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• Në Konferencë u trajtua dhe çështja e regjimit politik. Të gjithë 
delegatët u shprehen se regjimi i ri në Shqipëri duhet të ishte regjim 
demokratik. Konferenca diskutoi dhe çështjen e Kosovës, ku delegatët 
njëzëri u shprehën për zgjidhjen në bazë të vetëvendosjes së lirë, si e 
parashikonte Karta e Atlantikut dhe të drejtën e vetëvendosjes koso-
varët dhe shqiptarët e viseve të tjera do ta fi tonin duke u hedhur në 
luftë kundër fashizmit
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SHPENDI TOPOLLAJT

PROF. ASOC. DR. BERNARD ZOTAJ

KONFERENCA E PEZËS NË 
ÇËSHTJEN KOMBËTARE

Konferenca e Pezës e mbajtur më 
16 shtator 1942 është ngjarja më mad-
hore e LANÇ-it, për të cilën është shkru-
ar e do të shkruhet në shekuj. Vlera e 
kësaj konference qëndron në rëndësinë 
e vendimeve për fatet e kësaj lufte. De-
tyra jonë është që kjo të nderohet e të 
përkujtohet. Konferenca e Pezës sjell 
edhe sot një përvojë të çmuar dhe të 
vlefshme për shoqërinë shqiptare. Me-
sazhi dhe mësim i madh i Konferencës 
së Pezës qëndron gjithmonë aktual që 
është dialogu, mirëkuptimi dhe bash-
këpunimi mes shqiptarëve e forcave 
politike. Këto pavarësisht nga bindjet, 
alternativat e orientimet e ideologjike, 
gjithmonë i bashkon një çështje e mad-
he e përbashkët, çështja kombëtare, 
përparimi dhe bashkimi i kombit. Kon-
ferenca e Pezës gjithmonë përbën një 
objekt me rëndësi studimi e hulumtimi 
për historinë. Në vitet e demokracisë 
ku mendimi i lirë pluralist, ka përparë-
si, opinioni publik ka lexuar shkrime 
me vlerësime të ndryshme për Konfer-
encën e Pezës dhe protagonistët e saj. 
Koha kërkon që kësaj ngjarje të mad-
he historike dhe aktorëve që e iniciuan, 
t’u bëhet vlerësimi i duhur. Rëndësia e 
Konferencës së Pezës qëndron në rolin 
që luajti në ecurinë e procesit të luftës. 
Vendimi për thirrjen e Konferencës, 
kur situata ishte e rëndë, e vështirë, 
e mbushur me rreziqe të mëdha, për 
ekzistencën si popull e si komb. Sho-
qëria shqiptare gjendej në udhëkryq, 
ndaj kërkohej reß ektim i thellë, shpejt, 
mobilizim e angazhim i përgjithshëm, i 
forcave patriotike në vend, për të marrë 
në dorë fatet e atdheut që vuante nga 
pushtimi fashist. 
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HISTORIA

Rreshtimi i Shqipërisë përkrah koalicionit antifashist anglo-sovjeto-amerikan

80- vjetori - Konferenca e Pezës 
ngjarje e madhe historike

Në Konferencë u trajtua dhe çështja e regjimit politik. Të gjithë delegatët u shprehen se regjimi i ri në 
Shqipëri duhet të ishte regjim demokratik. Konferenca diskutoi dhe çështjen e Kosovës, ku delegatët 
njëzëri u shprehën për zgjidhjen në bazë të vetëvendosjes së lirë, si e parashikonte Karta e Atlantikut dhe 
të drejtën e vetëvendosjes kosovarët dhe shqiptarët e viseve të tjera do ta fi tonin duke u hedhur në luftë 
kundër fashizmit

PROF. ASOC. DR. BERNARD ZOTAJ

(vijon nga fq.1)

Shpëtimi dhe çlirimi i vendit do 
të vinte nga populli, që priste të 
organizohej e të mobilizohej për 

luftë. Konceptimi i situatës, ndjenja e 
përgjegjësisë, preokupimi për zgjidhjen 
e problemeve të popullit shqiptar, bënë 
që pas një pune përgatitore, të arrihej 
marrëveshja midis forcave dhe rrymave 
të ndryshme që ekzistonin në vend, në 
thirrjen e Konferencës së Parë Kom-
bëtare Nacionalçlirimtare. Një mbledhje 

e tillë nuk ishte e lehtë, por preokupa-
cioni e angazhimi i forcave pjesëmarrëse 
ishte në kohën dhe momentin historik 
që kalonte vendi. Në procesin e për-
gatitjes së mbledhjes u kapërcyen hez-
itimet, ngurrimet e dyshimet për njëri-
tjetrin. U arrit që në tryezën e bisedimeve 
të ulen njerëz me bindje, me prirje e me 
orientime të ndryshme ideologjike, për 
hir të interesave kombëtare. Konferen-
ca siguroi një përfaqësim të gjerë, duke i 
dhënë të drejtën legjitime për të vepruar 
me përgjegjësi të lartë përpara historisë, 
për fatet e popullit që ishte ngritur në 
luftë për lirinë dhe pavarësinë e atdheut.

ORGANIZIMI I LUFTËS SË ARMA-
TOSUR

Në shtypin e demokracisë shpesh 
është diskutuar se kush ishte iniciato-
re dhe organizatore e Konferencës, ishte 
kjo fryt i preokupimit, i punës dhe i ak-
tivizimit të disa njerëzve të veçantë, me 
autoritet, me njohje e lidhje të gjëra në 
rrethet nacionaliste; apo ishte produkt i 
një mendimi të përpunuar mirë nga një 
forcë politike e organizuar e serioze që 
kishte dhe vizion për gjendjen në vend e 
për rrugët e zgjidhjes. Dihet se e vetm-
ja forcë politike e organizuar në vend në 
atë kohë ishte Partia Komuniste. 

Ajo mori përsipër dhe i takon dhe 
merita e organizimit të Konferencës dhe 

dokumenteve të saj. Në atë kohë Par-
tia Komuniste kishte shpallur hapur 
qëndrimin ndaj pushtuesit dhe marrë 
masat e para në organizimin e luftës 
së armatosur. Për organizimin e luftës 
kundër pushtuesit nuk ishin të intere-
suar vetëm komunistët. Shqetësim dhe 
gatishmëri kishin patriotë dhe atdhetarë 
të ndershëm, të orientimeve dhe besi-
meve të ndryshme nga mbarë vendi. Kjo 
përputhje interesash jetike, ky preok-
upim i përbashkët i forcave atdhetare, 
krijoi premisat e duhura për kontakt 
e dialog midis tyre, produkt i të cilave 
ishte edhe vendimi për thirrjen e Kon-
ferencës së Parë Nacionalçlirimtare. Ka 
pasur dhe ka edhe sot mendime se Kon-
ferenca e Pezës ishte makinacion i Par-
tisë Komuniste. Por Partia Komuniste 
nuk ishte si Partia Fashiste në shërbim 
të okupatorit. Kjo parti ishte dhe mbe-
ti deri në fund për luftë të armatosur e 
vendosur për të luftuar nazifashizmin 
dhe çlirimin e vendit. 

Në Pezë kjo forcë kërkoi bashkimin 
e të gjitha forcave politike të vendit, ko-
muniste e antikomuniste, zogiste e an-
tizogiste, për të riÞ tuar me luftën e ar-
matosur pavarësinë e atdheut dhe për 
pjesëmarrje të Shqipërisë në koalicionin 
e madh antifashist. Në Konferencë me 
vullnetin e tyre dhe jo se i detyroi kush 

Tetëdhjetë vjet më parë, më 
16 shtator 1942 u mblodh 
në Pezë Konferenca e Pezës, 

që përbën një ngjarje mjaft të rëndë-
sishme dhe të madhe historike për 
popullin shqiptar. Për nga qëllimet 
dhe vlerat historike, Konferenca e 
Pezës është vendimmarrje e njejtë 
politike, si Lidhje Shqiptare e Le-
zhës, organizuar nga Skenderbeu më 
2 mars 1444 në Lexhë dhe Lidhja 
Shqiptare e Prizrenit, e mbledhur më 
10 Qershor 1878 në Prizren.

Qëllimi ka qenë i njejtë: organizimi 
i luftës së popullit shqiptar për çlirim-
in e vendit nga pushtuesit e huaj.

Konferenca e Pezës, përbën një 
ndodhi historike mjaft të madhe në 
historinë e popullit shqiptar, pasi 
në te u mblodhën përfaqësuesit e të 
gjitha forcave politike të vendit dhe 
përpunuan platformën e përbashkët 
të luftës kundra pushtuesit fashist 

për çlirimin kombëtarë.
Në këtë konferencë morën pjesë 

përfaqësues të forcave antifashiste 

shqiptare, me synim që të formohej 
një front i përbashkët lufte kundër 
okupatorit. Më vonë ky organizim 

mori emrin Fronti Nacionalçlirimtar.

PROTAGONISTËT
Protagonistë të këtij kuvendi ishin 

17 delegatë, përfaqësues të krahinave 
dhe besimeve të ndryshme fetare, kla-
save dhe shtresave me bindje politike 
nga më të ndryshmet. Pjesëmarrësit 
vinin nga rryma të ndryshme politike. 
Ndërmjet tyre ishin: Abaz Kupi, Aziz 
Çami, Halim Begeja, Haxhi Lleshi, 
Ismail Petrela, Mustafa Xhani, Myslim 
Peza, Ndoc Çoba, Ramazan Jarani, 
Skënder Jegeni dhe Skënder Muço. 
Nga PKSH-ja morën pjesë Ymer Dish-
nica, Mustafa Gjinishi, Koço Tashko, 
Enver Hoxha, Nako Spiru dhe Nexh-
mije Xhuglini.

Që të gjithë i miratuan vendimet e 
Konferencës. Ndërsa Kamber Qafmol-
la nuk mori pjesë në konferencë. Në 
këshillin drejtues u zgjodhën 7 perso-
na: 1. Enver Hoxha, 2. Ymer Dishni-
ca, 3. Mustafa Gjinishi, të tre komu-
nistë, 4. Myslim Peza, 5. Abaz Kupi, 
6. Ndoc Çoba e 7. Kamber Qafmolla, 
që të katër nacionalistë, patriotë pa 
parti.

