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Aktiviteti i OBVL është vlerësuar nga Presidenti i Republikës, duke na akorduar tituj nderi e dekorata për drejtues të Organizatës

OBVL, MË E VLERËSUARA
EDHE NË VITIN PANDEMIK 2020
TITULLI

NATO sot dhe sﬁdat e saj

Petro Koçi i jep familjes
Certiﬁkatën e “Dëshmorit të
Atdheut” Ymer Cengu

Halil RAMA
Një nga orientimet kryesore të Aleancës Atlantike është edhe rritja e mbështetjes së opinionit
publik ndaj NATO-s dhe misioneve të saj. Aleanca
ka vleresuar se megjithe mbeshtetjen e gjere qe ajo
gezon ne vendet anetare, perseri ka nevoje per nje
pune më të madhe, sidomos me brezin e ri, per te
njohur me mire se si është organizuar, çfarë bën
dhe cilat janë s dat me të cilat ajo përballet sot,
vlerat dhe forca e saj, cili eshe niveli i bashkepunimit midis vendeve anetare, perse duhet investuar
ne fushen e sigurise dhe mbrotjes, cili është roli
dhe angazhimi i sas në përballimin e pandemisë
shkaktuar nga virusi COVID 19, etj.
Per kete arsye Keshilli Atlantik i Shqiperisë,
ne bashkepunim dhe mbeshtetjen e Drejtorisë së
Diplomacise Publike në NATO qe nga muaji shtator i ketij viti e ne vazhdim ka ndermarre nje seri
leksionesh publike ne disa universitete dhe me
maturantet e shkollave te mesme si ne Tiranë, Elbasan, Durrës, Pogradec, Kukës, Mirditë, Burrel,
Pukë, Skrapar, Librazhd, etj.Ne keto takime kane
folur personalitete dhe specialiste te spikatur ne
fushen e sigurise dhe mbrojtjes, nga NATO dhe
vendas nder te cilet Znj. Silvia Maretti, Përgjegjëse për programet me vendet e Ballkanit Perëndimor në NATO, Dr. Arian Starova, ish Ministër i
Puneve të Jashtme dhe President i Keshillit Atlantik, Gjeneral Brigade Pirro Ahmetaj, ish Zv/ Shef
i Shtabit të Përgjithshëm të FA, ish përfaqesues
i Shqipërisë në NATO, Kolonel Kristaq Birbo, Ish
Këshilltar i Presidentit të Republikës. Theksi është
venë kryesisht ne vlerat që përfaqëson Aleanca, ne
organizimin, politik dhe ushtarak të saj, në argumentimin se përse NATO është sot realisht organizata politico – ushtarake më e fuqishme në botë,
cilast jane sot rreziqet kryesore per paqen dhe sigurine me te cilat ndeshet ajo, misionet luftarake të
Aleancës, pjesmarrja e Forcave tona të Armatosura në misionet luftarake të NATO-s etj.
(Vijon në faqen 5)

FAQE 3
DEKORIMI

Presidenti Meta i jep
titullin “Mjeshtër i Madh”
studjuesit Nikolla Sudar
• Rruga me emrin “Gjeneral Rrahman Parllaku”dhe dy dekorime për drejtuesit kryesorë:
kryetarin Myﬁt Guxholli me “Dekoratën e Artë të
Shqiponjës” dhe Sekretarin e Përgjithshëm Halil
Rama me titullin “Mjeshtër i Madh, ia rritën
prestigjin OBVL-së
FAQE 3
REAGIMI
LETËR E HAPUR KRYEGJYQTARIT TË G
JYKATËS SPECIALE PËR KOSOVËN NË HAGË,
ZOTIT NIKOLA GIJU.

FAQE 12
LIBRI

SHPENDI TOPOLLAJ NJERI DHE KRIJUES I
MREKULLUESHËM

UÇK, ushtri tipike
çlirimtare kundër
një shteti kolonizator
njëqindvjeçar

DILAVER GOXHAJ
(Shpetim Golemi) - Kolonel në pension

FAQE 6 - 7

MEÇAN HOXHA

FAQE 11
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BILANCI
Aktiviteti i OBVL është vlerësuar nga Presidenti i Republikës, duke na akorduar tituj nderi e dekorata për drejtues të Organizatës

OBVL, MË E VLERËSUARA
EDHE NË VITIN PANDEMIK 2020
O

rganizata e Bashkuar e
Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare
të populist shqiptar (OBVL), edhe në
vitin e kaluar pandemik 2020 realizoi synimet kryesore të programit të
saj. Emërtimi i një rruge kryesore të
kryeqytetit me emrin “Gjeneral Rrahman Parllaku” dhe dy dekorime nga
presidenti i Republikës Ilir Meta për
drejtuesit kryesorë: kryetarin Myt Guxholli me “Dekoratën e Artë të
Shqiponjës” dhe Sekretarin e Përgjithshëm Halil Rama me titullin “Mjeshtër
i Madh, ia rritën prestigjin OBVL-së.
Që në themelimin e saj para 26
vitesh, Organizata e Bashkuar e Veteranëve të LANÇl përcaktoi në dokumentat e saj themeluese, vazhdimësinë
nëpërmjet pasardhësve të veteranëve.
Në më shumë se dy dekada veprimtari
intensive, krahas themeluesve, ishveteranë të LANÇl, drejtues të spikatur të formacioneve partizane dhe më
vonë të ushtrisë shqiptare, si Dr.Ymer
Dishnica, Skënder Malindi, Edip Ohri,
Hamit Keçi, Tahir Voshtina, Shaban
Reçi, Liri Belishova, My t Guxholli,
Sotir Budina, Jorgji Terca, Genci Ballanca, Fluturak Vinçani, Isuf Imeraj
e dhjetra gura të tjera të shquara,
pasardhësit e tyre kanë qenë të pranishëm. Dhe jo vetëm si gurantë, apo
në sfond, por si pjesë vitale e kësaj organizate me një histori të lavdishme.
Megjithë vështirësitë e shkaktuara
nga COVID-19 edhe gjatë vitit të kaluar, OBVL e ruajti dhe e pasuroi këtë
traditë, kryesisht me qëndrime publike
të kryesisë e të drejtuesve kryesorë të
saj, si të kryetarit kolonel My t Guxholli, sekretarit të përgjithshëm Halil
Rama, nënkryetarëve Maksim Vinçani
e Muharrem Gjoka.
PASQYRIM I GJERË MEDIATIK I
VEPRIMTARISË SË OBVL
Organizata jonë, nëpërmjet drejtuesve e anëtarëve të saj u ka bërë një
pasqyrim të gjerë mediatik, në të gjitha
gazetat e radiotelevizionet, ngjarjeve
historike të luftës, kujtimit të heronjve
e dëshmorëve. Veçanërisht gazeta jonë
“Veterani” ka bërë një punë të madhe
në këtë drejtim dhe për këtë një meritë
të veçantë ka zoti Halil Rama, jo vetëm
si kryeredaktor i gazetës, por dhe me
lidhjet që ka krijuar me shtypin e drejtuesit e televizioneve për pasqyrimin
në to të veprimtarisë sonë. Por meritë
e Z.Rama është dhe krijimi i rrjetit të
bashkëpunetorëve të tij të ngushtë,
mes të cilëve mund të përmendim
zotërinjitë: Sakip Cami, Xhemal Meçi,
Shpendi Topollaj, Maksim Vinçani,
Kol Deda, Kadri Tarelli, Muharem Kamani, Dr.Leonidha Peppo, Zaim Sefa,
etj.
Ne nuk varemi nga asnjë parti politike, por kjo nuk do të thotë se nuk
kemi mbajtur qëndrim kur kemi parë
se po cënohen të drejtat e bashkëkombësave tanë, kudo që jetojnë. Këtë

e kemi bërë me deklarata zyrtare, në
shtyp dhe emisione e debate televizive.
Gazeta jonë pasqyron ngjarjet krye-

sore në Kosovë dhe të shqiptarëve
kudo që jetojnë. Shoqatës të Veteranëve të LANÇ të Kosovës i dërgojmë

një kontigjent gazetash për arkivin dhe
për anëtarët e kryesisë së saj.
Organizata e Bashkuar e Veteranëve
të LANÇ, lidhjet me shtetin i mban me
Ministrinë e Mbrojtjes, pasi organizatat e veteranëve, invalidëve e familjeve të dëshmorëve kanë mbështetje
të drejtpërdrejtë nga ky dikaster. Ne
marrim pjesë në të gjitha aktivitetet
që kanë lidhje me zhvillimet historike.
Min-istria na jep një subvencion nga
buxheti i saj për të përballuar shpenzimet e botimit të gazetes “VET-ERANI” dhe të aktiviteteve tona. Ajo na ka
mbështetur edhe me mjete transporti
për lëvizjet e gjata e të shumta brenda
dhe jashtë vendit. Marrëdhëniet tona
janë korrekte dhe kemi patur mirëkuptimin e mbështetjen e duhur nga
drejtuesit e ministrisë e të Shtabit të
Përgjithshëm. Bashkëpunim të frytshëm kemi patur dhe kemi me Shoqatën e Veteranëve të LANÇ të Kosovës.
Edhe për vitin 2021 në të cilin sapo
kemi hyrë, Organizata e Bashkuar e
Veteranëve të LANÇ do të hartojë dhe
realizojë një program me fokus vlerësimin e kontributit të Shqipërisë në
Luftën e II Botrore si dhe të të gjitha
ngjarjeve për liri dhe demokraci sidhe
edukimin e brezit të ri me ndjenjën e
atdhedashurisë.

“Mjeshtër i Madh”, titull i merituar për Halil Ramën

P

ublicistit dhe shkrimtarit të talentuar, mjaft produktiv dhe me
një përvojë të gjatë, Halil Rama,
iu akordua të premten (18 shtator 2020)
titulli “Mjeshtër i madh”, nga Presidenti i
Republikës Ilir Meta.
Ky titull i lartë iu dha sekretarit të
përgjithshëm të OBVL, autor i 17 librave
monogra kë (H.Rama), në një manifestim
festiv të komunitetit artistik të Zall-Dardhës, me prezencën e autoriteteve vendore
dhe elitës intelektuale dibrane: “Për kontributin e shquar si shkrimtar, skenarist
e publicist, i cili në veprimtarinë e tij të
gjerë ka pasqyruar më së miri historinë,
kulturën, traditat e cilësitë identi kuese
të shumë viseve shqiptare, veçanërisht
të trevës së Dibrës, si dhe vlerat e shumë
gurave të shquara të kombit shqiptar”
(motivacioni i dekoratës).
Në 17 librat e tij (letërsi dokumentare)
Halil Rama prezantohet si mjeshtër i prolit, duke krijuar personazhe si shëmbëlltyra që të mbeten në kujtesë.
Tërë publicistika e tij është në një linjë
vetëpërmbushëse, ku autori me mjeshtëri
di të përveçojë protagonistë të veshur
me detaje, që vetëm syri i mprehtë dhe
mendja pjellore i shpërfaq aq mjeshtërisht. Jetët e personazheve reale janë të
mbushura me pasione dhe emocione të
pandalshme, drejt s dës së jetës, drejt suksesit. Shkrimi i tij depërton thellë
në shpirt dhe zbulon botën delikate të
intelektualëve dibranë, kuksianë, durrsakë, shkodranë etj., në strukturën e tyre
si njerëz të matur që të veprojnë në kon-

tekst, duke marrë prej tij maksimalisht
suksesin. Ashtu siç është edhe vetë në
jetë autori Halil Rama, personazhet reale
që përshkruan në librat dhe esetë e tij
janë karaktere që bartin dashuri dhe sens
të mirë, veti të qenësishme inteligjence.
Në fushën e të shkruarit dhe në disa institucione ku ka punuar evidentohet këmbëngulja dhe vullneti i tij për të studiuar,
për të mbledhur burimet parësore, për të
mësuar nga përvoja e të tjerëve, që është
pjesë e stilit të punës kërkimore të tij.
Halili e formoi personalitetin e tij jo
vetëm në praktikën krijuese voluminoze,
por edhe me studime të integruara for-

male universitare për drejtësi, (duke tuar edhe titullin “Avokat”), çka i ka dhënë
një plus në interpretimin e dukurive shoqërore dhe ngjarjeve pikante të historisë.
Lexuesi mund të shijojë drejtpërdrejt
nokturnet dhe romantikën që shpërfaqen
në librat e H.Ramës (për gjeneral Rrahman Parllakun -Hero i Popullit dhe Nderi
i Kombit, Liri Belishovën, Muharrem Xhedikun, Skënder Calën etj.) shkruar me
një stil të rrjedhshëm, që ngjajnë me një
ese të gjatë liriko-epike, si një databazë e
plotë e vlerave të tyre, duke plotësuar harmonishëm tablonë gjigante të njerëzve të
ditur, të urtë e patriotë.
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Vlerësimi i personalitetit të gjeneral Parllakut nga Këshilli Bashkiak i Kryeqytetit
ishte padyshim ndër ngjarjet kryesore të vitit 2020 për OBVL-në

