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SHQIPËRIA, 
106 vjet shtet 

Halil RAMA

Këtë 28 Nëntor mbushen 106 vjet që kur 
u shpall Shqipëria shtet. Shpallja e Pavarë-
sisë së Shqipërisë më 28 Nëntor 1912, në 
Vlorë është rezultat i luftërave shekullore të 
shqiptarëve për të pasur shtetin e tyre dhe 
për të kthyer lirinë e humbur që nga vdek-
ja e Gjergj Kastriotit – Skënderbeut në vitin 
1468.  Me vendimin historik të Kuvendit 
të Vlorës Shqipëria u shpall shtet sovran, 
duke shpëtuar, jo vetëm nga zgjedha pesë 
shekullore otomane, por edhe nga kur-
thet që kurdiseshin nga shtetet fqinje për 
copëtimin e saj. Me ketë akt u realizua e 
drejta imediate që edhe shqiptarët në terri-
torin e vet të banuar qysh nga lashtësia me 
gjuhë, kulturë, histori dhe identitet të vet të 
jenë të pavarur dhe ta kenë shtetin e tyre. 

Lufta për identitetin kombëtar u inten-
sifi kua me Lëvizjen e Rilindjes Kombëtare 
të fi lluar në dekadën e  tretë të sh. XIX-të 
dhe vazhdon deri në shpalljen e Pavarë-
sisë së Shqipërisë.  Impulse të forta lindjes 
së shtetit shqiptar i dha Lidhja e Prizrenit 
(1878), e cila zgjodhi udhëheqësit ushtarak 
e politik që u vunë në krye të kryengrit-
jeve që u bënë për çlirimin kombëtar nga 
robëria turke. Ndërkohë për fat të keq të 
shqiptarëve Kongresi i Berlinit (1878) nën 
trusninë e Rusisë dhe shteteve tjera padre-
jtësisht ua ndau territoret shqiptare Malit 
të zi, Serbisë dhe Greqisë. Gjatë Luftës së 
Parë Botërore shteti i ri shqiptar u posh-
tua nga Serbia, Italia, Mali Zi, Greqia, 
Franca dhe Austro Hungaria. Më 21 janar 
1925, Asambleja Kushtetuese e shpal-
li Shqipërinë Republikë Parlamentare, tri 
vjet më vonë (1 shtator 1928) Shqipëria u 
shpall Mbretëri Demokratike Parlamenta-
re. Italia fashiste, me 7 prill 1939 e push-
toi Shqipërinë dhe kështu shpalli fundin e 
Mbretërisë së Ahmet Zogut. Me 28 nëntor 
1944, Shqipëria u çlirua nga pushtuesit 
nazi-fashist. Për afro gjysëm shekulli, në 
sistemin e diktaturës komuniste (1944-
1990), Shqipëria përjetoi genocidin më të 
pashembullt. Në çerekshekullin e fundit, 
Shqipëria - shtet demokratik pluralist ka 
bërë progres në proçeset e integrimit euro-
atlantik, duke synuar anëtarësimin në BE.

Ky takim i kreut të shtetit me Heroin e Popullit dhe Nderin e Kom-
bit, Parllaku u fokusua gjithashtu te përgatitjet që duhen bërë për 
festat e 28-29 nëntorit, me synimin për të përcjellë mesazhin e do-
mosdoshmërisë së transmetimit tek brezat e ardhshëm të historisë së 
lavdishme të LANÇ
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Brigada e Dytë Sul-
muese është një nga 
formacionet e para 

të mëdha partizane, e cila si 
pjesë përbërëse e Ushtrisë 
Nacionalçlirimtare, u kri-
jua me vendim dhe me urd-
hër të Shtabit të Përgjitshëm 
qysh në tetor 1943. Por do 
të ishte data 28 Nëntor (dita 
e shpalljes së Pavarësisë së 
Shqipërisë) data zyrtare e kri-
jimit dhe fshati Shëngjergj i 
Tiranës vendi ku u inagurua 
Brig.II-të S.

Dita e inagurimit të saj 
shënoi një ngjarje me rëndë-
si të madhe politike dhe ush-
tarake si për UNÇSH ashtu 
edhe për mbarë Lëvizjen An-
tifashiste Nacionalçlirimtare 
të vendit.

Siç dihet Brig.II-të S pati si 
bazë të formimit të saj zonën e 
Shëngjergjit, Çermenikës dhe 
Martaneshit që ndodheshin 
në qendër të Shqipërisë me 
hapësira teritoriale të çliru-
ara e me baza të siguruara 
të furnizimit në juridiksionin 
e qarkut ushtarak partizan 
që drejtohej nga Kadri Hox-
ha. Përsa i përket bazës sho-
qërore politike të zonës ku u 
formua Brigada, ajo banohej 
nga fshatarë të varfër por pa-
triotë të cilët përbënin shu-
micën dërmuese të banorëve 
të këtyre krahinave. Prandaj 
kur Fronti NÇL lëshoi kush-
trimin e luftës për liri kundër 
pushtuesve të huaj, popul-
li i këtyre krahinave u ngrit 
i tëri në këmbë qysh në prill 
1942 dhe u lidh ngushtë me 
Lëvizjen Antifashiste Nacio-
nalçlirimtare duke e përkra-
hur atë pa rezerva moral-
isht e materialisht, si dhe 
me pjesëmarrje direkte në 
formacionet luftarake par-
tizane. Po kështu populli i 
këtyre krahinave kuntribuoj 
me strehimin dhe furnizimin 
e reparteve partizane në 
përgjithësi me ushqime e ar-
matime të zëna nga çarma-
tosja e një pjese të madhe të 
ushtrisë italiane që kishte 
kapitulluar në shtator 1943, 
duke ia dorëzuar të gjitha 
këto armatime Brig.II-të 
S që në këtë kohë ishte në 
formim e sipër.

Duhet pohuar pa mëdy-
shje se, ata që mbajtën bar-
rën kryesore të lidhjeve të 
ngushta të popullit të këtyre 
krahinave me Luftën Anti-
fashiste Nacionalçlirimtare 
dhe i qëndruan besnik deri 
në fund LANÇ, për krahinën 
e Çermenikës, Shëngjergjit 
dhe Martaneshit kanë qenë 
patriotët e shquar shqip-
tarë Beg Balla në Orenjë, Ali 
Shtëpani në Shëngjergj dhe 
Baba Faja në Martanesh.

Koha, vendi dhe momen-
tet në të cilat u krijua Brig.

Brigada e Dytë Sulmuese dha mbi 85 dëshmorë në altarin e lirisë gjatë LANÇ të popullit shqiptar

Brigada partizane që u inagurua ditën e Pavarësisë
• Shtatëdhjetëepesë vjet kanë kaluar nga dita e krijimit të Brig.II-të S. Populli ynë dhe ne veter-

anët e LANÇ përulemi me respekt përpara veprës të partizanëve shqiptarë në përgjithësi dhe 
veçanërisht atyre të Brig.II-të S, të cilët bashkërisht nënshkruan me grykën e pushkës çlirimin 
e Shqipërisë nga pushtuesit e huaj duke e rreshtuar vendin tonë në krah të koalicionit të madh 
antifashist botëror që drejtohej nga aleatët e mëdhenj SHBA, BS dhe Britania e Madhe

II-të S karakterizoheshin 
nga një numër vështirësish 
serioze; ishte stinë vjeshte 
me shira e reshje atmos-
ferike që nuk pushonin; 
dimri po afronte dhe zona ku 
grumbulloheshin partizanët 
që do të hynin në brigadë 
paraqitej një ndër teri-
toret me ekonomi të varfër 
dhe me klimë të ftohtë, në 
një terren tepër të thyer 
malor. Ndërsa nga pikëpam-
ja e situatës ishte pikër-
isht pragu i Operacionit 
të madh Armik të Dimrit, 
të cilin pushtuesit nazistë 
dhe bashkëpunëtorët e tyre 
shqiptarë e kishin përgati-
tur prej kohësh, duke patur 
si qëllim që me anë të këtij 
operacioni të shkatërronin 
Ushtrinë Nacionalçlirimtare 
dhe ta shuanin krejt luftën 
tonë, e cila ishte bërë tmerr 
për armiqtë dhe shpresë për 
popullin.

Brigada e II-të S përsh-
koi një rrugë të lavdishme, 
të përgjakshme, të mbushur 
në çdo fazë të Luftës me 
shembuj vetmohimi dhe 
akte të heroizmit kolek-
tiv, duke plotësuar gjith-
monë me nder detyrat poli-
tiko-ushtarake të caktuara 
nga Shtabi i Përgjithshëm.

Historia e Brigadës së II-
të S është historia e luftës 
dhe e përpjekjeve të atyre 
bijve dhe bijave që erd-
hën në gjirin e kësaj njësie 
nga zonat dhe krahinat e 
ndryshme të Tiranës, El-
basanit, Mallkastrës, Kur-
veleshit, Beratit, Korçës, 
Devollit, Kolonjës etj. Këta 
bij e bija të thjeshtë të pop-
ullit, duke lënë vullnetarisht 

vendet, vatrat dhe qetësinë 
familjare, hynë në një famil-
je të madhe partizane, ku 
luftuan me vetmohim pa 
kursyer as gjakun dhe jetën 
e tyre në emër të çështjes 
të çlirimit të Shqipërisë nga 
okupatorët nazifashistë. Në 
këtë luftë të lavdishme ata 
dhanë kontributin e vet më 
të çmuar.

Brigada e II-të S luftoi 
kundër armiqve të shumtë, 
si kundër pushtuesve nazi-
fashistë ashtu edhe kundër 
reaksionit të brendshëm. 
Ajo veproi në krahina të 
ndryshme të Shqipërisë të 
Mesme dhe të Jugut si: në 
Qarkun e Dibrës së Madhe, 
në zonën e Matit e të Mar-
taneshit, të Çermenikës, 
në krahinën e Qarrishtës, 
të Shëngjergjit, në Zaran-
ikë të Elbasanit, në rajonin 
e Dajtit, në territorin fush-
or të Tiranës dhe brenda në 
kryeqytet, në zonën e Fushë 
Krujës, të Ishmit, të Pezës, të 
Darësisë së Peqinit, të Dum-
resë e Gramshit, të Gorë-
Oparit, në rrethin e Përmetit 
në krahinën e Dangëllisë, 
të Vithkuqit, në fushën e 
Korçës e Devollit, në rrethin 
e Pogradecit, në rajonin e 
Strugës dhe të Prrenjasit.

Në gjithë veprimtarinë e 
vet luftarake, brigada kreu 
shumë luftime në shkallë 
njësie, batalioni dhe kom-
panie. Veprimet luftarake u 
karakterizuan nga sulme të 
fuqishme e të vazhdueshme 
mbi armikun. Në situa-
ta nga më të ndërlikuarat, 
duke vepruar me guxim e 
trimëri, ajo çau rrethime 
të ndryshme të armikut si 
gjatë Operacionit Armik të 

Dimrit (1943-1944) në Çer-
menikë, në Pezë, në Brar e 
Mauri dhe në Operacionin 
armik të Qershorit 1944 në 
Dangëlli.

Gjatë mësymjes së përg-
jithshme të Ushtrisë Na-
cionalçlirimtare për çlirim-
in e Shqipërisë së Mesme 
e të Veriut, Brig.II-të S e 
ndodhur në drejtimin Jug-
lindor të Shqipërisë luaj-
ti një rol të rëndësishëm si 
forcë goditëse në këtë drej-
tim për dëmtimin e kolonave 
gjermane që tërhiqesh-
in nga Greqia nëpër ter-
itorin tonë gjatë rrugëve 
automobilistike Leskov-
ik-Korçë-Bilisht-Kapshticë 
dhe Strugë-Qafë Thanë-Li-
brazhd, të cilat ishin të 
vetmet rrugë të tërheqjes 
së tyre nëpër Shqipërinë e 
Jugut. Në Qarkun e Korçës 
Brig.II-të S zhvilloi një vep-
rimtari të gjerë luftarake. Me 
formacionet e saj të shtrira 
gjatë gjithë rrugës automo-
bilistike që nga Leskoviku 
deri në Kapshticë dhe që 
nga Struga deri në Prren-
jas, ajo mbajti nën godit-
je të vazhdueshme kolonat 
armike dhe pikëmbështet-
jet e tyre të fortifikuara të 
cilat ishin të vendosura 
gjatë këtyre rrugëve, duke 
ju shkaktuar atyre dëme të 
mëdha në njerëz e materiale 
ushtarake.

Brigada, në bashkëve-
prim me forcat partizane 
të batalioneve territori-
ale asgjësoi përfundimisht 
reaksionin në krahinat 
e Kolonjës, Devollit e të 
Korçës dhe likujdoi në përg-
jithësi kundërveprimin e 
tyre të armatosur në këto 
krahina. Brigada e II-të S 
çliroi qytetet e Leskovikut e 
të Ersekës dhe në bashkëve-
prim me Brig.IX-të S çliroi 
qytetin e Korçës, një nga 
qytetet kryesore të vendit.

Përvoja luftarake e 
Brigadës së II-të S është me 
shumë vlerë, sepse burimi 
prej nga lindi dhe u formua 
ajo ka qenë jeta dhe rruga 
e saj e gjatë plot përpjekje 
e luftë kundra pushtuesve 
nazifashistë dhe bash-
këpunëtorëve të tyre. Ajo 
luajti rolin që i takonte në 
kuadrin e përgjithshëm të 
luftës të UNÇSH e cila dha 
një kontribut të rëndë-
sishëm për çlirimin e plotë 
të Shqipërisë.

Nga gjiri i kësaj lufte 
dolën një plejadë e tërë per-
sonalitetesh të spikatura 
ushtarake e politike, të cilët 
me pjekuri e vendosmëri, në 
zjarrin e betejave të ashpra 
fitimtare kundër pushtuesve 
të huaj u bënë promotorë të 
luftës antifashiste të njësive 
dhe reparteve partizane që 
komanduan.

Duke vlerësuar LANÇ, 
natyrshëm mendimi shkon 
tek madhështia e njerëzve 
që e drejtuan atë. Briga-
da e II-të S nxori nga gji-
ri i saj me dhjetra kuadro. 
Ato ishin njerëz të thjeshtë, 
bashkëkombas të nderu-
ar, pa përvojën e duhur por 
me kurajo, patriotizëm e me 
përgjegjësi qytetare morën 
mbi supet e tyre një detyrë 
sa të vështirë, aq edhe të 
lavdishme, të udhëheqin 
luftën e armatosur kundër 
pushtuesve dhe ta fitojnë 
atë. Prandaj këto kuadro 
meritojnë nderim e respekt, 
por edhe një konsideratë të 
veçantë.

Brigada e Dytë Sulmuese, 
që nga krijimi i saj deri në 
çlirimin e plotë të Shqipërisë 
nga pushtuesit e huaj u dre-
jtua nga Beqir Balluku, ish 
komandant i Brigadës, i cili 
më pas u bë Shef i Shtabit 
të Përgjithshëm, Ministër 
i Mbrojtjes të Republikës 
të Shqipërisë, ndërkohë që 
mbajti dhe detyra e funksi-
one të tjera të rëndësishme 
politike dhe më vonë i push-
katuar padrejtësisht nga 
diktatori Enver Hoxha.

Komisar Politik i Brigadës 
ka qenë Vasil Konomi dhe 
zv/komisar i Brigadës Kiço 
Ngjela (ish Ministër i Treg-
tisë së Brendëshme dhe të 
Jashtme), më vonë i burgo-
sur politik që mori dënim 
maksimal dhe familja e tij 
u persekutua egërisht nga 
diktatura.

Zëvendës Komnadant i 
Brigadës ka qenë Irakli Bozo 
dhe Intendent i Brigadës 
Gani Goxhi, ndërsa përgjeg-
jës i rinisë Alqi Kondi.

Komandantët dhe komis-
arët e batalioneve në mo-
mentin e krijimit të brigadës 
kanë qenë:  Petër Bullati – Ko-
mandant dhe Hero i Popullit, 
Kozma Naska-komisar. Irakli 
Bozo dhe Bardhyl Mano kanë 
drejtuar batalionin e dytë si 

(Vijon ne faqen 3)
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1 nëntor 1944  -  U formua Br. XI-të S eUNÇlSH në qytetin 
e lirë të Fierit nga partizanët e Grupit të III-të të 
Zonës së I-rë Operative Vlorë-Gjirokastër.

1 nëntor 1942-  U formua çeta partizane e Martaneshit.
6 nëntor 1943    - Filloi Ofensiva e parë Gjermane 

kundërUNÇlSH. Në pragun e ofensivës UNÇlSH 
dispononte: 4 brigada, nga të cilat 2 në formim e 
sipër; 9 grupe, 17 batalione dhe një numur çetash 
e njësitesh, gjithsejt 15.000 forca. Ofensiva   fi l-
loi fi llimisht në krahinën e Pezës, më 16 nëntor 
në qarkun e Dibrës; më 19 nëntor në krahinën e 
Mallakastrës; në 10 dhjetor në krahinën  e Me-
saplikut e Kurveleshit të Poshtëm si dhe në kra-
hinat Çermenikë-Shëngjergj- Martanesh; më 7 
janar 1944 ofensiva e përgjithshme në Shqipërinë 
e Jugut si  dhe shpërtheu terror në të gjithë qytet-
et e vendit. Nga muaji shkurt 1944 ajo ofensivë 
merr fund me dështim të plotë.

6 nëntor 1944- U formua Br. 10 S, në fshatin Karbunarë 
afër Lushnjës nga partizanë e vullnetarë të qar-
kut të Beratit dhe rrethit Lushnjës.

6 nëntor 1944  - U formua Br. XV- S eUNÇlSH.
6 nëntor 1944  - U formua Br. XXV- S eUNÇlSH, në Tropojë.
8 nëntor 1941-  U vra Heroi i Popullit Koçi Bako.
8 nëntor 1943-  formuabatalioni partizan “Bajram Curri”.
11 nëntor 1944  - U çlirua qyteti i Elbasanit.
14 nëntor 1944 -U çlirua qyteti i Durrësit.
16 nëntor 1943 -Lufta e detashmenteve partizane në Dibër 

kundër gjermanëve  nazifashistë dhe tradhëtarëve 
të vendit.

17 nëntor 1942 -U formua çeta partizane e Oparit, në fsha-
tin Lavdar.

17 nëntor 1944  - Çlirimi i qytetit të Tiranës nga pushtuetsit 
nazifashistë.