VENDIMET E KONFERENCËS SË 
PEZËS

Konferenca mori disa vendime të 
rëndësishme:

1. 1- Krijimin e Frontit Antifashist 
Nacionalçlirimtar, ku do të bënin 
pjesë antifashistë pa dallim feje, 
krahine dhe ideje.

2. 2- Mobilizimin e popullit në luftë 
kundër pushtuesve fashistë.

3. 3- Ngritjen e Këshillave Naciona-
lçlirimtarë në të gjithë vendin.

4. 4- Rreshtimin e Shqipërisë 
përkrah koalicionit antifashist 
anglo-sovjeto-amerikan.

5. 5- Krijimin e një Shqipërie të 
lirë, të pavarur e demokratike 
pas lufte.

Sa për çështjen e rikthimit të 
mbretit Zog, u vendos që vendimi të 
merrej pas lufte, nga vetë populli shqip-
tar. Lidhur me çështjen e Kosovës, u 
arrit në përfundimin që ajo të zgjidhej 
pas luftës, duke u mbështetur në të 
drejtën e vetëvendosjes.

Në fund të punimeve konferenca 
zgjodhi Këshillin e Përgjithshëm Nacio-
nalçlirimtar, me kryetar Kamber Qa-
fmollën, sekretar Mustafa Gjinishin dhe 
anëtarë Ndoc Çobën, Myslim Pezën, 
Abaz Kupin, Enver Hoxhën dhe Ymer 
Dishnicën.

Rëndësia madhore e Konferencës së Pezës

(Vijon në faqen 9)
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Nexhip VINÇANI*

Për Konferencën e Pezës ruaj 
disa kujtime të veçanta, sepse 
i ndoqa me vemendje dhe për 

më tepër ato ide përputheshin plotë-
sisht, jo vetëm me idealet e mija, por 
dhe me pikpamjet e njerëzve ku unë 
isha mbështetur, të cilët ishin patriotë  
(jo komunistë) , kryesisht njerzit më 
në zë dhe më me inß uencë në fshatrat 
dhe krahinat e tyre.

“Sipas orientimeve nga lart, nga 
Korça do të kishte katër delegate në 
Konferencën e Pezës: Ymer Dishnica 
si përfaqësues i PK, Nexhip Vinçani 
si përfaqësues i Rinisë Antifashiste, 
Pasho Kolaneci si përfaqësues i Nacio-
nalistëve (i cili pëfundimisht nuk mori 
pjesë) dhe Feta Butka si përfaqësues i 
Nacionalistëve dhe “Grupit të Zjarrit”. 

Ymeri kishte ditë që kishte shkuar 
në Tiranë dhe u muar me përgatitjen 
e materialeve të Konferencës, duke lu-
ajtur thuajse rolin kryesor si përfaqë-
sues i PK. 

U nisa ilegalisht për në Tiranë. Disa 
nga të dhënat kryesore, për të cilat 
fola dhe raportova në atë Konferencë 
i kisha shënuar në radhët e një fjalo-
ri të gjuhës italiane. I shoqëruar nga 
dy shokë të njësitit të Korçës dhe i 
maskuar me një pasaportë fallco ud-
hëtuam me një makine “milecento”. Në 
Tiranë takova Esat Dishnicën. Me një 
“pajton” dhe me dy shoqërues u nisëm 
që atë ditë për në Pezë. Pasi kaluam 
urën e Erzenit ju afruam një are me 
misër, shoqëruesit dhanë sinjalin dhe 
nga aty dolën tre të rinj, të cilët mbasi 
këmbyem parrullat, Þ lluan të qeshin. 
Ishin tre shokë të mij të rinisë stu-
denteske: Mahmut Agolli, Ernest Ja-
kova e Abdi Mati, me të cilët u puthëm 
e u përqafuam. Mahmuti bile Þ lloi me 
ato shakatë e tija: “qënke bërë i madh 
ndej nga Korça, ke ardhur delegat; ne 
jemi të thjeshtë, siç e sheh, roje!”...  

Me përjashtim të Ymer Dishnicës e 
Fetah Butkës, me të tjerët thuajse ta-
kohesha për herë të parë. Nuk është 
vendi të përshkruajmë  zhvillimin e 
punës së Konferencës, se për ato është 
folur nga disa prej pjesëmarrësve. 
Shpesh të dhënat e sotme, nuk përpu-
then me ç’ka mund të kujtojë njëri ose 
tjetri, dikush duke i politizuar punët 
deri në ditët tona. Më saktë rreth tyre 
është shprehur në shtyp Ymer Dish-
nica, sigurisht përsa i kujtohet dhe e 
ka quajtur ai më të nevojshme. Natyr-
isht Enver Hoxha asnjëherë nuk e zu 
në gojë emrin tim si delegat në këtë 
Konferencë, e pas tij dhe të tjerë; por 
për mua ka patur e ka rëndësi fakti, që 
ashtu siç kam thënë më sipër, për atë 
Kuvend Historik si Konferenca e Pezës, 
do të ruaj në kujtesën time aktin e një 
rëndësie madhore për kombin, pavarë-
sisht kush ishte nismëtari, etj. Për të 
gjithë ne kishte shumë rëndësi gjetja 
e formulave të bashkimit dhe takimi e 
njohja me Myslim Pezën, aq i dëgjuar 
dhe i respektuar si luftëtar antifashist 
në gjithë Shqipërinë e jashtë saj. 

Pas Pezës, “kuvendi” ndërkrahinor në Vinçan
• Me Dr.Ymer Dishnicën, këmbyem mendime se si do të proҫedonim në Korҫë për të vënë sa më mirë në jetë mesazhin e Pezës “Bashkimin 

e popullit pa dallim feje, krahine dhe ideje”, në luftë të përbashkët kundër pushtuesit fashist për një Shqipëri të lirë e Demokratike...

Me Ymerin, këmbyem mendime 
se si do të proçedonim në Korçë për 
të vënë sa më mirë në jetë mesazhin 
e Pezës “Bashkimin e popullit pa dal-
lim feje, krahine dhe ideje”, në luftë të 
përbashkët kundër pushtuesit fashist 
për një Shqipëri të lirë e Demokra-
tike... Natyrisht ishte e rëndësishme, 
jo vetëm njohja me babë Myslimin, e 
cila do të na shoqëronte gjatë gjithë 
luftës por edhe pas saj, që do të ta-
koheshim disa herë, do shtroheshim 
në muhabet, do të thosha hapur, se ai 
nuk pyeste nëse i vinte mirë ose jo di-
kujt. Aty në Pezë njoha dhe u miqëso-
va me Nako Spirun, me Mustafa Gjin-
ishin, të cilët do t’i takoja përsëri për 
të fundit herë në Kongresin e Përme-
tit. U takova dhe u njohëm me Abaz 
Kupin, Kamber Qafmollën, Shyqyri 
Pezën, Aziz Camin etj, doemos dhe me 
Feta Butkën. Mlidheshim për bash-
kim si shqipëtarë  dhe na dukej vërtet 
artiÞ ciale ndarja sipas ideologjisë, gjë 
që nuk e kishte kohën; kohën e kish 
“Bashkimi”, këtë kërkonte Shqipëria. 
Të krijohej përshtypja sikur me këta 
pjesëmarrës, ku do të kujtoj Myslim 
Pezën, Baba Fajën etj, sikur na kishte 
lindur një nënë, kishim nevojën e njëri 
tjetrit. Gjithënjë e më shumë më bënin 
përshtypje fjalët e Myslim Pezës me 
çiltërsinë, thjeshtësinë, sinqeritetin e 
tij, vendosmërinë dhe besimin në Þ -
tore. Megjithse pa arsim, të ngjallte 
respekt për llogjikën e fortë, gjykimet 
dhe mendimet e drejta... Si është folur 
edhe më sipër, në të gjithë krahinën 
e Korçës, por sidomos në Rëzë, Gorë, 
Fushë-Korçë, Mokër e Opar, ndërsa 
nuk kishim ngritur Këshillat NÇl në 
fshatra dhe krahina, kishim hedhur 
bazat për një punë të tillë. Megjithatë, 
gatishmëria që gjetëm mbas Pezës i 
kalonte parashikimet. Patëm vendo-
sur bashkë me Ymerin, që punën do 
ta Þ llonim nga Vinçani, mbasi për 
këtë kishim sigurisht përgatitjet dhe 
mbështetjen më të madhe. Tashmë 
nuk ishte fjala për të mbledhur një 
kuvend në fshehtësi e për të zgjedhur 

një këshillë, ishte fjala për një  “Ku-
vend” të hapur legal me pjesëmarrës 
nga të gjitha krahët, ku do të merres-
hin vendime të rëndësishme, që do të 
kishin, dhe në fakt patën rëndësinë e 
një Kuvendi ndërkrahinor, i cili u real-
izua më 26 Shtator 1942. Në Kuvend, 
ashtu siç pritej, hasëm në rezistencë, 
ku u ngrit dhe teza se fshati mund 
ta pësonte nga forcat armike, por  në 
fund u bindën të gjithë. Nga kuvendi 
u zgjodh Këshilli NÇl i fshatit dhe u 
muarr vendimi për formimin e Çetës 
së armatosur të Rëzës dhe njësitin e 
armatosur të fshatit.  Mbas dy ditësh  
formuam çetën në fjalë, ku u lexua 
dhe një rezolutë, përmbajtja e së cilës 
është e shkruar në historikun e fshatit 
Vinçan. Me Ymer Dishnicën, të nesër-
men dhe të pasnesërmen, bëmë të një-
jtën punë në Goskovë-Lart e në Polenë. 
Pas kësaj, Ymeri u largua për punë të 
tjera në Korçë, ndërsa unë, i shoqëru-
ar nga Çeta e Gorës dhe Çeta e por-
saformuar e Vinçanit, u muarëm me 
Kuvendet në fshatrat e tjerë të Rrëzës 
e Fushës, ku bëhej zgjedhja e Këshillit, 
regjistrimi i efektivit të njësiteve dhe 

më kryesorja, solidarizimi me vendi-
met e Konferencës së Pezës. Ne hynim 
në fshat në krye të dy çetave që na 
shoqëronin me Flamurin Kombëtar në 
krye duke kënduar këngë patriotike. 
Në ato kohë, shoqërimi nga çetat e ar-
matosura kishte shumë rëndësi sepse 
krijonte një atmosferë emocionale. 
Kjo punë vazhdoi në fshatrat e Gorës 
e Oparit, për të mos u ndalur më në 
gjithë krahinën... Intermexo: Që në 
vitin 1988, bashkë me Samiun, i kemi 
dërguar Institutit të Historisë vërejtjet 
tona lidhur me tekstin “Lufta Antifash-
iste Nacional Çlirimtare në Qarkun e 
Korçës”. Natyrisht është çensurimi en-
vero-komunist që i ka penguar autorët 
të shprehen me vërtetësi e objektivi-
tet, në ndonjë rast edhe nga njohuritë 
e kuÞ zuara të autorëve, sidomos nën 
diktatin e atyre që thoshin: “Historinë 
do ta bëjmë si do Partia e jo si thonë 
dokumentet”. Ka ndonjë historian , 
bile dhe me tituj shkencorë, që kërkon 
t’i mbushi mëndjen lexuesve se në 