Rruga “Gjeneral Rrahman Parllaku”
• Gjeneral Parllaku ishte dhe mbetet burim frymëzimi për brezat. Ai me përkushtim të rrallë e drejtoi organizatën tonë
mbarëkombëtare për dy dekada dhe përkushtimi i tij bëri që OBVL të anëtarësohet në Federatën Botërore të Veteranëve
Vlerësimi i personalitetit të gjeneral Parllakut nga Këshilli Bashkiak i
Kryeqytetit ishte pady-shim ndër ngjarjet kryesore të vitit 2020 për OBVL-në.
Për të përjetësuar emrin dhe veprën e ish-kryetarit të OBVL-së, gjeneralit legjendar Rrah-man Parllaku,
duke konsideruar propozimin e Kryesisë së OBVL-së (Organizata e Bashkuar e Veteranëve të LANÇ-it), Këshilli
Bashkiak i Tiranës vendosi në një nga
mbledhjet e tij të muajit Nëntor 2020
që segmenti rrugor që bashkon rrugën
“Ali Demi” me rrugën “Petro Nini Luarasi” të emërtohet “rruga ‘Gjeneral
Rrahman Parllaku’”. Banorët Njësisë
Administrative Nr.2 të kryeqytetit, së
bashku me ndërlidhësin me komunitetin, e kanë mirëpritur dhe kanë
shprehur dakordësinë me këtë vem-

dim. Ky ishte vlerësimi më i mirë që iu
bë qytetarëve të metropolit shqiptar në

Vlerësim për mbrojtjen dhe mbajtjen gjallë të idealit atdhetar në
drejtim të Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të LANÇ-it

“Dekorata e Artë e Shqiponjës” për Kryetarin
e OBVL-s, kolonelin veteran Myﬁt Guxholli

P

residenti i Republikës, Ilir Meta
vlerësoi më 8 qershor 2020
kolonelin veteran My t Guxholli
me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës”, me
motivacion: “Për veprimtarinë e shquar si
luftëtar i lirisë në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare, si dhe për kontributin e
tij të veçantë në krijimin dhe konsoli-dimin
e artit të luftës dhe shkencës topogra ke
ushtarake shqiptare. Në vlerësim të mbrojtjes dhe mbajtjes gjallë të idealit atdhetar
në drejtim të Organizatës së Bashkuar të
Veteranëve të L.A.N.Ç.-it”.
Në ceremoninë solemne të organizuar
me këtë rast, duke iu drejtuar të pranishmëve mes të cilëve ishin veteranë të
LANÇ-it, drejtues dhe anëtarë të Organizatës së Bashkuar të Veteranëve dhe
pjesëtarë të familjes Guxholli, Presidenti
Meta u shpreh se “Kolonel Guxholli, një
ish-student i Liceut të Korçës, në momentet më të vështira dhe të errëta për vendin,
i shtyrë nga atdhedashuria dha një kontribut patriotik, u bashkua me armë në
dorë në Luftën e lavdishme Nacionalçlirimtare duke shërbyer edhe si kuadër i forumeve më të larta të Brigadës IV Sulmuese.
“Si një ndër pedagogët më të shquar
dhe Shef Katedre në Shkollën e Lartë të
Bashkuar të O cerëve Tiranë, dhe tani si
kryetar i Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të LANÇ, kontributi dhe puna e kolonel Guxhollit në shërbim të vendit është e
jashtëzakonshme dhe tejet e vyer”, theksoi
Meta.
“Më lejoni të shpreh konsideratën time
më të lartë edhe për kontributin tuaj në
modernizimin dhe konsolidimin e Ushtrisë
Shqiptare. Është i njohur kontributi juaj
si kryetopograf, shef seksioni dhe nënkryetar i degës së Topogra së pranë Shtabit

kuadrin e 100- vjetorit të shpalljes e
së Tiranës kryeqytet i Shqipërisë.
Rreth dy vjet më parë, me rastin e
100-vjetorit të lindjes, Bashkia e Tiranës e nderoi atë me titullin “Simbol
i qytetit të Tiranës”. (Në 95-vjetorin
e lindjes, gjeneral Parllakut i është
dhënë nga Presidenti i Republikës dekorata e lartë “Nderi i Kombit”). Kryebashkiaku Veliaj e vlerësoi Parllakun

si një nga gurat emblematike të
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare,
që s doi edhe regjimin e diktaturës
komuniste, si simbol i gjallë i kujtesës
patriotike, qytetare dhe historike. Dhe
në të vërtetë, ai qe kthyer në simbol
të gjallë të kujtesës patri-otike, qytetare dhe historike. Shqiptarët ndihen
krenarë me jetën dhe veprën e “Heroit
të Popullit” dhe “Nderit të Kombit”, që
bëri gjithçka në shërbim të atdheut e
kombit. Prandaj, edhe vlerësimet dhe
nderimet ndaj veprës së gjeneralit janë
plotësisht të merituara. Me gjeneral
Parllakun ndihemi krenarë të gjithë.
Gjeneral Parllaku ishte dhe mbetet
burim frymëzimi për brezat. Ai me
përkushtim të rrallë e drejtoi organizatën tonë mbarëkombëtare për dy dekada dhe përkushtimi i tij bëri që OBVL
të anëtarësohet në Federatën Botërore
të Veteranëve.
Kontributi i tij në organizimin e drejtimin e LANÇ e të Ushtrisë Shqiptare
e rendit gjeneral Parllakun në krye të
plejadës së gjeneralëve shqiptarë që
bënë epokë. Ai ishte dhe mbetet përmendore e gjallë e traditës dhe e virtytit familjar të trashëguar ndër shekuj.

Petro Koçi i jep familjes
Certiﬁkatën e “Dëshmorit të
Atdheut” Ymer Cengu

të Përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare; si
bashkautor, së bashku me specialistët e
huaj në projektimin e zbatimin në praktikë,
në terren të triangulacionit shtetëror (arshiva IGU/ 1954); si pedagog, shef cikli dhe
shef i katedrës së topogra së, në Shkollën
e Bashkuar të O cerëve”, tha Meta.
“Por sot, unë dua të vlerësoj edhe aktivitetin tuaj të pasur shkencor e pedagogjik, si autor i tekstit mësimor ‘Gjeodezia’
të përshtatur për studentët e specialitetit
‘topograf’ në Akademinë ‘Skënderbej’, por
dhe për studentë të tjerë të specialiteteve të
ndryshme që studiojnë gjeodezinë në këtë
Akademi. Këto janë një trashëgimi e çmuar
që zënë vend nderi në analet e historikut
të Forcave tona të Armato-sura”, nënvizoi
Presidenti Meta.
Duke e falenderuar Presidentin Meta
për vlerësimin, Kolonel My t Guxholli në
fjalën e tij përshëndese theksoi ndër të
tjera se, “kjo Dekoratë e lartë i takon të
gjithë atij brezi që e nisi jetën nga lufta për
të kontribuar për çlirimin e Atdheut dhe
përparimin e tij”.

Para disa ditësh, zëvendësministri i
Mbrojtjes Petro Koçi i dorezoi familjes
Cengu në Kukës Certi katen e “Deshmorit te Atdheut” Ymer Cenga. Në ceremoninë e orgaizyar me këtë rast ku merrte pjesë edhe Prefekti i Kukësit, Kuçana,
zëvendësministri i Mbrojtjes Petro Koçi
vlerësoi kontributin e dëshmorit të Atdheut Ymer Cengu, si ish - partizan i Brigades 24 Sulmuese e më pas megjithese
i sëmuëe, pjesë e strukturave ushtarake
në Përmet. Për këtë shkak me tu kthyer
në shtëpi në shkurt 1947 ndërron jetë.
Në njoftimin e Prefekturës së qa-

rkut Kukës thuhet se “Sot me date
07.12.2020 nën drejtimin e Prefektit te Qarkut Kukës z. Zenel Kuçana
u organizua ceremonia për dhënien
e çerti kates “Dëshmor i Atdheut”
pas vdekjes z. Ymer Hajrullah Cengu,
duke respektuar protokollin e Ministrise Shendetësisë e Mbrojtjes Sociale
, morën pjese Zv/Ministri i Mbrojtjes z.
Petro Koçi, kryetari i Org. Veteranëve te
Rrethit Kukes z. Enver Onuzi, kryetari
i Organizates së Deshmoreve te Rethit
Kukes z.Agim Braha dhe pjestare te
familjes së dëshmorit”.
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HISTORIA

Faqe të lavdishme nga lufta heroike e Ushtrisë Nacionalçlirimtare Shqiptare

76 vjet më parë – Si e përballuam Operacionin
e madh armik të Dimrit të egër 1943 -1944

Kolonel Ing. Myﬁt GUXHOLLI*

N

ë fundin e vitit 1943, Ushtria Nacionalçlirimtare ishte
rritur e forcuar dhe godiste
pa pushim armikun. Në këtë kohë, e
favorizuar dhe nga kushtet e jashtme
si toret e Ushtrisë Sovjetike dhe të
Aleatëve, Ushtria Nacionalçlirimtare
kishte çliruar edhe mjaft qytete si
Dibra, Peshkopia, Kruja, Berati, Gjirokastra dhe harta e territoreve të
çliruara po shtrihej deri në Vlorë. Po
rrezikoheshin rrugët e Lëvizjes së Ushtrisë Naziste. Kjo gjendje e shqetësonte
shumë komandën gjermane. Në këto
kushte, kryekomandanti i forcave naziste gjermane deklaronte: “Deri tani
ne i kemi besuar mikpritjes dhe besës
shqiptare, por nuk mundemi të durojmë më gjatë sulmet; duhet të marrim
masa për sigurinë tonë”. Në të njejtën
kohë, qeveria tradhtare e Tiranës, u
vu drejtpërdrejt në shërbim të okupatorit dhe mobilizoi forcat e veta për të
asgjësuar forcat partizane. Gjermanët
iu vunë punës për përgatitjen e një operacioni ushtarak të përgjithshëm në
Shqipëri. Qëllimi i këtij operacioni synonte asgjësimin e UNÇL dhe shkatërrimin e këshillave Nacionalçlirimtare,
për të vendosur pushtetin e bashkëpunëtorëve të tyre.
Forcat naziste gjermane që vepronin në Shqipëri u përforcuan me forca
të tjera të ardhura nga Greqia e Jugosllavia dhe që hynin në përbërjen e
katër divizioneve gjermane (297, 181,
21, 104.) Efektivi i këtyre forcave armike arrinte rreth 30.000 veta, përveç
afro 12.000 forca të Ballit Kombëtar e
Legalitetit. Komandanti i Përgjithshëm
i Operacionit ishte gjenerali nazist
Fehm.
Ndërsa forcat e UNÇL arrinin rreth
20.000 luftëtarë; shumica e tyre të
inkuadruar në batalione, grupe e brigade të rregullta (4 brigada, 9 grupe
dhe 17 batalione). Armatimi i tyre ishte
i thjeshtë: pushkë automatike, mitraloza të lehtë e të rëndë. Burimi kryesor i furnizimit të forcave partizane me
veshmbathje, ushqim dhe municion
ishte populli ndërkohë që llogaritej
edhe furnizimi nga aleatët dhe kapja në luftë e depove dhe materialeve
të ndryshme të armikut. Ajo kishte
moral shumë ta lartë dhe disiplinë të
shëndoshë e të ndërgjegjshme sepse
partizanët luftonin për një gjë të shenjtë, çlirimin e atdheut. Komanda gjermane, pasi kishte përpunuar planin e
operacionit dhe kishte bërë përgatitjet e nevojshme lloi nga zbatimi i tij
qysh në Nëntor 1943 duke sulmuar
UNÇL në zonën e Pezës dhe pastaj me
radhë në zonat e Dibrës, Mallakas-