18 nëntor 1944   - Urdhër Dite i Komandantit të Përgjith-
shëm tëUNÇlSH për çlirimin e qytetit  tëTiranës.

20 nëntor 1943 -Operacioni armik kundër Br. I - S në Mal-
lakastër, lufta e Symizës. 

20 nëntor 1943 -Ra Heroi i Popullit Gjok Doçi.
20 nëntor 1943 -U formua batalioni partizan “Pandeli 

Boçari” në fshatin Kalcat të Sarandës.
23 nëntor 1943 -U formua në Tiranë Bashkimi i Rinisë An-

tifashiste Shqiptare.
26 nëntor 1943 -U formua batalioni partizan “Thanas Ziko” 

në fshatin Derviçan të Dropullit të Poshtëm.
27 nëntor 1942  - U formua çeta e Vithkuqit në rrethin e 

Kolonjës.
27 nëntor 1942  - U formua çeta partizane “Hajredin Trem-

ishti” në Kurvelesh të Poshtëm.
27 nëntor 1942  - U formua çeta partizane “Avni Rustemi” 

në Kurvelesh të Sipërm.
28 nëntor 1912  - Dita e Pavarësisë Kombëtare e Shqipërisë 

dhe Dita e Flamurit.
28 nëntor 1943  - U formua Br. II-të S eUNÇlSH, në fshatin 

Shëngjergj të Tiranës nga forcat partizane të rre-
thit të Tiranës, Elbasanit dhe një batalion i ard-
hur nga Zona I Operative.

28 nëntor 1944-  U formua Korparmata III e UNÇlSH.
29 nëntor 1944- U çlirua qyteti i Shkodrës.
29 nëntor 1944 -U formua Br. XXVII- S e UNÇlSH, në qyte-

tin e lirë të Shkodrës.
29 nëntor 1944 -Festa zyrtare e çlirimit të Atdheut tonë 

nga okupatori nazifashist dhe tradhëtarët e                
vendit

Kalendari ngjarjeve më të 
rëndësishme të LANÇ-it për 

muajin Nëntor

Presidenti Meta  priti në një takim të ngohtë dhe miqësor, gjeneral  Rrahman Parllakun – Kryetar i OBVL

Presidenti i Republikës së 
Shqipërisë Ilir Meta, më 17 tetor 
2018  priti në një takim të ng-
ohtë dhe miqësor në zyrën e tij 
në Presidencë, gjeneral  Rrah-
man Parllakun, legjendën e gjallë 
që i mbijetoi si fi  timtar Luftës së 
Dytë Botërore, komandantin par-
tizan që ëndërronte e luftoi për një 
Shqipëri të lirë, burrin me karak-
ter të fortë, që nuk iu dorëzua kur-
rë shpirtërisht diktaturës, por që 
triumfoi me dashurinë për jetën, 
atdheun dhe larine.

Pasi e ka uruar përzëmër-
sisht, kreu i shtetit vlerësoi gjen-
eral Parllakun si një nga ikonat e 
luftës antifashiste shqiptare. Për 
afro një orë në zyrën e tij në Pres-
idencë, gjatë një bisede të ngrohtë 
dhe miqësore, Presidenti Meta dhe 
Heroi i Popullit e Nderi i Kombit, 
Parllaku folën për ngjarje të LANÇ 
e të Ushtrisë Shqiptare, si dhe për 
aspekte të jetës shoqërore. 

Ky takim i kreut të shtetit 
me Heroin e Popullit dhe Nder-
in e Kombit, Parllaku u fokusua 
gjithashtu te përgatitjet që duhen 
bërë për festat e 28-29 nëntorit, me 
synimin për të përcjellë mesazhin 
e domosdoshmërisë së transmeti-
mit tek brezat e ardhshëm të his-

LANÇ e afroi 
Shqipërinë me Europën

torisë së lavdishme të LANÇ. 

LANÇ, LUFTA E SAKRIFI-
CAVE TË MËDHA 

Në 74-vjetorin e fi tores mbi 
nazifashizmin, ne shqiptarët kemi 
të drejtë të krenohemi, sepse me 
luftën e sakrifi cat mbinjerëzore 
dhe gjakun e dhjetëra- mijëra 
dëshmorëve u bëmë pjesë e bllo-
kut antifashist të popujve të 
botës, të kryesuar nga aleanca 
anglo-sovjeto- amerikane. Ne 
krenohemi për Luftën e lavdishme 
Antifashiste Nacionalçlirimtare që 
çoi në çlirimin e vendit nga ok-
upatorët nazifashistë. Në momen-
tin historik, populli shqiptar, në 
Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal 
të Zi e kudo ku jetonte në trojet 
e tij etnike, u bashkua me forcat 
e lirisë kundër atyre të errësirës. 
Në bazë të kësaj lufte e sakrifi cave 
që bëmë, ne siguruam jo vetëm 
pavarësinë e Shqipërisë, por të 
drejtën e shqiptarëve në Kosovë 
për vetëvendosje e të shqiptarëve 
kudo ku jetojnë, të drejtën për të 
qëndruar në trojet e tyre etnike. 
Kjo ishte fi torja e dytë më e mad-
he në historinë tonë kombëtare, 
pas shpalljes së Pavarësisë dhe 

ngritjes së fl amurit në Vlorë. 
Në Luftën e Dytë Botërore 

gjithë populli shqiptar ishte në 
rrezik. Shqipëria mund të hum-
biste pavarësinë.

Populli shqiptar i Kosovës e ai i 
shqiptarëve të tjerë në trojet e tyre 
etnike mund të shpërnguleshin 
nga trojet e tyre e të pësonin fatin 
e atyre shqiptarëve që u dëbuan 
me forcën e armëve nga serbët 
në vitet 1870-1880 nga zonat e 
Nishit, Vranjës, Prokupjes, Le-
skocit etj., dhe të popullit çam. Ky 
rrezik vinte sepse pushtuesit ital-
ianë erdhën me parullën e bash-
kimit të shqiptarëve nën kurorën 
e Viktor Emanuelit; krijuan qever-
inë kuislinge për t’i dhënë pam-
jen e një shteti të pavarur dhe 
me shkatërrimin e Jugosllavisë 
dolën me parullën e Shqipërisë së 
Madhe. Në këtë mënyrë u përpo-
qën ta lidhnin popullin tonë me 
bllokun fashist. Të njëjtën rrugë 
ndoqi edhe Gjermania naziste pas 
kapitullimit të Italisë, duke mbled-
hur një asamble tradhtare që e 
shpalli Shqipërinë të pavarur, pasi 
gjermanët kishin deklaruar se 
“ne jemi kalimtarë dhe Shqipëria 
do të jetë e pavarur!”. Vetëkupto-
het, pavarësi me nazistët brenda 
në Shqipëri! Me këto parulla ata 
u përpoqën ta joshnin popullin 
shqiptar, ta mbanin të lidhur me 
ta dhe me ndihmën e kuislingëve 
bashkëpunëtorë të tyre ta vinin në 
interes të tyre kundër Luftës An-
tifashiste Nacionalçlirimtare. Po 
të mos kishte fi lluar e zhvillohej 
Lufta Nacionalçlirimtare, kom-
bi shqiptar do të kishte shkuar 
në humnerë bashkë me nazi-
fash-istët dhe do të ishin plotësu-
ar lakmitë grabitqare sllavo- gre-
ke për copëtimin edhe të shtetit 
shqiptar, për të cilat punonin edhe 
qeveritë mbretërore greko-serbe 
në ekzil. Ishte zhvillimi i Luftës 
Nacionalçlirimtare që përfshiu 

gjithë Shqipërinë dhe që pas katër 
vitesh lufte të armatosur të çetave, 
batalioneve, brigadave e divizione-
ve partozane çoi në çlirimin e plotë 
të vendit nga pushtesi nazifashist 
më 28 nëntor 1944.

Populli ynë, në Shqipëri, 
Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi e kudo 
në trojet etnike, është krenar, se 
iu bashkua në luftë Aleancës së 
Madhe Antifashiste të Popujve; e 

çliruam Shqipërinë pa ndërhyrjen 
direkte të forcave aleate, por edhe 
dhamë kontribut të çmuar në 
këtë luftë. Patjetër, ne shprehim 
falënderimet tona për ndihmën që 
dhanë aleatët e mëdhenj: Anglia, 
Bashkimi Sovjetik e SHBA-të, që 
shkatërruan bishën nazifashiste 
e u siguruan popujve lirinë. Lavdi 
dëshmorëve të kombit tonë të të 
gjitha luftërave çlirimtare!

dhe Santo Santo dhe Gazali Sejko, batalionin e 
tretë.

Brigada e Dytë Sulmuese dha mbi 85 dësh-
morë në altarin e lirisë gjatë LANÇ të popullit 
shqiptar.

Shtatëdhjetëekatër vjet kanë kaluar nga dita 
e krijimit të Brig.II-të S. Populli ynë dhe ne vet-
eranët e LANÇ përulemi me respekt përpara ve-
prës të partizanëve shqiptarë në përgjithësi dhe 
veçanërisht atyre të Brig.II-të S, të cilët bash-
kërisht nënshkruan me grykën e pushkës çlir-
imin e Shqipërisë nga pushtuesit e huaj duke e 
rreshtuar vendin tonë në krah të koalicionit të 
madh antifashist botëror që drejtohej nga ale-

Brigada partizane që u 
inagurua ditën e Pavarësisë

atët e mëdhenj SHBA, BS dhe Britania e 
Madhe.

Veteranët e LANÇ në përgjithësi e 
sidomos ata të Brig.II-të S, në këtë përv-
jetor të 75-të të saj kanë të drejtën të 
krenohen pasi kanë luftuar dhe përjetu-
ar ngjarje, kanë sakrifi kuar duke dhënë 
vlera për këtë vend. Ndaj ne sot nderojmë 
veprën dhe sakrifi cat e tyre dhe përulemi 
me respekt para kujtimit të dëshmorëve 
të LANÇ – shokëve tanë me të cilët luftu-
am bashkërisht në llogoret e kësaj lufte 
të shenjtë për çlirimin e Atdheut.

(Sipas kujtimeve të Edip Ohrit - ish 
kudër i Antifashiste Nacionalçlirimtare 
Brig.II-të Sulmuese)

(Vijon nga faqja 2)
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Kur fl itet sot për Luftën Nacional Çlir-
imtare, jo shumë e njohin si ngjar-
je të jetuar. Për të fl itet nga shumë 

historianë, politikanë, gazetarë, veteranë etj., e 
për pasojë qëndrimet janë nga më të ndrysh-
met. Si pjesëmarrës në këtë luftë me moshë 
shumë të re, (14-15 vjeçar) dëshiroj të ndaj 
disa kujtime për atë kohë aq të veçantë për 
mua, e për gjithë shqiptarët. Lufta qe e gjatë, 
e ngjarjet e momentet e saj janë pambarim. 
Meqë është përvjetori i Çlirimit të Tiranës, ku-
jtimet ndalen në këtë ngjarje të madhe, të jet-
uar nga unë e qindra mijëra shqiptarë të tjerë. 
Si çdo pjesëtar aktiv i asaj pjese të historisë, 
në këtë ditë përkujtimore, nuk mund të mos 
sjell në vëmendje ngjarjen e madhe të atyre 
ditëve luftimesh, e gjithë ata faktorë e aktorë 
të saj, sidomos ata që dhanë jetën e tyre në 
lulen e rinisë, për një ideal, për liri e pavarë-
si. Në bazë të Urdhrit të Shtabit të Përgjith-
shëm të Ushtrisë Nacional Çlirimtare, Shtabi 
i Korparmatës së Parë, i vuri detyrë divizion-
it të parë, të përgatiste një plan operativ për 
çlirimin e Tiranës. Shtabi i Divizionit më tej, 
lëshoi Urdhrin për brigadat 1,4,17,e më vonë 
dhe e 8-a, të përgatiteshin e të vendoseshin në 
zona të përcaktuara, rreth Tiranës si vijon: në 
juglindje, nga kodra e Kopilit (varrezat e dësh-
morëve të kombit), Pallati i Brigadave, kodrat 
e Sharrës, brigada e katërt, në veriperëndim e 
lindje, nga Kamza në Laprakë, brigada e parë.

Tirana përbënte një objekt të rëndësishëm 
për gjermanët, si nyje komunikimi që lidhte 
Shqipërinë e Veriut me të Jugut. Ky ishte 
një korridor lëvizës për forcat gjermane drejt 
Greqisë. Korridori i vetëm për lëvizjen Korçë-
Elbasan-Tiranë-Shkodër-Kukës-Prizren ishte 
i mbuluar me forca ushtarake gjermane të 
shumta që ndesheshin vazhdimisht me forcat 
partizane në sulm të vazhdueshëm e të beftë. 
Marrja e Tiranës do të thoshte prerja e rrugës 
për lëvizje të mëtejshme të ushtrisë gjermane 
dhe një gur themelor i fi tores përfundimtare 
të luftës nacional çlirimtare. Duke njohur 
rëndësinë strategjike të qytetit të Tiranës, ko-
manda gjermane kishte rritur fortifi kimet si 
brenda edhe jashtë qytetit, duke arritur në 
rreth 1500-3000 ushtarë e ofi cerë.

20 DITË LUFTIME TË SHPRA PËR 
ÇLIRIMIN E KRYEQYTETIT

Sulmi partizan për marrjen e Tiranës, fi l-
loi me 29 tetor 1944 e konsistoi në përqen-
drimin e brigadave të mësipërme në territoret 
e përcaktuara nga Shtabi i Përgjithshëm. 
Brigadat partizane synonin marrjen e objek-
tivave konkrete brenda Tiranës, si Ministritë, 
Pallatin e Brigadave, etj., dhe mbështetjen e 
aksioneve të kombinuara, deri në fi tore. Sul-
mi i shumanshëm partizan nga periferia e Ti-
ranës e në qendër të saj, i bëri gjermanët të 
tërhiqeshin, e ngushtonin rrethin e qëndresës. 
Ndërkaq, forcat partizane, me guxim e trimëri 
avanconin duke luftuar për çdo rrugë e shtë-
pi, deri për çdo gur sokaku, deri në arritjen 
e objektivit përfundimtar. Avancimi i forcave 
partizane nuk qe i lehtë dhe i shpejtë sepse 
forcat gjermane kishin fortifi kuar shumë ob-
jekte dhe rezistonin fort duke pasur epërsi në 
armatime e fortifi kime të ngritura kudo në Ti-
ranë. Guximi dhe trimëria partizane ushqehej 
dhe nga mbështetja e gjerë popullore që u bë 
pjesë aktive e këtyre sulmeve, duke kontribuar 
me çdo mjet, si në ngritje barrikadash dhe 

Myfi t Guxholli/ Ju rrëfej si luftuan e drejtuan Mehmet Shehu, Arif Hasko, Nexhip Vinçani, Qazim Kondi dhe dasmën e dy partizanëve ditën e çlirimit

Si luftuam për çlirimin e Tiranës nga 
pushtuesit dhe bashkëpunëtorët

me pjesëmarrje në luftime me armë në dorë. 
Mbështetja popullore bëri të përjetoheshin 
shumë momente prekëse, gra e burra, pleq 
e plaka e fëmijë e shumëkush, u bënë njësh 
me partizanët duke luftuar me ‘ta e duke kon-
tribuar me çdo mënyrë edhe deri në frymën e 
fundit.

Çlirimi i Tiranës qe aspiratë e përbashkët 
e partizanëve dhe popullsisë së Tiranës. Për-
parimi i forcave partizane detyroi gjermanët 
të shtonin armatimet e të përdornin artile-
ri e tanke në kundërsulmet e shpeshta që 
ndërmerrnin, me shpresë kthimin e territoreve 
të marra nga partizanët e mbajtjen e atyre nën 
ta. Me gjithë sulmet e shumta e të shpeshta 
të gjermanëve (2-3 në ditë), Brigada e 4-t, në 
harkun e 13 ditëve arriti të kryejë e përballojë 
rreth 60 sulme e goditje, shumicën me fi tore. 
Nga këto veprime ushtarake, në situatë lufte 
të ashpër pati humbje të mëdha në njerëz. 
Vetëm në një betejë p.sh, Brigada e 4-t, hum-
bi 31 partizanë, ndërsa lufta e Tiranës mori 
jetën e 127 partizaneve e partizanëve, nga të 
cilët, 98 të Brigadës së 4-t. Kjo brigadë mba-
jti peshë të konsiderueshme në këtë mësym-
je partizane, së bashku brigadën e parë e të 
tjera, duke luftuar në sektorin më të vështirë 
e më të fortifi kuar gjerman, në Tiranë e rreth 
saj. Ndërkohë, edhe Brigada e Parë me luftë të 
përgjakshme arriti të marrë lindjen e Tiranës, 
zonën e spitalit, pazarin e ri deri tek Xhamia 
e Vjetër, ku qëndresa e gjermanëve qe shumë 
e fortë. Luftimet zhvilloheshin të ashpra me 
tërheqje e avancim të vazhdueshëm. Brigada 
e 4-t, që synonte Tiranën e Re, ish-bllokun 
gjithashtu, hyri e u tërhoq disa herë në këtë 
zonë ku gjermanët kishin qendra të fuqishme 
zjarri. Marrja e Tiranës, si objektivi më madhor 
i momentit të luftës partizane, solli si pjesëtare 
brigadat e tetë, dhjetë e shtatëmbëdhjetë. U 
krijua edhe një shtab drejtues i përbashkët për 
të garantuar suksesin e operacionit nën dre-
jtimin e komandantit të brigadës së parë Meh-
met Shehu, komisar Arif Hasko, Nexhip Vin-
cani zv komandant e Qazim Kondi shef shtabi. 
Pasi shqyrtoi e vlerësoi situatën, qe ky shtab 
drejtues që në 11 Nëntor 1944, ora 16:00, 
lëshoi urdhrin e mësymjes së madhe përfun-
dimtare për marrjen e Tiranës. Pjesë e planit 
strategjik për marrjen e Tiranës, ishin ruajtja 
e mbrojtja e rrugëve kryesore Tiranë-Durrës, 
e Tiranë-Elbasan, detyrë kjo, ngarkuar briga-
dave të dymbëdhjetë, shtatëmbëdhjetë e njëzet 
e katërt. Ndërkohë, brigadat e tjera vazhdonin 
luftimet pa reshtur duke avancuar në rrugi-
ca, rrugë, shtëpi e lagje. Gjermanët kuptuan 
rëndësinë e sulmit partizan dhe vendosen 
futjen e brigadave midis dy zjarreve, duke 
sjellë forca shtesë, si autokolonat e nisura nga 
Greqia e Jugosllavia, nëpërmjet rrugës së El-
basanit. Forcat partizane u ripozicionuan e 
përballuan dy njësitë e sapo mbërritura gjer-
mane, njëra prej 200 forcash në Mushqeta, 
(Krrabë), e tjetra prej 300 forcash, në Peqin. 

