anë e më gjerë. Në atë
kohë dhe më vonë, Xhemë Gecaj bashkëpunoi me bashkëkrahinasit: Veli
Niman Doçi, Idriz Mulosmani, Rexhep
Valbona, Mujë Sokoli, Jahë S.Mani,
Mehmet Bajrami e dhjetëra malësorë
trima, që u ngritën me armë në dorë
dhe me vendosmëri, kundër pushtimit fashist.të vendit tonë. Trimi Xhemë
Gecaj, i cili mbante pseudonimin
“Shkumbini”, u dallua për guxim e
trimëri të rrallë në shumë luftime dhe
aksione të rëndësishme të luftës për
çlirim, si në Qafë-Prushi, Bicaj e Domjan, në aksionin e rrugës Kukës-Prizren, në Luftën e Reçit etj. Ai besonte në
ato ideale dhe krijimin e nje Shqipërie
demokratike, të lirë e të pavarur. Ka
qenë pjesëmarrës aktiv në Besëlidhjen e Malësisë së Gjakovës (Tropojë),
te Ura e Kolgecajt, më 28 gusht 1943.
Duke sjellë postën dhe aparatet radio-ndërlidhëse, ky malësor i guximshëm e rrezikoi disa herë jetën e tij.
Ato ai i merrte në Gjakovë dhe i dërgonte në fshatin Gri, te shtëpia e Malë
Sadik Malajt dhe në vende të tjera, ku
qëndronte shtapi i forcave partizane.
Kështu veproi, pa u lodhur e me guxim të pashoq, qyshë nga nëntori 1943
dhe deri më 13 shkurt 1944. Gjatë Operacionit të Dimërit vuajti shumë për
strehimin e bazës materiale të Shtabit
partizan të Kosovës, ku Xhema ishte
korrier dhe bënin pjesë: Fadil Hoxha,
Hajdar Dushi, Bije Vokshi etj.
Me krijimin e Brigadës së 25-të Sulmuese të Malësisë së Gjakovës (Tropojë), në vjeshtën e vitit 1944, Xhemë
Gecaj u caktua intendent i batalionit
të parë, me komandant Idriz Rexhep
Mulosmanin. Në prill 1945, kaloi po
me këtë detyrë në Brigadën e 6-të
Sulmuese, formacion me luftëtarë të
Shqiprisë së Jugut.
Gjatë luftimeve çlirimtare, në Kosovë
dhe në tokat e Serbisë, në Judovnik,
Sanxhak e Priepolje etj., Xhemë Gecaj
u sëmur rëndë nga tifoja, sëmundje që
u përhap në atë kohë. Gjithashtu, iu
ngrinë të dyja këmbët, nga bora, ngricat e të ftohtit, pasoja që do t’i lenin
gjurmë tërë jetën. Atje u mjekua në
spitalin e Ivanovës dhe në pranverën e
vitit 1945, pra kur Shqipëria ishte e çliruar, atë e sollën në spitalin e Korçës.
Aty e gjeti ish-shoku i tij në frontin
italo-grek dhe atëherë me detyrë të
lartë në Ushtrinë tonë, Beqir Balluku. Meqenëse Xhema ishte shkëputur disa kohë nga shokët e Luftës në
formacionet partizane, të tjerët nuk ia
dinin mirë meritat e shumta, para dhe
në periudhën e LANÇL. Prandaj dhe,
me organizimin e Ushtrisë Popullore,
nuk iu dha grada o cer. Por shoku i
tij B.Balluku, tashmë o cer madhor,
e dërgoi në kursin e kuali kimit, të
Shollës së Bashkuar të O cerëve, në