• Përballimi me sukses i Operacionit të egër Armik të Dimrit ‘1943-1944 ka qenë
prova më e rëndë për UNÇL shqiptare dhe për popullin shqiptar. Në luftime të
ashpra në kushte të pabarabarta, në një dimër jashtëzakonisht të vështirë humbjet e partizanëve ishin mbi 1000 veta por radhët e UNÇL shqiptare u shtuan
dhe u forcuan, ndërkohë u rrit besimi i popullit në ﬁtoren mbi pushtuesin
Qafa e Shëngjergjit. Forcat partizane,
duke mos dashur të angazhoheshin
në luftime të gjata frontale përpara një
armiku superior në forca e mjete, me
një manovrim të shpejtë u tërhoqën
nga pozicionet e para dhe zunë vijën
Bolenë-Vranisht duke zhvilluar luftime të rrepta. Njëkohësisht ato kaluan në zonën e Kurveleshit të Sipërm.
Më vonë, forcat kryesore të Brigadës
manovruan në zonën e Zagorisë e
Lunxhërisë. Një pjesë e tyre u bashkuan me forcat partizane të Qarkut të
Vlorës duke kaluar prapa krahëve të
armikut për tu kthyer përsëri në Mesaplik e Kurvelesh duke pastruar këto
zona nga kolaboracionistët dhe armiku nazist.
ÇARJA E RRETHIMIT NË MALET
E MARTANESHIT E ÇERMENIKËS

trës, Çermenikës, Shëngjergj-Martanesh, Korçës, Beratit, Gjirokastrës
dhe Kurvelesh-Salari-Mesaplikut. Pas
disa goditjeve të vogla, komanda gjermane nazifashiste, kolaboracionistët
e armatosur deri në dhëmbë goditjen
kryesore e dhanë kundër forcave të
Brigadës së 3-të dhe Grupit të Pezës.
Forcat armike sulmuan nga drejtimet:
Tirana, Ndroqi, Shijaku, Kavaja, Rrogozhina e Peqini me qëllim rrethimin
dhe asgjësimin e forcave partizane.
Këto të fundit, megjithëse të armatosura me armë të lehta, pa ushqime
dhe veshmbathje, në kondita dimri
luftuan me trimëri të rrallë.
Shtabi i Përgjithshëm, duke vlerësuar rezistencën e armikut vendosi që
Brigada e 3-të të kalonte në zonën e
Çermenikës duke manovruar për të
çarë rrethimin. Në të njejtën kohë,
Grupi i Pezës u urdhërua të luftonte
me grupe të vogla kundër forcave armike të dislokuara në zonën e Pezës.
Ushtria nazifashiste mundi të përshkonte zonën e Pezës gjatë operacionit.
Këtu ajo dogji, vrau e shkatërroi,
por partizanët e Pezës nuk mundi t’i

asgjësonte.
PARTIZANËT I ZBATUAN ME
PËRPIKËRI DETYRAT
Pas operacionit të Pezës, okupatorët
nazistë kryen sulme kundër forcave
partizane të Dibrës e Peshkopisë. Edhe
këtu partizanët luftuan me trimëri, por
në pamundësi manovrimi në ato zona,
detashmentet partizane në kondita të
disfavorshme karshi armikut marrin
urdhër për tu tërhequr dhe të kalonin
në drejtim të Shqipërisë së Mesme e
të Jugut. Njëkohësisht edhe zona e
Tropojës nuk shpëtoi nga operacioni
duke u sulmuar nga forcat gjermane
dhe ato të Xhaferr Devës, të cilat pasi e
shkelën, e dogjën, plaçkitën popullin,
arrestuan dhe rrahën në gjithë zonën
e Malësisë.
Operacioni në krahinën e Mallakastrës u krye me forca të mëdha.
U pushtua Berati dhe u vazhdua për
në drejtim të Mallakastrës ku ishte
përqendruar njësia më e madhe luftarake e UNÇL për atë kohë, Brigada I
Sulmuese. Forcat gjermane në bashkëpunim me ato kolaboracioniste sulmuan në drejtim të Fierit e Beratit. Në
Gllavë sulmuan forcat kolaboracioniste së bashku me ato naziste gjermane. Pra, forcat partizane ishin të
rrethuara nga të gjitha anët. Mjaftonte
një gabim i vogël dhe forcat partizane
të asgjësoheshin. Komanda e Brigadës
I Sulmuese, nën drejtimin e shokut
Mehmet Shehu e vlerësoi drejt situatën
dhe mori vendimin për të dalë nga rrethimi që po i përgatiste armiku. Partizanët zbatuan me përpikëri detyrat
dhe duke përdorur Lundrën e Vogël të
Memaliaj kaluan lumin Vjosë për në
krahinën e Mesaplikut. Në operacionin
e krahinës së Mesaplikut e të Kurveleshit të Poshtëm, forcat e Brigadës I
Sulmuese dhe ato të Zonës I Operative
Vlorë-Gjirokastër zhvilluan luftime të
përgjakshme, duke i shkaktuar humbje të mëdha armikut në Vajzë, Gjorm e

Në 15-ditshin e dytë të Dhjetorit
1943, forca të shumta naziste gjermane dhe kolaboracioniste lluan operacionin kundër forcave partizane që
vepronin në zonën Çermenikë-Shëngjergj-Martanesh. Para se të llonin
operacionin bënë disa goditje kundër
partizanëve dhe përforcuan pozitat e
tyre gjatë rrugës automobilistike Qaf’
e Thanës-Elbasan-Tiranë. Qëllimi i
armikut ishte që forcat partizane të
Brigadës 2-të e 3-të, si dhe batalionet
e Çermenikës e Martaneshit të mbeteshin të izoluara dhe të asgjësoheshin. Me këto forca partizane ndodhej
edhe Shtabi i Përgjithshëm. Ishte
rasti që Shtabi i Përgjithshëm të tregonte më së miri organizimin e këtyre
luftimeve kundër forcave të shumta armike të armatosura më së miri..
Ai duhej të grumbullonte forcat e dy
brigadave, asaj të 2-të e të 3-të si dhe
të batalioneve të Martaneshit e Çermenikës në një komandë të vetme dhe të
luftonin duke sulmuar e mbrojtur që
të mund të çanin rrethimin. Por Shtabi i Përgjithshëm, sidomos Enver Hoxha vetë i katërt vendosi të largohesh
në Jug të vendit, në zonën e Polisit. Ndërsa forcat partizane u lanë në
dorë të shtabeve të tyre duke rrezikuar
edhe shpërbërjen. Këto forca partizane
luftuan me trimëri dhe vetëmohim për
të çarë rrethimin dhe me manovër të
shpejtë arritën të shkëputeshin nga
forcat gjermane dhe ato kolaboracioniste. Humbjet e këtyre forcave, sidomos të Brigadës së 2-të ishin shumë
të mëdha. Forcat e Brigadës së 3-të
kaluan në zonën e Matit e Lurës dhe
më vonë në atë të Pezës ndërsa forcat
e Brigadës së 2-të kaluan në zonën e
Tiranës e Krujës. Veprimet luftarake
të forcave partizane në operacionin e
Shëngjergj-Martanesh-Çermenikës,
si rrjedhojë i një vlerësimi jo të drejtë
të situatës nga Shtabi i Përgjithshëm
me Enver Hoxhën në krye u shoqëruan nga një humbje e madhe e forcave
partizane dhe nga një imazh i keq. Pas
këtyre goditjeve të vogla në të gjitha
qarqet e vendit, më 7 janar 1944 lloi
Operacioni Armik i Dimrit, njëherësh
në zonën e Korçës, Elbasanit e Beratit.
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OPINION

Halil RAMA

(vijon nga fq.1)
NATO e ka perforcuar shume mbrojtjen kolektive mbi bazën e neneit 5 të
Traktatit të Atlantikut të Veriut, ku
sulmi ndjaj një vendi anëtar konsiderohet si një sulm ndaj të gjitha vendeve anëtare. Ajo po jep gjithnjë e më
shumë nje mesazh te qarte se e ka te
gjithe potencilin per t’iu pergjigjur cdo
lloj kercenimi.
Iniciativa aktuale ``NATO 2030``
synon një Aleancë më të fortë ushtarakisht, më të fortë politikisht dhe
më globale.
Një nga s dat për Aleancës mbetet
fakti se në kohët e sotme kercenimet
sa vjen e bëhen më të paparashikueshme dhe të papritura, ato janë në
forma nga me te ndryshmet, te cilat
mund te shkaktojne te njejtat fatkeqesi e dhimbje njesoj si nje agression i
armatosur. Jane shtuar ndjeshem dhe
perbejne kercenim serioz per sigurine
e vendeve anetare te NATO-s sulmet e
vashdueshme kibernetike, terrorizmi,
tentativat per tra kimin e elementeve
dhe metarialeve qe sherbejne per
prodhimin armeve berthamore dhe te
atyre te demtimit ne mase.
Ne luftrat e sotme drejtimi dhe kontrolli nuk mund te kryhen pa nje rrjet
kibernetik te sigurte. Per kete arsye
NATO ka marre te gjitha masat dhe ka
rritur aftesite per te mbrojtur rrjetet e
saj ndaj cdo lloj kercenimi. NATO njekohesisht ndihmon vendet aleate per
te modernizuar dhe mbrojtur rrjetet e
tyre kombetare, jo vetem ndaj infrastructures ushtarake por edhe ndaj
asaj civile sidomos ne fushen e energ-

jitikes. NATO tashme ka vendosur qe
ne rast te nje sulmi kibernetik ndaj nje
vendi anetar, ne rast se gjykohet e nevojshme, mund te vihet ne zbatim edhe
neni 5 i Traktatit te Uashingtonit.
Aleanca ka tre shuar madhësinë
e Forcës së Reagimit të shpejte ne
40,000 trupa, ne gadishmeri dhe e aftë
për te vepruar brenda nje kohe shume
te shkurter. Ajo ka shtuar stervitjet
ushtarake si dhe ka zgjeruar policinë
ajrore në rajonet e Detit Baltik dhe të
Detit të Zi. Janë vendosur gjithashtu rreth 5000 trupa në katër grupe
luftarake shumëkombëshe në lindje të
Aleancës.
Struktura e Komandës së NATO-s

po përditësohet dhe modernizohet
për të mundësuar që të lëvizin forcat
më shpejt në të gjithë Evropën dhe të
mbahen të lira dhe të hapura linjat e
komunikimit në të gjithë zonen euro-Atlantike.
Me interes të veçantë është pritur konferenca në Universitetin NEHEMIA në Pogradec ku Znj Silvia Maretti foli direkt nga selia e NATO-s në
Bruksel mbi Rolin e NATO-s në Ballkan. NATO ka dhene nje kontribut
themelor paqen dhe sigurine ne Ballkan, por vecanerisht per ceshtjen
shqiptare dhe pavaresine e Kosoves.
Ajo vazhdon te jete prezente akoma
ne Kosove, me afro 4600 trupa, e cila

është një force paqeruajtese nderkombetare e cila pergjigjet per ruajtjen e nje mjedisi paqeje ne Kosove. Në
fund të ndërhyrjes se saj Znj. Maretti
ftoi dhe inkurajoi studentët shqiptarë
të aplikojnë për të kryer praktikën në
straukturat e ndryshme të NATO-s bilé
edhe për t’u punësuar pas përfundimit
të studimeve.
Në lidhje me pandeminë Covid 19
NATO nuk po qëndron indiferente por
është 24 orë në ndjekje të ecurisë së
situatës, monitoron nëpërmjet një
qëndre të posacme ngritur në Poloni gjendjen dhe nevojat e cdo vendi
anëtar, dhe dërgon sipas nevojave të
secilit ndihmat e duhura.
Në të gjitha takimet një vend të
veçantë iu rezervua edhe pjesmarrjes
se Shqipërisë në operacionet ushtarake të NATO-s sot dhe në të kaluarën.
Pothuaj vendi ynë është pjesmarrës në
shumicën e misioneve të NATO dhe, ë
raport me numrin e popullsisë, është
një nga vëndet me kontributin më të
rëndësishëm..
Deri me sot kane marë pjesë gjithsej
mbi 7000 ushtarakë, te forcave tokesore dhe 150 te forcave detare, si dhe
vazhdojnë të kryejnë detyra në operacione dhe misione ndërkombëtare,
në Afganistan, Letoni, Kosovë, Bosnjë
Hercegovinë, Mali, etj.
Shqiperia ka deshmorin e saj, Kapiten Feti Vogli, vrarë me 21 shkurt
2012 në krye të detyrës gjate një misioni luftarak në Herat në Afganistan.
Fotogra a dhe vepra sublime e kapiten
Feti Voglit janë vendosur në Hollin e
Trimërisë (Muri i të Rënëve) në Kabul,
mes ushtarakëve të NATO-s të rënë në
krye të detyrës.