(Vijon ne faqen 11)
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PËRKUJTIMORE

Nga Halil RAMA

• Dy vjet më parë, në një 
vjetorin e ndarjes nga 
jeta, Këshilli i Bashkisë 
së Kryeqytetit vendosi që 
segmenti rrugor që bas-
hkon rrugën “Ali Demi” 
me rrugën “Petro Nini 
Luarasi” të emërtohet 
Rruga “Gjeneral Rrah-
man Parllaku”. Ky ishte 
vlerësimi më i mirë që 
iu bëhet qytetarëve të 
metropolit shqiptar në 
kuadrin e 100 - vjetorit 
të shpalljes së Tiranës 
kryeqytet i Shqipërisë. 
Përjetësohet kështu ve-
pra e gjeneralit legjendë 
në kuÞ rin e dy kohëve, 
nga jeta e të clit na ulet 
këmbëkryq historia

Tre vjet  më parë më 15 shtator 
2019 pushoi së rrahuri zemra 
e heroit legjendar Rrahman 

Parllaku – “Hero i Popullit” dhe “Nderi 
i Kombit”. Një ditë më pas (16 shtator) 
ai u përcoll për në botën e përtejme 
me të gjitha nderimet që meritonte një 
burrështetas si Ai, me arkivolin mbi 
shtratin e topit dhe me 22 të shtënat 
në çastin e lamtumirës së tij.

Tre vjetegjysëm më parë, me rastin 
e 100-vjetorit të lindjes, Bashkia e Ti-
ranës e nderoi atë me titullin “Simbol 
i qytetit të Tiranës”. (Në 95-vjetorin 
e lindjes, gjeneral Parllakut i është 
dhënë nga Presidenti i Republikës de-
korata e lartë “Nderi i Kombit”).

Kryebashkiaku Veliaj e vlerësoi 
Parllakun si një nga Þ gurat emblem-
atike të Luftës Antifashiste Naciona-
lçlirimtare, që sÞ doi edhe regjimin e 
diktaturës komuniste, si simbol i gjallë 
i kujtesës patriotike, qytetare dhe his-
torike. Dhe në të vërtetë, ai qe kthyer 
në simbol të gjallë të kujtesës patrio-
tike, 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 ndi-
hemi krenarë të gjithë. Ai ishte dhe 
mbetet përmendore e gjallë e traditës 
dhe e virtytit familjar të trashëguar 

TRE VJET PA GJENERAL PARLLAKUN

ndër shekuj.
Opinioni publik ka mirëpritur edhe 

librat e ndryshëm të shkruar nga gjen-
erali, siç është ai me titull “Mirënjohje 
familjeve vlonjate që më mbajtën si 
birin e tyre”, “Kosova, ëndrra e jetës 
sime”, dhe librin me shtatë kapituj në 
466 faqe “Një shekull në memorie”. Me 
një kujtesë të jashtëzakonshme, me 
një mendjemprehtësi të madhe, gjen-
eral Parllaku ka bërë analiza brilante 
të situatave të vështira e delikate që ka 
kaluar vendi dhe ushtria jonë.

E veçanta e gjithë “ligjëratave” të tij 
në shtypin e kohës dhe në veprimtari 
promovuese të librave kushtuar Luftës 
Nacional-Çlirimtare e heronjve të saj, 
ka qenë gjykimi i tij tepër i saktë, 
konciz, realist, pa mllefe, pa paragjy-
kime… Ai e ka vlerësuar gjithnjë lart 
Luftën Antifashiste Nacionalçlirim-
tare, arritjet dhe përpjekjet e popullit 
jo vetëm në rindërtimin e Shqipërisë së 
pasluftës, por edhe ato në fushën e ar-
simimit, shërbimit shëndetësor, zhvil-
limit në tërësi të vendit, përfshirë edhe 
arritjet në mbrojtjen e fuqizimin e ush-
trisë… si dhe këto vite të demokracisë 
e pluralizmit.

NGA JETA E KËTIJ 
MATUZALEMI NA ULET KËM-

BËKRYQ HISTORIA

Nga jeta e këtij Matuzalemi na ulet 
këmbëkryq historia. Nga lufta dhe 
përkushtimi i tij atdhetar na vjen një 
model për t’u ndjekur… Nga veprim-
taria e gjeneral Parllakut në këtë çer-
ek shekulli të demokracisë mund të 
mësojmë se kurrë nuk është vonë për 
njeriun që të bëhet mbështetës aktiv 
i proceseve demokratizuese të sho-
qërisë.

 Tre vjete gjysmë më parë, Presi-
denti i Republikës, Sh. T. Z. Ilir Meta, 
nëpërmjet një ceremonie të veçantë të 
zhvilluar në sallën “Skënderbeu” të 
institucionit të kreut të shtetit shqip-
tar, duke i uruar ditëlindjen e 100- të 
“Heroit të Popullit”, veteranit të Luftës 

Nacional-Çlirimtare dhe të përndjeku-
rit politik gjatë diktaturës komuniste, 
ndër të tjera tha se “i ngjizur në urtinë 
e odave lumjane dhe i burrëruar në 
Labëri, përgjatë një shekulli, gjeneral 
Rrahman Parllaku mbetet ‘dëshmitar i 
gjallë’ për të gjitha ngjarjet e një shek-
ulli”. Kjo, sipas kreut të shtetit, për 
faktin se rrugëtimin 100-vjeçar, gjen-
eral Parllaku e ka përshkruar përmes 
fjalës e veprës së tij, duke mbetur një 
monument e pasuri kombëtare e paek-
sploruar plotësisht. “Ne nderohemi me 
ty, gjeneral! Pasi në jetën dhe veprën 
tuaj janë ulur këmbëkryq urtësia e 
burrit të malësisë, trimëria, shpirti i 
lirisë dhe atdhedashuria e luftëtarit 
antifashist dhe e komandantit par-
tizan, si dhe angazhimi qytetar plot 
përkushtim. Si uji i kristaltë i lumit të 
bjeshkës ka rrjedhur jeta e këtij njeriu 
që sÞ doi kohët dhe regjimet, me përku-
shtimin ndaj kombit, i pathyeshëm në 
betejat që iu imponuan apo i zgjodhi 
që të bënte përgjatë 100 viteve”, është 
shprehur Presidenti Meta. Në spiralet 
e historisë, gjeneral Parllaku ka ditur 
të lakohet me dinjitet, duke pasur si 
kolonë bazë përkushtimin kombëtar 
shqiptar dhe progresin shoqëror, si 
thelb i motivimit që gëlonte shpirtin e 
tij progresist e liridashës.

Vështirë të përmbledhësh në pak 
radhë, në kuintesencë, motivimin e 
personalitetit të tij, zhvillimin konjitiv 
e psikomotor të këtij djaloshi që ng-
jitej nga Novosej i Kukësit në tribuna 
të larta shtetërore, në hero të popullit 
të tij, në drejtues madhor ushtarak, 
duke ndryshuar variablat në kontek-
ste politike në funksion të mbijetesës 
dhe qëndresës, nga udhëheqës i 
shquar në të dënuar me burg, nga tri-
umfator në grigjë të rrezikut për jetën, 
nga piedestali i kuadrit të dobishëm në 
stigmën e “njeriut të rrezikshëm”, ek-
streme këto që provokuan në person-
alitetin e tij qëndrime dhe vlera të larta 
politiko-shoqërore në raportin e ndjen-
jave të forta estetike midis dashurisë 
dhe urrejtjes. Këtë volum ideor dhe 

estetik e përcjell përgjatë shekullit të 
jetës së tij një burrë shtetar, një orga-
nizëm vital, një mendje koherente dhe 
një vizion largpamës dhe perspektiv.

HEROI QË FITOI DUKE 
MERITUAR LAVDINË DHE PA-

VDEKËSINË

Retrospektiva dhe perspektiva kanë 
një prerje të artë në personalitetin e 
gjeneral Parllakut, atë e përshkon fry-
mëzimi dhe dashuria për atdheun e tij, 
si lajtmotiv vijues mbikohor, që çliron 
në rrethana tipike energji shpirtërore 
pozitive në luftën e jetës. Jeta e tij 
është një shëmbëlltyrë e rrallë që na 
fton të kuptojmë se jeta meriton të 
jetohet kur luftohet fort dhe Þ tohet. 
Si një ushtarak, korrekt, i shquar, ai 
mbështetej në skrupuj të fortë të mo-
ralit kombëtar, me pikëvështrim të qa-
rtë dhe të kthjellët, duke ngjitur një 
nga një shkallët e karrierës ushtar-
ake, si një gjigant hijerëndë që ngjitet 
i sigurt në bedenat e kalasë. Kalaja e 
pushteteve në kohë të ndryshme dhe 
situata të ndryshme, pati edhe shem-
bje morale e politike, por këto nuk e 
dobësuan dhe përulën gjeneral Rrah-
man Parllakun, këtë soj të fortë shqip-
tari, që me mençuri diti të manovrojë 
në spiralet e rrezikshme të historisë 
shqiptare.