u dallua si veprimtar shoqëror, në drejtimin e organizatave të masave të asaj
kohe, në aksionet e ndryshme etj.
Xhemë Gecaj, me bashkëshorte
Farijen, nga familja e njohur gjirokastrite Ganaj, lindën, rritën dhe edukuan gjashtë djem e një vajzë. Këta
kanë qenë kurdoherë shembullorë,
në shkollë e punë, vetë e me familjet
që krijuan, duke ruajtur e trashëguar
cilësitë më të mira të paraardhësve
dhe të prindërve të tyre. Këtë udhë e
vazdojnë tani edhe nipat e mbesat e
tyre, kudo që ndodhen, brenda ose
jashtë Atdheut.
Xhema la vazhdimisht gjurmët e një
njeriu të mirë, të thjeshtë e dashamirës. Po përmendi këtu, për shembull,
se kujtohet për mirë edhe gjesti i tij, në
vitet e luftës partizane, kur i shpëtoi
jetën një djali nga fshati Gri, për nderin, që ky i kishte bërë më parë.
Për trimërinë e treguar gjatë luftës
partizane, Xhemë Gecaj është nderuar me disa medalje e urdhëra të ndryshëm, si: “Medalja e Çlirimit”, “Medalja e Kujtimit”, Urdhëri “Ylli i Kuq”, dy
“Medalje Trimërie” etj. Zemra e tij pushoi së rrahuri, pas një jete të vështirë,
por të nderuar nga shoqëria dhe gjithë
ata që e njohën, më 4 qershor 1990.
Në përcjelljen për në banesën e fundit,
përveç banorëve të sektorit Xhafzotaj
e NB Sukth, atje shkuan familjarë,
bashkëluftëtarë, miq e dashamirë nga
Durrësi e Tirana, nga Lezha e Shkodra. Por ishin të pranishëm dhe bashkëluftëtarë nga Malësia e Gjakovës
(Tropoja). Pas fjalimeve të rastit, mbi
varrin e tij u vendosën shumë kurora
me lule, se ato Xhemë Gecaj i meritonte për jetën e tij të përkushtuar ndaj
popullit e Atdheut.
Për jetën e thjeshtë të këtij lufttari
trim dhe veterani të paharruar, kanë
shkruar në shtyp i ndjeri Idriz Shehi,
ish-kryetar i Komitetit të Veteranëve
të Luftës, në Tiranë dhe veterani e

Tiranë.
Pas gradimit o cer, Xhemë Gecaj
shërbeu me nder e devotshmëri në
disa rrethe të vendit, si: Tiranë, Korçë,
Vlorë, Mat etj, me detyra të ndryshme,
deri shef organizimi regjimenti. Mori
pjesë me armë në dorë në provokacoionet e gushtit 1949, në ku rin shqiptaro-grek dhe përsëri u dallua për
trimëri e guxim të rrallë. Prandaj, më
pas, i dhanë “Urdhërin e Trimërisë”,
krahas atij që kishte marrë nga lufta
partizane. Në ato vite ishte pjesëmarres dhe në aksionin për ndërtimin e
hidrocentralit mbi lumin e Matit.
Në vitin 1955, për llogari të pakësimit të Forcave të Armatosura, e liruan nga ushtria, me gradën toger
dhe Xhema u vendos familjarisht në
sektorin Xhafzotaj, të ish-Ndërmarrjes Bujësore të Sukthit. Për të përballuar problemet jetësore, kreu një
kurs për infermier veterinar. Më pas u
ndesh me mjaft vështirësi të njohura
të kohës, të cilat i kaloi me ndershmëri
e guxim.
Mbasi mbushi moshën e caktuar, doli në pension, në llimin e vitit
1972. Por edhe më tej ai nuk qëndroi i
mënjanuar nga problemet e jetës, por

shkrimtari Resul Bedo. Kur Xhema
u nda përgjithnjë nga jeta, u botua
një homazh në gazetën “Shkëlzeni”
të Malësisë së Gjakovës (Tropojë). Por
dhe vetë ai botoi e la në dorëshkrim
kujtime për aksione të ndryshme, gjatë
luftës partizane, si për atë të zhvilluar
në rrugën Kukës-Prizren (te “Veteranët
tregojnë”) etj.
Me këtë rast, kur po na jepet
mundësia për të publikuar përsëri,
këto pak radhë, për trimin luftëtar e
të paepur për lirinë e Atdheut dhe njeriun e mirë, Xhemë Pjetrush Gecaj,
shprehim mirënjohjen tonë për luftën
e sakri cat e bëra nga ai dhe përulemi
me nderim e respekt, para kujtimit të
tij.
* Arsimtar veteran e studiues
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LIBRI
DËSHMORËT E BELSHINËS NË FAQET E NJË BOTIMI ME VLERË, ME AUTOR ANËTARIN E KRYESISË SË OBVL

Kol Dedaj sjell vlera në Panteonin e Lirisë
Xhemal Meçi
Studiues - Mjeshtër i Madh