76 vjet më parë – Si e përballuam Operacionin e
madh armik të Dimrit të egër 1943 -1944
(Vijon nga faqja 4)
Armiku synonte ti shtynte forcat partizane sa më në Jug, t’i rrethonte dhe ti
asgjësonte ato. Brigada e 4-të luftoi me trimëri e heroizëm në vijën e frontit….Voskopojë-Gjergjevicë dhe nuk i lejoi forcat gjermane të përparonin. Ndërsa në
zonën e Beratit, në drejtim të Tomorricës dhe nga Elbasani armiku mundi të
përparojë dhe arriti në Mazrekë të Oparit.
Kjo dalje vuri në rrezik forcat e Brigadës së 4-të e cila me një manovër të
shpejtë çau rrethimin duke kaluar në Qafën e Beçit (Mali Ostrovicë) dhe kaloi në
Potom (Skrapar). Gjermanët pushtuan Tomorricën, Sulovën, Nahijën e Beratit,
Gorën dhe Oparin duke kryer një terror të paparë nëpër fshatra me synimin për
të shkëputur nga lufta masat e popullit.
Tentativa e armikut ishte që të dilte nga Çorovoda në Tendën e Qypit për
në Përmet. Forcat partizane të Qarkut të Beratit dhe sidomos forcat e Brigadës
së I-rë luftuan heroikisht në Tendën e Qypit duke arritur që ti ndalojnë dhe ti
detyrojnë të tërhiqen gjermanët. Një ndihmë të madhe dhanë dhe forcat partizane të Brigadës së 6-të
që sapo ishte formuar
në Përmet. Gjermanët
kudo që shkuan dogjën,
vranë dhe plaçkitën por
nuk ia arritën qëllimit
për të shpartalluar Ushtrinë Nacionalçlirimtare.
Armiku po të njëjtin
operacion bëri edhe në
Qarkun e Vlorës kundër
Brigadës së 5-të e cila
u rrezikua seriozisht,
por manovrimi i saj dhe
ndihma e popullsisë bëri
që ajo, jo vetëm të çante
rrethimin, por ta godiste
armikun në befasi.

MËSYMJA E PËRGJITHSHME E UNÇL
Kur nazistët gjermanë dhe
kolaboracionistët po i jepnin
fund operacionit në pamundësi
të asgjësonin Ushtrinë Nacionalçlirimtare shqiptare, forcat
e UNÇL u hodhën në mësymje: Brigada e 5-të në Qarkun e
Vlorës, Brigada e 4-të në Qarkun e Korçës, Brigada I Sulmuese në Qarkun e Beratit,
Brigada e 6-të në zonën e Lunxhërisë e Zagorisë. Kështu ata i
dhanë goditje të fortë armikut
dhe lluan të çlironin të gjitha
zonat që kishte pushtuar ai
gjatë operacionit.
Përballimi me sukses i Operacionit të egër Armik të Dimrit ‘1943-1944 ka qenë prova
më e rëndë për UNÇL shqiptare dhe për popullin shqiptar. Në luftime të ashpra në
kushte të pabarabarta, në një
dimër jashtëzakonisht të vështirë humbjet e partizanëve ishin mbi 1000 veta
por radhët e UNÇL shqiptare u shtuan dhe u forcuan, ndërkohë u rrit besimi i
popullit në toren mbi pushtuesin. Gjatë Operacionit Armik të Dimrit u çimentua dashuria dhe besimi i patundur i luftëtarëve të lirisë për detyrën e lartë të
çlirimit të Atdheut…, u rrit ndërgjegjja dhe përkushtimi i partizanëve për një organizim të përsosur, manovër të shkëlqyer e disiplinë të lartë të UNÇL. U rrit në
shkallën më të lartë besimi i popullit tek Ushtria Nacionalçlirimtare si e vetmja
forcë që do ta çlironte vendin nga pushtuesit gjermanë.
*Veteran i LANÇ – Kryetar i OBVL
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REAGIMI

LETËR E HAPUR KRYEGJYQTARIT TË GJYKATËS SPECIALE

UÇK, ushtri tipike çlirimtare kundër
Zotit NIKOLA GIJU (Nicolas Guillou)
Kryetari Gjykatës Speciale etnike për Kosovën në Hagë.

U

në që po u shkruaj këtë letër kam qenë
zevendës i She t të Shtabit të Përgjithshëm
të Ushtrisë Çlirimtre të Kosovës gjatë periudhës mars–qershor 1999, njëkohësisht dhe o ceri
që mbajta bashkëveprimin midis Ushrisë Clirimtare
të Kosovës dhe Aviacionin e NATO-s për rreth 10.000
operacione ajrore brenda 78 ditëve, nga 36.000 opercione gjithsej që kreu NATO-ja gjatë asaj lufte.
Zoti NIKOLA GIJU, ua shkruaj këtë letër nisur nga
fakti se Gjykata Speciale në Hagë për Kosovën, e ngritur në 3 Gusht 2015 nga Parlameni i Kosovës, bie ndesh
me Nenin 6 të Deklaratës së të Drejtave të Njeriut dhe
Qytetarit (1791), në të cilin theksohet: “Ligji duhet të
jetë i njëjtë për të gjithë”, por që faktikisht Prokuroria e
saj është e “anshme”. Duke qenë se Prokuroria e kësaj
Gjykate është e anshme, sikundër ishte i njëanshëm
edhe Parlamenti i Kosovës që e miratoi këtë lloj gjykimi,
mendoj se do ta ketë të vështirë që Gjykata Speciale të
mund të dalë në përfundime të vërteta objektive dhe
të ftohtë pa vënë në peshoren e drejtësisë krahas “krimeve” të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës edhe krimet e
Ushtrisë dhe Policisë Serbe.
Me sa dimë edhe, “pikërisht inkuzicioni funksiononte me parimin e padëgjuar (për ato kohëra) të
barazisë për të gjithë përpara gjykatës së shenjtë” ),
sikundër na e bën të njohur historiani i inkuizicionit
Rino Camileri. Dhe kjo anshmëri ndodh ndërkohë
që parimet demokratike në shekullin XXI kanë çuar
në ndryshime shumë më të mëdha se para tre a më
shumë shekujve. Përmes kësaj letre synoj: t’u jap një
pasqyrë të shkurtër të historisë së luftës njëqindvjeçare
midis Kosovës dhe Serbisë gjatë shekullit XIX dhe XX,
karakterin dhe zhvillimin e asaj lufte njëqindvjeçare;
veprimtarinë dhe rëndësinë e Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, historia e së cilës edhe pse nuk ka lluar të
shkruhet siç duhet, përsëri njihet botërisht; dhe disa
pikëpamje të mia mbi gurat politike dhe ushtarake
të Kosovës dhe të UÇK-së. Edhe unë, si shumica e
kuadrove komanduese dhe e luftëtarëve të UÇK-së
jam i indinjuar për akuzën ndaj Ushtrinë Clirimtare të
Kosovës si “ushtri kriminale”, e theksuar kjo në Pikën
35 të akt-akuzës, se kjo Gjykatë do të ketë të drejtën të
gjykojë jo thjesht veç disa anëtarë të UÇK-së, por “udhëheqës të tjerë politikë dhe ushtarakë të UÇK-së dhe
QPK-së, ministra dhe zëvendësministra të QPK-së, komandantë të zonave të UÇK-së, zëvendëskomandantë
të zonave dhe anëtarë të tjerë të shtabeve të komandave të zonave, komandantë të brigadave dhe njësiteve,
komandantë dhe anëtarë të shërbimeve policore dhe
të zbulimit të UÇK-së dhe QPK-së, ushtarë të tjerë të
UÇK-së”, mbi bazën e së cilës ajo Prokurori ka dalë
në përfundimin, se UÇK-ja ka qenë një “ndërmarrje e
përbashkët kriminale”! Ky lloj togëfjalëshi të përkujton
në imagjinatën masmediale skena torturash kolektive
sadiste, por pak të qarta. Njëkohësishtë ky përcaktim
të len të kuptosh se kemi të bëjmëm më shumë me
një prokurori politike sesa juridike. Të thuhet nga një
Prokurori serioze si kjo e kësaj Gjykate, se kemi të bëjmë me një “ushtri të tërë kriminale” mbart një barë të
rëndë të tipit akuzues, i cili duket sikur merr parasysh
krime masive nga një ushtri e tërë gjoja çlirimtare.
Që kemi të bëjmë me një Prokurori të njëanshme
etnike na bind edhe dokumenti i ish-Prokurorit të
kësaj Gjykate Speciale, profesori amerikan i së drejtës
ndërkombëtare, Paul R. Uilliams, i cili, në dokumentin që i ka dorëzuar Kongresit Amerikan, më 30 prill
të vitit 2019, midis të tjerave thekson, “se është me
rëndësi që komuniteti ndërkombëtar të mos lejohet ta
shtrembërojë juridiksionin e Gjykatës Speciale, pasi
ajo gjykatë nuk duhej që të ku zohej në ndjekje penale të anëtarëve të një grupi të caktuar etnik dhe ta
vendosë ngushtë fokusin në një klasë të shqiptarëve
dhe në UÇK”. Sipas tij, kjo do të ishte kundër parimeve
themelore të së drejtës dhe drejtësisë së barabartë ).

Prandaj gjykoj se është momenti i luftës kundër të
ashtuquajturit “terrorizëm i UÇK-së”; momenti i të
zbriturit në fushë, në emër të së vërtetës, por me armë
ndershmërie që janë më e kase se “ndërmarrja e përbashkët e shpifjeve” të Serbisë me aleatët e saj shqiptarë.
Por, nga ana tjetër, përshëndes me gëzim që Kryetar
i Gjykatës së Dhomave të Specializuara të Kosovës, e
përbërë me personel krejtësisht të huaj, jeni Ju z.NIKOLA GIJU, Master në të Drejtën Penale Ndërkombëtare
dhe Evropiane, duke shërbyer edhe si Shef i Kabinetit
të Presidentit të Tribunalit Special për Liban, Prokuror
Ndërlidhës i Francës në Departamentin e Drejtësisë të
SHBA, Zëvendës Shef i Seksionit të së Drejtës Tregtare
në Ministrinë e Drejtësisë së Francës, Këshilltar për
Çështjet Penale dhe si Këshilltar për Çështjet Diplomatike, Gjykatës Hetues në Gjykatën e Meaux, afër
Parisit, ku keni trajtuar një larmi çështjesh penale, të
tilla si vrasje, krim i organizuar dhe krime nanciare,
përvojë që më bind se do të rrëzoni pseudo-mitet dhe
paragjykimet për UÇK-në, duke qenë i bindur se jeni
në lartësinë e detyrës dhe i aftë për t’u hiqur maskën
gënjeshtrave dhe shpifjeve për këtë ushtri vullnetare
çlirimtare. Natyrisht që historia e UÇK-së nuk mund
të mos jetë e paanshme, por, duke mos u njoftuar me
historinë e ushtrisë me të cilën ajo luftoi, Gjykata që
ju drejtoni mendoj se do ta ketë të vështirë të ballafaqohet me realitetin. Por qenia Juaj z.Giju, Gjykatës
i Dhomave të Specializuara të Kosovës më gëzon se
do t’ia delni, për faktin se ju e njihni luftën njëqindvjeçare midis Francës dhe Anglisë në shkujt XIV dhe
XV (1337-1453), e cila përfundoi me kryengritjen dyvjeçare të udhëhequr nga Heroina 17 vjeçare e Kombit
Frances, Zhanë d’Ark. E kam këtë besim për faktin se
Lufta Njëqindvjeçare e popullit tuaj me Anglinë është
shumë e ngjashme me Luftën Njëqindvjeçare midis Kosovës dhe Serbisë (1878-1999), e cila përfundoi
me luftën dyvjeçare të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,
edhe pse me një diferencë kohore prej pesë shekuj; gjë
që tregon, se ndërgjegjia kombëtare në trojet tona ka
lindur shumë më vonë se në kombin tuaj frances.
Nëse historia gjyqësore nuk do të ishte interpretim
i historisë së përvojave gjyqësore paraardhëse, vendi-