Luftimet me trupat e përforcuara gjer-
mane u zhvilluan të rrepta dhe në sajë të ar-
matimeve të forta e të rënda të formacioneve 
të gjermanëve, rreth 300 prej tyre, ushtarë e 
ofi cerë, çanë brezat partizane e hynë në Ti-
ranë. Humbjet ishin të shumta dhe në radhët 
e partizanëve që me vetëmohim mbronin çdo 
pëllëmbë të Tiranës. Dhe pse hynë në Tiranë 
mes kufomash, tankesh e makinash të sh-
katërruara, gjermanët e ndjenë që rrethimi 
sa vinte ngushtohej e që e vetmja rruge e tyre 
për tërheqje qe rruga e Kavajës. Lufta e Krra-
bës, përgjysmoi forcat gjermane e mbylli një 
shteg lëvizjeje për ta. Luftimet brenda Tiranës 
bënë që gjermanët, së fundi me 16 nëntor, të 
tërhiqnin dhe forcat e fundit të mbetura në Ti-
ranë e të vazhdonin nga Vora drejt Shkodrës. 

Në mëngjesin e 17 nëntorit, Tirana u çlirua 
nga forcat partizane dhe vërshimi triumfator i 
forcave partizane, mbushi rrugët. Populli i Ti-
ranës që luftoi krah partizanëve e që ndihmoi 
me çdo mjet  këtë mësymje, shoqëroi luftëtarët 
në rrugë duke festuar e shprehur gëzimin e fi -
tores me brohoritje, këngë e përqafi me.

NJË DASMË E SHPEJTË MIDIS DY TË 
RINJVE PARTIZANË

Por 17 nëntori, nuk mund të lërë në har-
resë dhe momentet e episodet e tjera njerëzore. 
Lufta nuk ndalte dot ndjenjat rinore, natyrore, 
dashuritë e pashprehura e të ndrydhura të 
vashave e djelmoshave që ideali i lirisë i kish 
bashkuar në male. Ajo i tulati e shtypi shpesh 
ato, e ndonjëherë, në mënyrë të përçudnuar, i 
asgjësoi. Fitorja e Tiranës, solli dhe gëzime të 
tjera, një dasmë të shpejtë midis dy të rinjve 
partizanë të divizioneve të brigadës së katërt. 
Nuk të del nga mendja, partizania e re, trime 
dhe aktiviste rinie, nga Kolonja, Zekije, as dhe 
djaloshi partizan Tahir nga Fieri, komandat i 
njohur batalioni, që u kurorëzuan në martesë, 
në ditë lufte pas fi tores mbi Tiranën. Çlirimi 
i Tiranës pra solli në brigadën e katërt edhe 
çlirimin e ndjenjave të ndrydhura e kontrollu-
ara nga rregullat e rrepta të ushtrisë nacional 
çlirimtare që shpesh arrinin në absurd. Si-
pas zakonit shqiptar, një grup partizanësh 
të batalionit të katërt, erdhën si krushq tek 
batalioni i Zekijes, për t’i kërkuar dorën. U 
improvizua një festë e vogël modeste, me aq 
zahire sa gjendej në ato kushte. Por gëzimi 
dhe atmosfera e festës ishin po aq të mëdha, 
sa në çdo festë tjetër dasme. Kënga e par-
tizanëve shoqëroi gëzimin e çiftit që feston-
te lidhjen e shenjtë martesore me fi toren e 
ëndërruar, jetë të re në një Shqipëri të lirë e 
të pavarur. Çifti, për fat pati bekimin e Zo-
tit, e momentit historik, dhe vazhduan jetën 
familjare dhe karrierën si ushtarakë të dev-
otshëm, deri sa dolën në pension. Përvjetori i 
martesës së tyre është shumë i veçantë, da-
ton me luftën, ditët e shënuara të saj.

Krahas ngjarjeve të gëzuara, të vijnë në 
mend dhe histori të dhimbshme. Kështu, 
gëzimi nostalgjik të ngrin në mendje tek-
sa kujtimet e luftës së Tiranës të çojnë tek 
beteja për të marrë zonën nga liqeni artifi cial 

sot, që quhej kisha e Shën Prokopit. Një par-
tizane e re, e patrembur e energjike, teksa 
luftonte në vijë të parë, u godit nga plumbat 
e pashpirt gjermanë dhe ra si gjethe jeshile 
e shkundur nga pema në ditë furtune. Gjer-
manët e vendosën trupin e saj të hajthshëm 
mbi rrethimin me tela me gjemba, që mbron-
te pozicionet e tyre, për të shokuar parti-
zanët. Një grup shokësh të saj, të pikëlluar 
e trimëruar më shumë nga humbja e kësaj 
jete, organizuan aksionin për të tërhequr 
trupin e saj, e për ta nderuar duke i dhënë 
lamtumirën e fundit, sipas traditës shqiptare 
e partizane. Një tjetër histori e dhimbshme 
është ajo e ushtarit italian Salvatore Um-
berto, që ju bashkua brigadës së katërt kur 
kapitulloi Italia. Ai ishte një djalë simpatik, 
shakaxhi e i gjallë, e luftëtar i zoti. Gëzimi 
i Umbertos gjatë përparimit të formacionit 
tonë drejtë Tiranës, nuk arriti të kurorëzo-
hej me fi toren, marrjen e Tiranës. Gjatë 
luftimeve në Krrabë, në datën 16 nëntor, 
artileria gjermane, që qëllonte me breshëri 
pozicionet tona, goditi pabesisht Salvatoren 
dhe e plagosi rëndë. Ndërsa e transportonin 
drejtë Infermierisë lëvizëse, të improvizuar 
në terren, rënkoi e tha në gjuhën e tij, “nëna 
ime, tani e gjeti predha e mallkuar të më 
kapë, në prag të fi tores! Tirana po çlirohet e 
unë nuk do ta gëzoj. Po do ta shohin mijëra 
shqiptarë e edhe nëna ime”. Në këto fjalë, 
jeta e tij u shua, dhe ky dëshmor i panjohur 
publikisht, nuk jetoi fi toren e koalicionit an-
tifashist, të Luftës së Dytë Botërore; ai nuk 
u shpërblye për luftën që bëri e refl ektimin e 
thellë në kuptimin e saj, kur ndërroi jetë në 
llogore. Ai u shua si dëshmor internacional, 
që dha jetën e tij për një kauzë të shenjtë 
internacionale, për liri e drejtësi, paqe e lum-
turi në botë. Me nostalgji, dhimbje e respekt 
të thellë, vijnë kujtimet mbi Salvatoren e 
qindra të tjerë si ai, partizanë internacionalë 
që ju bashkuan partizanëve shqiptarë, për 
ëndrrën e madhe të lirisë e pavarësisë. Pra, 
ajo luftë ishte internacionale dhe gjithëpërf-
shirëse, ishte lufta e të rinjve e të rejave të 
asaj kohe, që me energjinë, entuziazmin, 
besimin e trimërinë e tyre, bënë epokë. Lufta 
për çlirimin e Tiranës është një nga pjesët 
më të lavdishme të luftës çlirimtare parti-
zane, që është padyshim një pjesë e rëndë-
sishme e historisë shqiptare, e historisë së 
kombit, e historisë botërore të Luftës së Dytë 
Botërore. 

Kjo luftë vulosi Shqipërinë e lirë dhe pse 
pati si kosto humbjen e jetëve të dhjetëra e 
qindra partizanëve e shqiptarëve të tjerë pa-
triotë. Për një Shqipëri të lirë e të pavarur 
dhanë jetën lulet e kombit, djem e vajza të 
reja, që sakrifi kuan për të ardhmen më të 
ndritur të kombit. Çdo brigadë, nderon të 
rënët në këtë luftë, brigada e katërt, pati 98 
partizanë që humbën jetën në mbrojtje të 
idealit të tyre, duke luftuar me vetëmohim 
e trimëri të pashoqe. Ata heronj të heshtur 
e shpesh të papërmendur shumë, janë sot 
krenaria e kombit, që ka mbijetuar në shekuj 
e që ka bërë historinë e tij me luftë e rezisten-
ca të vazhdueshme. Edhe gjatë Luftës së Dytë 
Botërore, duke u rreshtuar me aleatët anglezë, 
amerikanë e sovjetikë, shqiptarët shtuan faqe 
të lavdishme në historinë e tyre, bënë luftën 
çlirimtare dhe dëshmuan vlera kombëtare e 
internacionaliste të veçanta. Ata që ranë dhe 
ata që jetuan, do të kujtohen gjithmonë me 
respekt e do të mbeten pjesë e historisë dhe 
përpjekjeve të shqiptarëve për pavarësi, iden-
titet e europianizim.

*Myfi t Guxholli
Veteran e pjesëmarrës në luftën e Tiranës

• Çlirimi i Tiranës qe aspiratë e përbashkët e partizanëve dhe popullsisë së Tiranës. Për-
parimi i forcave partizane detyroi gjermanët të shtonin armatimet e të përdornin artileri 
e tanke në kundërsulmet e shpeshta që ndërmerrnin, me shpresë kthimin e territoreve të 
marra nga partizanët e mbajtjen e atyre nën ta. Me gjithë sulmet e shumta e të shpeshta të 
gjermanëve (2-3 në ditë), Brigada e 4-t, në harkun e 13 ditëve arriti të kryejë e përballojë 
rreth 60 sulme e goditje, shumicën me fi tore
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Lufta ende nuk kishte mbaruar, 
por pjesa më e madhe e qytetarëve të 
vendit ishin çliruar nga okupatori.  Në 
qytetin historik të çliruar të  Përmetit 
janë mbledhur përfaqësues te popul-
lit dhe UANÇl për të vendosur formën 
e qeverisjes.  Nga kjo mbledhje doli 
Këshilli Antifashist Nacional Çlirimtar, 
i cili me atributet e tij, krijoi qeverinë 
demokratike me autoritet provizor.

Kjo qeveri menjëherë mori shumë 
vendime dhe një nga këto ishte dhe 
hapja e shkollës së ofi cerëve për për-
gatitjen e efektivave pjesëmarrës në 
LANÇl me 8 nëntor 1944.

Kryesia e Këshillit Antifashist Na-
cional Çlirimtar urdhëroi Shtabin e 
Përgjithshëm të lajmëronte të gjithë 
repartet e ofi cerëve pjesëmarrës të 
paraqiteshin pranë shkollës së për-
gatitjes së ofi cerëve.

Me çlirimin e vendit kjo shkollë u 
transferua në Tiranë tek ndërtesat e 
repartit te xhenios së ndërtuar nga 
ushtria italiane, sot Shkolla e Bash-
kuar, me hyrje kryesore në të djathtë 
dhe ku më pas u vendos dhe komanda 
e shkollës.

Si fi llim Akademia Ushtarake mori 
emrin “Mehmet Shehu” dhe me pas ky 
emër u hoq dhe ajo u quajt Akademia 
Ushtarake “Spiro Moisiu”, e pas kësaj 
u quajt Akademia Ushtarake e Shtabit 
të Përgjithshëm.

Komandanti i parë i kësaj shkolle 
ishte N/Kolonel Irfan Peshtani dhe 
komisar u emërua N/Kolonel Sadik 
Boçaj.  Shef i degës mësimore u cak-
tua Major Qazim Kapysizi, shef i gru-
peve te armëve dhe shërbimeve N/Kol-
onel Astrit Nishani.

Në kurse merrnin pjesë nga të 
gjitha llojet e armëve dhe shërbimeve, 
artileri tokësore, artileri kundërajrore, 
këmbësori, zjarri xhenio, ndërlidhje, 
armatimi, prapavijë, shërbime dhe fi -
nancë.

Pas një periudhe shkolla u zhven-
dos tek ndërtesat e Repartit Ushtarak 
N. 1105 Tirane, sot në rrugën “Myslim 
Keta” ose ndryshe tek Rrapi Treshit, 
në të djathtë të tij.  Pak më vonë, ak-

1. Planet mësimore te Shkollës se Bashkuar 
(Reparti 1200) për vitin 1975 të afi rmo-
hen nga Ministria e Mbrojtjes Popullore 
dhe Ministria e Arsimit.

2. Relacion mbi planin e sigurimit, mbi godi-
nat, rilevime, informacione, gatishmërinë 
luftarake, disiplinën, sigurimi i një baze 
materiale mësimore, tekste mësimore 
ushtarake dhe te përgjithshme.

3. Informacion mbi ngarkesën mësimore 
të kuadrit pedagogjik si dhe pasqyrën 
e ndarjes së lëndeve, plan masash për 
njohjen e rregulloreve.

4. Urdhër për lëvizjen e shkollës së tankeve 
për në Shkollën e Bashkuar të ofi cerëve.

5. Urdhër i daljes në praktikat mësimore në 
terren ose në trupa, katedra e topografi së, 
artilerisë bregdetare, artilerisë tokësore, 
artilerisë ajrore.

6. Bashkimi i shkollës Artileri Tokesore e Ar-
tilerisë Kunderajrore me Shkollën e Bash-
kuar.

7. Plani fi nanciar i vitit
8. Shtimi i katedrave dhe fakulteteve
9. Nga ciklet njësi pedagogjike-shkencore të 

kalohet në katedra pedagogjike-shkencore.
Ne përputhje me këtë vendim Shkolla e 

Nga auditorët e kësaj shkolle kanë dalë 
me qindra kuadro të aftë, të përgatitur nga 
kuadrot pjesëmarrës në LANÇl dhe në fi l-
lim nga kuadro ushtarake që kishin studi-
uar në akademinë ushtarake të Italisë, etj.

Shkolla e Bashkuar e ofi cerëve ka mar-
rë pjesë në shumë stërvitje si brenda vendit 
ashtu edhe jashtë, ku është dekoruar.  

Kuadrot e dala nga kjo shkollë kanë 
punuar me devotshmëri për përgatitjen dhe 
forcimin e mbrojtjes së Atdheut tonë.  Kanë 
marrë pjesë në aksione lokale e kombëtare, 
në bujqësi, rrugë, etj.

Efektivi shkollës ka marrë pjesë dhe 
është dalluar në akte heroike të ofi cerëve 
për mbrojtjen e kufi jve të Atdheut tonë, si 
heroi i popullit, Memo Nexhaja, dëshmorët 

Ofi cerët ushtarake shqiptarë kanë qenë dhe janë krenaria dhe dinjiteti i kombit tonë

74 vjet më parë – Si u krijua Shkolla 
e Lartë e Bashkuar e Ofi cerëve

ademia dy vjeçare u transferua tek 
ndërtesat e ish shkollës Skënderbej.  
Disa nga kuadrot kryesore të akade-
misë dy vjeçare kanë qenë: Shefi  i Ar-
tilerisë Skënder Godo, Shefi  i Xhenios 
Bexhet Guxholli, etj.

Ndërsa shkolla ushtarake për-
gatiste ofi cerë, me urdhër të Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore u hapën dhe dy 
shkolla të tjera: Shkolla e Bashkuar 
dhe Shkolla e Rezervistëve, që kishin 
mbaruar arsimin e lartë.  Në këto mo-
mente Shkolla e Bashkuar e Ofi cerëve 
mori fi zionominë e një shkolle ushtar-
ake me organikë të plotë dhe me një 
program më cilësor, duke përfshirë 
në të, përveç lëndëve ushtarake dhe 
lëndët e formimit si gjuhë të huaj, 
histori, gjeografi , gjeomorfologji, ped-
agogji, psikologji, përgatitje fi zike, etj.

Në katedra u shtuan lëndë të reja, 
u shtuan kabinetet për çdo lloje arme 
e shërbimi, u shtuan kërkesa të reja 
që katedra si njësi shkencore të kishte 
plan të përgatitjes shkencore të kat-

edrës, të bëheshin plane për kualifi -
kimin pedagogjik dhe përgatitur për 
të marrë tituj pedagogjike dhe shken-
core.

Shtimi i kabineteve rriti nivelin e 
katedrave dhe studentëve, p.sh. kate-
dra e Topografi së kishte tre kabinete: 
kabineti i gjeodezisë, i topografi së 
dhe fotogrametrisë, plus kabinetin e 
topografi së ushtarake.

U krijuan plane për përgatitjen e 
literaturës së specialiteteve dhe për 
lëndët e përgjithshme ushtarake.

U shtua në maksimum baza ma-
teriale dhe instrumentet përkatës për 
çdo lëndë.

Gjithashtu u krijua lidhja e bash-
këpunimit midis katedrave sipas 
lëndëve me Universitetin e Tiranës.

Me vendim të Këshillit të Min-
istrave, shkolla nga dy vjeçare kaloi 
në një sistem tre vjeçar dhe u quajt: 
Shkolla e Lartë e Bashkuar e Ofi cerëve 
“Enver Hoxha”.  Shkolla pranonte stu-
dentë me arsim te mesëm që vinin 
nga shkolla ushtarake “Skënderbe” 
dhe nga rrethet e Shqipërisë.  Gjate 
sistemit dy vjeçar shkolla nxirrte ofi -
cerë komandues (komandante toge), 
kurse me kalimin e saj ne sistem 
tre vjeçar te larte ajo fi lloi te nxirrte 
përveç ofi cerëve edhe shefa shërbi-
mesh, që kalonin një deri në dy vjet në 
trupa.  Për herë të parë në historinë e 
ushtrisë fi lluan studimin edhe grupi i 
vajzave.

Me vendim të Këshillit të Min-
istrave, më 5 dhjetor 1966 shkolla 

kaloi në një sistem me organizim të ri 
me qëllim rritjen e proceseve mësimore 
dhe edukative në nivele bashkëkohore.  
Sistemi i ri konsistonte në kthimin e 
qendrave të vogla dhe cikleve në kate-
dra mësimore.  Organizata pësoi ndry-
shime të tilla ku mund të përmenden 
kthimi i Shefi t të Stërvitjes së shkollës 
në Shef të Degës Mësimore, shtimi i 
Shefi t të Stërvitjes dhe Sigurisë si një 
ndihmës i komandës së shkollës me 
përgjegjësi për sigurinë e shkollës.  
Shkolla e Bashkuar mori një vizion më 
të gjere arsimor në përgatitje.