A

utori, Ing. Kol Nikollë Dedaj
pas botimit të një vepre
shkencore model “Bazat e
matjeve në vlerësimin e pasurive të paluajtshme” (BM-VPP), e miratuar me
vendim nr.240, prot., datë 24.02.2016
nga Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Transportit, në
Universitetin Politeknik të Tiranës,
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit,
del para lexuesve dhe studiuesve me
librin monogra k, historiko-etnogra k
“Në Panteonin e Lirisë”.
Ing. Kol Dedaj, prej vitesh punon
për përgatitjen e këtij botimi. E ndiente detyrë morale ndaj këtyre “Bijve
të Lirisë” që sakri kuan rininë, jetën
e pasurinë e tyre në shërbim të Lirisë dhe Pavarësisë së popullit dhe atdheut, duke mbetur fanar ndriçues i
pashuar në tokën e atdheut të vet që
nga malet e larta e të lavdishme të
Berishës dhe mbarë trojeve etnike të
Shqipërisë natyrale.
Ing. Kol Dedaj, nga viti në vit u
interesua të siguronte dokumenta arkivore, botimet, këngët, që u
kushtoheshin këtyre dëshmorëve, të
mblidhen dhe pas një studimi të kujdesshëm, si dhe të konsultimeve të
vazhdueshme me Muzeun Historik të
Pukës, arriti të përgatisë këtë monogra me vlera historike pak të njohura në tërësi, siç po e realizon tani Ing.
Kol Dedaj. Duhet pranuar e mirëpritur se pasuria e madhe e materialit
burimor është vlerësuar me të drejtë
prej autorit duke arritur që portretet
e luftëtarëve dëshmorë të jenë sa më
të plotë dhe mjaft konkretë. Kështu
do t’ua bëjë të mundur studiuesve e
autorëve të ndryshëm që të citojnë
edhe këta dëshmorë gjatë pasqyrimit
të vlerave luftarake për Liri e Pavarësi
të Berishës, Pukës e mbarë Atdheut.
Duke e analizuar këtë vepër të Ing.
Kol Dedës, shohim se ç’përpjekje serioze dhe të vështira ka bërë autori për
ta trajtuar në mënyrë organike tërësore
gjithë materialin e mbledhur me aq kujdes e përkushtim në funksion të jetës e
të veprës së këtyre luftëtarëve të paraqitur, tre prej të cilëve janë shpallur dëshmorë të Atdheut.
I pari, Mark Dedë Marku, (1840 - 5
dhjetor 1910), luftëtar kundër reformave të Tanzimatit, në mbrojtje të autonomisë së malësisë dhe pjesëmarrës
në mbrojtje të Plavës e Gucisë, si dhe
të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, të udhëheqësve të saj, mbështetës i vendosur
i kryengritjeve antiosmane, 1908, 1909
dhe 1910; frymëzues i bijëve të vet që
të mos e ndërprisnin rezistencën antiosmane deri në çlirimin e plotë të atdheut,
si dhe kundër serbo-malazezëve që donin të vendosnin një pushtim të dytë, të
mos i ulnin armët.
I dyti, Dëshmor i Atdheut, Mëhill
Mark Deda, (1889-1915), pjesëmarrës
trim në çetën e të vëllait, Ndoc Mark
Dedës dhe luftëtar i kësaj çete që nga
viti 1910-1915, kur mbeti i vrarë prej
pushtuesve malazezë në dyluftim me
ta, në Dukagjin, prill 1915. Në çdo aksion të çetës si me 5 dhjetor 1910 kur ra
dëshmor i ati Mark Dedë Marku, në Qyqesh më 1911 ku u bllokuan disa forca
osmane që donin ta sulmonin Berishën
në befasi. Po kështu merr pjesë në çetën
e drejtuar prej Ndocit në përcjelljen e
patriotit arbëresh Torenc Toçit në Mirditë, në Klos të Fanit dhe në Kimëz të
Spaçit, si dhe në kryengritjen e Lezhës