met gjyqësore nuk do të ishin kurrë të drejtë. Prandaj
kam bindjen se Ju, në vendimin tuaj keni për të nxjerrë në pah, se UÇK-ja ka qenë një ushtri tipike çlirimtare kundër një shteti kolonizator njëqindvjeçar, duke
e futur luftën e saj në kontekstin historik në të cilin
veproi kjo ushtri dhe duke e konsideruar në bazë të
fakteve, të cilat asin me një gjuhë krejt ndryshe nga
ajo që për shumë kohë i është ngjitur UÇK-së.
Ngjashmëria tjetër midis këtyre dy luftrave njëqindvjeçare qëndron edhe midis ngjashmërisë së Zhanë
d’Ark me Adem Jasharin dhe Ushtrinë Çlirimtare të
Kosovës. Koto të dyja, Adem Jasharin dhe UÇK-ja,
janë trupëzuar në një, për vetë faktin se UÇK-ja lindi
menjëherë pas luftës së Prekazin si një frymëzim ndaj
heroizmit të Komandantit të saj, Adem Jasharit dhe
sit të tij.
Ku qëndron për mua ngjashmëria midis Zhanës
dhe UÇK? Zhana, kur kërkoi të merrte Parisin me
besnikët e saj, u kap nga burginjon-ët dhe iu shit aleatëve të tyre, anglezëve. Për anglezët ishte thelbësore
t’i rrëzonin Zhanës mitin; pa e bërë martire. Anglezët,
të vendosur t’i shkulnin rrë min se të gjitha sukseset
e saj ishin vepër e shtriganisë, ia dorëzoi për procedim
peshkopit të Beauvais, Pierre Cauchon. Ai ishte një
proces politik në të cilin nuk hynte aspak feja, por,
duke qenë se ajo ishte një bareshë e thjeshtë dhe aty
për aty ra në grackë. Pranoi se donte t’i bindej për gjithçka Kishës dhe kjo u regjistrua si heqje dorë përfundimisht nga betimi (abiurim). Për këtë gjë, me urdhër
të Mbretit Karli VII, të cilin Zhana e kishte kurorëzuar
mbret, u dënua me vdekje në turrë të druve.
Edhe UÇK-ja, kur arriti të njësohej me ushtrinë
shtetërore të Serbisë, duke bërë ndërrim të robërve të
luftës në numur të barabartë, u organizua fshehtas
nga Serbia dhe agjenturat e disa shteteve të Evropës
masakra në fshatin Reçak të Kosovës, “Masakra e qëllimshme e forcave serbe” ), (sikundër u shpreh Presidenti Klinton), vetëm e vetëm që të eklipsohej ai stad i
UÇK-së. Ajo masakër u realizuan ngaqë “Ekipi i vëzhguesve ndërkombtarë të Walkerit nuk pat mundur të
ndalonte masakrën e Reçakut, por gjithsesi kishin arritur që ajo të mos mbetej e pazbuluar.” ), fakt që e
dekonspiroi zonja Medlin Ollbrajt.
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një shteti kolonizator njëqindvjeçar
Masakra e Reçakut u përgatit si “shkak” për një
Mbledhje Ndërkombëtare me nismën e Evropës, pa
u konsultuar me SHBA, sikundër tregon vetë ambasadori amerikan i asaj periudhe në Shkup, dhe i
ngarkuari nga Departamenti i Shtetit për bisedimet
me përfaqësuesin politik të UÇK-së, zoti Kristofer Hill:
“Francezët ishin tejet të interesuar që të ishin nikoqirë të takimit dhe ne, në anën tjetër, nuk ishim aspak të interesuar. Organizimi I bisedimeve paqësore
kurrë nuk ka qenë inisiativë e SHBA-ve” ). Qëllimi i
Mbledhjes me urgjencë në Rambujesë ishte të shuhej
UÇK-ja. Sipas vizionit që shpalosi Rambujeja, “Evropa ishte e ndarë. Franca historikisht ishte në favor të
Serbisë. Madje Franca edhe pse ishte zgjedhur si vendi
për bisedime për paqen, në vend që gjatë konferencës
të qendronte asnjëanëse, u tregua shumë aktive në
mbështetje të Serbisë, gjë që bie ndesh me parimet e
doplomacisë për të tilla raste. Britania e John Majorit
nguronte dhe po ashtu favorizonte Serbinë në disa
aspekte” ), theksonte H.Perrit J., një prej analistëve
amerikanë, i cili e ndiqte nga afër çështejn e Kosovës.
Në Rambuje, Drejtoria Politike e UÇK-së pranoi
kompromisin që të shkrihej UÇK-ja, të ndërpritej lufta
dhe Kosova të mbetej pjesë integrale e Serbisë. (Shihni
“Marrëveshja e Rambujesë”, Kapitulli 7, Neni I.1.a;2.a;
Neni II.3; Neni IV.2.a,b,c,d; Neni XVI, Shtojca 1.4), nga
e cila Kosovës “i afrohet një autonomi më e keqe sesa
që e kemi pasur në vitin ‘74” ), sikundër u shpreh ato
ditë Komisari i Përgjithshëm i UÇK, Adem Demaçi.
Mirëpo “Luftrat guerile bëhen për të pasur të tuar e
të humbur e jo për kompromise” ), ka theksuar me të
drejtë Henri Kissinger.
Ishte mosnënshkrimi nga pala serbe e Marrëveshjes
së Rambujesë, që bëri të mundur angazhimin e NATO-s në Luftën e Kosovës. Kosova u çlirua, UÇK-ja
u çarmatos, pushteti iu dorëzua ndërkombëtarëve,
të cilët ringritën ish pushtetin paralel të “aleatëve të
Milloshiviçit” ), si dhe lluan gjyqet nga UNMIK dhe
EULEX kundër disa individëve të UÇK-së, disa prej të
cilëve edhe u dënuan me të drejtë, por qëllimi i vërtetë ishte që mundësisht të shuhej edhe miti i UCK-së
si çlirimtare, duke vijuar edhe sot me etiketimet e dikurshme të Serbisë dhe të paci stëve shqiptarë, duke
e akuzuar atë ushtri për “shtrigane komuniste”, ndaj
dhe mbushën 64 dosje në Prokurorinë e Serbisë, me të
cilat ka përgatitur akuzat kundër UÇK-së Prokuroria e
Gjykatës Speciale për Kosovën.
Më pas UÇK-së i ndodhi përsëri ngjashëm si Zhanë
d’Ark-ës me Mbretin Karli VII. Edhe Drejtori i Drejtorisë
Politke i saj, Hashim Thaçi, mohoi para Prokurorit Smith ekzistencën e komandimit unik të UÇK-së,
duke lënë të kuptohet se ajo ishte një lloj turme e armatosur, duke i thënë kryeprokurorit të ZPS-së, Z.
Jack Smith, se “në asnjë moment, më 1998 ose 1999,
ai (Thaçi) ose ndonjë anëtar i Shtabit të Përgjithshëm
nuk kanë pasur ndonjë autoritet mbi UÇK-në.” )
Si rrjedhojë UÇK-ja u çarmatos dhe u shkri, sikundër ishte pranuar në Rambuje ), ndërsa Ushtria e

Serbisë, edhe pse ishte një ushtri pushtuese, edhe pse
kapitulloi pa kushte, jo vetëm që nuk u çarmatos, pasi
forca ajrore e Aleancës – me më shumë se 36.000 operacione ajrore brenda 78 ditëve – nuk kishte mundur
të shkatërronte forcën ushtarake serbe, prandaj dhe
nuk i dorëzoi NATO-s as edhe një shek!
DISA NGJASHMËRI MIDIS
LUFTËS NJËQINDVJEÇARE FRANCË –ANGLI
DHE ASAJ KOSOVË-SERBI, KU TË DYJA KANË
ZGJATUR ME NDËRPRERJE.
1).Lufta midis Francës dhe Anglisë lloi për
të dyja palët si luftë grabitqare, ku feudalët anglezë luftonin për të rikthyer tokat e humbura në
Francë, ndërsa pushteti mbretëror frances kërkonte të shtinte në dorë krahinën mjaft të pasur të
Flandrës.
Ndërsa lufta e popullit shqiptar në Kosovë me
shtetin e Serbisë lloi nga Serbia si luftë grabitqare
dhe Kongresi Berlinit (13 qershor-13 korrik 1878) që
rishikoi Traktatin e Shën Srefanit, nuk pranoi t’i njihte kombit shqiptar kërkesat e tij. Kështu që Serbisë,
përveç Vranjës dhe Pirotit, iu dhanë edhe krahinat me
popullsi krejt shqiptare të Kosovës: Nishi, Prokuplja,
Shpuza, Podgorica, Tivari, Plava, Gucia dhe Kolashini
dhe deri në fund të vitit 1878 vetëm në Sanxhakun e
Nishit u shfarosen 714 fshatra shqiptare.
2). E gjithë lufta njëqindvjeçare e kombit frances, sikundër dihet, shkoi kot, për arsye se përfaqësuesit e pushtetit mbretëror frances e bashkuan Francën me kurorën mbretërore angleze, gjë
që e forcoi edhe më shumë Anglinë.
Edhe lufta e jonë njëqindvjeçare me Serbinë shkoi
kot, për arsye, se feudalët shqiptarë të shekullit XIX,
ngjashëm si feudalët francezë të shkullit XIV, nuk

kishin kuptuar asgjë nga evolucioni i kohës, secili
prej tyre kërkonte të forconte vilajetin e tij dhe nuk e
bashkonte kryengritjen me vilajetet e tjera shqiptare.
Si rrjedhojë e injorancës së feudalëve tanë, kryengritjet tona Turqia i shtypte lehtë. Këtë injorancë të feudalëve shqiptarë e shfrytëzoi për mrekulli Serbia, duke
i shpopulluar me dhunë krahinat e lartpërmendura.
3). Francës tuaj, në vitet 1347-1361, iu shtua
një fatkeqësi e madhe, pasi humbi gjysmën e popullsisë për shkak të epidemisë së murtajës.
Një fatkeqësi të tillë pësoi edhe kombi shqiptar në
pragun e pavarësisë së tij. Por nuk e patëm nga sëmundjet epidemike vdekjeprurëse, por nga epidemia
e Luftës së Parë Ballkanike prej shtetetve ortodokse:
Serbi, Greqi, Mal i Zi, Bullgari, të cilat e shpërthyen atë
luftë në tetor 1912, me parrullën: “të çlirojmë vëllezërit
e krishterë”, të cilën hebreu Leo Frojndlih e quajti “viti
i krimeve dhe i shfarrosjes së shqiptarëve nga serbët” ).
Sado që zyrtarisht Aleanca Ballkanike luftën ia shpalli
Turqisë, në realitet ajo ishte luftë në territorin shqiptar
kundër Shqipërisë, ku vetëm Serbia angazhoi në luftë
286 mijë forca ushtarake, duke arritur në Jug deri në
luginën e lumit Shkumbin, duke vrarë 35.000 shqiptarë dhe duke shpërngulur nga Kosova në Shqipëri
150 mijë të tjerë.
4). Ashtu siç ndodhi në llim të shekullit XV në
Francë, ku feudalët e mëdhenj francezë u ndanë
në dy grupe të mëdha armiqësore që luftonin për
pushtet; një pjesë e tyre u bashkuan direkt me armikun kundër pjesës tjetër, duke ndihmuar kështu
zgjatjen e pushtimit të Francës nga Anglia.
Kështu ndodhi edhe në Kosovë. Kur tradhëtari
Esat Pashë Toptani shkoi nga Italia në Nish, ku
kishte vendosur selinë e vet qeveria serbe e Pashiçit,
për t’i kërkuar ndihma nanciare për të përzënë
Princ Vidin nga Shqipëria, Pashiçi i kërkoi si kompesim që të binddte feudalët e mëdhenj të Kosovës,
që të kërkonin bashkimin e saj me Serbinë. Esat
Pashë Toptani e bëri këtë veprim dhe feudalët e
Kosovës u shprehën për bashkimin e Kosovës me
Serbinë. Për këtë tradhëti dhe për terrorizimin që
Esati i bëri popullsisë së Shqipërisë së Mesme, duke
u vënë në luftë me 600 mercenarët e tij përkrah Serbisë dhe Antantës në Frontin e Lindjes, intelektuali
nga Jugu i Shqipërisë, Avni Rustemi, shkoi në Paris
dhe e vrau atë tradhëtar, para Hotel “Kontinental”.
Por gjykata e Francës e nxorri të pafajshëm, ngaqë
Avniu vrau tradhëtinë shqiptare.
(Vijon në numrin e ardhshëm)
Me respekt
DILAVER GOXHAJ (Shpetim Golemi)
Kolonel në pension
Tiranë, 7 dhjetor 2020
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VISET BERISHË DHE IBALLË,

(vijon nga nr. i kaluar)