Heroi i luftës në terren, i luftës dhe 
përballjes në gjyqe ushtarake, përbal-
loi burgje e privime dhe Þ toi duke mer-
ituar lavdinë dhe pavdekësinë. Jeta 
iu afrua heroit herë me tufa me lule, 
herë duke u derdhur mbi të me tërë 
egërsinë e saj. Rrallë gjen shembuj të 
tillë të personalitetit, ku të jenë ngjizur 
e plazmuar në mënyrë aq mjeshtërore 
vetitë e karakterit të një intelektuali 
patriot, të një drejtuesi e komandue-
si të aftë ushtarak, të zgjuar dhe trim, 
të thjeshtë dhe të ndershëm, të bukur 
në trup, shpirt dhe mendime. Ai është 
një model i ardhur nga gjenocidi ko-
munist si dëshmitar i gjallë për të kup-
tuar dhe vërtetuar peripecitë dhe trau-
mat që kaloi ky popull i orientuar dhe i 
ideologjizuar gabimisht nga rryma dhe 
korrente të huaja.

Mbi 20 vjet në krye të Organizatës 
të Bashkuar të Veteranëve të Luftës 
(OBVL), me ndershmëri dhe princi-
pe të larta morale, ka kontribuar në 
ndriçimin e mjaft skenave dhe protag-
onistëve, të vërtetave dhe kërkimeve 
historike, duke dhënë një ndihmesë 
të vyer në emancipimin politiko-sho-
qëror e demokratik të shoqërisë. Si një 
lundërtar i shquar, ai e drejtoi varkën 
e shpëtimit duke kapërcyer me suk-
ses tallazet e historisë deri në brigjet 
e paqta të demokracisë që po jetojmë. 
Jo vetëm gjatësia kohore e jetës, por 
dendësia dhe përmbushja e saj me ve-
prime, qëndrime dhe vlera në përmba-
jtjen e saj, e bën këtë Þ gurë të lartëso-
het në nderimin tonë shoqëror, ku zëri 
dhe mesazhet e tij dëgjohen deri në 
organizata famoze ndërkombëtare. Në 
këtë vështrim, gjeneral Rrahman Parl-
laku përbën një shembull frymëzimi 
për atdhedashurinë dhe përkushtimin 
qytetar.

Tre vjet që ai s’është Þ zikisht mes 
nesh, por shpirtërisht ai është me ne 
në çdo çast, pasi vepra e tij heroike e 
veshi atë me pavdekësi.

• Nga jeta e këtij Matuzalemi na ulet këmbëkryq 
historia. Nga lufta dhe përkushtimi i tij atd-
hetar na vjen një model për t’u ndjekur… Nga 
veprimtaria e gjeneral Parllakut në këtë çerek 
shekulli të demokracisë mund të mësojmë se 
kurrë nuk është vonë për njeriun që të bëhet 
mbështetës aktiv i proceseve demokratizuese të 
shoqërisë
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78 VJET MË PARË

Av. Drita Rexhepi

Në verën e vitit 1944 kur forcat 
partizane shënonin Þ tore të 
njëpasnjëshme, më 26 gusht 

të vitit 1944, gjermanët morën mbi 400 
të burgosur politikë dhe atdhetarë, prej 
burgjeve nga gjithë Shqipëria, shumica 
nga Shkodra dhe Tirana dhe i transpor-
tuan drejt kampit famëkeqe fashist, të 
shfarosjes në masë, që ishte ngritur në 
kodër në një stallë kuajsh në periferi të 
Prishtinës. Aty, gjermanët në mënyrë 
çnjerzore masakruan 104 dëshmorë 
të popullit shqiptarë të cilët më parë u 
detyruan ta hapnin vetë gropën e për-
bashkët ku u varrosën. Për të hum-
bur shenjat e terrorit të ushtruar, ku 
shumë pak shqiptarë kanë arritur të 
mbeteshin të gjallë, gjatë  tërheqjës nga 
Kosova, gjermanët shkatërruan këtë 
kamp përqëndrimi.Luigj Filipi, vëllau i 
tij  Marku motra Vitore si dhe Aleksan-
dra Prifti e fejuara e Luigjit me motrën 
e saj Ksanthipin, ishin në mesin e atyre 
që bashkë me  disa të burgosur të tjerë 
midis të cilëve Llazar Siliqi, Sabah Hil-
mia, Gac Mazi, Stefan e Vasil Pistoli, 
Seit Boshnjaku, Qemal Jashari, Marie 
VarÞ , Despina Trimçiev etj.  ishin dër-

Në kampin fashist të Prishtinës ndodhi një nga masakrat më të mëdha-pushkatimi i 104 të burgosurve shqiptarë

REKUIEM PËR 104 VIKTIMAT E 
KAMPIT TË PRISHTINËS

guar nga burgu i Tiranës dhe i Shkodrës 
në kampin gjerman të Prishtinës, ku 
kishte edhe të burgosurit Kosovar.

Në rrëÞ min e saj lidhur me ekzeku-
timet çnjerëzore, që gjermanët kryen 
ndaj të burgosurëve shqiptarë në kamp-
in e Prishtinës, Aleksandra Prifti tregoi 
se pjesën më të madhe të burgosurëve 
gjermanët maskaruan me thika e bajo-
neta.

“Më kujtohet se kur gjermanët hynë 
në kampusin e grave, rrobat e tyre 
ishin me njolla gjaku të shokëve tanë. 
Masakra zgjati rreth një orë e gjysëm 
dhe midis 104 shokëve tanë, mbetën 
të vrarë: Musa Agolli, Spiro Velko, Hek-
tor Shyti, Xheladin Fishta, Shyqëri 
Greblleshi, Gjikë Kuqali etj.”

Njëri nga ish të internuarit i mbije-
tur, veterani i Luftës Antifashiste Na-
cional-Çlirimtare, e partizan i Shtabit 
të Përgjishëm të Ushtrisë Nacional-Çlir-
imtare të Shqipërisë, MyÞ t Poçari i cili 
në zjarrin e luftës provoi torturat më çn-
jerëzore në librin: “MyÞ t Poçari kronikë 
e radiostacionit të lirisë”, me bashkëau-
tor Bujar Poçarin dhe Zenel Anxhakun, 
ka përshkruar momentet e tmerrit dhe 
të dhunës gjatë rrugëtim tre ditor të 
burgosurëve në kampin famëkeq nazist 
në Prishtinë. “Ditën e parë mbasi kalu-
am qytetin e Shkodrës, autokolona u 
ndalua dhe ne na zbritën dhe na futën 
në një kishë që ndodhej pranë rrugës. 
Zbritja nga makina dhe futja në kishë 
u shoqërua me sharje dhe goditje me 
kamxhik, sikur të ishim kafshë. Njërin 
nga të internuarit kamxhiku e goditi në 
kokë duke i thyer syzet, fytyra e tij u 
mbulua me gjak. Shokët që ishin pranë 
e ngritën dhe duke e mbajtur nga krahët 
e futën brenda në kishë. Si u siguruan 
që të gjithë të internuarit ishin brenda, 
gjermanët na mbyllen derën, pa pyetur 
për nevojat tona jetësore. Më kujtohet 
se si pas disa orësh, kur sapo kishte 
Þ lluar të errësohej, një nga të internu-
arit, për nevoja personale donte të dilte 
jashtë, por roja gjermane nuk i hap-
te derën. I internuari ishte fetar dhe e 
konsideronte mëkat të ndynte në kishë, 
ndaj me insistim kërkonte të dilte jashtë 
duke i rënë me force derës. Nga jashtë 
u dëgjuan të folura në gjuhën gjermane 
dhe nuk kaloi shumë kohë,  dera u hap. 
I burgosuri u mundua të shpjegohej, 
por gjermanët e nxorrën atë jashtë dhe 
e ekzekutuan në vend”. 

Në agimin e ditës së tretë autokolo-

na ishte ndalur në qytetin e Prizrenit ku 
qytetarët kishin përshëndetur me duar 
edhe me fjalët “Vdekje Fashizmit-Liri 
Popullit. Afër mesnatës të ditës së tretë 
robërit e luftës dhe të dënuarit në burg-
jet e fashizmit, në autokolonë të blindu-
ar, me ushtarë e oÞ cerë gjermanë, që 
ndodheshin në çdo makinë, por edhe 
në krye e në fund, kishin mbërritur në 
kampin e internimit në periferi të Prisht-
inës.

Kampi i rrethuar me disa gardhe 
telash me gjemba, ishte i organizuar 
në mënyrë të tillë që çdo tentative për 
të ikur, të përfundonte me asgjësim të 
plotë. Gjermanët me rreptësi maksimale 
detyronin të internuarit të punonin tërë 
ditën me ushqim sa për të mbajtur fry-
mën gjallë. Pak bukë, në mëngjes lëng 
tagjie dhe në drekë e në darkë, lëng gru-
ri.

Sipas dëshmisë të MyÞ t Poçarit të in-
ternuarit në kamp ishim organizuar në 
skuadra, kompani e batalion të gatshëm 
të vazhdonim luftën kundër gjermanëve 
e bashkëpunëtorëve të tyre. Trupat gjer-
mane, të ndodhur nën goditjen e pan-
dërprerë të forcave partizane pësonin 
humbje të mëdha. Në pamundësi për 
t’i neutralizuar ato, hakmerreshin ndaj 
popullsisë së pambrojtur duke bërë 
reprezalje. Si hakmarrje ndaj kësaj dis-
fate, komanda gjermane kishte vendo-
sur të pushkatonte dhe të masakronte 

të internuarit. Ushtarët gjerman kishin 
mënjanuar 104 të arrestuar dhe kishin 
urdhëruar të futeshin në një kaush të 
vogël dhe të errët ku i kishin pushkat-
uar. Pjesën më të madhe të tyre kishin 
maskaruar dhe pastaj kishin varrosur 
në gropën e hapur një ditë më pare për-
gatitur për ta.