më 1911, dhe më 1912-’13, në luftime
kundër forcave serbo-malazeze gjatë
rrethimit të Shkodrës, siç pat luftuar me
guxim për çlirimin e Pukës në qershor e
shtator të vitit 1912.
I treti, Dëshmori i Atdheut Ndoc
Mark Deda (1880-1915), Trimi legjendar i Berishës, i Pukës e i kombit
shqiptar, guximi i të cilit u duk sidomos
kur ushtria e madhe osmane e Shefqet
Turgut Pashës kërkoi çarmatosjen e
malësorëve. Ndoc Mark Deda bashkë
me vëllezërit Mëhillin e Gjergjin (Qytetar
Nderi i Komunës Iballë) dhe me bashkë luftëtarë të tjerë vendosën që të mos
i dorëzonin armët. Për më tepër formoi
çetën dhe bëri lëvizje demonstrative me
çetën e tij nëpër Berishë, duke ngjallë
shqetësim në mbarë kazanë e Pukës.
Kështu vepruan edhe çetat e tjera të
Brigjeve të Drinit, duke alarmuar forcat
e xhandarmërisë Pukë e Iballë, sa autoritetet osmane të vilajetit të Shkodrës
i kërkuan ndihmë oborrit perandorak të
Sulltanit, gjë që i këndohej në këngën e
rapsodit të shquar të maleve Prendush
Gega:
“ N’at Stamboll po kndon gazeta/Ç’a
ka thanë Ndoc Mark Deda/S’i nep armët
sa t’jet’jeta/ Sa t’jet’jeta armët s’i nap/
Për pa i la zaptit me gjak!”
Forca ushtarake e xhandarmërie së
Pukës e të Iballës i rrethonin “Natën
e Shënkollit”, më 5 dhjetor 1910, që
është një festë familjare tradicionale,
por trimat e Berishës nuk u gjetën
në befasi, përkundrazi, rezistuan me
armë, sa shkaktuan të vrarë e të plagosur në radhët e armikut. Çeta i erdhi në ndihmë Ndocit, duke sulmuar
rrethuesit dhe duke siguruar strehimin e tij me vëllezërit e plagosur në
vendin e quajtur “Te then Drini Qafën” që quhet Shpella e “Ndoc Mark
Dedës”. Gjatë dimrit, të ndihmuar prej
vendasve, arritën të mjekoheshin e të
ushqeheshin derisa u shëruan dhe u
kthyen në Berishë.
Forcat e xhandarmërisë osmane
bënë edhe një përpjekje për ta goditur Ndocin dhe trimat e tij në llim të
vitit 1911 nga ana e Qyqeshit, por pa
sukses, pasi ai dhe çeta i kishin marrë
masat me kohë dhe i pritën me armë,
aq sa i detyruan të tërhiqen në panik.
Ndoci, duke parë situatën kryengritëse
në Pukë, Mirditë, Malësi të Madhe,
Shkodër, etj; vendosi të dalë në aksione luftarake jashtë Pukës. Kështu,
nga fundi i prillit 1911 me vëllezërit

përcollën për në Mirditë Terenc Toçin
së bashku me bajraktarin e Berishës
dhe të Bugjonit, sikurse do ta gjejmë
edhe në kryengritjen e Lezhës më
1911. E njohur është edhe ndihma
vendimtare që i dha Midhës në betejën
e luftës kundër forcave osmane, korrik
1912. Gjithashtu, roli i tij luftarak qe i
rëndësishëm në sulmin për çlirimin e
Pukës, qershor deri në shtator 1912,
si edhe në luftën e Shkodrës më 1912’13 kundër pushtuesve serbo-malazezë. Ndoci me çetën e tij e forca të
Dukagjinit i sulmoi disa herë deri në
Vrakë, duke vrarë disa prej ushtarëve

serbë, që luftonin kundër Shkodrës
së rrethuar, siç do të luftonte në prill
1915 kundër forcave malazeze gjatë
përpjekjeve për pushtimin e Dukagjinit në Mollë të Shoshit, ku ra dëshmor Mëhilli, vëllai i Ndocit dhe ai vet
mori plagë të rënda, prej të cilave vdiq
në korrik 1915.
Këto janë disa nga përpjekjet e
Ndocit me armë në dorë për Liri e Pavarësi të Berishës, Pukës dhe të mbarë
atdheut, aq sa kujtimet historike e
kënga popullore vazhdon t’i thurë lavdi:
“Të shkoi jeta me armë në dorë,
Jo vetëm në malet e Berishës,
Por kudo nëpër Atdhe, o Ylli i
Dritës!”
Kol Deda, për sa i përket strukturës
së librit “Në Panteonin e Lirisë”, duhet
pohuar se ka sjellë në të edhe mjaft
vlerësime e të dhëna nga studiues,
personalitete e autorë shkrimesh etj.,
duke e bërë botimin më të plotë e organik.
E gjithë kjo punë e kryer prej Ing.
Kol Dedës me durim e përkushtim, e
shtrirë në kohë, paraqitet si një ndihmesë e veçantë në historiogra në tonë
deri me përmasa kombëtare, si një
model për botime të tilla të autorëve
për Pukën e më gjerë.
Si përfundim, mund të thuhet me
të drejtë se në përmasat e këtij botimi
është realizuar tërësisht gura individuale dhe kolektive të Dëshmorëve
të Lirisë, Dëshmorëve të Belshinës, aq
sa për vet autorin mund të shkruajmë:
“Atë që bënë të parët e tu me armë
në dorë, / Ti, o Kol, e shkrove në libër
si autor!”