A

i është i martuar me Florën, bijë e Mark
Palit të Kryeziut dhe ka dy djem Nestin i
cili është diplomuar në jurispondencë dhe Gentin i cili është diplomuar në arkitekturë. Por,
Lazri, me shpirt dhe zemër tek vendlindja e ndjente për detyrim, nder e krenari të ndërtonte një Bujtin “Bare - Restorant - Hoteleri” dhe
sistemimin e zonës përreth si dhe të rrugës me
muret, tombinot dhe asfaltimin e saj nga kryqezimi për tek kodra e Dilë-Ukës për në lagjen
“Breg lumi” me një gjatësi prej rreth 500 m me
parametër bashkëkohor.
y investim privat i këtyre përmasave, së
bashku me riabilitimin që ka bërë Fatjon Pashk GECI në shpoel të Berishës disa vite
më parë (Viti 2015), kullës së të parëve të tij,
janë ndër shkendijat e para të kujteses së trojeve të të pareve në këtë zonë pas viteve “90 të
sheklullit të XX, ku tendenca kryesore ishte
largimi, migrimi dhe emigrimi. Këto vlera e resurse, ju shtohen trashigimis së madhe të kësaj
zone, të mishëruara në mjaftë topinime të tilla si: “Lisi i Leks” në Belshinë të cilin legjenda
e lidhe me Lekë Dukagjini i cilë në këtë vendë
mblidhte krerët e zonave për kuvendim, “Sofra e
Lekes” Race-Berishë, të cilen legjenda e lidhë po
me Lekë Dukagjinin, “Hurdha e Mitrit” të cilen
legjenda e lidhë me kryetrimat e Gjergj Kastriotit-SKENDERBEU, Dhimitër e Nikoll Berisha,
“Hurdha e Dragojve” dhe “Perroi i Gjakut” të
cilat legjendat i lidhin me qëndresen heroike të
popullit të Berishës (Dragojve) ndaj pushtuesve,
“Podi i Ndoc Mark Dedës” vendi në të cilin ai
priste dhe kuvendonte me bashkëluftëtarët e tij,
“Kroij i Valungës” dhe “Fusha e Valungës” në
Shopel të cilat tregojnë lidhjen dhe vazhdimësin
që nga periudha Iliro-Romake, Kalaja e Iballes
apo si F. Nopçe e jepe edhe me emertimin kalaja
e Skenderbeut, etj.
Kjo trevë me peshë të madhe në historinë
tonë kombëtare, ku nder shekuj jetuan e banuan 2(dy) nga 7 fiset kryesore shqipatre, ai “Thaç”
dhe “Berisha Trojanë”, nga ku doli familja e Dukagjinëve dhe vetë Principata e Dukagjinëve me
të parin e saj Tanush BERISHA, e pasardhesin
e tij Gjini, me gradën “Dukë’, nga ku mori emrin
Dukagjin e gjithë krahina e Pukës së sotme në
mesjetë. Por, kjo dinasti pasohet nga princi “Lek

K

DUKAGJINI “ i cili është i njohur kombëtarisht
dhe ndërkombëtarisht për Kanunin e tij, por,
edhe si kryetar i Shtetit të Arbërit pas vdekjes
së heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti - Skënderbeu (Nikoll PJETRI, Familja e Dukagjinëve
dhe vetë Principata e Dukagjinëve, vazhdim i
familjes së lashtë të Berishës të formues atërore
1+1=b+g të neolit 4500-4000 vjetë para Krishtit,
Tirane 2020).
Një ndihmesë të madhe dha kjo treve ku spikat vetëmohimi i dy komandantëve besnik të
heroit tonë Kombëtar Gjergj Kastriotit-Skënderbeut, Dhimitër dhe Nikoll Berisha. Dëshmori i
atdheut Ndoc Mark Deda me vëllezërit dhe çetën
e tij, mori pjesë në të gjitha zhvillimet kryengritese nga viti 1910 e deri në shpalljen e pavarësisë dhe më tej në mbrojtjen e tërësisë tokësore
kundër shovinistëve serbo-malazez. Dëshmori i
Atdheut Zenel Aga, patrioti Mëhill Pjetër Shpendi i Berishës së bashku me krerët e tjerë të
parisë së kryengritjeve antiosmane të vitit 1912
të mbështetur fuqishëm nga Gasper Thaçi, që
kulmuan me “Luftën e Midhës” e cila përbën një
epope të lavdishme të popullit Pukjanë, dhe më
tej deri në shpalljen e pavarësisë Kombëtare në
viset e Pukës e më gjerë.
Në memorjen e këtyre viseve e pashuar
mbetet veprimtaria dhe kontributi nga: Frrok
Kola; Mark Frrok Bajraktari; Dedë Frroku;
Qerim Sokoli të Bugjonit; Vat Jaku; Çun Gjergji; Dedosh Jaku; Mark Deda i pari Dëshmor i
Atdheut në viset e Pukës; Koc Marku, -ish korrier i Bajram Currit; Vat Matini; Mark Koliku;
Mëhill Mark Deda (Dëshmor i Atdheut); Gjergj
Mark Deda (Qytetar Nderi Komuna Iballa);Gjelosh Keçani; Mëhill Karoli; Tom Karoli; Mehmet
Ali Doçi; Pal Berisha (Ipeshkvi i Pultit nga viti
1884 deri në vitin 1869); Demë Prendi; Prend
Uka; Ndrek Markiqi; Prendush Gjergj Dada i
Berishës i cili në fundë vitet “60 të shekullit
të XX katin e dytë të kullës së tij në Belshinë
e shëndërroi në shkollë për Brebullen e Berishës; Demush Salihi; Bajram Mala; Man Avdi
Arifaj, Pjetër Kol Pemati (Dekoruar nga Qeveria
Austriake me medaljen “Franc Jozef” në vitin
1917); Fran Mirakaj (I shpallur Martir nga
Papa Françesku në vitin 2014), etj.
Po në Iballë në vitin 1903 u hap shkolla e
parë shqipe në viset e Pukës dhe ndër të parat
në nivel Kombëtar.
Në fund të viteve “80 të shekullit të XX në
Iballë u ndërtua konvikti një objket tre katësh

me të gjitha ambjentet ndimëse dhe spitali me
një projekt të veçantë nga instituti i projektimeve
nr.2 në Tiranë i cili kishte edhe salla operacioni
dhe atë të rrezeve “rentgen” dhe do të shërbente
si spital civil në kohe paqeje dhe si Spital Ushtarak në kohë lufte. Të dyja këto objekte ishin
të vetmet në zonat rurale të Pukës dhe më gjërë
çfarë dëshmojnë për vlerat dhe rëndësinë e kësaj
treve.
Nga kjo treve në fund të viteve “30 të shekullit
të XX dolën dy ministra të rëndësishme, Anton
Dukagjini ministër i Botores, Kol Bib Mirakaj
Ministër i Brendshëm i cili shpëtoj mbi 2000 hebrej, por, edhe në vijim kjo zonë ka spikatur me
figurat dhe intelektualet e saj edhe në periudhën
e realizmit socialist si: Mark NDOJA - Kryetar i
Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipëris dhe Deputet i parë i Pukës pa Luftës nacional çlirimtare
në kuvendin e Shqipërisë; Kol MËHILLI - deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe drejtor i N.P.D
Pukë dhe Laç; Fran PJETRI - Deputet i Kuvendit
të Shqipërisë dhe drejtor i Ndërmarrjes Minerare Fushë-Arrës; Pjetër DEMA - Drejtor i ndërmarrjes së sharrave të Pukës, Kryetar i Komiteti
Egzekutiv të rrethit Pukë, Deputet i Kuvendit të
Shqipërisë, Zëvendës Minitër i Industrisë dhe
Energjitikës si dhe Kryetar i Entit Rregullator
të Energjisë Shqiptare; Luigj DEDA - Sekretar i
Komitetit Ekzekutiv të rrethit Pukë; Ndue REXHEPI-Sekretar i Parë i rrethit Pukë; Tom NIKOLLA - fitues e “Medaljes së Artë” në festivalin
folklorik të Moskës 1957; Fran PALI - Këngëtar
i mirënjohur dhe prodhuesi i violinës së parë
Shqiptare; Zoj PALI - këngëtare e mirënjohur;
Ndoc VUKZAJ-drejtor i Ndermarrjes Gjeologjike
Pukë; Nikoll PJETRI - kryatar i Këshillit Popullor të qytetit Pukë; Bardh ALIJA- përgjegjës i
zyrës së arsimit në Pukë; Prendush KOCI-drejtor
i ndërmarrjes Komunale Pukë; Mirash Ndue LULASHI - Drejtor i ndërmarrjes Pyjore të rrethit
Pukë; Nik DEDA - drejtori i Ndrëmarrjes së Ndërtimit, drejtor i Fermës dhe Karburantit Pukë;
Nikoll PRENDI - kryetari i Degës Ushtarake të
rrethit Pukë; Palush ALIA - Drejtor i Ndërmarrjes së Sharrave të Pukës; Gjin KOLA - drejtori i
Fabrikës së bakrit Fushë - Arrëz, etj. Si dhe Lekë
Marash NIKA, Dede JAKU; Ndue DOÇI; Gëzim
VATA - kryetare të Komunës Iballë.
Por, një shpërthim masiv dhe të gjithanshëm i
një plejade të tërë intelektule do të haset me zhvillimet demokratike të pas viteve “90 të shekullit të njëzet ku pothuajse e gjithë paria e rrethit
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Pukë ishte nga kjo zonë që nga të zgjedhurit si:
Marash IBRAJ - deputeti i Kuvendit të Shqipërisë
dhe Sekretar i Komitetit Ekzekutiv Pukë; Ndue
ÇUNI - deputeti i Kuvendit të Shqipërisë; Prof. Dr.
Rexhep UKA - deputeti i Kuvendit të Shqipërisë,
Ministri i Bujqësisë dhe Zëvendës Kryeministër
i Republikës së Shqipërisë; Ndue KOLA - deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe
drejtor i ndërmarrjes së Ujësjellësit të rrethit Pukë; Beqir ARIFAJ - Kryetari i Bashkisë
Pukë dhe në Prefekturen Shkodër nën Prefekt
i rrethit Pukë, por edhe drejtuesit e organeve egzekutive dhe të ndërmarrjeve kryesore me
shtrirje në të gjithë rrethin e Pukës si: Ndue
ÇUNI - Kryetari i Komitetit Egzekutiv të rrethit
Pukë; Bardh Doda - Sekretar i Komitetit Ekzekutiv të rrethit Pukë dhe në Prefekturen Shkodër nën Prefekt i rrethit Pukë; Kol DEDAJ-drejtor i Ndërmarrjes Nacionale të Mirmbajtjes
Rruga-Ura, Pukë dhe anëtar i Komisionit të
Posaçëm Qeveritare për Licensimin e Ekspertëve Vlerësuesve Shqiptar; Gjovalin MATIA
- Drejtori i Arsimit, Pukë; Viktor PECI - Drejtori i Zyrës së Punës; Prendush VATA - drejtor i Bankës Kombëtare Tregtare (BKT) dega
Pukë; Ndue MALUTA - një ndër bankierët më
të njohur në vend, drejtor i Bankës Kombëtare
Tregtare (BKT) dega Pukë dhe drejtor i Grupit të
menaxhimit të Riskut të kësaj Banke në Tiranë
e cila është më e madhja dhe më e njohura në
Shqipëri; Ndue PALI -drejtori i Ujësjellësit Pukë;
Ndue GJELOSHI, Lek HAJDARI dhe Fran BARAHIMI - Kryetar të degës së Tatim-Taksave të

rrethit Pukë; Lazër MEHILLI - drejtori Bankës
Agrare dega Pukë, Zef GJONI -drejtori i Bankës
Kursimeve dega Pukë; Zef PRENDI, Prel DEDAJ
- drejtues të Komisariatit, Pukë; Ndoc FAZLLIA
- drejtor i Fermës Pukë dhe zëvendës Ministër
i Bujqësisë; Nikoll DEDA - drejtori i shëndetësisë Pukë dhe kryetar i Urdhërit të Stamatologut të Shqipërisë; Prel GJOKAJ - Kryeprokorori
i rrethit Pukë; Gjergj SOKOLI - drejtori i Ndërmarrjes së Përpunim Drurit të rrethit Pukë një
ndër ndërmarrjet më të mëdha në vend; Dr. Shk.
Viktor Maluta - drejtor i stacionit bujqësor të
rrethit Pukë, si dhe drejtor i kopeshtit zeologjik
dhe drejtor i institutit të siguris ushqimore dhe
veterinare Tiranë; Filip GJONI dhe Sokol VATA
- drejtor të Ndërmarrjes Pyjore të rrethit Pukë;
Fran VUKAJ - drejtor i Pallatit të Kulturës Pukë;
Enver SULEJMANI - Drejtor i Spitaltit Pukë dhe
kryetar i Keshillit Bashkiak Pukë; Nikoll KOLA
dhe Zef KOLA - drejtor të Ndërmarrjes Minerare
Fushë - Arrëz, etj.
Por dhe Kryetaret e Partisë Demokartike te
rrethit Pukë Lek HAJDARI, Gjergj SOKOLI dhe
Prel DEDAJ, dhe shumë e shumë intelektual dhe
punonjës të niveleve tjera, saqë mendohej se, do
ti shërbente më mirë popullatës, vendosja e administratës së rrethit Pukë në Tmug të Berishës
apo në Fushë të Iballës të cilat janë dhe zonat
qëndrore të viseve të Pukës.
Gjithashtu në krye dhe ballë të biznesit pukjanë dhe kombëtare gjatë kësaj periudhe u renditën edhe shumë biznesmenë të kësaj zone si:
Shoqëria “Gjoka Konstruksion” me President -