Me ndihmën e një familjeje MyÞ t 
Poçari, bashkë me dy shok kishin arrri-
tur të arratiseshin dhe në kodrinat për 
rreth Prishtinës kishin ra në kontakt 
me Shtabin partizan për Kosovë e Meto-
hi dhe përsëri ishin bashkuarë me par-
tizanët e Divizionit të V-te Sulmues të 
Ushtrisë Nacional- Çlirimtare Shqiptare, 
njësitë e Divizionit të Pestë Sulmues, 
me komandant Rrahman Parllakun 
dhe komisar Ramiz Alia, të cilët çliru-
an Kosovën e vazhduan përndjekjen e 
forcave gjermane dhe bashkëpunëtorëve 
të tyre, që po tërhiqeshin. Divizioni i V-të 
vazhdoi luftimet frontale me forcat gjer-
mane dhe bashëpunëtorët e tyre, jashtë 

kuÞ rit shtetër shqiptar, në Sërbinë Ju-
gore e deri ne Bosnjën Jugore : Prisht-
inë, Mitrovicë, Novi Pazar, Sjenicë, Nova 
Varosh, e deri në Priboj të Bosnjës Ju-
gore, duke kryer në këtë mënyrë edhe 
detyrën internacionaliste në kuadrin e 
Koalicionit Antifashist Botëror.

Në vendin ku u kry masakra ndaj 
104 dëshmorëve është vendosur Pllaka 

Përkujtimore. Veteranët e Luftës Anti-
fashiste Nacional Çlirimtare të Kosovës 
dhe të Shqiprisë bashkë me familjarët 
e dëshmorëve çdo vjet organizojnë ak-
tivitete të ndryshme në shenjë respekt 
për ata që luftuan e sakriÞ kuan për liri 
e pavarësi.

“Torturat e pushkatimet dhe terrori 
i ushtruar nga nazistët ndaj popullit 
shqiptarë, janë kujtesë e kombit tone 
që nuk duhen të harrohen kurrë”, thot 
antari i Kryesisë së Organizatës së Vet-
eranëve të Luftës Antifashiste Nacio-
nalçlirimtare të Kosovës, veterani  98 
vjeçar Xhafer Haxhijakupi, i cili në çdo 
përvjetor të rënies së 104 dëshmorëve 
shqiptarë viziton vendin e masakrës dhe 
vendos lule, në Pllakën përkujtimore në 
Prishtinë pranë të cilës tani ndodhen 
Akademia e Shkencave dhe Arteve të 
Kosovës, Biblioteka Kombëtare dhe Uni-
versitare e Kosovës, Instituti i Historisë, 
Instituti Albanologjik, Kampusi i Uni-
versitetit të Prishtinës…
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Nga Sakip Cami 

(vijon nga nr. i kaluar)

Para se të Þ llonte kuvendi luftëtarët ja morën 
një valleje të kënduar:

“E njihni apo s’e njihni/ Gjeneral bej Pi-
acentini/ Edhe Gjeneral Ferreri/ Që të dy janë turi 
derri!” 

Në këtë grumbullim luftëtarësh morën pjesë mbi 
2000 vetë nga Vlora dhe nga fshatrat e Kurveleshit 
dhe të Tepelenës, nga këta 1200 ishin të armatosur. 
Ishin armatosur me ç’kishin mundur, me pushkë, 
sopata, kama etj. Për organizimin e luftëtarëve u 
caktua një komision prej 30 vetësh, ndërsa Komiteti 
i Luftës i zgjedhur prej këtij komisioni përbëhej nga 
12 vetë. Ai u emërtua:”Komiteti i Luftës së Vlorës“ 
dhe kishte komandant të përgjithshëm Qazim Koc-
ulin.

Me 18 maj 1920 ju dërgua një telegram ultimativ 
Gjeneralit Italian Piacentini ku i kërkohej që brën-
da 24 orëve të largohej nga Vlora së bashku me 
ushtrinë e tij. Ky telegram bëhej në emër të popul-
lit të Vlorës, Kurveleshit, Tepelenës, Dishnicës dhe 
Himarës. Tekstin e telegramit ultimativ e përgatiti 
Avdul Kuçi. Përkthimin në italisht e bëri Ulise Bozo. 
Do ta dorzonin te gjeneral Piacentini Mehmet Selimi, 
Halim Laze dhe Adem Aliko. 

Mehmet Selimi me kalë të bardhë kapton male e 
kodra dhe arrin te garnizoni italian. Roja nuk e lejon 
të hyjë. 

-Kush je ti që kërkon të takon gjeneralin ? 
-Jam Mehmet Selimi nga Mallkuqi. 
Ordinanca e gjeneralit duke parë këmbënguljen 

e Mehmetit troket në zyrën e gjeneralit dhe pasi ai i 
thotë që të hyjë ordinance I shpjegon se një shqiptar 
kërkonte të hynte më çdo kusht te ju. 

-Le të vijë, tha gjenerali. Porosia e gjeneral Ferre-
ros ishte urtësia dhe afrimi me shqiptarët, shpërn-
darja e bukës dhe ushqimit falas në disa shkollla, 
sidomos tani në verë ku malarja bënte kërdinë. 

Hyri Mehmet Selimi, trupmadh e trupgjatë me fes-
ten mënjanë e mustaqet e përdredhura. I përdrodhi 
edhe njëherë tjetër mustaqet sapo hyri për t’ja 
tërhequr vëmendjen Piacentinit. 

-Flet italisht ? e pyeti përkthyesi. 
-Nuk ß as italisht, por shqip se jam shqiptar. Përk-

thyesi ja përktheu gjenrali.
-Po ti shqiptar je ? e pyeti Mehmeti. 
- Nuk ka rëndësi, ju përgjigj përkthyesi.
-Nuk ka rëndësi për ty , jo për mua. 
- Fol përse ke ardhur, që t’ja shpjegojmë gjener-

alit.
-Unë kam sjellë një ultimatum nga populli shqip-

tar, tha Mehmeti dhe nxorri zarÞ n nga xhepi. 
Gjenerali mori zarÞ n, nxorri letrën dhe Þ lloi të 

lexojë ultimatumin nnë dy gjuhë, shqip dhe italisht. 
Ndërkohë Mehmeti nxorri kutinë e duhanit, esh-

kën dhe unurin.
Pa e ndezur duhanin Mehmeti, gjenerali thirri: 

“No ! Mai ! 
Mehmeti e ndezi cigaren dhe sepse ajo i shijoi 
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shumë, ndoshta nga britma e gjeneralit sikur ta 
kishte ngacmuar gjarpëri. 

-Kush ta dha këtë letër ? pyeti përsëri gjenerali.
-Cili popull, more ?
-Populli shqiptar, u përgjigj Mehmet Selimi duke 

parë në dritë të syrit. 
Koloneli i tha gjeneralit që ta përcillnin shqiptarin 

se nuk është punë çobenësh kjo, por një llogari e 
bërë mirë.

Gjenerali duke u përpjekur që ta përmbante ve-
hten thirri kolonelin dhe e urtdhëroi që të bëhesh-
in përforcime në Tepelenë, gjorm, Kotë, Drashovicë, 
llogara, Jonufër, Janinë. Kolonel gotti që këto ditë u 
gradua gjeneral të vejë në Garnizonin e Kotës. 

• Ne kemi forca jo për të mbajtur një qytet 
port, por për të mbajtur gjithë Shqipërinë e Jugut. 
Në Vlorë kemi përqëndruar rreth 20.000 trupa, tha 
Gjeneral Piaçentini. 

Forcat xhenjere kishin ndërtuar vijën e fortiÞ ki-
meve rreth qytetit ku u mobilizuan 1200-1500 ar-
ditë , nën komanden e kolonel Messe. Komanda e 
4 e artilerisë së përzier, komanda e 157-tës bateri 
malore, batalioni alpin, batalioni 72 i infanterisë, 
qëndra e karabinjerisë etj., ishin në mbështetje të 
Divizionit italian. Në gjirin e Vlorës ndodhej ß ota de-
tare me anijet “San Mario”, “Bruceti”, “Dulio”, “Alk-
ina”, “Orion”, torpedinierët “Arcione” si dhe vapori 
“Loyd Triestino”. Aviacioni italian ishte i bazuar në 
një bazë afër Ujin të Ftohtë. 

Përballë këtyre forcave italiane, të shumta dhe 

të specializuara, përballë këtyre gjeneralëve të spr-
ovuar, u renditën gjeneralët pa dipllomë, të fshatrave 
të Vlorës, por që në zemrat e tyre kishin dipllomën e 
së drejtës, të mbrojtjes dhe të patriotizmit. 

Nga luftëtarët e Vlorës dhe të Tepelenës bë një or-
ganizim i përgjithshëm. Nga çdo shtëpi do të merrej 
një burrë për luftë dhe kur shtëpia kishte 3-4 burra 
për armë do të merreshin dy luftëtarë. Do të përjash-
toheshin vetëm familjet pa ndihmë. 

Forcat e armatosura shqiptare u ndanë në pesë 
kollona: Kotë, Gjorm, Drashovicë, Llogara’ dhe Te-
pelenë. Në Kotë shkoi si komandant vetë koman-
danti i përgjithshëm Qazim Koculi me 350 luftëtarë. 
Në Drashovicë shkuan 300 luftëtarë. Në Llogara 
shkuan 250 vetë. Në Gjorëm shkuan 120 vetë. Në 
Tepelenë 250 vetë.

Komiteti i Luftës për Tepelenën dhe Përmetin për-
bëhej nga : Baba’ Ahmet Turhani, Aqif Përmeti, Jaho 
Islami, Koço Tasi, Ali Bej Këlcyra, Riza Runa

Në Kotë ndodheshin 4-5 depo me ushqime, ilaçe 

dhe armatim.
Sulmi në Kotë Þ lloi në orën 02.00 pas mesnate. 