Komandanti i parë i shkollës ka 
qenë kapiteni i parë Mehmet Dermani, 
ndërsa ushtarakë të tjerë në koman-
dë kanë qëne: Komisar Major Dule 
Pashaj, zv. Komandant Major Vangjel 
Doga, shefi  i stërvitjes Major Thomo 
Frashëri, etj.  Stafi t të shkollës iu 
shtuan dhe dy ofi cerë që kishin mba-
ruar shkollimin jashtë shtetit dhe këta 
ishin toger Mina Mishaxhi dhe N/toger 
Dashamir Ohri.

Në fi llim shkolla ishte e organizuar 
me kurse dhe studentët ishin të ndarë 
në batalione, si batalioni i këmbësorisë 
me komandant Major Dilaver Ruxhi, 
grupi i Artilerisë Tokësore dhe asaj 
Kundërajrore me komandant Ibrahim 
Spaho, batalioni i Specialiteteve me 
komandant Muharrem Terja.  Shefi  
i degës, Enver Begeja i cili i shërbeu 
shkollës për më shumë se çerek shek-
ulli, më vonë u bë komandant i saj.

Me kalimin e kohës dhe kërkesave 
gjithmonë në rritje, u rrit dhe niveli i 
trupit pedagogjik ushtarak dhe civ-
il.  Shkolla e Bashkuar pati një rrit-
je të madhe të proceseve mësimore, 
sepse edhe vetë modernizimi i ushtrisë 
kërkonte një nivel më të lartë të për-
gatitjes luftarake.  Nga masat e marra, 
vlen të përmendim rreziqet që mund t’i 
vijnë vendit nga toka, ajri dhe deti.

Pra komanda e shkollës në zbatim 
të kërkesave të kolegjiumit të Minis-
trisë së Mbrojtjes Popullore mbi gjend-
jen e përgatitjes luftarake dhe detyrat 
për zbatimin e urdhrave mori një sërë 
masash, të cilat pasqyrohen në Urd-
hërin e mëposhtëm.

Urdhër i protokollit te Ministrisë së Mbrojtjes Popullore mbi zbatimin e V.K.M. 
(Vendimit të Këshillit të Mbrojtjes) për ngritjen në nivel 4 vjeçar

Mbi ngritjen e shkollave 
ushtarake në shkolla të larta

Bashkuar doli me këtë organizim:
Komanda e Shkollës: Gjeneral Gjin 

Marku, Kolonel Skender Malindi, Gjen-
eral Tahir Kadare

Komisar: Lefter Kusule;
Shefi  i degës mësimore: N/Kolonel Enver 

Begeja, N/Kolonel Sami Haderi
Shefi  i stërvitjes: Mina Misaxhiu, Ali Meci;
Shefi  i katedrës gjitharmëshe (këmbësori): 

Tonin Kraja;
Shefi  i katedrës së zjarrit: Jorgo Jankulla;
Shefi  i katedrës së tankeve: Aleks Koka;
Shefi  i artilerisë tokësorë dhe ajrore: 

Skender Godo dhe Ibrahim Spaho;
Shefi  i katedrës së xhenios: Muharrem 

Qenaj;
Shefi  i katedrës së ndërlidhjes: Ernest Ka-

zanxhi;
Shefi  i katedrës së topografi së: Major My-

fi t Guxholli;
Shefi  i katedrës së prapavijës: Ibrahim 

Celerama;
Shefi  i kazermave dhe veshmbathjes: An-

drea Kosta;
Shefi  i shërbimit: Major Adem Shishka;
Shefi  i armatimit dhe municioneve: Riza 

Shishka.

Shkolla ushtarake një shkollë shumëdimensionale
Bektash Bektashi, Mithat Beda, Teki Kam-
beri, Adem Ruci, Riza Biasi e 25 kuadro e 
ofi cerë që ranë në krye të detyrës, e kanë 
ngritur lart nderin dhe lavdinë e kësaj 
shkolle.  Në zhvillimet kulturore artistike 
e fi zkulturë është nderuar me fl amurë e 
diploma, fl etë nderi dhe falënderimi.  Për 
ndihmesën e shquar që ka dhënë në për-
gatitjen e kuadrove të reja si dhe aksionet 
ekonomike, Presidiumi i Kuvendit Pop-
ullor e ka dekoruar me shumë Urdhëra e 
Medalje, si Urdhër i Skënderbeut Klasi I, 
Urdhër i Punës Klasi I, etj.

Ofi cerët ushtarake shqiptarë kanë 
qenë dhe janë krenaria dhe dinjiteti i 
kombit tonë.
*Ish pedagog - Shef Cikli dhe Katedre
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Nga LUAN RAMA

Zbulimi rastësisht i disa ditarëve të vjetër të 
ushtarëve francezë, të mbajtur në rrugët dhe 
gërxhet e shkrumbuara të Shqipërisë në fron-
tin shqiptar gjatë Luftës së Parë Botërore më 
risollën në kujtesë tri detaje që bashkoheshin 
në një: imazhet që kisha parë kur isha kineast 
të varrezave të ushtarëve francezë në Korçë; hi-
storinë e rojes së këtyre varrezave, Alush Demi-
ri, dhe tregimin e ish ambasadorit francez në 
Tiranë, Jacques Faure

Një ditë, një miku im inxhinjer, Arben Se-
limi, më kishte treguar disa kopje të dekoratave 
të ndryshme që qeveritë franceze i kishin akor-
duar gjyshit të tij, Alush Demiri, i cili kishte 
luftuar krah francezëve gjatë Luftës së Parë 
Botërore dhe më vonë, në moshë më të thyer, 
ai kishte shërbyer dhe si roje i varrezave të ush-
tarëve francezë, me të cilët kishte luftuar në të 
njëjtat llogore. Siç duket xha Alushi e kish pa-
tur të vështirë t’i linte të vetmuar ata ushtarë, 
prej të cilëve ruante kujtime të dhimbshme e 
tragjike. Dekorata e parë kishte qenë një urd-
hër i Shtabit Ushtarak, i fi rmosur më 27 gusht 
1918 nga gjenerali francez d’Esperay, koman-
dant i Ushtrisë Aleate të Orientit, i cili sipas 
vendimit ministror të janarit 1917, i akordon-
te Madaljen Ushtarake «Croix de Guerre avec 
Palme» Alush Demirit, të Batalionit të Push-
katarëve Shqiptarë, me motivacionin «Njeri 
shumë guximtar, që me gjakftohtësi e guxim 
arriti të kapë robër disa ushtarë armiq dhe një 
ofi cer, si dhe dy mitralozë». Dekorata e dytë 
ishte përsëri një «Madalje Ushtrake», e fi rmo-
sur nga gjeneral Dassault më 26 qershor 1946, 
ku shkruhej se me dekret të 8 tetorit 1918, 
Kancelari i Madh i Legjionit të Nderit e dekoron 
rreshterin e Batalionit të Gjuajtësve Shqiptarë 
Alush Demiri me «Medaille Militaire». Dekorata 
e tretë «Chevalier du Merite Combattant ; Hon-
neur-Devouement», i është dhënë nga ministri 
i Luftëtarëve të Vjetër dhe i Viktimave të Luftës 
së Francës, më 14 gusht 1959, në cilësinë e 
shërbimit të kryer në roje të varrezave të ush-
tarëve francezë në qytetin e Korçës. 

 Para disa vitesh, Jacques Faure më 
tregonte në Paris një histori që fl iste pikër-
isht për këto kohëra: ushtarët francezë në 
kohën e Republikës franceze të Korçës, kohën 
e asaj lufte, kur ndesheshin mes tyre ush-
tritë e Fuqive të Mëdha. “Kur isha me mision 
në Tiranë, një ditë shkova në Voskopojë. Më 
kishin thënë se atje ishte një varr francez, i 
mbetur nga koha e Luftës së Parë Botërore. 
Kur bisedova me voskopojarët dhe u kërkova 
që atë varr ta transferonin në varrezat e ush-
tarëve francezë në Korçë, ata me një frymë m’u 
përgjigjën njëherësh: “ Ky varr është yni dhe 
nuk e lëshojmë!” Më pas mora vesh se ai varr 
ishte i një mjeku ushtarak, që atë kohë shër-
bente në Korçë, por një ditë e kishin thirrur në 
Voskopojë të mjekonte ca të plagosur. Kishte 
mjekuar ushtarë francezë, pastaj dhe fshatarë, 
kur ndërkohë e zunë ethet dhe shumë shpe-
jt kishte vdekur. Që nga ajo ditë, ai varr ishte 
i të gjithë fshatarëve. Për të kujdeseshin të 
gjithë…“ 

Deri tani kemi dëgjuar për Republikën 
Franceze të Korçës dhe ushtarët e „Ushtrisë së 
Lindjes“ apo „L’Armée de l’Orient“ vetëm nga 
disa botime historike, por njeriu i sotëm e ka të 
vështirë të përfytyrojë atë që është përjetuar në 
atë kohë nga njerëzit e thjeshtë, banorë fatkeqë 
të një bote të pamëshirëshme. Fotografi të janë 
të pakta, imazhet e xhiruara akoma më pak. 
Megjithatë, ditaret dhe shënimet e asaj lufte, 
letrat dhe shkrimet e ushtarëve francezë mba-
jtur në llogore, mbuluar nga dëbora, pas një 
bombardimi apo para një dekori gërmadhash, 
janë emocione të gjalla që e rikrijojnë përsëri 
atë atmosferë të dhimbshme, paradoksale dhe 
absurde: në trojet shqiptare zhvillohej një luftë 
e çmëndur që dhe vetë ushtarët do ta urrenin. 
Vdekja atëhere ishte e pranishme ngado. 

Robert Vaucher ishte një nga të rrallët kor-
respodentë evropianë që shëtiti Shqipërinë e 
jugut dhe ndoqi ushtrinë franceze në kufi jtë ju-
gorë të Shqipërisë, në Korçë, Pogradec, Ersekë, 
Leskovik. Si i dërguari i posaçëm i revistës 
së njohur franceze Illustration, i cili në vitet 
1916 kishte zbarkuar në Korfuz dhe që andej 
në Vlorë, ai më pas kishte përshkuar gjithë 
luginën e Vjosës. Në vijim të reportazheve të 
tij nga fronti i Lindjes të botuara në Illustra-
tion, ai dëshmon për peripeci të panumërta në 
rrugën drejt Tepelenës, apo nga Saranda dre-
jt Epirit për të shkuar në Leskovik, hipur mbi 
kamionët e ushtrisë italiane, ku më së fundi 
bashkohet me shtabin e «Ushtrisë së Lindjes» 
në Korçë, e cila komandohej nga gjenerali 
francez Sarrail. Dëshmia e korrespondentit të 
luftës Robert Vaucher është tronditëse, kur ai 

100 vite nga Lufta e 

mbërrin në Tepelenë. Gjithë qyteti është djegur 
nga garnizoni grek. Vetëm dy shtëpi nuk janë 
prekur: ajo e garnizonit dhe shtëpia e koman-
dës. Kur trupat italiane kaluan fshatra të tëra 
të shkatërruara dhe arritën në Tepelenë, ata 
klithën nga gëzimi. Më së fundi gjetën një qytet 
të vogël ku mund të jetonin ndryshe nga jeta 
e maleve. Por ah! Ky ishte thjesht një iluzion. 
Legjionet e shenjta e kishin kthyer këtë qytet 
në hi. Në këtë Pompei modern, ushtarët ital-
ianë gjetën veç ca ciganë që jetonin si kafshë 
mes rrënojash dhe që ushqeheshin me bar-
ishte“. 

Por pamje të tilla do t`i shfaqeshin atij 
gjatë gjithë atij rrugëtimi në Shqipërin e jug-
ut. Të njëjtat imazhe ai do t`i shihte dhe në 
Leskovik. &#8220;Në këtë qytet të vogël të 
kthyer në gërmadhë, ushtarët italianë sho-
hin të habitur një detashment pushkatarësh 
senegalezë që bashkë me komandantin e tyre 
vinin të merrnin kontakt me trupat italiane. 
Nën një shi të tmerrshëm, senegalezët përsh-
kojnë rrugët e përbaltura që gjarpërojnë mid-
is gërmadhave.&#8221; Më 15 shkurt, pas 
mbritjes në Korçë, ai shton në shënimet e tij: 
«Sot në mëngjes u zgjova nga gjëmimet e to-
pave në periferi të qytetit. Topat tanë 75 mm, 
qëllojnë mbi armiqtë tanë në dy drejtime: drejt 
veri-perëndimit, në lartësitë e Porodinës dhe 
Melçanit, shtëpitë e të cilave zbresin ngadalë 
drejt liqenit të Maliqit, atje ku austriakët kanë 
fshehur mitrolozët e tyre, si dhe drejt jugut, 
në drejtim të Boboshticës, ku bandat austro-
fi le pengojnë përparimin tonë drejt Ersekës…
Kur bije mbrëmja, të shoqëruar nga sulmuesit 
tanë, një kortezh robërisht hyjnë në qytet. Ata 
vijnë nga të gjitha anët e perandorisë austriake 
: janë nga Bohemia, apo çekë, sllovenë, bosh-
njakë, hungarezë». Një potpuri popujsh ishin 
dyndur drejt Ballkanit, atje ku pikëtakohesh-
in kufi jtë e Shqipërisë, Greqisë, Maqedonisë, 
Serbisë… 

Për shqiptarët është e habitshme që në 
tokën e tyre kishin ardhur në këtë periud-
hë lufte dhe amerikanë që u ishin bashkuar 
forcave të Aleatëve. «Kamionët e rëndë amer-
ikanë, shkruan Vaucher,; mbeten në llucë, 
duke penguar kollonën e furnizimeve. Gjatë 
disa kilometrave, kalojmë pranë karrove të 
ngarkuara që shoqërohen nga senegalezë, 
indokinezë, malgashë, të cilët shtyjnë kuajt 
e mushkat e tyre që të bëjnë përpara. Lemë 
kuajt dhe vazhdojmë me makina. Pranë Bil-
ishtit, balta shtohet dhe kamionët nuk arri-
jnë të dalin nga gropat. Mbrëmja bije dhe ne 
kemi mbetur ende në llucë. Përballë nesh ku-
zhina lëvizëse shpërndan një aromë që të hap 
oreksin. Më së fundi kalojmë Bilishtin. Në çdo 
moment, nga errësira shfaqen patrulla që na 
pyesin se cilët jemi. Sa më shumë i afrohemi 
Korçës aq më të shumta janë çadrat e patrul-
lave. Papritur një goditje e fortë na shkund. 
Makina ka mbetur në një gjysëm urë të pri-
shur. Vallë mos na kanë bërë pritë? Secili prej 
nesh bën gati karabinën e tij, por komitaxhin-
jtë nuk duken gjëkundi. Me një va kalojmë lu-
min dhe në mesnatë më së fundi arrijmë para 
komandës së Korçës”… 

 Charles Nicolas, i regjimentit 210 të 
Këmbësorisë së «Armée de l’Orient», me orig-
jinë nga Villeneuve-les-Beziers, në të njëjtën 
kohë ndodhet po në Korçë dhe në rrethinat e 

saj. Ai mban një beretë karakteristike të këm-
bësorisë dhe në portretin e tij të gjërë dallohen 
një palë mustaqe të zeza pis. Po më 15 shkurt 
1917, ai shkruan: «Pas një rruge prej 25 km 
ne i ngritëm çadrat nja 6 km para se të hynim 
në Korçë. Atje takova shokët e mij Martin dhe 
Magna, si dhe të tjerët, të cilët më ftuan të 
hanim sëbashku një pulë që kishte shijen e 
një sholle të vjetër. Isha roje dhe bënte një i 
ftohtë ujqish». Të nesërmen ushtarin Nicolas 
e gjejmë në Korçë ku ai përshkruan bom-
bardimin e qytetit nga avionët austriakë. Më 
22 shkurt ai shkruan përsëri për Korçën ku 
ka zbritur të blejë një shishe verë që ushtarët 
e quajnë «pinard» si dhe duhan, i cili kushton 
shtrenjtë. 

Më 3 mars është pranë liqenit të Prespës, 
ku fl ë në dëborë, e cila e mbulon deri në brez. 
«Eshtë një natë e ftohtë ku s’kemi asgjë për 
të ngrënë», shton ai. Më 12 mars, duke ud-
hëtuar nga Korça me municione, kur mbrin 
tek regjimenti i tij, ai mëson se prifti Ducom-
mun është vrarë. «Më erdhi shumë keq se para 
sulmit i kishim dhënë dorën njëri tjetrit ». Një 
ditë më vonë, duke ngrënë, ai sheh një vig që 
parakalon para tij: është shoku i tij Magna. 
Eshtë plagosur. Që prej dy ditësh ata janë në 
mes të dëborës dhe s’kanë asgjë për të ngrënë. 
Më 15 mars shkruan për gjëmimet dhe bom-
bardimin e tmerrshëm. «Gjithë ditën bije borë. 
Marr vesh që Meunier d’Orgue është plagosur 
në kokë nga një shpërthim predhe…Natën e 1 
prillit «boshët» dhe turqit sulmuan sërrish. Por 
atë natë ata lanë në llogore rreth 300 kufoma». 
Më 8 prill është dita e Pashkëve. Për ushtarët 
francezë është festë. «Hëngrëm 5 breshka, 1 
iriq, një kuti mish viçi dhe oriz. Pimë një cig-
are për 4 ushtarë dhe një shishe verë për 12 
veta»… 

Ndërkohë, gazetari Robert Vaucher vërtitej 
midis regjimenteve të ndryshme që janë në 
një front të gjërë. Ai kthehet në Korçë, nxiton 
përsëri në Bilisht dhe i ngjitet Malit të Thatë, 
duke u rikthyer përsëri në qytet. Në artikul-
lin me titull Aleatët në Ballkan, të botuar në 
3 prill 1917, Robert Vaucher shkruan: «Teqen 
e Melçanit, austriakët e kanë kthyer në një 
fortesë të vërtetë të mbushur plot mitrolozë, 
por sulmuesit tanë më ë fundi pas një lufte 
të ashpër e pushtojnë. Poshtë kodrinës, në 
atë tokë moçali, ushtarët tanë përparojnë me 
këmbët e zhytura në baltë gjer në gju e më pas 
deri në brez. Uji është i akullt dhe një ofi cer 
austriak që ra rob na tha se ai e kuptoi që ishin 
francezët nga zhurma e këmbëve në ujë. Pa-
pritur, në heshtjen e mëngjesit, buritë buçitën 
dhe njerëzit e ngjyer gjithë baltë tundeshin 
duke thirrur: «Rroftë Franca!» Austriakët u 
dorëzuan vetëm kur panë se ishin të rrethu-
ar nga të gjitha anët. Një nga detashmentet e 
Themistokli Gërmenjit luftoi në Pulahë ndaj 
pararojës së armikut dhe ashtu fi timtarë ata 
ishin kthyer bashkë me 20 robër austriakë». 
Robert Vaucher është një korrespondent lufte, 
i rrahur me jetën e fronteve, me dëborën dhe 
jetën e maleve. Shumë herë e ka parë vdek-
jen me sy. «16 shkurt. Rrugës drejt Ersekës… 
Gjithë zona e Kolonjës është e bastisur nga 
bandat greke të vitit 1913. Emrat që kemi në 
harta kanë mbetur veçse kujtime. Vetëm disa 
gërmadha që qëndrojnë ende dëshmojnë për 
fshatrat e dikurshme muslimane. Kasolle të 

rralla prej kashte buzë arave me misër streho-
jnë ca të mjerë. Kudo ndjehet urrejtja për atë 
që nuk është i racës apo fesë së vet. Një mus-
liman na thotë qetësisht: «Grekët ishin më të 
fortë. Ata shkatërruan gjithçka, por Zoti është i 
madh dhe ne do të hakmerremi një ditë!» Ush-
tarët tanë trima nuk kuptojnë asgjë nga kjo 
urrejtje: «Këta njerëz, në vend që të punojnë 
tokën, më tha një ushtar nga Bourgogne, dhe 
të mos vdesin nga uria, mendojnë veç të vriten 
nga njëri tjetri. Ç’vend fatkeq!» 