“Popujt, Viset e Pukës,... kanë shumë zakone ﬁsnike”.
(Frang Bardhi, RELACIONE 1634-1650,..Tiranë 1965, V-II, f.85)
“Sipas të dhënave, Berisha është ﬁsi më i lashtë e më ﬁsnik ndër të
gjithë ﬁset shqiptare. Ata janë banorë rrënjas”.
(Personazhet kryesore të Shqipërisë ... Tiranë, 2016, f.157)
“Berisha është e dëgjuar si ﬁsi kryesor i malësisë dhe njerëzit e tij
njihen si: ﬁsnikë, trima, bujarë, besnikë, mikpritës dhe për punë të
tjera të mira”.
(Domeniko Pasi, “Njeriu në ..7 Bajrakët”, Romë 1933, V-I, f.296)
“Berisha konsiderohet nga tradita një nga ﬁset më të moçme në
Shqipërinë e veriut, e njohur për vetitë morale shumë të larta: “Berishë Burrnia”,
(Giussepe Valentini, E drejta e komuniteteve në traditën ... f.268)
“Fisi i Berishës është një nga ﬁset më të sojmë të Shqipërisë dhe
gëzon autoritet të madh”
(Th. Ippen, “Malësia e Shqipërisë veriperëndimore,, f.59)
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DEKORIMI
Gjeneral Parllaku vlerëson kontributin e trashëgimtares të një prej delegatëve të Konferencës së Bujanit

Presidenti Meta dekoron Mimoza
Dajçin “Për Merita të Veçanta Civile”
Halil RAMA

P

residenti i Republikës Ilir Meta
ka dekoruar Znj.Mimoza Dajçi
me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile”. Në ceremoninë e Organizuar
nga Kryetari i Organizatës të Bashkuar të
Veteranëve të LANÇ, gjenerali 100-vjeçar
Rrahman Parllaku – Hero i Popullit dhe
Nderi i Kombit, dekorata iu dorëzua Znj.
Dajçi nga Sekretari i Përgjithshëm i Presidencës, z.Alqi Bllako, ndërkohë që në këtë
ceremoni ishin të pranishëm edhe gjeneral Piro Ahmetaj, Këshilltar ushtarak i
Kreut të Shtetit si dhe z.Majlind Lazimi,
këshilltar ekonomik i Presidentit Meta.
Në prani edhe të anëtarëve të tjerë
të Kryesisë së OBVL, nënkryetarit My t
Guxholli, Sekretarit të Përgjithshëm Halil
Rama, Sekretarit Organizativ Trifon Llupo, etj, z.Bllako bëri të ditur se Presidenti
i Republikës e ka dekoruar znj.Dajçi me
Nr. Dekreti 10923, datë 29.10.2018, me
motivacionin: “Në vlerësim të veprimtarisë humanitare si themeluese e Organizatës së Gruas shqiptaro - amerikane
‘Hope&Peace’, për kontributin e vyer,
dhënë në mbrojtje të të drejtave të njeriut,
si dhe për mbështetjen ndaj grave dhe
fëmijëve në nevojë”.
Gjeneral Parllaku, në fjalën e tij përshëndetëse, pasi i shprehu mirënjohjen
Presidentit Meta për konsiderimin e
propozimit të OBVL në vlerësim të kontributit të Znj.Mimoza Dajçi, evidentoi
origjinën e saj, si bija e delegatit të Konferencës së Bujanit, Enver Dajçi, ish i burgosur politik i regjimit komunist dhe mbesë
e Familjes së shquara Boletini. Kreu i OBVL-së foli gjithashtu për kontributin e znj.
Dajçi si kryetare e Degës së kësaj organizate në New York për promovimin dhe
mbrojtjen e vlerave të LANÇ. “Dimensionit
të saj si gazetare i bashkangjitet edhe aktivizmi i theksuar, veçanërisht në përpjekjet qytetare për çështjen tonë kombëtare.
Si pinjolle e një familje atdhetare ajo nuk
nguron të shkojë deri në Hagë për të investiguar krimet e Millosheviçit kundër
kosovarëve, ashtu siç bën analiza perfekte për genocidin e pashëmbullt komunist
në Shqipëri”,-tha ndër të tjera gjeneral