Armiku kishte ndërtuar edhe fortiÞ kata dhe ishte 
shumë më i armatosur. Pushkën e parë në Kotë e 
zbrazi Qazim Koculi. Në këtë sektor kishin marrë 
pjesë edhe luftëtarët e Kurveleshit nën komandën e 
Riza Runës. Luftëtarët trima me ato pak municione 
dhe me gërshërë në duar kërcyen mbi telat e garni-
zonit armik. Ata hodhën gunat e leshta dhe të tra-
sha mbi telat mbi gjëmba. Në Kotë u vra komandanti 
italian, një nënkolonel dhe shumë ushtarë. Ranë në 
fushën e nderit edhe 17 dëshmorë shqiptarë dhe u 
plagosën shtatë të tjerë. Dëmet në njerëz nga ana 
e armikut ishin të shumta: 165 ushtarë të vrarë, 
1 kolonel, 1 nënkolonel dhe 70 oÞ cerë komandues 
të vrarë, qindra të plagosur që u shtruan në spital. 
Garnizoni i Kotës me 300 ushtarë dhe 42 karabin-
jerë italianë u asgjësua. Depua e armëve dhe muni-
cioneve të tyre u muar në dorzim nga ushtria kom-
bëtare shqiptare. Kënga popullorë thotë:”

“O bobo , ç’qenka Kota/ Bitim mitroloz’ e topa”.
Ndarja qe e tillë: Riza Runa kishte Kudhesin, Kur-

veleshin dhe Tepelenën. Nga Mavrova për në Kotë 
me 200 vetë. Ahmet Lepenica shkoi nga Dushku për 
në Kotë me 180 smokthinjotë, çeta e Dukatit shkoi 
në Llogara dhe në Gjorm.

Në betejë së bashku me Riza Runën ishte edhe 
Duro Shaska, Hazbi Cano e Mustafa Buzo nga Pro-
gonati, Kanan Maze nga Kudhësi, Jaho Islami nga 
Dukaj, Shaban Doraci nga Nivica. Trima të mëdhenj 
ishin edhe djemtë e Vërmikut. Zbardhi dita. Vazhdoi 
sulmi. U dha komanda:

-O burra përmbi ta ! 
-O burra përmbi tela ! 
-Vini gunat përmbi tela! 
U hodhën mbi telat e garnizonit ushtarak. Kapën 

rob një ushtar që bënte roje dhe e dërguan tek Kol-
onel Gotti. Kolonel Gotti ja mbathi, doli nga një derë 
tjetër. Luftëtarët nuk e njohën dhe e qëlluan. Qëlloi 
Riza Cane dhe e vrau. Ai nuk e dinte vendimin për ta 
mbajtur rob kolonelin italian. Në këtë luftim u zunë 
robër 14 oÞ cerë dhe 210 ushtarë. Zunë gjithashtu 3 
topa, 14 mitroloza dhe shumë material lufte. Edhe 
Ahmet Lepenica me luftëtarët e tij kishte zënë rob 
5 oÞ cerë dhe 140 ushtarë italianë. Në darkë vanë 
në Drashovicë. Humbjet e italianëve ishin të mëdha. 
Forcat e luftëtarëve të Vlorës kanë pësuar pothuajse 
shumë pak humbje. 

Me 10 qershor forcat bënë përpara për në Vlorë. 
U ndanë në shtatë çeta. Dukati zuri malin e Rrëzës 
dhe kalanë e Kaninës. Smokthinjotët zunë Qish-
bardhën, Kudhesin dhe Udhën e Vjetër. Kurveleshi 
dhe Tepelena shkuan nga Babica. Aty u ndamë në 
tre drejtime. Selam Musai ishte me 57 vetë. 

Lufta për Vlorën vazhdoi e rreptë. Zjarri i push-
këve dhe gjëmimi i topave nuk pushoi për ditë dhe 
netë të tëra përmbi qytet dhe në fshatrat për rreth. 
Vapa ishte e padurueshme. Re me mushkonja e miza 
silleshin mbi llogoret e ushtarëve. Ethet malarike i 
kishin zënë dhe ishin mbushur spitalet fushore. Se-
lam Musai vetë i shtatë u vra. Shefqet Islami nga 
Nivica u vra. Shumë shokë nga Kudhesi u vranë. 
Nga të shtënat e topave u nxi vendi me tym sa nuk 
shihnim as njëri tjetrin. Shumë avionë hodhën bom-
ba mbi ne, por nuk patëm dëme në njerëz.

Me 13 korrik sulmuan shumë avionë luftarakë 
italianë. Njërin prej tyre e rrëzuan në fushë të Pe-
shkëpisë dhe tjetri u rrëzua në fushë të Qishbard-
hës. Italianët u tërbuan dhe u erdhi çudi si mund 
të rrëzoheshin avionët me pushkë. Ata të armatosur 
me avionë, anije, topa, mitrolozë e armë të reja, ne 
me pushkë me gjalëm dhe me municione të pakta. 

Luftëtarët ishin të vendosur të luftonim për lirinë 
e vatanit deri në pikën e fundit të gjakut, ishin të 
vendosur të mos ktheheshin pa Þ tore, pa i zbrap-
sur këmishëzinjtë në det. Më 22 korrik ishte sulmi 

(Vijon ne faqen 7)
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vendimtar për rreth Vlorës. Forcat u 
ndanë në shtatë drejtime: Dukati dhe 
Tragjasi nga Kanina, Rrëza nga Qish-
bardha, Shulleri nga rruga e vjetër, 
Kudhesi nga Qafa e Koçiut dhe vetë 
Qazim Koculi dhe Duro Shaska nga 
mali i Mavrovës. Tepelena me Jaho 
Sinanin dhe Ismail Kuçin nga Risil-
ia. Riza Runa dhe Ahmet Lepenica 
me Kurveleshin dhe Lepenicën zumë 
Qafën e Fierit. Bektash Cakrani dhe 
Mulla Kadriu dhe Ali Bej Këlcyra me 
përmetarët nga Narta. Luftë e rreptë 
u bë në Qafën e Koçiut. Luftë nga të 
katër anët. Qielli ndriste nga ß akët e 
pushkëve. 

Dhjetë anije luftarake goditën me 
predha bregun e Vlorës dhe të rrethi-
nave. Avionë të panumërt bombarduan 
forcat kryengritëse shqiptare. Italianët 
humbën rreth pesëqind ushtarë e oÞ -
cerë. Luftëtarët shqiptarë humbën 150 
vetë nga rradhët e tyre. Forcave vlon-
jate u erdhi në ndihmë gjithë Shqipëria, 
nga Tirana, Mallakastra dhe Kavaja. 
Erdhi edhe xhandarmëria e Korçës me 
kapiten Ferit Frashërin. Për rreth 25 
kilometra, prej Ujit të Ftohtë e deri në 
Panaja’ e Cerkovinë ishin përqëndruar 
4000-5000 luftëtarë shqiptarë. Kishin 
zënë grykat dhe drejtimet kryesore. 
Komanda italiane pruri edhe arditët, 
formacionin më të zgjedhur të ushtrisë 
së saj. Këta sulmuan postet shqiptare 
natën e Bajramit, duke përÞ tuar edhe 
nga një shi i dendur. Forcat shqiptare 
zënë vijën e parë brënda 4-5 minutave, 
por të kërcënuar nga arditët italianë, 

Nga XHEMAL MEÇI*    

Më 9 gusht 1992  m’u dha rasti i 
shumëpritur që të shkoja në Bugjon, te  i 
nderuari Pal Dedë  Mark Frrok Bajraktari 
i THAÇIT, i shoqëruar prej Fran Pllumbit 
të Bugjonit, familje e dy Dëshmorëve të At-
dheut (vëllezërit ISUFI: Pllumbi e Marku); 
Nikollë Paluca, i  Qafëmalit, i përsekutu-
ar politik  dhe Mark Zef Pemati i Iballës,  
mësuesi i parë vendas, ish - partizan. Ki-
sha një amanet prej Nënë Terezës. Kur 
u takuam në Pukë më 16 korrik 1992, 
e kënaqur nga pritja që i bëmë në emër 
të komunitetit  mysliman të Pukës, ku 
nuk ka pasur kurr as kishë, as murge-
sha, duke u përshëndetur aq përzemër-
sisht nga vetë Myftiu i Pukës, HaÞ z, Haxhi 
Elez Hoxha, imam dhe unë, N/kryetar i 

LUFTA E VLORËS

nga sulmi i befasishëm i tyre detyro-
hen të tërhiqen në disa pika. Tërheqja 
u bë për tu marrë krahët arditëve. Pasi 
u morën krahët forcat shqiptare i venë 
midis dy zjarreve dhe i dërmojnë keqa-
zi. Në Llogara italianët kishin ngritur 
një kala të pakapërxyeshme, por bur-
rat e Lepenicës dhe të Gjormit, nën ko-
mandën e Sheme Jazos, pas tre ditë 
luftimesh të ashpra i detyruan të dor-
zohen.Pasi kishin rënë të gjitha garni-
zonet e italianëve dhe kishte mbetur 
vetëm Vlora, në Tiranë me 2 gusht 
1920 u bë marrveshja midis qeverisë 
shqiptare dhe Italisë, ku Italia njihte 
sovranitetin e Shqipërisë. Më 3 shtator 
1920 Komiteti hyn në Vlorë. Osman 
Haxhiu ngre ß amurin në Vlorë.

Në Vlorë erdhi në ditët e luftës Ban-

da Frymore e Elbasanit. Në ndihmë të 
luftëtarëve të lirisë shkoi nga Elbasani 
në Vlorë edhe një ekip mjeksor me në 
krye doktor Petraq Papën dhe një grup 
ushtarakësh me eksperiencë me në 
krye Mustafa Sejdinin. 