Thënia e këtij ushtari shprehte pikërisht 
botën shqiptare të asaj kohe. Një vend fatkeq, 
pasi toka e tij ishte kthyer në një fushë-beteje 
të ushtrive të mëdha: në morinë e ushtrive që 
shkonin e vinin duke hedhur bomba e pred-
ha gjeje ngado ushtarë të të gjitha kombësive: 
madje dhe indokinezë, afrikanë, algjerianë, 
senegalezë, rusë, pa llogaritur ata të shteteve 
të Evropës… Dhe Vaucher vazhdon: “Ersekë, 
21 shkurt. Një bandë greke prej nja 100 vetësh 
e komanduar nga Papajorgjiu dhe dy ofi cerë 
gjermanë, të armatosur nga monarkistët grekë 
për të dërguar lajme në perandorinë e Boshtit, 
kur panë forcat e mëdha franceze në kazanë 
e Korçës u detyruan të kthehen mbrapsht.” 
Gazetari përshkruan një kompani indo-kineze 
me kapelet e gjëra në kokë që gjënden në fron-
tin shqiptar. “Disa vëndës i shohin ata me habi 
të madhe, ashtu siç shikonin më parë edhe 
senegalezët dhe arabët tanë. Për këtë pyes 
një nga xhandarët shqiptarë dhe ai më thotë: 
“Franca është një komb i madh sepse ka ush-
tarë nga e gjithë bota”. 

“Unë erdha në Korçë dy muaj pas Repub-
likës dhe nga të gjitha krahët, nga muslimanët 
dhe ortodoksët nuk dëgjova veç mirënjohje për 
Francën…»

Në shkurt të vitit 1917, lietnanti René 
Mingot, i regjimentit 227 të Infanterisë (Këm-
bësorisë) gjëndet në frontin shqiptar. Në 
shënimet e tij ku është shkruar me kujdes 
«Carnets» (Fletore), ai ka përshkruar ditët e 
asaj lufte të tmerrëshme që ndodhte dhe në 
frontin e Lindjes. «14 shkurt 1917 ; Nga fun-
di i pasdites hyjmë në Korçë. Populli i qytetit 
është i terrorizuar. Në mëngjes avionët kanë 
hedhur mbi qytet 12 bomba dhe kanë vrarë 
pesë banorë. Nga ora katër e mbrëmjes, kur 
po përgatisnim vend-fushimin, shiu ra përsëri 
në kalldrëmet e qytetit. Të ngjan si një hak-
marrje tjetër e austriakëve. Korça ka pamjen 
e një kryeqyteti të vogël dhe i ngjan qyteteve 
perëndimore. Rrugët e saj janë të pastra, 
shtëpitë simpatike dhe disa janë vila të vërte-
ta. Dyqanet zënë një lagje më vete. Dy të tretat 
e qytetit janë ortodoksë dhe një e treta është 
muslimane. Aty është vendosur shtatmadho-
ria jonë. Dje, regjimenti ynë pushtoi manasti-
rin e fshatit Lumalas dhe tani po përgatitemi të 
bashkohemi me italianët. 

“28 shkurt 1917. Bombardimi me avionë i 
Korçës dhe largimi i divizionit tonë krijuan një 
ndjesi hidhërimi e zëmërate tek populli. Lum-
turisht që dy topa artilerie të regjimentit 155 
dhe një kompani e ndërtimit të urave arritën 
në Bilisht, çka i impresionoi banorët, të cilët 
për një kohë të gjatë kundruan topat tanë. Kjo 
gjë duhej bërë, pasi infl uenca jonë kishte rënë 
ndjeshëm. Në kodrat shkëmbore që domino-
jnë Bilishtin vendosim topat 75 për të qëlluar 
avionët, por njerëzit në fakt nuk ndjehen të 
sigurtë dhe përgatisin strehime. Dy aspirantë 
austriakë që u dorëzuan dje, deklaruan se në 
sulmin e datës 16 mbi Maliq, austriakët i a 
mbathën me nxitim drejt veriut. Ndërkohë, ne 
po përgatisim një sulm midis liqenit të Prespës 
dhe atij të Ohrit. Me një barkë dërguam fur-
nizime në liqenin e Prespës. A do mundet vallë 
ta hapim rrugën drejt Manastirit?&#8230;” </
p> 

 “10 mars 1917. Jemi në pikën ku 
ndahen kufi jtë midis Shqipërisë, Maqedonisë 
dhe Serbisë, sipas Konferencës së Londrës”. 
Një ditë më vonë ai vazhdon: “11 mars. Kemi 
lënë vendfushimin dhe nisemi drejt Goricës. 
Rrugës ndeshemi me gjeneralin Sarrail…» 
Më 26 mars, René Mingot vazhdon në ditarin 
e tij: «Avioni «bosh» (gjerman) që vjen të hed-
hë bombat mbi ne në Zemlak dhe në Korçë, 
në mëngjes kalon sërrish dhe fl uturon mjaft 
ulët&#8230; Ai rivjen përmes maleve, duke 
zbritur pak e nga pak. Motori i tij nuk dëgjohet 
më. Duhet të ketë një difekt. Avioni zbret gjith-
një e më shumë dhe zbarkon nja 500 metra 
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larg ambulancës sonë, duke u kthyer e duke 
prekur tokën. Kryqet e tij të zinj janë mjaft të 
dukshëm. S’ka dyshim që është «boshi» që 
na ka bombarduar ditët e fundit, ai që vrau 
automobilistin amerikan dhe kolegët e tij dhe 
që vërtitej sipër kokave tona në ditët me diell. 
Sapo prekën tokën, dy ofi cerët gjermanë u 
hodhën nga avioni, i cili shpejt u përpi nga 
fl akët. Nga të gjitha anët, ushtarët u sulën 
dhe i rrethuan, dhe ashtu të lidhur i çuan në 
shtatmadhori…» 

Në gusht të vitit 1917, ushtari francez 
Jean-Louis Beaufi ls është në rradhët e «Ush-
trisë së Orientit», e cila përparon drejt Pogra-
decit. Ai është mjek dhe detyra e parë e tij janë 
të plagosurit. Në 31 gusht, siç shënon ai në 
ditarin e tij të titulluar «Në rrugë drejt Orien-
tit» (En route vers Orient), ai shkruan se në 
njëshkollonë ata marshojnë drejt thepisjeve të 
maleve, drejt kuotës 1704, ; Kaminck. «Gjatë 
natës vihemi në marshim dhe ndalojmë veçse 
në agim. Shpesh na ndodh të ecim njëri pas 
tjetrit pas shkëmbinjve të maleve për t`i lënë 
rrugë karvanit të mushkave të ngarkuara. Ah, 
këto udhë! Në jetën time do të mbeten gjithnjë 
me ndjesinë e një kalvari, të udhës së Kryqit. 
Eshtë një torturë e vërtetë mbi trupat tanë. 
Këmbët i kemi gjithë gjak dhe kaviljet e fryra…
Ku po shkojmë në këtë zonë kaq kaotike? 
Vështirë të thuash. Një natë ne përshkuam 
qytetin e Korçës dhe u ngjitëm drejt veriut, 
drejt asaj që quhet zona e liqeneve. Udha e 
kësaj nate të fundit na çon mu përballë pozi-
cioneve që kanë zënë austro-hungarezët. 

Jemi gati për ta zbuar armikun larg Korçës 
dhe veçanërisht për ta larguar atë nga linja 
Follorinë-Sarandë, nga ku vijnë furnizimet 
tona. Kampin e kemi ngritur në hijen e një 
mali të pyllëzuar. Avionët gjermanë na kërko-
jnë por nuk na zbulojnë dot. Ata na kërkojnë 
ngado, nëpër grykat e thella dhe thepisjet e 
shkëmbenjve. E ndiejnë se po përgatisim diç-
ka kundër tyre». Ushtari Beaufi ls vazhdon: «7 
shtator 1917. Objektivi ynë është të marrim 
qytetin e Pogradecit dhe pastaj ta zbythim ar-
mikun nga Kaminckë. Por shpejt na diktojnë 
dhe mauzerët e tyre na qëllojnë. Godasin nga 
lartësitë, që larg. Në të djathtën tonë, breshëritë 
janë të shumta. Buzë liqenit dallojmë një fshat 
të madh. Eshtë Pogradeci dhe liqeni i Ohrit. 
Shtëpitë digjen. Ne nxitojmë dhe plumbat na 
fërshëllejnë përreth. Hyjmë të parët në Pogra-
dec. Pas nesh ia behin «spahitë» marokenë…» 

Ditari i Jean-Louis Beaufi ls është mjaft 
i hollësishëm. Çdo ditë ai përshkruan aven-
turat e luftës dhe gjithçka ndodh rreth tij. «10 
maj 1918. Që në mëngjes herët lëmë kampin 
për të shkuar në Follorinë, ku 150 kamionë 
«Berliet» presin për të na transportuar me urg-
jencë në Shqipëri. Regjimentin e 157 të Infan-
terisë e gjejmë rrugës tek marshonte. Duhej të 
shkonim shpejt, pasi kishim frikë nga ndonjë 
sulm që mund të bënin drejt Pogradecit. Eshtë 
hera e parë që një regjiment i tërë i «Ushtrisë së 

Lindjes» transportohet me automobilë. U hip-
im kamionëve në orën 8 të mëngjesit dhe në 
8 të mbrëmjes zbarkojmë në Leslicë, një fshat 
prapa Pogradecit dhe liqenit të Ohrit. Përmes 
Korçës, me një frymë kemi përshkuar 120 
km gjer në fshatin e Zvezdës. Ai fl et për Ma-
lin e Thatë, kalimin e Çorovodës, përshkimin e 
rrugës midis Ohrit dhe Maliqit për të mbritur 
pastaj në Pogradec, ku vendoset divizioni 156. 
Në një sektor prej 25 km janë batalionet sen-
egaleze, afrikane, indokineze, dhe midis tyre 
edhe «spahinj» marokenë. 

«Divizioni i 57 u përforcua me taborin e 
Esat Pashës, i cili përmbledh nja 1000 ush-
tarë pak a shumë besnikë të tij. Duket se aus-
tro-bullgarët kanë vendosur të sulmojnë më 
15 maj, pasi kanë grumbulluar shumë artileri 
në të majtë të liqenit, ku kanë sjellë rezervistë 
gjermanë, austriakë e bullgarë. Duan të mar-
rin përsëri Pogradecin dhe ndoshta të na nda-
jnë nga italianët. Por bullgarët përparojnë me 
vështirësi. 

Të lodhur nga lufta e gjatë dhe uria, tetë 
apo dhjetë dezertorë në ditë kalojnë në rradhët 
tona. Nuk dimë nëse bullgarët do të sulmojnë. 
Shkrimet e tij na kujtojnë ato të mbajtura nga 
vetë Esat Pashë Toptani, i cili po atë periudhë 
kujton udhëtimin e tij drejt kufi jve shqiptarë, 
kur zbarkoi në Selanik pranë shtatmadhorisë 
së gjeneralit Sarrail: “Në Paris, në gusht të vi-
tit 1916, gjatë bisedimeve, lindi nevoja që të 
paraqitesha në frontin lindor, në të njëjtën 
kohë ushtarët e mi ishin të sigurt, në dallim 
nga Shqipëria, për transportimin nga ishul-
li i Ponzës për në Selanik hipëm në një anije 
franceze. Me arritjen në destinacion, burrat u 
vendosën nën urdhrat e ushtarakëve francezë 
dhe u dërguan në një sektor afër Shqipërisë. 
Përgjatë dy vjetëve, ata ishin pjesë e të gjitha 
operacioneve ushtarake dhe mundën në shta-
tor 1917 të bashkëpunonin bashkë me miqtë 
e tyre francezë në mbrojtjen e Starovës, në një 
mënyrë efi kase. Vetëm gjatë një përplasjeje, 
ata u bënë pjesëtarë të burgjeve austriake dhe 
nën efektivat e superioritetit të tyre ofi cerët e 
ndryshëm francezë i bënë homazh sjelljes mil-
itante, guximit dhe mospërfi lljes para vdekjes. 
Trupat tona mbetën në vijë të parë derisa u 
ndërpre armiqësia me Bullgarinë». 

Megjithëse duket se luftës po i afrohen fun-
di, luftmet nuk pushojnë. Shqipëria përgjaket 
gjithnjë e më shumë. Ushtari Beaufi ls vazh-
don të përshkruajë historinë e dhimbëshme 
të transheve dhe të kasolleve shqiptare. «12 
maj, 1918. Ngjitemi drejt Kamias në rezervë 
të trupave afrikane që shtrihen nga Devolli në 
burimet e Shkumbinit, midis grupimit tonë të 
Maliqit dhe trupave të divizionit 57, me qëllim 
që të bllokojmë qafat që komunikojnë me lug-
inën e Shkumbinit»… “13 maj 1918. Liqeni 
oval i Ohrit me valët e tij në një blu të kaltërt, 
shtrihet me ujrat e pastra e të qeta. Pyjet për-
reth jeshilojnë…Nga larg dëgjohen zilet e bagë-
tive të rralla që kanë mbetur, si dhe pipëzat 

e barinjve që u bijen për t`i grumbulluar ato. 
Mali i Thatë është mbushur me lule plot aromë 
nga bimët aromatike: lule margarite të verdha, 
tulipanë të verdhë, lule shpate të bardha, të 
verdha e ngjyrë violet. Kërminj të mëdhenj u 
ngjiten gurëve shkëmborë. Fshatrat me shtëpi 
guri struken në luginën pranë përrenjve. Më 
parë ato ishin të banuara nga shqiptarët, por 
lufta i detyroi t`i braktisin strehët e tyre. 

Janë shtëpi të mëdha prej guri ku depërto-
het veçse nga një portë e ulët. Dritaret janë të 
vogla dhe të ngushta. Kanë një pamje të egër e 
feodale. Këto shtëpi janë si fortesa të vërteta». 
Në një faqe të re, dora e Jean-Louis Beaufi ls, 
ka shkruar: «Drejt Tomorricës në Shqipëri». 
Eshtë shtator i vitit 1918. “4 shtator. Pesë apo 
gjashtë ushtarë që mungonin, të shoqëruar 
me eskortë erdhën më së fundi dhe u bash-
kuan me ne. Janë të pa armatosur dhe do 
të ndëshkohen nga Këshilli i Luftës. Natën e 
kaluar ata ndenjën në kafenetë e Korçës. Shu-
mica prej tyre janë mësuar me masat ndësh-
kimore….U nisëm drejt malit. S’ka më rrugë. 
Ecim njëshkollonë në një shteg disi të hapur. 
Anash ka thepisje, por mushkat tona dinë të 
ecin. Sa më thellë shkojmë aq më shumë rru-
ga është e mbushur me skelete të kuajve të 
kuq apo mushkave që janë shembur aty nga 
lodhja. 

Të tjerë kanë mbetur në majat e shkëm-
benjve në fund të thepisjeve, duke marrë me 
vete dhe ngarkesën e tyre që ende ka mbetur 
e përgjakur. Skeletet e tyre janë kafshuar dhe 
kanë qënë prehë e ujqërve korbave dhe skift-
erëve. Janë viktimat e errtëta e të pafjalta të 
luftimeve të muajve të fundit”. Duke shkuar 
në një fshat, dikush u bën shenjë ti afro-
hen shtëpisë. Ai afrohet dhe depërton në një 
dhomë të errët, ku pranë një feneri dallon një 
grua të shtrirë. “Ajo ishte e zbehtë dhe sytë i 
shkëlqenin nga ethet, shkruan ai. ; Mendova 
se ishte një e sëmurë nga paludizmi, por vësh-
trimi im pikasi dorën e saj të lidhur me zhele 
të pista. Pranë saj qëndronte një vajzë e re, e 
motra apo një shoqe e saj. Me njëmijë përku-
jdesje i hoqa ato lecka të tmerrëshme dhe një 
plagë e llahtarëshme mu shfaq përpara: një 
plumb i a kishte shkërmoqur kyçin e dorës. 
Qelbi dhe pisllëku i a kishte enjtur plagën. E 
pastrova dhe i a lidha përsëri me kujdes. Nuk 
ka ilaç tjetër. Duhet prerë! Dhe kjo nëse ka 
ende kohë. I dhashë kurajo dhe e lashë të kup-
tonte se do të lajmëroja që ta transportonin në 
ambulancën e të plagosurve tanë. Sytë e saj 
mirënjohës më thonin se ndjehej e kënaqur 
që më së fundi po ndihmohej. Unë po kaloja 
portën kur vajza e re që rrinte anash fi lloi të 
bisedonte me burrin, duke më bërë shenjë 
që të qëndroja pak. Pas këtij dialogu që nuk 
e kuptoja, përmes mimikës, burri më dha të 
kuptoja se gruaja e tij kishte dhe një plagë 
tjetër në kofshë. 