Parllaku.
Me këtë rast, në një nga mjediset luksoze të Hotel “Mornac” në Tiranë, u promovua edhe libri i ri i autores Mimoza Dajçi
“E bukura nën pranga” . Me një karrierë
gati 30 vjeçare në shtypin e shkruar, Mimoza Dajçi është tashmë një zë dinjitoz
në publicistikën shqiptare. Në librin e saj
të ri “E bukura nën pranga”, ajo ka përmbledhur vetëm një pjesë të krijimtarisë së
saj publicistike. Por pa asnjë mëdyshje ky
libër është befasi në botimet e fundit. Mimoza të befason me diapazonin e gjerë e
njohuritë e saj për jetën dhe me mënyrën
e të rrëfyerit të ngjarjeve e fenomeneve në
reportazhet, skicat letrare, essetë e përshkrimet. Nëpërmjet tyre, si edhe në tre
poezitë e përzgjedhura ajo prezantohet me
një leksik të pasur dhe një model gjuhësor për t’u marrë si shembull nga bashkëkohësit dhe veçanërisht nga gazetarët e
rinj. Dhe padyshim, pjesa e portretizimit
është testi i saktë i profesionalizmit të saj,
të cilin e kalon shkëlqyeshëm në pro let
e Isa Boletinit, Mine Mulosmanit, Rukie
Ndreut e të disa biznesmenëve të sukssesshëm shqiptarë në SHBA.
Themeluese e Organizatës së Gruas
Shqiptaro - Amerikane The women’s Organization “Hope & Peace” në SHBA, qëndrestare, aktive e orëve të para të Lëvizjes
për Demokraci në Shqipëri, Mimoza Dajçi
është pjesëmarrëse në hedhjen e bustit
të diktatorit Hoxha në Tiranë familjarisht
me të atin, vajzën - në atë kohë 6 vjeçare,

e të gjithë familjen e saj, deri tek Qyteti
Studenti për ditë e netë në solidarizim
me studentët grevistë. Ish themeluesja
dhe Sekretarja e Përgjithshme e Shoqatës së Gruas ish-të Përndjekur Politike
të Shqipërisë, pasi ka patur të atin Enver
Dajçi të burgosur politik dhe xhaxhain
Rasim Dajçi të pushkatuar nga komunizmi në Prizren në nëntor të vitit 1943,
do të provonte dhe përballonte me dinjitet

kutuar politike nga regjimi komunist në
Shqipëri, si dhe për të dëshmuar mbi
persekucionin e saj familjar.
Çdo fundviti së bashku me liderët

peshën e rëndë të persekutimit nga djajtë
e atij sistemi makabër.
Me organizatën që ajo drejton në SHBA
ka ngritur vazhdimisht zërin për të drejtat
e gruas së ish të burgosur dhe persekutuar nga regjimi komunist në Shqipëri, si
dhe për gruan e dhunuar e malltrajtuar
nga lufta e makinerisë serbe në Kosovë
deri në OKB, Hagë si dhe ka mbështetur
lirimin e liderëve të Kosovës në Hagë, të Z.
Ramush Haradinaj në Hagë dhe Francë,
me protesta në Manhattan, së bashku
me Assemblyman Mark Gjonaj si dhe me
materiale publicistike në media. Së bashku me Shoqatën “Duart e hapura” kanë
sjellë në Shqipëri ndihma humanitare me
rastin e përmbytjeteve me anë të kryqit të
Kuq Shqiptar.
Në shkurt të vitit 2018 u intervistua
nga TV - BBC si gazetare dhe ish e perse-

politik dhe anëtarët e organizatës “Hope
& Peace” në New York ndajnë ndihma në
ushqime dhe paisje shkollore për gratë
dhe fëmijët me të ardhura të pakta nanciare.
Ajo është tepër aktive në median e
shkruar dhe elektronike. Shpesh herë
në emër të Organizatës “Hope &Peace”,
Mimoza me anëtaret e tjera dalin me
deklarata publike në mbrojtje të të drejtave të gruas së dhunuar në familje nga
bashkëshortët, etj. Si gazetare dhe lidere
në komunitet është intervistuar disa herë
nga TV - Zëri i Amerikës.
Si drejtuese e organizatës “Hope &
Peace” në New York për të drejtat civile ka
qenë e ftuar në Samitin Botëror të Gruas
në Japoni, New York, Samitin e C 20 dhe
G 20 në Hamburg të Gjermanisë dhe para
disa ditësh në Argjentinë.