Rrok GJOKA njëkohësisht edhe kryetar i “Sofrës Pukjane” dhe Ndërtuese dhe koncensionare i
Rrugës së Arbërit njerës nga veprat inxhinierike
më të vështira në vend, Shoqëri e renditur për
disa vite rradhazi në një nga 4 (katër) kompanitë
më të mëdha shqiptare; shoqëria “ANK” me president Ndue KOLA; Shoqëria “Juniku” shpk me
presidetnt Dede MALUTA; Shoqëria “Shpresa Al”
shpk me president Lush OSMANI; Shoqëria “Vila
L” me president Lazer MËHILLI; Shoqëria “Filipi CO” me president Filip GJOKA me tregtimin
e bimëve medicionale deri në SHBA; Shoqëria
“Skela Syla” me president Petrit SYLA; Ndoc
MUSTAFA i mirënjohur në fushën e Hotelerisë që
në vitet e para të demokracisë me hotel “ELER”
i famshëm në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”
në Tiranë dhe në vijim me filialet e tij ; Shoqëria
“Jurgen” Shpk me president Lodovik HASANI;
Exchange “Toshi & Eli” shpk me president Tosh
VATA; Shoqëria “Drini” Shpk me president Ndue
MARTINI; Shoqëria “Riviera” Shpk me president
Kujtim KOLA, etj.
Janë të shumtë intelektualet e kësaj treve të
cilat me punën dhe përkushtimin e tyre janë të
përfshirë dhe japin kontributin e tyre lokal, rajonal dhe kombëtar.
Berisha dhe Thaç-i, janë dy degë të trungut
iliro-arbnorë, ndër më kryesorët , të lashtit e të
lavdishimit, të cilët në udhëtimin e tyre shekullorë kanë lanë gjyrmë të pashleshme në historinë tonë kombëtare dhe banoret e këtyre
anëve studiuesi “Carlton S. Coon” do ti quante
si “GJIGANDËT E MALEVE”.
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Nё krijimtarinё e tij, me talent, kulturё e profesionalizёm, ka mbajtur e

SHPENDI TOPOLLAJ - NJERI DHE
MEÇAN HOXHA

M

e rastin e 74 vjetorit të
lindjes më 14 shkurt
2021, pra ditën e shënuar të Shën Valentinit, poeti, shkrimtari, kritiku dhe drmaturgu Shpendi
Topollaj, mbush 74 vjeç. Ai jeton nё
Durrёs prej shumё vitesh. Kёtu krijoi familje, lindi e rriti dy vajzat e tij.
Këtu krijoi një emёr tё nderuar dhe
kёtu po pleqёron. I diplomuar si ushtarak e jurist, jeta e pёrplasi nё detyra tё ndryshme. Gjithmonё i pёrkushtuar dhe i pёrgjegjshёm në punë.
Kёrkues pёr vete dhe investues pёr
vartёsit, kolegёt, shokёt e miqtё.
Durrёsi dhe durrsakёt e ndiejnё dhe kur s’e shikojnё. Ndiejnё
buzёqeshjen dhe sjelljen plot edukatë, ndiejnё thjeshtёsinё dhe bonsensin e tij, ndiejnё fjalёn e urtё, tё
mençur e diturore, nё tё mira e nё
tё kёqija. Ndiejnё angazhimin pёr çdo
hall tё trokitur nё derёn e tij. Ndaj
dhe ёshtё mik i respektuar pёr tё
gjithё ata qё e njohin. Natyrisht, jo
pёr tё liqtё, servilёt, mashtruesit, hajdutёt e hipokritёt. Kёta s’i bёri miq
asnjёherё.
Ky njeri, qё ёshtё pёrfaqёsues i
denjё i kёsaj fjale, e ka kaluar jetёn
mbi libra. Nё llim duke lexuar, e mё
pas, duke lexuar e shkruar.
Tё bisedosh me Shpendin dhe pёr
mё tepёr, ta lexosh atё, ёshtё sikur
ke lexuar, jo disa autorё, po njё bibliotekё tё tёrё, me autorё tё shumё
fushave, shumё vendeve e shumё
kohёve. Mjaft të kujtoj gjashtë librat
e tij voluminozë, të shkruar e botuar vetëm gjatë kohës së pandemisë.
Ështё studimi i paprerё dhe talenti i
tij i spikatur, qё e ndollёn nё mjedisin
e bukur tё krijimtarisё, duke e bёrё
tё shkruaj pareshtur sapo demokracia ia mundësoi këtë.
Me skicat, esetё, tregimet, novelat,
romanet, poezitё, poemat, kritikat
dhe së fundmi dramat, realizuar nё
plot 60 libra tё botuara, disa tё pёrkthyera dhe nё gjuhё tё huaja, e ka
renditur veten ndёr shkrimtarёt mё
prodhimtarё tё kohёs tonё.
Kam lexuar shumicёn e krijimtarisё sё tij dhe veç qё jam kёnaqur,
kam mёsuar e pёr tuar prej tyre. Kam
mёsuar t’i shoh e t’i vlerёsoj shumё
gjёra tё jetёs, me sytё, mendjen dhe
ndjenjat e kёtij artisti të fjalës, për
ç`ka është nderuar dhe me çmimin
prestigjioz “Pushkin” etj.
Ka kohё qё kam dashur tё shpreh
konsideratёn pёr kёtё intelektual dhe
krijues virtuoz, por, sa kam mbaruar sё lexuari njё libёr dhe kam nisur
tё sistemoj ndonjё mendim, shfaqet
Shpendi me njё tjetёr botim tё radhёs,
e kjo radhё duket se s’mbaron. Mbi
dy tre botime nё vit, nё poezi, prozё
e kritikё, shpesh voluminozё, do ta
bёnin krenar çdo autor, e pse jo dhe
tё vetkёnaqur. Pikёrisht kjo e fundit
s’ka ndodhur me Shpendin.
Sa shumё ka shkruar ai dhe sa
shumё kanё shkruar pёr tё! Sapo
u botua volumi i tretë “Kur mendja
bashkohet me zemrën”, ku autorë të

• Me skicat, esetё, tregimet, novelat, romanet, poezitё, poemat, kritikat
dhe së fundmi dramat, realizuar nё plot 60 libra tё botuara, disa tё pёrkthyera dhe nё gjuhё tё huaja, e ka renditur veten ndёr shkrimtarёt mё
prodhimtarё tё kohёs tonё
shumtë japin vlerësimet më të larta
për të dhe krijimtarinë e tij. Normale,
qё pas gjithё atyre vlerёsimeve, çdo
kush do e kishte nxjerrё pak gjoksin. Po jo Shpendi. Ai, siç tregojnё të
gjithë ata qё e kanё njohur, ka mbetur po aq i thjeshtё, modest e komunikues, human e i gjithgjendur pёr
kёdo.
Kёta tregues i ka ngjizur dhe nё
personazhet e krijimtarisё sё tij. Njё
jetё i dashuruar me letёrsinё. I palodhur e i pangopur me lexim librash.
S’ka autor me emёr nё letёrsinё
shqipe e atё botёrore tё mos jetё
bёrё shok e mik i Shpendi Topollajt.
Kujtoj librat aq të mirëpritur që do
t`i kishin zili edhe vetë akademikët:
“Dantja... e të tjerë” dhe “Shenjtorët
e letrave”. Krijimtaria e tij ёshtё aq
e pasur me ngjarje, vende, personalitete dhe e shtrirё nё kohё, qё nga
Neandertali e deri nё ditёt tona, sa
tё befason me njohuritё e tij pёr mitologjinё, historinё, pikturёn, muzikёn, letёrsinё, kulturёn, besimin,

gjeogra nё, qytetet, shtetet, popujt e
qytetёrimet, qeverisjet e njerёzit me
kontribute pёr njerёzimin.
E gjithё kjo punё ka pasur njё qёllim tё qartё; mbledhjen si bleta, tё
ç`do gjёje tё bukur qё ka prodhuar
njerёzimi dhe prurja pёr qytetarёt e
vendit tё vet si mjaltё i shёndetshёm,
pёr ta formuar e orientuar drejt progresit, tё mirёs e snikёrisё. Ёshtё
njё model nolian, por ndёrsa Noli i
pruri nё letersinё shqipe nё interes
tё vendit e popullit tё vet, nёpёrmjet
pёrkthimit tё kryeveprave tё letёrsisё
botёrore, Shpendi e bёn kёtё duke
sjellё sumumin e vlerave tё krijimtarisё botёrore, tё harmonizuar, me
mençuri e talent tё veçantë, me krijimtarinё e tij, sidomos nё zhanrin e
kritikёs.
Vendin parёsor nё kёtё krijimtari e zё koha e jetuar, koha qё pёr
njerёzit e brezit tё Shpendit, u bё dy
kohё: kohё në diktaturё dhe kohё nё
liri. E jo mё kot, dy librat e parë voluminozë të shkruar për të titullohen:

“Të shkruash në liri” dhe “Liria e tё
shkruarit”.
Nё krijimtarinё e tij, Shpendi, me
talent, kulturё e profesionalizёm,
ka mbajtur e mban qёndrim kritik
ndaj regjimit monist, duke treguar e
vlerёsuar anёt mё tё dobta tё tij si:
“Shpikja e llahtarshme e luftёs sё
klasave, izolimi i plotё e pa mbarim,
koope-rimi i tejskajshёm, ku zimi i
frikshёm i tё drejtave e lirive tё individit, koncepte e praktika kёto qё
shpesh herё e tjetёrsuan njeriun”,
siç thekson dhe dr. Novruz Zejnati.
Natyrisht, Shpendi nuk ёshtё nihilist. Ai çmon shkollёn, aqsa shpesh
e himnizon atё, siç ndodh me shkollёn
e tij “Skёnderbej”, kulturёn, shёndetsinё, pёrkushtimin ndaj punёs, profesionit, popullit e atdheut, Luftёn
Antifashiste e, veçanёrisht, ushtrinё,
nga pёrzgjedh dhe shumë nga personazhet e tij tё pёrshkruar e realizuar aq bukur. Vëmendje tё veçantë
ka treguar pёr gjёmёn qё u shkaktoi
sistemi disa personaliteteve e gu-

JANAR 2021; Nr. 1(391)