Pa ndërhyrjen e asaj vajze, ai s’do të fl iste 
dhe gruaja vetë nuk do guxonte të më tregonte 
pa lejen e burrit të saj. Plaga në kofshë dukej 
pak më e lehtë, por i vinte një erë kangrene. 
Pasi e dizifenktova dhe i lidha plagën, e pye-
ta se si ishte plagosur. Ajo ishte plagosur nga 
francezët që ndiqnin armikun. 

Plumbi i kishte depërtuar kyçin e dorës, i 
cili kishte hyrë pastaj në kofshë. I thashë të 
shoqit se duhej të qëndronin larg betejës dhe 
të fshiheshin në pyll. Por si përgjigje, ai ngriti 
duart e tij drejt qiellit. E plagosura bëri shenjë 
dhe shoqja e saj solli një shportë plot me fruta. 
U thashë ta mbanin për vete dhe me zemrën e 

dhimbur nga mjerimi i tyre u nisa. Kur mbërri-
ta, telefonova menjëherë, duke kërkuar që për 
hir të humanizmit, atë grua ta transportonin, 
madje që këtë natë». «10 shtator 1918. Urdhëri 
për të shkuar dhe marrë shqiptaren erdhi në 
mëngjes. Nisemi menjëherë. Sapo pa vigun, 
burri i saj doli përpara të na pengonte. Nuk 
donte që ta merrnim nga fshati. Dilte përpara 
si për ta mbrojtur atë. E shkreta grua, i fl iste 
dhe i lutej që ta linte që të shpëtonte. Ai na 
shihte me sy të shqetësuar dhe lutës. S’mund 
të hezitonim më. Me shumë kujdes, gruan e 
vendosëm në vig. I bëra shenjë burrit të saj që 
të na ndiqte. Ai u fut brënda për pak çaste dhe 
doli pastaj me ca paketa në duar dhe me një 
djalë të vogël. Ulur në gjunjë pranë vigut, sho-
qja e të sëmurës qante dhe i linte lamtumirën. 
Ushtarët perreth u prekën të gjithë. Ato nuk u 
puthën. Me sa dukej nuk e kishin zakon, por 
duart i mbanin grusht edhe pse në atë dhim-
bje thonin fjalë të ëmbla miqësie. Nisemi duke 
marrë me vete atë trup që dergjej dhe që ndiqej 
kokëulur nga një burrë dhe fëmija i tij. Nga 
pragu i asaj shtëpie të braktisur, plot dhimb-
je, shoqja e saj i bënte shenjën e lamtumirës. 
Lumturisht e pashë vetëm unë…Mëshirë për 
viktimat e pafajshme që lufta po i gjymton ! 
Na duhen dhe tre orë të mundimëshme për 
të arritur në shtab. Çdo pushim, ne i japim 
të plagosurës kurajo e po kështu dhe njerëzve 
të saj. Por ajo ka po aq kurajo sa dhe të pla-
gosurit tanë. Kur majori e pa dhe ndjeu erën 
e plagës menjëherë bëri një shkresë për ta 
evakuar. E vendosëm në një vig tjetër dhe mbi 
mushkë, pas 5-6 orësh ajo do të mbrinte në 
ambulancën ushtarake. Në çdo shkundje ajo 
tregohej një martire e vërtetë. Pastaj i dhashë 
një eliksir, një ilaç qetësues. Më tha lamtumirë 
duke afruar dorën time tek buzët e saj. Me vi-
gun në shpinë, ne u kthyem pastaj në llogoret 
tona me mendime të trishta»… 

Më 29 shtator, ai është ende në Korçë. 
Shpejt duhet të shkojnë në ndjekje të bull-
garëve. Dhe urdhëri vjen : duhet të marsho-
jnë drejt Elbasanit. Jean-Louis Beaufi ls, do të 
vazhdojë tregimet e tij të luftës drejt një itiner-
ari tjetër : frontit të luftës në Odesë. Rruga do 
të jetë e gjatë. Por lumturisht, ai do të kthehej 
i gjallë nga kalvari i asaj lufte mizore. I gjallë 
do të kthehej edhe ushtari i regjimentit 210 të 
Këmbësorisë, Charles Nicolas, i cili në fund të 
ditarit të tij ka shkruar: ”Nuk duroj dot më. 
Nuk mund të duroj! Dua të shikoj Antuanetën 
time dhe njerëzit e mij. Eshtë e turpshme të 
kalosh katër vjet luftë. Kur do të përfundojë 
kjo luftë? Kur vallë xhelatët e vërtetë do i japin 
fund kasaphanës së tyre? Po i lë shënimet e 
mia, sepse kjo fl etore s’mund të mbajë gjithë 
ato që kam në mëndjen time…” 

Letra, shënime, ditare që mbajnë ende 
erën e luftës, imazhe që janë fi ksuar dhe që 
tashmë i përkasin një kohe tjetër. Në një dis-
tance gati shekullore, ditaret e këtyre ush-
tarëve na sjellin Shqipërinë e kthyer në një 
fushë beteje nga Fuqitë e Mëdha, Shqipërinë 
e tragjedisë dhe të kaosit, Shqipërinë e 
shpërbërë e të handakosur, Shqipërinë që 
klithte për paqen dhe lirinë e saj, Shqipërinë 
që luftonte për të drejtën. Këto shënime të 
hedhura aty-këtu në kohën e bombave dhe 
çmendurisë së madhe, na sjellin atë që të 
parët tanë nuk mundën as ta tregojnë dhe as 
ta shkruajnë siç duhet për t’ia lënë historisë, 
pasi njeriu ka nevojë gjithnjë për historinë, 
në mënyrë që kujtesa historike ti shërbejnë 
humanizmit të brezave që vijnë… 
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QYTEZA  ANTIKE   DHE HEC-i  
MODERN  E   KANALI I RI UJITËS 
DHE URA  ME UDHËN E MAKINËS  

PËRMES FSHATIT

“Nga vijmë dhe ku po shkojmë!?” 
Janë dy pyetje me të cilat është marrë 
mendja njerëzore gjatë shekujve. Janë 
thëniet e profesorit suedez të  historisë, 
Karl Grimberg: “Është karakteristikë 
njerëzore kërkimi i një shkaku, por 
gjithçka ndodh në rastin konkret,” 
si në rastin e Lumëziut,  ku ndod-
het “Qafë - Gjitet” (Qafë -Qytezë ) në 
Lumëzi  - ngulmon Dodë Nikollë Luli, 
- emër i pagëzuar në shekuj, por  sikur 
tani më shumë se kurrë na jep alarm-
in: “Zgjohuni dhe  pyetni:-Pse e  si ka  
mbetur prej shekujsh  ky emër histor-
ik i këtij vendi?” Kjo pyetje e mundon 
prej vitesh ndërgjegjën e Dodë Nikollë 
Lulit, të cilin nuk e le të qetë as atje në 
Tiranë,prandaj udhëton shpesh drejt 
Lumëziut, vendlindjes së tij. Sado që 
vepron kështu dhe ka arritur të bot-
oi librin lapidar për vendlindjen dhe 
zonën e lidhur me te. ( DERA E PER-
NOCAJVE TË FANIT, Tiranë,2016, për 
të cilin do të ketë në të ardhmen një 
shkrim të zgjeruar) përsëri është ngul-
mues për më shumë hulumtime, stu-
dime e botime për vendlindjen.

Lumëziu është një fshat  mes Mir-
ditës dhe Pukës, pjesë përbërëse e 
njësisë administrative Rrape, Bashkia 
Pukë, që  përbëhet prej disa lagjesh, 
si: Zmeç, Përbibaj, Marpjetraj, Terdhot 
etj.  Lumëziu deri më 1967 ishte lagje  
e fshatit Breg me një rrugë këmbësore, 
që zbriste kah Qafë-Gjitet  (Qytezë), e 
cila ngrihej mbi kodrinën me emrin 
Qafë - Gjitet dhe përbri saj, nga ana 
perëndimore mbas një shpati shkëm-
bor. 

Më tërhiqte ky toponim historik, 
prandaj kam menduar disaherë të 
shkoja në atë vend, por i trembesha 
asaj udhe këmbësore përmes shpa-
tit shkëmbor. Tani është ndryshe, se 
është bërë i mundur ndërtimi (hapja) 
e udhës së  makinës, që, siç na tregon 
Dodë N. Luli: “ Ajo udhë  del nën  Qa-
fë-Gjitet, poshtë saj mbi 1 km dhe si 
del mbi fshat, merr drejtimin e HEC-it 
në shrytëzim prej më se një viti. Për 
ndërtimin janë përdorë maqineri  gjer-
mane. turbina me peshë mbi 40 ton 
është montuar nga inxhinier e teknikë 
gjerman. ”

Lidhur  me emrin e fshatit, del se   

“MBAHU  PUKË,  MBAHU NËNË, / SE  KE  DJEMË  NË TIRANË ,/ QË TË GJENDEN GJITHMONE PRANË E VETËM NUK TË LANË   !“

LUMËZIU  MES  DY  EPOKASH   HISTORIKE

e ka marrë nga vetë lumi  “Lumëzi”; 
një  lum i vogël, që e përshkon  fsha-
tin, i cili buron përmes pishave, që i 
japin vendit një pamje të errët, por 
ka banorë të tjerë, që mendojnë se 
këtë emër e ka marrë pasi shtrati i lu-
mit është i errët, që mund të jetë nga  
lëmyshku apo ranorët e zinj që dalin 
bashkë me  burimin prej  malit të 
Munellës. Ky shtrat lumi është shumë 
i përshtatshëm për rritjen dhe zhvil-
limin e troftës, që ka qenë e pranishme 
me shumicë në këtë lumë, që përbënte 
pasuri peshku e peshkimi për fshatin 
(lagjen Lumëzi) të fshatit Breg. Lumë-
ziu gjatë rrjedhës për në lumin Fani i 
Madh bashkohet: me lumin e Tuçit, 
lumin e Qafë-Barit e Lumëbardhit. Po 
ky bashkim tani bëhet në Vashënkoll 
ku është ngritë HECI I LUMËZIUT; 
vepër e Firmës MC – INERT e një biri 
Lumzias,  që sado me banim në Ti-
ranë, si shumë pukas, mendjen e 
shpirtin e kish te vendlindja,pasurit 
ujore të tij, Lumëziu- uji i pastër i 
atyre burimeve si vetë shpirti i ven-
dasve të shumëvuajtur që ta kthente 
në DRITË E SHPRESË për rilindjen  e 
Lumëziut, tani i shtrirë mes dy epo-
kash:  GJITET (Qytezë e lashtë antike)  
me udhën “PIRUST” të karvaneve, që 
lidhte  bregdetin me trojet verilindore 
dardane, iliro-arbërore. Ky investim, 
që fi lloi me urën mbi Fan, udhën e 
makinës, digën e krijimin e liqenit 
për sigurimin e ujit për HEC-in dhe 
kanalin ujitës për fshatin, na kujton  

vargjet  e Nolit:
“Mbahu NËNË (Shqipëri)! Mos ke 

frikë, /Se ke djemt n’ Amerikë!” Për 
analogji një  studente  entuziaste 
thuri vargjet:   Mbahu Pukë, mbahu 
NËNË,/  Se ke djemë në TIRANË!/ 
Që gjithmon të gjinden pranë e  krejt 
vetëm nuk të lanë.”sepse janë edhe 
të tjerë të tillë në Kryezi, si Mu-
hamet Brahaj që po ndërton HEC-
in e dytë, krahas xhamisë së lagjes 
Brahaj, Tonin Alia që ka ripërtr 
kullën e prindërve, duke e kthyer 
në vilë turistike. Po kështu kullën 
e Nuhi Elezit kolonel Bilbil Dervishi 
me vëllezërit e ka ripërtrirë e mod-
ernizuar. Gjithashtu Gani Elezi  etj. 
Shembuj të tillë ka plot në fshatrat e 
viset e Pukës. Prandaj jo rastësisht u 
frymzuan vargjet e mësipërmë.

Tani le t’i drejtohemi Qafë-Gjitet 
(Qafë-Qytezë) e cila lidhej me  një 
udhë karvanesh, e cila, nga ana 
perëndimore zbriste  drejt Fanit të 
Madh, në fshatin Breg e vijonte në 
Lumshtyllë, Prozhëm, Qafë-Mëzi dhe 
zbriste përfund Livadh-Kabashit, 
(anës veriore të tij) dhe kalonte nëpër 
Pezhkve të Pukës, në afërsi të Qy-
tezës “AD PIKARIA (ende e paeksplo-
ruar), dhe vijonte përfund Terbunit 
(ana jugperëndimore) dhe dilte në 
Lajthizë të Kashnjetit, Vrith-Vig (Kala 
- GJITET”) Kalorit e në Lezhë për në 
bregdet dhe anasjelltas. Duket se kjo 
udhë ishte një shkurtojë verore e Via 
Publika (UDHË PUKË) që shekuj më 
parë quhej UDHA PIRUST .  Ndërsa 
nga verilindja, kjo udhë ngjitej në  
QAFË-GJITET,  përshkonte Lumë-
ziun e dilte kah Tuçi i Vogël-Lakro-
shi, Qafë-Palucë, Qafëmali-Kalaja e 
Leks (Flet) e vazhdonte në Udhën e 
Madhe tradicionale, Goskë, Vaspas e 
për Gjakovë. Por mund të dilte edhe 
në Qafë-Mollë (Lajthizë të Mgullës), 
Qafë-Shllak, Qafë-Likmetë, Mgullë, 
Shëmri, Urë Veziri, Kosovë, Dardani.

Edhe gjatë lidhjeve Lumëzi e Tuç i 
Vogël për në Lumëbardh, kalohej nga 
Qafë-Kliz (Klyz).

(Studiuesi Kolë Luka thotë se: “ 
Qytezat, Klyzët, Kloset..., janë forcoja 
që mbronin udhët e rëndësishme të 
karvaneve Bregdet-Dardani (Kosovë) 
e më tej. Krahas “Qafë-Kliz” (Klyz) 

për në Lumëbardh kemi edhe një 
tjetër “Qafë- Gjitet” që me sa dukej 
i shërbente  po kësaj udhe  që vinte 
prej Kodër-Spaç e në Halë-Koshaj, 
Mesul, Qafë-Lisi, Qafë-Bari-Lakro-
shi, Lakpalucë, Qafë-Mali etj. Këtej 
kalonte edhe Bajram Curri  në vitet 
’20 të shekullit XX,kur hynte në Mir-
ditë për në Mat e Tiranë. Në Lumëzi 
gjente bujtje e bujari, qetësi e sigu-
ri.. Për lashtësinë dhe rëndësinë e 
Lumëziut me zonë fl asin  edhe disa 

gojëdhëna mjaft domethënëse, si:

1.Palne thesari, ku thuhej se ” Ati 

ka pasë pare  të fshehme”; si te “Lisi 

i Pares “ në Delmace të Shënkollit, 

Qerret i Vogël, Pukë;

2. “ Tuç të Vogël thuhej se “Ati 

(aty) ka pasë pushue Shejti Shen-

koll”, prandaj jo rastësisht,  aty 

Tuçi ka vendosë varret e veta. Këto 

gojëdhëna tregojnë se udha ishte e 

herëshme fort, mundet që nga koha 

iliro-romake, prandaj  këto qyteza 

duhen studiuar  prej arkeologësh për 

të parë shkencërisht lashtësinë dhe 

rëndësinë e tyre dhe si vendbanime 

antike me fortesat përkatëse, që 

mund të jenë përdorë deri në Mes-

jetën Bizantine. Me pushtimin os-

man popullsia u tkurr në zona të 

thella, më të mbrojtura. Para më se 

dy shekujsh në kushtet e krahinave 

autonome malore, më së forti Mird-

ita, fi lloi ripopullimi i fshatrave të 

braktisura, si  Lumëziut me banorë 

prej Domi etj.Shfrytëzimi i pyjeve dhe 

i minierave në vitet 1950 e vazhdim e 

përmirësoi disi jetesën e lumëziasve 

të varfër, por kushtet e tranzicionit 

demokratik u shoqëruan me papunë-

si të përgjithshme dhe për pasojë fi l-

loi braktisja e madhe në male, si dhe 

në vetë Lumëziun.

Ky fshat ka pasë e ka familje të 

mira e të përmendura për bujari, 

trimëri e karakter, dhe si njerëz të 

dalluar për fi snikërinë e tyre. Vlen 

të përmenden: Shtëpinë e Ndrekë  

Markalleshit, ku është strehuar Ba-

jram Curri “- Bajrak i gjallë, Dragoi 

i Dragobisë,”. Po kështu, Marpjetrat, 

shtëpia e Ndue Nikë Lulit, shtëpia e 

Carës, me Zef Ndrecë Carën, shtëpia 

e Nikë Marka Lushit etj.

Banorët e këtij fshati gjithnjë kanë 

pasë komunikim të mirë në mes tyre 

me tradita njerëzore e dokesore fi sni-

ke. Kujtojmë këtu një prej këtyre sim-

boleve fi snike: në se, sendet , si bar-

ra e druve etj.) i lë dikush në rrugë 

ose në shpat me një gur sipër, i zoti 

aty ku i linte, aty do t’ i gjente, sepse 

guri i lënë mbi të ishte një amanet i 

trashëguar që prej kulteve pagane ili-

re,si kulti i Gurit, një ligj i pashkruar 

dokesor, që funksionoi perfekt edhe 

në këtë fshat të Mirditës.

Ky fshat në Mesjetën e Herëshme 

kishte edhe kishën e vet, si pjesë e 

famullisë së Kalivares, e cila daton 

e vitit 1154. (Studiuesi Mark Mesu-

li, në botimin  e tij “Sofra Pukjane”, 

Lezhë, 2017, faqen 41 citon se është 

gjetur pllaka pagëzuese prej guri me 

mbishkrimin: “Anno Domini 1154”), 

që e bën këtë kishë nga më të vjetrat 

objekte të besimit  të krishtenë në 

zonë.

(Vijon në faqen 9)



NENTOR 2018; Nr. 11(365) 9VETERANI

PROFIL

Kryetari i Degës së OBVL, Korçë, 
Z.Fluturak Vinçani është padyshim 
një nga personalitetet me kontribut të 
çmuar në këtë organizatë. Ai ka lindur 
në fshatin Vinçan të Korçës në vitin 
1924. Rrjedh nga një familje me tradi-
ta të herëshme patriotike.

Babai i tij, patriot i Rilindjes Kom-
bëtare njihet dhe për aktivitetin në 
emigracion si anëtar i Shoqatës Pan-
shqiptare “Vatra” në SHBA. Si i tillë, 
emri i tij ndodhet në muzeun e fshatit 
dhe në atë të qytetit të Korçës.