Organizimi i kësaj lufte ishte në 
perfeksion. Kryqi i kuq amerikan me 
mjekë dhe infermiere ishte në spitalin 
e Kotës dhe u shërbente të plagosurve. 
Spitali në Kotë drejtohej nga Dr. Sezai 
Çomo dhe për mjekimet pëdoresh-
in mjekët italianë të zënë robër dhe 
dy amerikanë që kishin ardhur për 
ndihmë. Me ilaçe furnizonin farmacitë 
e Rexhep Hitos, Syrja Bej Libohovës, 
Fadil Kotonit, Nazif Halites dhe Kryqi i 
Kuq Amerikan. 

Pergatiti: Sakip CAMI

(Vijon nga faqja 6)

Pal Bajraktari, 
“QYTETAR NDERI” i Bashkisë PUKË

• 30 - vjetori, (9 gusht 1992), kur Gjyste Stakë Pemati, Bajraktari,  merr e gëzuar 
dhuratën më të çmuar në jetën e saj - KRYQIN  E   SHENJTËS TEREZË 

Këshillit të Myftinisë Pukë, na dhuroi nga 
një kryq, të punuar aq artistikisht, mbi 
një dru ulliri shumë të çmuar, ku ishte 
skalitur Jezuesi i kryqëzuar barbarisht, 
kurse në pjesën e mbrapme  të kryqit 
ishte  truporja e ZONJËS SË BEKUAR. 
Kryqin si mysliman, sikur hezitova ta 
merrja. Ajo me një buzqeshje  hyjnore, u 
shpreh se në se nuk do ta mbaja “ Jepjani 
një katolikeje të mirë!” Përnjëherash men-
dova se duhej t’ia dhuroja Gjyste Stakë 
Pjetër Pematit, kumbareshë e jona, bash-
këshorte e Pal Bajraktarit të Bugjonit, që, 
si një shejtneshë e vërtetë, i kishte qën-
druar krah burrit të saj kreshnik, i pae-
pur, si edhe Ajo, para keqtrajtimit të egër 
komunist. Ajo vetë kishte treguar përball-
jen burrërore  të  persekutimit të regjimit 
komunist si edhe nga ana e prindërve, të 
cilët i shpallën kulak, duke i shkatërru-
ar ekonomikisht dhe burgosën dy herë të 
atin e Gjystes, Stakë Pjetër Pematin, i cili 
edhe pse ishte antinazifashist, dhe kishte 
ndihmuar inxhinier Spiro Kolekën, kur 
fashizmi e internoi në Iballe 1941- 1942, 
si ish-ministër i Zogut, edhe pse Þ llimisht 

(nëntor 1944) me propozimin e popullit, u 
zgjodh Kryetar i “Frontit ANÇL për Zonën 
e Iballës. Por duke mos i shërbyer regjimit 
komunist e burgosën. E liruan për mung-
esë provash. Herën e dytë të burgosjes  
vdiq  në burg  gjatë turturave mizore , 
që I bënë në hetusi. Nëna ime (Zyla Meçi 

edhe pse e kishte të vëllain, Abdullah 
Salihin në burg politik)  më mori mua 
(sado që  isha 14 vjeç) por si ish-famulli 
i Jak Pjetër Pematit, të vëllait të  Stakës, 
dhe u shkuam  natën e Shëngjergjit (23 
prill 1949).  Me gjithë hallet, që kishin na 
pritën me bujari dhe  na mbajtën dy net, 
duke u çmallur me lot për faqe. Vëllezërit 
Stakë e Jak Pemati ishin ndër burrat e 
mirënjohur në 7 Bajrakët e Pukës e më 
gjërë,  të lidhur në krushqi me familje në 
za , siç është rasti i Pal Dedë Bajraktarit të 
Thaçit, që u martua me Çikën e nderuar 
Gjyste Stakë Pemati, e cila u gëzohet sot 
djemëve të zot e të suksesshëm, të rritur 
me halle, por gjithmonë me dashurinë e 
krenarinë për prindërit e familjen, Derën e 
tyre famëmadhe dhe Þ sin  e fort të Thaçit:  
Luigji në Tiranë e Sokoli në SH B A, Nju-
jork, (të cilit i dhurova “Kanunin e L. Du-
kagjinit, variant i Pukës, botimi i dytë). 
Gjithashtu gjyshe Gjystja u gëzohet sot 
edhe  shumë nipave e mbesave  të  shkol-
luar  e të punësuar. Luigji në vitet 1990 u  
bë krah i fuqishëm i lëvizjes demokratike  
në Bugjon e Brigje të Iballës.  

Si u rahatuam në atë kullë historike, 
përballë kishim Pal Bajraktarin, burrë i 
pashëm, serioz, e krenar, por bujar e mik-
pritës me miqtë, që i vinin herë pas here. 
Bisedat, që vazhduan deri në mesnatën 
e 6 gushtit, silleshin rreth Derës së Ba-
jraktarit të Thaçit që të mësonim sa më 
shumë  për Bajrakun e bajraktarët, geni 
i të cilëve kishte mbijetuar deri në ditët 
e sotme. “Trojet e herëshme, para më 
se 100 vjetësh i kemi pasë në Preliçaj të 
Fierzës, por, për   siguri u  ngjitëm në 
Bugjon, në Kodër (“Kodra Bajraktarit”). 
Këtu gjetëm edhe vllazninë tonë, Lekajt. 
Bugjoni kishte Lekaj, Gjonaj dhe Metaj: 
(Nga Gjonajt, Dera e Magjun Mehmetit 
krenë Veziri, u bë i fortë Qerim Sokoli, 
sot i shpallur  Dëshmor i Atdheut). “Dera 
jonë ishte derë bajraktari dhe Krenë Ve-
ziri në katër krenët e Thaçit.” ( Kjo pozitë 
i jepte autoritet të dyÞ sht në Thaç dhe 
në Þ set e bajraqet e tjera. “Unë, -vazh-
donte zotni Pali me tregimin e tij bindës 
e argumentues - “mbaj  mend këto bre-

(Vijon ne faqen 12)

Bashkia Pukë nderon pinjollin e familjes së dy Dëshmorëve të Atdheut
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SI I REALIZOI BRIGADA E XX S 
DETYRAT E NGARKUARA

Shtatëdhjetëetetë vjet më parë, 
më 9 shtator të viti 1944 në fshatin 
malor Protopapë të Korçës u formua 
Brigada XX Sulmuese Partizane. Në 
përbërjen e kësaj njësie u rreshtuan 
djem e vajza partizane të ardhur nga 
radhët e brigadave: “Tomorri”, “Hak-
marrje”, “Fuat Babani”, “Reshit Çol-
laku” dhe “Çermenika”. Në ditën e in-
augurimit kjo njësi numëronte rreth 
700 luftëtarë, mandej arriti deri 1500 
që zunë llogoret e luftës. Ndërmjet tyre 
rreth 90 vajza me aktivitet lufte në ter-
ren, në greva e demonstrata, prej tyre 
mjaft gjimnaziste nga Korça.

Komandanti i kësaj brigade ishte 
caktuar Riza Kodheli. Një atdhetar që 
pati drejtuar dy çeta e dy batalione 
partizane, së fundi vinte nga batalioni 
Tomorri. Komisari i kësaj njësie u cak-
tua Misto Treska, atdhetar e militant, 
pjesëmarrës në demonstrata në Korçë 
dhe drejtues njësie partizane. Pas 
largimit të tij në detyra me rëndësi, u 
ngarkua me këtë detyrë Llambi Prem-
ti, ish-kuadër e komisar batalioni, me 
aftësi e trimëri në luftë. zv/komandant 
e zv/komisar të brigadës, përkatësisht 
u emëruan shokët: Isuf Keçi e Nuri 
Resnja edhe këta kishin drejtuar njësi 
partizane. Në drejtimin e batalioneve 
u caktuan kuadro drejtues të ardhur 
nga njësite të tjera: Komandantë u 
emëruan: Teki Luarasi, Ferit Sinica, 
Skëndër Backa e Loni Dimoshi, ndër-
sa në detyrën e komisarit u ngarkuan: 
Shuaip Panariti, Hasan Selenica, Mitat 
Poleska e Foni Thano. Zotësi e trimëri 
treguan dhe në luftime me forcat gjer-
mane që u ndesh Brigada XX S.

Brigadës së XX iu caktua fron-
ti i luftimeve: rruga automobilistike 
Korçë-Pogradec-Librazhd. Terren i 
gjerë e i vështirë, me lugina, kthesa e 
përrenj të thyer, disi terren i njohur 
nga forcat tona. 

Më datat 15-16 shtator në rrugën 
Canganj- Zëmblak - Bilisht, forcat par-
tizane me breshëri armësh, ndaluan 
në vend forcat gjermane dhe i detyru-
an te ndryshonin drejtimin; Zvezde- 
Manastir. Goditja e dytë u bë tek ura 
e Maliqit, në afërsi të Korçës, e cila u 
hodh në erë. Okupatori u bllokua Þ l-
luan përleshjet me armë, forcat tona 
detyruan armikun te kthehet mbra-
psht, ndoqën rrugën e të parëve. Go-
ditja e tretë u bë në afërsi të kthesave 
në Çërravë edhe këtu luftimet u bënë 
të ashpra dhe me humbje. Gjermanët 
morën rrugën Podgorie -Manastir. 
Këto luftime e detyruan armikun të 
gjeje rrugëdalje, nuk guxuan të nd-
jekin më këtë rrugë.

Nga data 20 Tetor 1944, në kthe-
sat e Qafë Thanës mbërriti nga Stru-
ga një autokolonë e gjatë. Llogaret nga 
ku ishin vendosur partizanët i pritën 
me zjarr e breshëri armësh nga nuk 
e prisnin. Armiku u çorodit dhe pësoi 
dëme të menjëhershme. Një pjesë e 
tyre duke marrë parasysh edhe dëmet 
mundi të çajë e kalojë, pjesa tjetër u 
kthye mbrapsht për në Strugë. Pas 
disa ditësh të përforcuar me artileri, 
tanke e mjete apo edhe forca njerëzore 

Rruga e lavdishme e Brigadave 

u ndesh lufta nga të dy krahët dhe për 
7-8 orë luftë pa pushim. Katastrofë e 
vërtetë. Armiku u bllokua, la mbi 300 
të vrarë e shumë të plagosur. Mjetet 
e tyre vetëm të iknin e të shpëtonin, 
kalonin mbi kufomat e të vrarëve të 
tyre. Në këtë përpjekje edhe forcat 
tona patën më se 25 të vrarë e mjaft 
të plagosur. Këtu u vra dhe Heroina e 
Popullit Qibra Sokoli.