VETERANI

11

LIBRI

mban qёndrim kritik ndaj regjimit monist

KRIJUES I MREKULLUESHËM
rave tё Ushtrisё Shqiptare.
Kjo pjesё e krijimtarisё sё Shpendit ёshtё e pёrzierë me jetёn e tij, tё
familjes e tё shokёve dhe, brenda
saj, ashtu siç ka art e letёrsi, ka dhe
jetё e dhimbje tё prekur nga afёr. Pёr
kёtё krim shtetёror, dёshiroj tё citoj
ish She n e Shtabit tё Pёrgjithshёm
tё Ushtrisё, Veli Llakaj që tani nuk
rron: “… ajo fatkeqёsi vazhdon. Si
nuk po del njё institucion juridik, qё
tё mund tё realizojё rehabilitimin ligjor e moral tё ushtarakёve tё akuzuar
dhe tё dёnuar pa asnjё bazё? Po rehabilitohen hajdutё, imoral, vrasёs
etj., po nuk po rehabilitohen tё pafajshmit e vёrtetё”.
Ёshtё mbreslёnёse pёrplasja qё
realizon Shpendi, midis tё mirёs e tё
keqes. Kjo ёshtё njё kategori e njohur e letёrsisё qё nё llesat e saj,
sepse ёshtё tregues i zhvillimit tё vet
shoqёrisё njerëzore, por Shpendi e
ka qёmtuar kёtё fenomen nё kohёn
e sotme moderne, me problematika e
ngarkesa tё reja e nё realitetin shqiptar.
Ky kontribut gjendet kudo, në
poezi, tregime, romane e drama, por
mё dukshёm, dhe akoma mё me art
ёshtё realizuar nё njё nga krijimet e
tij mё serioze, dhe njё nga romanet
mё tё mirё tё letёrsisё shqipe, tё
kohёve tё fundit “Mashtruesi“. Po
mesa duket, ka pasur tё drejtё Gёteja, kur thoshte se: “Ai qё njoh unё,
nuk ёshtё gjeni”.
E kam tё vёshtirё tё analizoj e tё
vlerёsoj punёn kolosale tё Shpendit
nё tё gjitha zhanëret e letёrsisё, ndaj
po mjaftohem tё rendis disa pёrshtypje qё kam ksuar nё faqet e librit
të njëzetepestë, vetëm me kritike letrare, dhe që e ka titulluar “Pesha e
dinjitetit”. Këto përshtypje e konsiderata i përcjell me statusin e lexuesit
të thjeshtë që sikurse thotë Shpendi,
ai njeh dy lloj letërsish; të bukur dhe
jo të arrirë dhe për të nuk ka pikë
rëndësie në është klasike, romantike,
realiste, moderniste, simboliste, hermetike, etj.
Autorët dhe veprat e tyre, me të
cilat merret Shpendi në këtë libër
janë të gjinive, moshave e staturave
krejt të ndryshme, por ai ka ditur të
na i japë si pjesë e një të tëre, unike në qëllimin e saj: të përcjellë secili kontributin e tij në kulturimin e
të tjerëve, por edhe si për t`i thënë
botës, se ne shqiptarët kemi vlera të
pamohueshme qytetërimi dhe kur
kërkojmë t`i bashkangjitemi Evropës,
nuk kërkojmë mëshirë prej saj, por
se e meritojmë.
Libri ka një nisje interesante;
Shpendi me sinqeritetin e tij karakteristik, boton me një koment letrën
me këshilla që dhjetra vite më parë i
dërgonte ish ushtarit të tij, shkrimtarit simpatik të humorit Luan laze.
Ajo është origjinale, dhe ka aty mësime nga Partia dhe sh. Enver. Por ka
dhe mënçuri e largpamësi. E mbi të
gjitha, kulturë që vështirë ta ndeshje
aso kohe te një o cer i thjeshtë trupe,
dhe fuqi arsyetimi të hekurt, ç`ka
tregonte qysh atëherë se po piqej një
kritik i ardhshëm letrar. Jeta është

• Natyrisht, Shpendi nuk ёshtё nihilist. Ai çmon shkollёn, aqsa shpesh e himnizon atё, siç ndodh me shkollёn
e tij “Skёnderbej”, kulturёn, shёndetsinё, pёrkushtimin ndaj punёs, profesionit, popullit e atdheut, Luftёn
Antifashiste e, veçanёrisht, ushtrinё, nga pёrzgjedh dhe shumë nga personazhet e tij tё pёrshkruar e realizuar aq bukur. Vëmendje tё veçantë ka treguar pёr gjёmёn qё u shkaktoi sistemi disa personaliteteve e
ﬁgurave tё Ushtrisё Shqiptare

e mbushur me peripeci e të papritura; dhe pikërisht ky o cer me talent
e perspektivë në letërsi, ndëshkohet
rëndë ngaqë kishte lexuar një libër
me kritika letrare të profesorit atdhetar Rexhep Qose. Nuk shkruante e
nuk botonte dot se kjo i qe ndaluar,
pasi po për një libër që pati shkruar,
qe dënuar dhe babai i tij, partizani
dhe antifashisti nga më të vjetrit e
Kolonjës. Dhe ja tani, ky autor, analizon me mjeshtëri, pse jo, edhe me
krenari, veprën e pavdekshme të Ismail Kadaresë.
Duke u marrë me romanin e tij
“Shtërgu i fundit” (dhe mos harroni se ai sapo ka ribotuar librin e
zgjeruar: “Kur qesh e qan Kadareja”, ku kam pasur nderin të shkruaj
pasthënien), ai njëkohësisht i këndon bukur dashurisë së fundit të
lirikut tonë më të shquar, Lasgush
Poradecit. Shkrimi për të është gati gati si një poezi apollogjike sipas motiveve jetësore të vetë Johan Volfgang
Gëtes në Vajmar.
Vëmendjes së këtij autori zemërmadh, nuk i ka shpëtuar as vepra
e madhe studimore dhe atdhetare e
vlonjates Vilhelme Vranari, as poezia e durrsakes Merita Thartorit
(Kuçi), dhe as libri i parë i një zonje të ndreruar dhe të moshuar, Luli
Velit “Gjurmë”, të cilin ai e quan të
vonuar, por edhe një prurje dinjitoze
në letrat tona.
Shpendi vajton së bashku me

nënën - shkrimtare nga më të mirat
Flutura Açka e cila te libri “Biri”,
kushtuar humbjes së djalit të saj,
e derdh lotin sa bota. Po këtë linjë
ruan edhe te kujtimet poetike të mikut të tij Dashamir Uruçi që ende i
drithërohet shpirti për vdekjen aksidentale të Esmeraldës së dashur.
Pjesë serioze e këtij libri është
analiza e kujtimeve e inxhinierit ushtarak, Saimir Maloku, shok shkolle i
Shpendit. Në shkrimin e tij, ai rrëfen
kotësinë e dënimit të tij si armik
me shumë vite në burgun e Burrelit, brengat shpirtërore dhe torturat
mesjetare që iu bënë një njeriu të aftë
e të ndershëm. Duke marrë shkas
nga qëndrimi i tij burrëror, Shpendi
e ka titulluar këtë libër “Pesha e dinjitetit”.
Mbresa të veçanta të lë edhe
shkrimi mjaft i goditur për poezinë e
Flamur Balës, djali i ri, i cili i mbërthyer nga fati i keq në karrocën me
tri rrota, shkruan vargje të ndjera për
të mirën, të bukurën dhe dashurinë,
duke mbetur kështu një shembull i
madh frymëzim e optimizmi.
Vijojnë më tej vlerësimet për veprën e aviatorit - jurist Delo Isu t,
dibranit Halil Rama, beratasit Dritan Çobo, erakut Petraq Kote, kavajasit She k Myftiu. Shihni pra
edhe gjeogra në e këtij autori. Por
ka në këtë libër edhe publicistikë,
ku me kurajë të lavdërueshme trajtohet problemi ynë kombëtar. “Asn-

jë gjykatë - thotë ai - nuk mund ta
përbaltë luftën heroike të U.Ç.K. - së”
dhe duke folur para Presidentit të
Republikës, shprehet: a nuk e shihni se të huajt vazhdojnë të luajnë me
ne. Ka pastaj portrete të skalitura,
si ai i poetit dhe prozatorit të magjishëm Zyhdi Morava, gazetarit të
palodhur antikomunist Kostaq Xoxa,
piktorit e skulptorit të njohur Nelo
Lukaçi e deri njeriut të thjeshtë Tajar
Mehmetaj. Pra, në gjithë këtë larmi,
ku janë përfshirë edhe shkrime të
tjera, ajo që bije në sy, është se më
shumë se vlerësime për të tjerët, këto
janë krijime të mirë llta artistike të
vetë Shpendit, ku spikasin jo vetëm
cilësitë e paimitueshme të tij, por
edhe qëndrimi parimor.
Shtoj dhe diçka. Mendoj që mjedisi durrsak, shoqatat dhe klubet kulturore e artistike, strukturat e shoqërisë civile, po dhe ato shtetërore,
tregohen indiferente ndaj punës kolosale të Shpendi Topollajt, të këtij
intelektuali dhe autori që vetëm ta
lexosh të duhet rreth gjysmë viti, le
pastaj sa shumë për ton nga këto
lexime. Ai ka dhënë aq shumë, pa
marrë asgjë. Megjithatë, s`duhet
harruar përcaktimi i Talesit,
lozo t themelues të shkollës Jonike
që thosh se “Koha nxjerr gjithçka në
dukje”. Neve, s`na mbetet veçse ta
urojmë me gjithë shpirt: jetë të gjatë
dhe krijimtari të begatë, o miku ynë
i mirë!
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Presidenti Meta dekoron historianin, përkthyesin dhe publicistin e shquar

Nikolla Sudar - “Mjeshtër i Madh”
03 Dhjetor, 2020
Presidenti i Republikës, Sh.
T. Z. Ilir Meta dekoroi me Titullin
“Mjeshtër i Madh” historianin, përkthyesin dhe publicistin e shquar
shijakas me origjinë malazeze, Nikolla Sudar, me motivacionin: “Në
shenjë vlerësimi ndaj kontributeve
të çmuara të dhëna për hulumtimin, dokumentimin, studimin dhe
botimin e vlerave të rralla të traditave të shquara të trevës së Shijakut, duke i shpalosura botërisht
edhe me hapjen e Muzeut Historik
të Shijakut.
Me mirënjohje institucionale për
veprimtarinë e spikatur si historian, publicist dhe përkthyes, i cili u
ka dhuruar lexuesve shqiptarë, të
përkthyera në gjuhën shqipe, vepra
nga shkrimtarët e mëdhenj bashkëkohorë”.
Në fjalën përshëndetëse drejtuar të pranishmëve në ceremoninë
solemne, Kreu i Shtetit shqiptar u
shpreh:
“Të nderuar pjesëmarrës, jam i
lumtur që ndodhemi së bashku, për
të vlerësuar historianin, përkthyesin dhe publicistin e njohur zotin Nikolla Sudar.Zoti Nikolla Sudar, lindi

në Shijak në një familje të nderuar
me tradita atdhetare dhe me origjinë malazeze.
Babai i tij Petar Sudar, u internua nga fashistët në Shijak dhe aty
gjeti një mbështetje dhe solidaritet
të jashtëzakonshëm nga familjet
shijakase, që rrezikuan jetën e tyre
për t’i mbrojtur gjatë periudhës së
luftës.
Mirënjohja e zotit Petar Sudar
ishte aq e madhe, sa ia shpërbleu
këtë bujari dhe mikpritje popullit shqiptar, duke dalë partizan në
moshën 60-vjeçare dhe duke luftuar për çlirimin e vendit tonë.
Zoti Nikolla u lind dhe u rrit me
dashuri për vendin e tij të lindjes,
për Shqipërinë dhe qytetin e tij Shijakun dhe gjatë gjithë jetës së tij ka
punuar me përkushtim dhe mirënjohje.
Aktiviteti i tij rreth 55-vjeçar
është i gjithanshëm, teksa pasioni
i tij i madh, gjatë gjithë jetës, mbeti hulumtimi dhe nxjerrja në dritë e
historikut të trevës së Shijakut, nga
lashtësia deri në ditët e sotme.
Për më shumë se 14 vite, zoti
Sudar u mor me grumbullimin e
materialeve të shumta gojore dhe
dokumentare, të cilat bashkë me
materialet e Arkivit Qendror të
Shtetit dhe të rrethit të Durrësit, do
të shërbenin si boshti kryesor për
ngritjen dhe funksionimin e muzeut
historik të Shijakut.
Ky institucion kulturor, i pari
i këtij lloji në Shijak, përgjatë 20
viteve të ekzistencës së tij, bëri punë
të jashtëzakonshme hulumtuese

dhe evidentuese për njohjen e traditave më të mira të trevës së Shijakut.
Vetë kreshniku i maleve, Bajram Curri, rreth 100 vjet më parë,
ndërsa ishte i ngarkuar në zonën e
Durrësit, për të evidentuar e eliminuar elementët esadistë, është
shprehur për këtë trevë: ‘Shijaku
me plot kuptimin e fjalës mund të
quhet Malësia e Madhe e Shqipërisë
së Mesme’.
Përkushtimi i zotit Sudar për
vendlindjen e tij, Shijakun, vazhdoi edhe pas daljes së tij në pension në vitin 1997, në një moment
të vështirë për vendin, kur me
kujdesin e tij arriti të shpëtonte
trashëgiminë historike të grumbulluar për dekada me radhë në muze.
Tashmë, zoti Sudar është larguar prej vitesh nga vendlindja,
por nuk i ka shkëputur kurrë lidhjet me të, duke vazhduar të botojë
artikuj studimorë, kryesisht për
Shijakun.
Si përkthyes, zoti Sudar i ka
sjellë gjuhës shqipe vepra të kalibrit
ndërkombëtar dhe zëra të njohur të
letërsisë botërore.
Për gjithë kontributin e tij të
jashtëzakonshëm, në hulumtimin
dhe botimin e vlerave dhe traditave
të shquara të trevës së Shijakut, por
edhe si publicist e përkthyes, kam
kënaqësinë të vlerësoj zotin NikollaSudar me Titullin e lartë ‘Mjeshtër
i Madh’.
Urime dhe sa më shumë vepra të
reja dhe të suksesshme në të ardhmen.”