Fluturaku, që në moshë të vogël 
është marrë me punët e bujqësisë 
duke ndihmuar familjen e tij të mad-
he. Ka qenë anëtar i shoqërisë sport-
ive të fshatit Vinçan, një shoqëri kjo 
me karakter patriotik e antifashist. Në 
fund të vitit 1942 merr pjesë në një 
demostratë në qytetin e Korçës kundër 
pushtesit fashist.

Që në fi llim të vitit 1942 aktivizo-
het me Rininë Antifashiste. Më pas më 
1943 dha kontribut në ngritjen e njësi-
tit guerril në fshat, të cilin e ka dre-

FLUTURAK VINÇANI, ish guerilasi e 
partizani që provoi burgjet e diktaturës

jtuar, madje jo vetëm në Vinçan por 
edhe në fshatrat e Rezes, në Bulgarec, 
Vashtemi, Pocest dhe deri në Dam-
janec e Voskop, si komisar politik dhe 
përgjegjës i Organizatës së Rinisë në 

këtë zonë.
Mbas një aktiviteti një vjeçar, 

me formimin e Brigadës së IV-t Sul-
muese më 28 Dhjetor 1943, Flutur-
aku inkuadrohet në këtë brigadë si 
përgjegjës i Rinisë dhe njëkohësisht 
komandant i skuadrës së armëve të 
rënda të Batalionit të III-të.

Gjatë gjithë aktivitetit luftarak të 
Brigadës së IV-të Fluturak Vinçani u 
shqua për trimëri e guxim të veçantë 
deri në betejën për çlirimin e Tiranës.

Mbas çlirimit ka shërbyer në ushtri 
me gradën “toger”. Ka marrë vlerësime 
dhe madalje për trimëri në luftë e pas 
saj.

Në shkurt 1945 kur fi lloi riorga-
nizimi i ushtrisë, si idealist që ishte 
Fluturaku kritikoi këto reforma, duke 
marrë shkas edhe nga ulja në gradë 
ndërkohë që po ngriheshin të paaftët 
e servilët.

Vazhdoi më pas shkollën e ofi cerëve 
ku u përgatit për betejat e mëvonshme. 
Pasi mbaroi shkollën emërohet ko-
mandant i regjimentit të prapavijës 

në Korçë dhe më pas në regjimentin e 
Delvinës.

Krejt papritur e arrestojnë dhe e 
dërgojnë në burgun e Gjirokastrës e 
nga atje, pas tre ditësh, në burgun e 
Tiranës ku kaloi 6 muaj tortura nga 
më çnjerëzoret.

Pas një gjyqi me shpifje të sajuara e 
dënojnë me 8 vjet heqje lirie “për agjita-
cion e propagandë” kundër pushtetit. 
Burgun e vuajti në kalanë e Gjirokas-
trës në kushte tejet të vështira. Vetëm 
dy vjet vuajti sepse e kapi amnistia, 
pas së cilës fi lloi si normist në fabrikën 
e sheqerit në Maliq. Megjithë punën 
shembullore, nuk iu realizua kërkesa 
për strehim në Maliq, ndaj u detyrua 
të kthehej në fshatin e tij të lindjes e 
t’u nënshtrohej punëve të rëndomta të 
ish-kooperativës bujqësore.

Më ndryhimin e sistemit, pas viteve 
90 gëzoi lirinë e shumëkërkuar dhe 
u bë një nga themeluesit e OBVL në 
Korçë, ku jep kontributin e tij për ru-
ajtjen e propogandimin e vlerave të 
LANÇ.

LUMËZIU  MES  DY  EPOKASH   HISTORIKE

Një grup ekspertësh, topografë e 
gjeologë rusë, në vitin 1956 kanë për-
caktuar se “Munella është molla mbi 
monedhat e fl oririt,” me një pasuri 
të rrallë nëntokësore e me pyje po aq 
pasuri e rrallë. Dikur,rreth viteve ’70 
të shekullit të kaluar në Qafë-Bari 
ka qenë një pyll eksperimental, që 
mbrohej nga shteti, se ishte nga më 
të rrallët në Shqipëri.

“Gjurmët e këtij qytetërimi të lid-
hura me këtë fshat, e të shprehura 
me këtë emër: “Qafë - Gjitet” (Qafë- 
Qytets) erdhën nga brezi në brez deri 
në ditët tona. Ja, tani pas pesëdhjetë 
vitesh,- shprehet inxh. pensionist 
, Ahmet Banushi,- fati më çon dhe 
takoj Dodë Nikollë Lulin, fëmijën e 
atëhershëm tashmë të rritur e të bur-
rëruar, me horizont e kulturë të gjerë, 
publicist i shquar i zonës.”- Ndërsa 
lotët i binin  faqeve, tregon Doda, - 
çmallej duke më pyetur për gjithçka 
të atij  fshati e zonës përreth.”. “Në 
vitet 1960-’65 isha një inxhinier i ri,- 
vijonte inxhinieri tani pensionist, i 
rigjallëruar,-“ Isha inxhinier i ri dhe 
përgatisja hartat e rilevimit. pasdarke 
ishte traditë që burrat të mblidhesh-
in rreth oxhakut dhe këndonin këngë 
me çifteli për Skënderbeun , Dedë 
Gjolulin e Ndoc Mardedën. dhe ndër-
sa dëgjoja këto këngë në mendje më 
shkonin  shënimet e Stavri Frashërit 
të hedhura në librin: Përmes Mirditës 
në Dimër. botim 1922, ribotim 2002. 
Një natë prej netësh  nga kureshtja e 
pyeta Ndue Nikë Lulin:Pse  ai vend i 
këtij fshati quhet “Qafë - Gjitet”!? Ai 
mori në prehër nipin e vogël, Dodën 
dhe me vështrimin e një malësori të 
meçëm, m’u përgjegj: Dëgjo , mor bir 
, ajo  asht nji nga Gjitezat e shum-
ta që ka pasë Mirdita. dhe më tej iu 

drejtua të nipit me fjalët : “Thuej më-
suesit në shkollë të bajë diçka dhe të 
mos humbasi historia e këtij vendi të 
lashtë!”

E veçantë dhe e pashlyeshme ka 
mbetur kjo kullë për mua teksa dilja 
në mëngjes prej saj me Nikollë Nikë 
Lulin dhe ktheheshim në darkë për 
muaj e muaj të tërë nga prilli deri në 
tetor, kur linim punimet sezonale. 
Më ka mbetur në kujtesë: zgjuar-
sia, çiltërsia, bujaria, harmonia dhe 
ngrohtësia, që gjeta si të isha pranë 
të afërmve të mi.”

“Doda flet me shumë dashuri e 
krenari për vendlindjen që tashmë 
ka ndryshuar e është zbukuruar 
me rrugë, ura, shtëpi, ujësjellës të 
rinj, madje duke më befasuar edhe 
me ndërtimin e një hidrocentrali 
modern, duke gjallëruar, zhvilluar 
e duke i dhënë një qytetërim të ri 
kësaj qyteze të lashtë. Më tej ai, me 
pasion e krenari, më thotë:“Tek sa 
ndjek e studioj veprat e studiuesve 
Xhemal Meçi (Mjeshtër i Madh), 
Mark Mesuli, Kol Dedaj, Idriz 
Ahmetaj, Ton Zmali, Ndue Dedaj, 
Ndoc Selimi etj. nuk mund të rri pa 
shprehur ndjenjën time për këto dy 
treva Pukë-Mirditë, të cilat janë si 
dy vëllezër “siamezë” në piedesta-
lin me vlera njerëzore shekullore të 
kombit shqiptar”. ( Dodë N. Luli,-In-
tervistë e datës 27.09.2018 me inx-
hinierin pensionist Ahmet Banushi)
i cili tani shet libra udhëve të Ti-
ranës, më shumë nga dashuria për 
librin e për të ndihmuar lexuesit, se 
sa për atë pak fi tim, që siguron.

Dodës i bën përshtypje edhe qyteza 
në jug të varrezave të hadrojve, Rrypë, 
Rrape për të cilën thotë se “është me 
interes arkeologjik e historik që të për-
mendet edhe kjo qytezë, siç ka vepru-
ar studiuesi Xh . Meçi  në vitet 1980, 

kur  ende ruante fragmente të shkëpu-
tura muresh dhe mjaft skorie, kurse 
në afërsi, kah perëndimi, kishte gurë 
bakri në sipërfaqe, e cila ishte për-
ballë Qafë-Gjitet të Lumëziut. Qyteza 
në Hadroj qëndronte thikë mbi ud-
hën që kalonte  bregut të Fanit Madh, 
Arës- Gojan, që siç dukej ishte edhe si 
fortesë nyjë në një udhë (shkurtojë që 
vinte kah Rrypa, Rrape, Shkallë-Bush-
tre, Ad Pikaria etj. (Xh. Meçi-Kabashi, 
“Puka që në lashtësi-2”, Tiranë,2008, 
fq.327).

Të moshuarit e Lumëziut, duke 
parë këto transformime të fshatit të 
tyre bisedojnë si me habi me njëri-
tjetrin: “ Bre- bre-bre!, mor burrë,(D-
jemtë, jetimat) mecat e Nikollë Nikë 
Lulit, nipat e Ndue Nikë Lulit me u ba 
kaq të zot e kaq punëtor, ene per ka-
tunin e tine,biles! Po ene  libra paskan 

shkrue, mor burrë! Bre-bre- bre! ene 
kush! mecat( bijtë) e Nikollë Nik Lulit! I 
pastë shperti dritë Nikolls  e Ndojt atje 
në vorr, ku janë, mor shoq! Aferim u 
qoftë, hej burrë! Bre-bre-bre! mecat e 
Nikollë Nik Lulit, hej mos u humbtë 
puna e ndera kurrë! Jau shtoftë Zoti i 
Madh vrullin, dijen, jeten e të pasmen, 
mor shoq! Zoti jau dhasht të mbaren! 
PO-po-po, ashtu qoftë, mor shoq! Bre-
bre- bre! jetimat e Nikollë Nik Lulit! 
Kësaj i thonë me rrit meca t’hallallit! 
Aferim, aferim u qoftë!” Ndërsa një 
këngëtar  mbi një bregore po përcillte 
me çiftli vargjet e rinj sapo kishte më-
suar: “ Mbahu Pukë, mbahu NANË/ 
Se ke djemë në TIRANË!/ Që të gjin-
den Gjithmonë Pranë!,/ E vetëm nuk 
të lanë.”

*Studiues, “Mjeshtër i Madh”

(Vijon nga faqja 8)
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75-vjetori i Çlirimit të qytetit të Përme-
tit u festua me madhështi nëpërmjet 
veprimtarive festive të organizuara nga 
bashkia. Në qëndrën e qytetit u krijua 
një ambjent festiv me fl amuj dhe ban-
derola. Që në orët e para të mëngjesit 
jehuan këngët dhe marshet partizane.

Nderuan me pjesëmarjen e tyre N/
kryetarët e Bashkisë LLazar Thana-
si  dhe Etleva Krecidhe, Kryetarja e K/
Bashkiak Miranda Habili, sekretarii 
KKV Ahmet Mane dhe N/kryetaret Xhe-
vahir Tabaku dhe Vasil Papa, anëtari i 
KKV dhe Kryetari i SHAK “PËRMETI” 
Kastriot Bezati, Kryetarja e FD, dega 
Përmet Flora Hoxha dhe sekretari Argjir 
Koto, drejtues të partive politike dhe të 
disa institucioneve të rrethit Përmet.

Morën pjesë veteran dhe pasardhës, 
pasardhës të FD dhe qytetarë.

Pranë përmendores u vendosën tufa 
me lule nga personalitetet e pranishme, 
nën tingujt “Himni i Flamurit” për të 

Nga  Bashkim Hisari

Në qytetin e Vitisë u përkujtua 
me madhështi 76 vjetori i krijimit të 
Aradhës së parë Partizane shqiptare 
në Kosovë “Zenel Hajdini”. Kjo datë 
ndër më të rëndësishme në historin e 
Luftës Nacional Çlirimtare të Kosovës 
(LNÇ-së) u përkujtua me manifestima 
të shumta. Në qytetin e Vitis u mba-
jtë Akademia solemne, ndërkaq në 
fëshatin Ramjan pran përmendorës së 
Zenel Hajdinit  u vendos pllaka për-
katëse përkujtimore me emrat e 48 
dëshmorëve nga komuna e Vitisë dhe 
u në emër të veteranëve të Kosovës dhe 
të komunës u vendosën kurora me 
lule. Kuror vendosi edhe delegacioni i  
Kryesisë së Organizatës së Veteranëve 
nga Gjakova, SkenderHoxha, Shevqet 
Vokshi, Xhevat Koshi dhe Afrim Deva. 
Këtë ceremoni me pjesëmarrjen e tij 
e nderoi edhe i ftuari Lekë Hoxha,d-
jali i komandatit të kësaj aradhe 
Fadil Hoxha. Në ceremoni ndodhesh-
in  edhe veteranë, pasardhës, famil-
jarë të dëshmorëve të LNÇ, antarët e 
Kryesisë së Organizatës së Veteranëve 
të Luftës Antifashiste Nacional Çlir-
imtare të Kosovës (OVLANÇ),  në krye 
me kryetarin Zija Mulhaxhën,pastaj 
përfaqësuesit e  degëve të kësaj orga-
nizate nga, Prishtina,Gjakova, Prizren 
e Vitia. Këtë ceremoni përkujtimore 
nderuan me pjesëmarrjen e tyre edhe 
përfaqësuesit e pushtetit lokal, Ush-
trisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK-së), 
pjesëtarët e ushtrisë amerikane që 
shërbejnë në kuadër të KFOR-it,  të 
organizatave joqeveritare dhe nxënsit 
e shkollës fi llore të fshatit Ramjan etj. 

Aradha e parë Partizane shqiptare 
në Kosovë  “Zenel Hajdini” u krijua më 
27. shtator të vitit 1942, në fshatin 
Ramjan të komunës së Vitisë. Ajo u 
krijua pas formimit të grupeve të para 

U festua 75-vjetori  i Çlirimit të Përmetit

nderuar kujtimin e të rënëve dhe sakri-
fi cat e partizanëve qëmorën pjesë në 
luftën për çlirimin e qytetit.

Pas disa orësh aktiviteti u zhvendos 

në QKMF  “Odhise Paskali” ku në sallën 
e konferencave  u zhvillua mbledhja 
soleme. Fjalën e rastit dhe përshënde-
tëse në emër të institucionit të Bashkisë  

e mbajti Nënkryetari i saj, LLazar Tha-
nasi i cili foli për rëndësinë e kësaj date 
historike në rrethin tonë.

Në emër të organizatës të Familjeve 
të Dëshmorëve foli anëtari i kryesisë së 
kësaj orgamnizate, Ahmet Mane i cili në 
fjalën e tij bëri një ekspoze të gjërë his-
torike për ditën e çlirimit të qytetit.

Bashkia shtroi një koktejl në hol-
lin e QKMF ku bashkëbiseduan mes 
urimesh.

Kryetarja e organizatës të Familjeve 
të Dëshmorëve Flora Hoxhaj shpërndau 
me këtë rast disa dokumenta antarësie 
për pasardhësit e FD.

Pak ditë më pare në këtë kuadër Dr. 
NuriDragoi i dhuroi bibliotekës së Bash-
kisë, muzeut krahas disa librave të tjerë 
dhe dy vëllimet historike, ‘”Përmeti dhe 
Lufta e Dytë Botërore”, vëllimi 1,  në 
disa kopje të cilat janë mirëpritur nga 
lexuesit.

MUHAREM KAMANI

PËRKUJTIMORE

NË VITI U PËRKUJTUA 
KRIJIMI I ARADHËS SË PARË 

PARTIZANE “ZENEL HAJDINI”
ilegale të rezistencës së armatosur të 
cilët u organizuan si front i përbashkët 
i masave popullore të proklamuar si 
Luftë Antifashiste Nacional Çlirimtare 
për Kosovë dhe Dukagjin. Në fi llim të 
vitit 1943, Aradha “Zenel Hajdini” u 
nda në dy aradha, në aradhën “Zenel 
Hajdini” dhe “Emin Duraku”. Këto dy 
aradha nën udhëheqjen e komandantit 
të tyre Fadil Hoxha përhapën frymën e 
re antifashiste nacionalçlirimatare si e 
drejtë për çlirimin nga okupatori dhe 
me të drejtë për vetëvendosje e bash-
kim kombëtar. Pastaj u formua  edhe 
aradha “Sharri” dhe shumë aradha e 
brigada partizane.  

Në Luftën e Dytë Botërore, populli 
shqiptar u bashkua Aleancës së madhe 
të popujve kundër Boshtit Nazi-fash-
ist. Rreth 53.mijë veteran kur Kosova  
kishte afro 600 mijë banorë, pra çdo i 
11 banorë, luftuan krah në krah me 
veteranët antifashist të Shqipërisë dhe 
botës tjetër përparimtare dhe dhënë 
një kontribut të theksuar për çlirimin 
e vendit

Zenel Hajdini, emrin e të cilit 
mban aradha e parë partizani shqip-
tare, lindi në vitin 1910 në fshatin 
Tupallë të Medvegjës. Mësimet e para 
vijoi në shkollën e quajtur “Xhamija 
e Siarinës”dhe vazhdoi në Medresen 
e Shkupi. Një kohë punoi si ofi qar në 
Medvegjë. Studjoi shkencat matem-
atiko-natyrore në Universitetin e Beo-
gradit. Gjatë vijimit të vitit të dytë të 
studimeve plasën demostratat e njo-
hura të marsit ku Zeneli morri pjesë 
aktive. Menjëherë pas shpërthimit të 
luftës Zeneli këthehet në vendlindje 
për të vazhduar aktivitetin si antar i 
shtabit për rajonin e Medvegjës. Është 
vrar nga forcat bullgaro-çetnike më 
07.mars të vitit 1942.

Në mbrojtjen e idealeve të Luftës 
Antifashiste Nacional Çlirimtare, 
Aradha partizane “Zenel Hajdini”kreu 

shumë aksione dhe luftime kundër 
nazifashistëve. Një nga aksionet më të 
rëndësishme që është shkruar në his-
torin e aradhës partizane “Zenel Hajdi-
ni ishte sulmi i armatosur për marrjen 
e Minierës së Llojanit që ndodhet në 
mes të Preshevës dhe Kumanovës.Këtë 
sulm kishin organizuar Fadil Hoxha, 
Xheladin Kurbaliu, Kutesh Agushi, 
Sinan Hasani, Riza Selimi, Reshat 
Xhaferi, Tahir Zeqiri, Hajrush Hyseni. 
Rexhep Ismaili, vëllëzrit Minish dhe 
Beqir Zeqiri...që ishin ndër antifash-
ishtët dhe luftëtarë më të nderuar. 
Kundër okupatorit ata luftuan trimr-
isht  edhe në Grykën e Caralevës,  në 
Livoq dhe në shumë beteja që u zhvil-
luan në vende tjera të Kosovës.

Në ceremonit e organizuara në Viti 
dhe në fshatën Ramjan folën, kretari 
i OVLANÇ të Kosovës Zija Mullhaxha, 
kryetari i degës së kësaj organizate në 
Viti Ismajl Sokoli, kryetari i komunës 
së Vitis Sokol Haliti, kryetar i degës së 
UÇK-së në Vitis, Abdy Bajrami, histo-
riani Ferit Ahmeti dhe përfaqësuesit 
e fshatit Ramjan Skender Emrrulla-
hu dhe Kadri Ismaili. Ata vlersuan  
sakrifi cat që bëri populli shqiptar dhe 
luftën heroike të veteranëve aradhës 
“Zenel Hajdine, të LANÇ dhe të UÇK 
për çlirimin dhe pavarsin e Kosovës. 

Të gjithë luftëtarët çlirimtar të kombit 
tonë që dhanë jetën për liri gjithmon 
do përkujtohen dhe kurrë nuk do har-
rohen, theksuan ata.

Kryetari i OVLANÇ të Kosovës, Zija 
Mullhaxha midis tjerash tha:“Sakrifi -
ca që bëri populli shqiptarë në luftën 
heroike kundër fashisto-nazistëve 
vlersohet lartë. Në këtë luftë kontribut 
të çmuar dhënë luftëtarët e Aradhës 
partizane Zenel Hajdini të cilët qush 
në fi llim u bashkangjitën në frontin 
e madh Antifashist Nacional Çlirim-
tar dhe dolën fi timtar. Ata sot meritoj 
të nderohen me respektë të veçant. 
Pa luftën Antifashiste Nacional Çlir-
imtare, UÇK dhe ndihmën e faktorit 
ndërkombëtar në krye NATO-ne dhe 
SHBA, Kosova  sot nuk do të ekziston-
te si shtet i pavarur”.

Ndërkaq, kryetari i OVLANÇ dega 
në Viti, Ismail Sokoli tha se për lirin e 
vendit kanë ra 48 luftëtar mga Vitija.

Të pranishmit i përshëndeti edhe 
Kryetari i Organizatës së Veteranëve të 
UÇK-se, dega në Viti, Abdyl Bajrami.

Ceremonia festive u përmbyll me 
një program kulturo arstistike në ven-
din ku u themelua Aradha partizane 
shqiptare “Zenel Hajdini” përgatitue 
nga nxënsit e shkollës fi llore të fshatit 
Ramjan.
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Të shkruash për jetën dhe vep-
rimtarinë e Qemal Gegollarit, 
duhet ta kesh njohur atë nga 

afër në gjithë veprimtarinë e tij. Për 
fat të keq mua më mungon pjesa më 
e vrullshme e kësaj veprimtarie, kur 
Qemali e shpalosi; e para, në etjen për 
mësim, shkollim e dije, dhe e dyta, në 
punën këmbëngulëse për plotësimin 
e detyrave. Të dyja këto së bashku 
dëshmojnë se ai ka ndjekur e arritur 
suksese në studimin në disa insti-
tucione të mësimdhënies, përfshi ato 
akademike. Po kështu në përparimin, 
në komandimin e drejtimin ushtarak. 
Ai arriti të komandojë Njësi si Brigada 
dhe të ketë detyra të larta në Shtabin 
e Përgjithshëm dhe Ministrinë e Mbro-
jtjes, duke treguar aftësi komanduese 
dhe drejtuese.

Unë, pa u njohur me këtë aktivitet 
të vrullshëm të Qemalit, vetëm duke 
marrë parasysh arritjet e tij në moshën 
e pjekurisë, me përvojën që kam në 
komandimin e drejtimin e ushtrisë në 
luftë dhe pas saj, e di seç mund e këm-
bëngulje duhet t’i arrish këto detyra.

Pjesën e dytë të Qemalit, dijet e njo-
huritë ushtarake e kulturore, i njoha 
më mirë gjatë më shumë se 20 viteve, 
që u njohëm e bashkëpunuam në Or-
ganizatën e Ushtarakëve në Pension 
e në Lirim, ku ai bënte pjesë që në 
themelimin e saj, po dhe në Organi-
zatën e Bashkuar të Veteranëve të  
LANÇ. Megjithëse ai nuk ishte veteran, 

U nda nga jeta Hatixhe Kosiqi, 
bashkëshortja e Xhemal Kosiqit nga 
fshati Obok, Dibër. Hatixhja lindi në 
Ilnicë të Dibrës në vitin 1937. 

Ajo që në fëmijëri ndjeu krismat e 
armëve të luftës antifashiste nacio-
nal çlirimtare, kur Divizioni i Parë 
kishte vendosur shtabin dhe spitalin 
partizan në këtë fshat në korrik të vi-
tit 1944. Më pas u martua dhe rriti 
shtatë  fëmijë, tre djem dhe katër va-
jza. 

Priti e përcolli qindra miq në derën 
e madhe të Xhemal Kosiqit që vinin 
për të nderuar gjakun e dëshmorit  
Asllan Kosiqi. 

Ndihmoi njerëz  në nevoje duke 
ndarë  bukën e misrit dhe tasin me 
dhallë me to. Kjo nënë e mirë dhe  bu-
jare kurrë nuk rreshti së dhëni mirësi. 
Të qoftë dheu i lehtë nënë Hatixhe ! 

Këto ditë u nda nga jeta nënë 

Bukuria. 

Bukurie  Kallaverja (Çenga) lindi 

në Tomin, Peshkopi në vitin 1930. 

Ajo është bashkëshortja e Ahmet 

Kallaveres, luftëtar i LANÇ në Br. 

XVIII dhe kuadër i Kom.Ekz.të 

Këshillit  Popullor të Rrethit Dibër 

deri sa vdiq. 

U 
përkujtuan 104 patriotw nga 

Kosova dhe Shqipëria, shumë 

prej tyre nga qyteti i Shkodrës, 

të cilët forcat gjermane e ekzekutuan në 

Prishtinë më 23 tetor të vitit 1944.

Me këtë rast, disa antarë të Kryesisë së 

Organizatës së Veteranëve të Luftës Na-

cional Çlirimtare të Kosovës ( OVLANÇ), 

në pllakën përkujtimore për ta, që gjen-

det në oborrin e kampusit të Universitetit 

të Prishtinës u vendosën kurora me lule.  

Njëherit veteranët e OVLANÇ të Kosovës 

nderuan të gjithë  dëshmorët dhe veprim-

tarët të të gjitha breznive që sakrifi kuan 

gjënë më të shtrenjët për këtë liri që ne e 

gëzojmë sot.

Dy vjet  pa Qemal Gegollarin, kuadrin  që komandoi Njësi si Brigada dhe që kreu detyra të larta në Shtabin e Përgjithshëm dhe Ministrinë e Mbrojtjes

PËR INTELIGJENCËN DHE KARAKTERIN  
BURRËROR TË QEMAL GEGOLLARIT

RRAHMAN PARLAKU
Kryetar i OBVL-së,
Hero i Popullit dhe 
“Nderi i Kombit”

ne e ftonim dhe ai vinte me dëshirë 

në aktivitetet që zhvillonim. Ai ndih-

monte në organizimin e aktiviteteve të 

OBVL, por dhe në gazetën “Veterani”, 

me shkrimet e tij.

Dijet e njohuritë e tij kulturore, Qe-

mali i shpalosi edhe në veprimtarinë 

letrare e publicistike; ai krijoi e dre-

jtoi për shumë vite gazetën krahinore 

“Opari”.

Ka shkruar mbi dhjetë libra me 

temë historike, duke evidentuar ve-

primtarinë patriotike e atdhetare të 

popullit të Oparit; ka ngritur lart fi g-

ura patriotësh me kontribute kom-

bëtare.

Në gjithë këtë veprimtari Qemali ka 

treguar sa e ka dashur ai vendlindjen 

e tij, sa i lidhur ka qenë ai me popullin 

e asaj krahine dhe po aq me dashuri  

dhe vërtetësi ka evidentuar luftërat për 

liri e pavarësi kombëtare të oparakëve. 

Kontributi i tij e kalon gjeografi në e 

krahinës, është kontribut edhe për hi-

storinë ombëtare.

Gjatë kohës që punova me Qemalin 

njoha edhe karakterin e tij, siç thuhet 

në fjalor, burrëror. Fjala qe fjalë, ai s’i 

luante asaj; i pangutur në mendime, të 

dëgjonte me vëmendje; i ekuilibruar në 

marrëdhëniet shoqërore... Këto cilësi e 

kishin bërë të respektuar në shoqëri 

dhe këtë unë e shikoja jo vetëm në mes 

ushtarakëve, po edhe të veteranëve që 

ishin mosha e babait të tij. Siç qe re-

spekti i tij ndaj nesh, edhe ne në Or-

ganizatën e Bashkuar të Veteranëve e 

konsideronim të barabartë.

... Dhe diçka personale me të. Një 

ditë më pyet se si e kaloj kohën, dhe 

unë i them:

- Lexoj, po edhe tani që i kam kalu-

ar të 90-tat po mbaroj së shkruari një 

libër me kujtime, po nuk arrij të të 

konkuroj ty o Qemal!

Më inkurajoi dhe njëherazi peri-

frazuam thënien e popullit: “Sa të rro-

sh, do të mësosh”. Dhe këtë unë po e 

provoj në veten time.

Për Qemalin ruaj kujtimet më të 

mira. Më erdhi  shumë keq që u nda 

shumë herët nga jeta. Po më vjen mirë 

që Familja e tij po kontribuon që të 

shkruhet një libër për të. Nuk e di nëse 

arrita që në këto rreshta të shpreh disa 

nga cilësitë e atij burri.

HOMAZH

NËNË HATIXHE !

U  NDA NGA JETA VETERANIA 

BUKURIE  KALLAVERJA 

Bukuria, nëna e Saliut, mësues 

dhe sportist që ka lënë gjurmë në 

qytetin e Peshkopisë  dhe e Liljanës, 

Merjemes e Resmies  rriti dhe edukoi 

katër fëmijë të devotshëm. 

Ajo ishte një veterane që me shem-

bullin e  saj rrezatonte  atdhetarizëm 

dhe përkushtim. OBVL  i dërgon 

ngushëllime familjes së saj. 

NDERIM PËR 104 PATRIOTËT E EKZEKUTUAR NË PRISHTINË
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LIBRI

NDJEHEMI ME FAT DHE KRENARË
PËR PRINDËRIT TANË FISNIKË

NGA PROF. DR. XHELADIN ÇEKA

PROMOVIMI

Më 13 tetor 2018, Dega e Shoqatës Patriotike 
Kulturore “Myslim Peza” e bashkisë së Tiranës, 
në bashkëpunim me Familjen e nderuar të Prof.
Xheladin Çekës organizuan në Pezë një solemnitet 
përkujtimor në 95-vjetorin e lindjes së Ramazan 
Hazis Çekës – Hero i Punës Socialiste.

Në këtë veprimtari përkujtimore, në sallën e 
Shtëpisë së kulturës, mbushur plot e përplot me 
njerëz të ardhur nga të gjitha fshatrat e Pezës, ku 
u promovua edhe libri “Me tim Atë” i Prof.Dr.Xhe-
ladin Çekës, përveç drejtuesve të Degës së Shoqa-
tës Patriotike Kulturore “Myslim Peza”, Pëllumb 
Luzi, Xhevdet Çelmeta, Daut Kryemadhi e Harun 
Xhahysa, si dhe administratorëve të nderuar të 
Njësive Administrative Pezë e Vaqarr të Bashkisë 
Tiranë, z.Besmir Kola e z.Gentian Myrto, morën 
pjesë dhe përshëndetën Prof.dr.Dhori Kule, Prof.
dr.Petrit Bara, Prof.dr.Artan Hoxha, Prof.dr.Ed-
mond Rapti dhe prof.dr.Dhori Karaj. Ata vlerësu-
an fi gurën e Ramazan Çekës si ish-pjestar aktiv 
në luftën kundër pushtuesve të huaj gjatë viteve 
të Luftës së Dytë Botërore, i cili pas çlirimit u bë 
një  njerëzit më të shquar të Pezës, si Hero i Punës 
Socialiste. 

IDOLIT TIM TË PËRJETËSHËM...

Fillimisht pata menduar që këtë libër ta titulloja 
“Bisedë me timatë”. Ndërkohë që vazhdoja të shkru-
aja, kuptova, se nuk bëhej fjalë vetëm për bisedë. Aq 
më pak vetëm për “bisedën” time me të. Por për një 

bashkëjetesë të lumtur dhe plot vlera njerëzore mid-
is prindërve dhe fëmijëve, vëllezërve dhe motrave, 
bashkëkohësve dhe bashkëpunëtorëve, shokëve dhe 
miqve…

Jam për pjekur që në faqet e këtij libri të sjell mo-
mentet më të spikatura të kësaj periudhe të paharruar 
në jetën e gjithësecilit prej nesh. Sikurse, në formën e 
treguar nga vetë babai, lënë në ditarët e tij; treguar nga 
të afërm dhe miq të familjes time; nga bashkëkohës 
dhe bashkëpunëtorë të tij, nga njohja a kujtime të mia 
dhe të motrave të mia me të, veçanërisht nga kujtime 
të xhaxhait tim Hasanit, sidhe të kushërinjve të mi, 
të miqve dhe bashkëpunëtorëve të ngushtë të tij, ko-
legëve. Dhe të tjerë.

Të gjithë i falenderoj.
Pata menduar dhe atë që mund të realizohej një 

punim monografi k rreth jetës dhe veprës së tim eti. 
Ku studiuesi të shfrytëzonte tërë dokumentacionin e 
kohës: shtypin, arshivat e emisione vetelevizive, kro-
nikat a raportet zyrtare. Si dhe gjithshka nga doku-
mentacioni që posedonte familja jonë.

Por shpejt kuptova se e realizuar në këtë formë, me 
siguri do të kishim patur një punë me vlera komplekse.

Ama kuptova po kaq shpejt, se e bërë në këtë 
formë, nga dikush studiues, do të kishte patur rrezi-
kun e parashikuar që do ta largonte babanë tim, nga 
të qenit babai. Nga të qenit njeriu Baba. Paçka se për 
ty lexuesi im i dashur, ai Babai im, është në të njëtën 
kohë dhe Heroi i Punës Socialiste. Është dhe për mua, 
kështu, sigurisht.

Por, për këto vendosa të “bisedoj” nëpërmjet faqeve 
të këtij libri.

Që është i pambaruar… 
Duke “jetuar” me të.
Për ta sjellë, atë njeriun baba, pra siç të thashë.
Dhe po ta tregoj… jetën…
Ndaj, vendosa ta quaj: “Me tim atë”, në vend të 

‘Bisedë me tim atë”. 
Për të treguar jetën e tim Eti!
Dhe të njeriut tënd, kolegut a bashkëpuntorit tënd, 

gjithashtu! 
 ***
Ju kam thënë, se kam menduar që kam lindur me 

fat. 
Që jam bir i dy prindërve të mi të shtrenjtë dhe 

fi snikë! 
I babait tim të dashur, Ramazanit, idolit tim të për-

jetëshëm, burrit të rrallë që përveç se më dha gjenet 
e seleksionuara, për përballimin e rrugëtimit të jetës, 
njëherësh dhe modelin e personit me integritet abso-
lut; më edukoi modelin e fi snikut, më mundësoi shkol-
limin më perfekt të kohës. Në pafundësi mbetet shenjti 
im, ku prehem, sa herë që nevoja e jetës ma ka thirrur. 
Nga më vinë mesazhet e shpirtit për mësimet e jetës. 

Nëse do t’i referohesha Kafkës, shkrimtarit hebre, 
me origjinë nga Praga, me veprën e tij “Letër babait”, 
do të konsideroja që marrëdhënia ime me tim Atë do 
t’i shkonte një vepre me titull “Antiletër babait”, ku të 
dy personazhet e Kafkës, at e bir, do të përshkruhesh-
in me të kundërtën e asaj që pëshkruan ai. Që do ta 
kishte përshkruar në perfeksion fi lozofi , esteti, ro-
mancieri dhe publicist i njohur spanjoll, Ferdonando 
Savater, me veprën e tij brilante “Letër tim biri”, që 
më ngjan se e ka shkruar babai im për mua, por me 
gjuhën e shembullit, heshtjes dhe shpirtit. 

I nënës time të shtrenjtë, Fatimes, gruas shenjtore, 
më të bukurës në botë, që më dha  gjysmën tjetër të 
gjeneve po aq të seleksionuara, të një race të pastër 
fi snikësh. Më mëkoi me qumështin e gjirit të saj por 
më rriti me “qumështin” e fjalës së mirë dhe të ëmbël. 
Fjalë që më shërbeu deri në kufi jtë e të pabesuesh-
mes dhe të papërshkrueshmes. Ajo më edukoi vetëm 
mirësinë dhe harmoninë në jetë. Nëna ime më mëkoi 
dashurinë për gjithshka, deri në sublimitet, të kësaj 
ndjenje hyjnore. Ëngjëlli im!

Prindërit më mësuan dhe edukuan ç’është familja 
dhe vlerat e traditës familjare; ç’është harmonia famil-
jare dhe trashëgimia e saj dhe ajo e jetës në përgjithë-
si; ç’është individi dhe përgjegjësia e tij në shoqërisë 
njerëzore në tërësi. 

“Unë s’kam parë njeri që ta ndiente vlerën e punës si 
bazë të kulturës aq thellë e në mënyrë të gjithanshme, 
sa A. P. Çehov” shkruan për veprën e tij, Maksim Gor-
ki. Duke abstraguar në atë që janë të rrallë ata shkrim-
tarë që e kanë ngritur aq lart dhe e kanë argumentuar 
aq mirë rolin kolosal të punës në jetën e njeriut dhe 
përgjithësisht në shoqërinë njerëzore.

Të jemi para një personazhi çehovian?!
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