Më 9 nëntor në Xhyrë-Qukës te Ura 
e Bushtricës, mbeturinat e fundit të 
armikut u gjendën para zjarrit të den-
dur e të papritur. Forcat e Brigadës XX 
në pozicionet e tyre luftuan trimërisht 
duke i shkaktuar më se 100 të vrarë e 
të plagosur armikut. Edhe nga forcat 
tona pati dëme, sidomos të plagosur.

Më 10 nëntor Brigada XX S realizoi 
detyrën që i ishte ngarkuar. Me Þ toren 
e korrur pati marrë urdhër për të qenë 
në gatishmëri në ndihmë të luftimeve 
që zhvilloheshin në Tiranë. Ajo mori 
pjesë në festën e Çlirimit të Librazhdit 
dhe festën e Çlirimit të Elbasanit. 

BRIGADA E 22-TË SULMUESE 
DHE LUFTIMET NGA PEZA NË 

VISHEGRAD

Me urdhër të Shtabit të Përgjith-
shëm të UNÇSh, me 18 Shtator 1944, 
në Pezën heroike të komandantit leg-
jendar Myslim Peza, u krijua Briga-
da 22 Sulmuese partizane e ushtrisë 
shqiptare. Aty te sheshi i gjelbëruar 
para shtëpisë së komandantit të Çetës 
së parë antifashiste në Shqipëri e Eu-
ropë, Babë Myslimi, ishin të rreshtuar 
në formacion të rregullt, të ndarë në 
batalione e kompani, 1127 partizanë. 
Në këtë ceremoni morën pjesë koman-
danti trim Myslim Peza, përfaqësues-
ja e Komitetit Qendror të PK Naxhije 
Duma, përfaqësuesi i ShP të UNÇSh, 
Kristo Themelko, i cili edhe përshën-
deti me këtë rast. Për drejtimin e 

Brigadës 22 Sulmuese, u caktuan: 
Komandant i Brigadës, komunis-
ti Sali Verdha. Zëvendëskomandant 
i Brigadës Shaban Rexha. Komisar i 
Brigadës, komunisti Tonin Jakova. 
Zëvendëskomandant i Brigadës, Sadik 
Bocaj. Komandant i batalionit të parë, 
Muharrem Kokomani (i cili pas disa 
ditësh caktohet komandant i Brigadës 
23 Sulmuese partizane). Komisar i 
batalionit të parë komunisti Shim Kol-
li. Komandant i batalionit të dytë, So-
tir Spiro. Komisar i batalionit të dytë, 
Xhevdet Petrela. Komandant i batali-
onit të tretë, Ymer Hoxha. Komisar i 
batalionit të tretë, komunisti Hysen 
Ballhysa. Komandant i batalionit 
të katërt u caktua komunisti Nimet 
Ymeri, i cili në nëntor 1944 caktohet 
komisar i brigadës 22 Sulmuese, deri 
në 15 dhjetor 1945. Sadik Bocaj u cak-
tua drejtues i organizatës së partisë të 
Brigadës 22 S, e cila kishte 75 anëtarë 
të PK. Iliaz Reka u caktua drejtues i 
Rinisë të Brigadës 22 Sulmuese. Për 
rreth 20 ditë Brigada e 22 Sulmuese 
zhvilloi luftime në zonën e Tiranës, 
Kavajës, Peqinit, Durrësit, Shijakut 
për eleminimin e elementëve krimi-
nalë të Ballit Kombëtar, për forcimin 
e pushtetit të ri të këshillave nacion-
al-Çlirimtare dhe dorëzimin e pushte-
tit, komandave të vendit. Me datën 6 e 
7 tetor 1944, Brigada e 22 Sulmuese 
ishte pozicionuar në fshatin Gropje të 
Tiranës nga ku mori urdhërin luftarak 
për marshim për në veri të Shqipërisë, 
duke kaluar në zonën e malësisë së 
Krujës, me luftime të ashpra çliron 
Shpalin, kryeqendrën e bajraktarëve 
të Mirditës, shpartalloi forcat e reak-
sionit të Gjon Markagjonit, dhe të Kol 
Bibë Mirakës. Luftime të ashpra u zh-
villuan në Fan, Gëziq, Gjegjan, Kryezi, 
ku ra heroikisht pionieri 14 vjeçar Met 
Hasa, partizani Rexhep Kodra (For-
tuzi), si dhe u plagosën partizanët Fa-

time Pullazi, Sherbet Karuli, Shkurt 
Pajona, Etem Kalaja, Zydi Musta-
fa, Haxhi Grori, Asllan IstreÞ , Stavri 
Goreja. Luftime të ashpra u zhvilluan 
gjatë muajit nëntor 1944, në zonën e 
Mirditës e të Pukës, dhe më 21 nën-
tor Puka çlirohet. Pas kësaj, Brigada 
e 22 S, niset drejt Shkodrës, ku ishin 
përqëndruar edhe brigadat e 6-të dhe 
e 7-të. Me luftime të ashpra në datat 
26-27-28 nëntor dhe në mëngjezin e 
datës 29 Nëntor 1944 Shkodra dhe e 
gjithë Shqipëria ishte e çliruar plotë-
sisht nga pushtuesi nazistë gjermanë. 
Në orën 10.00 paraditen e 29 Nëntorit 
në Shkodrën e çliruar ngrihet ß amuri i 
lirisë, ku zëvendëskomisari i batalionit 
Irfan Çelkupa mban një fjalim emo-
cionues para popullit shkodran e par-
tizanëve. Pas 3-4 ditësh pushimi në 
Shkodër, Brigada e 22 Sulmuese, nis-
et me urdhër të komandës e ShP, për 
të kaluar kuÞ jtë shtetërorë në ndihmë 
të popujve të Malit të Zi dhe Bosnjes. 
Me luftime të ashpra forcat parti-
zane kalojnë kuÞ rin shtetëror, dhe në 
Deçiq bien heroikisht partizanët trima 
dëshmorë të atdheut Xhemal Zana-
liu, Demir Milaqi, Rahman Myrta, mi-
tralieri trim Qazim Alimehmeti, dhe më 
6 dhjetor 1944 u çlirua qyteti i Tuzit. 
Në këto luftime ranë në fushën e bete-
jës shumë partizanë dhe gjermanët 
pësuan humbje të rënda. Pas çlirimit 
të Podgoricës brigada e 22 S, niset për 
luftime drejt Bosnjes jugore në mes të 
një dimri të egër, me dëborë, dhe acar. 
Nga 31 dhjetori ’44 deri më 5 janar 
1945 arrijnë në afërsi të Suhagorës; 
çlirojnë Goleshin dhe Plavien, dhe pas 
pak ditësh çlirojnë Vishegradin. Ranë 
heroikisht 12 partizanë, Zyber Jancari, 
Naum Shamia, Ramazan Ismil Gjuzi, 
Ramazan Dervish Habili, Thoma Koli 
Filipi, Haxhi Selim Maloku, Ibrahim 
Myrteza Brahja, Ferhat Haxhi Ber-
beri, Riza Pëllumb Leshteni, Sulejman 
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të 20-të, 22-të dhe 23 Sulmuese 
Rexhep Rexha, Nebi Ramazan Hoxha, 
Rustem Ibrahim Dervishi. Me çlirimin 
e Vishegradit, Brigada e 22 S, kthehet 
për në Kosovë dhe më 12 mars ’45 ar-
rijnë në Mitrovicë. Me 3 mars përqën-
drohet në qytetin e Vuçiternit. Më 4 
prill ’45 bëhet ceremonia e varrimit e 
Rexhep Zunës, komandant i brigadës 
22 S, i cili vdiq në spitalin e Mitrovicës 
dhe Neshat Hysi caktohet komandant 
i brigadës. Për aq sa ishte në Kosovë 
brigada ndihmoi në stabilizimin e sit-
uatës atje. Në ditët e para të qershorit 
1945 brigada kaloi në tokat shqiptare 
të Maqedonisë në ndihmë të këtyre 
krahinave dhe për pastrimin e ban-
dave kriminale të Adem Ali Basharit, 
Gjon Markagjonit e Pashuk Bibës. Më 
7 dhjetor ’45 mbërrin në Elbasan e 
përqëndrohet në kazermat e Krastës. 
Këtu përfundoi misioni i saj heroik. 
Nga efektivi prej 1400 partizanësh, 
dhanë jetën 107 partizanë. Brigada 
përshkroi një rrugë prej 3500 kilome-
trash. Kujtojmë mes të tjerash në këtë 
rast ish komisarin e saj të paharruarin 
Nimet Ymeri, i cili na ka lënë pas, si 
një testament të vyer librin e tij “Nga 
Peza në Vishegrad”.

LAVDI 21 DËSHMORËVE TË 
BRIGADA XXIII SULMUESE 

78 vjet më parë, më 21 shtator 
1944, me urdhër të Shtabit të Përgjith-
shem të UNÇSH, në Zall-Mener, u kri-
jua Brigada e 23 Sulmuese Partizane. 
Kjo brigadë u formua nga batalionet 
partizane “Dajtit”, “Krujë -Ishëm “ dhe 
“Mat” te cilët kishin në efektiv të tyre 
partizanë me pervojë, të kalitur në ak-
sione luftarake kundra nazifashizmit 
italo - gjerman si dhe tradhtareve te 
vendit, qe kishin kaluar prova të ren-
da, sakriÞ cash ne lufte, sidomos gjate 
Operacionit të Dimrit 1943 dhe të 
Qershorit 1944. Drejtuesit e Shtabit 
të Brigades ishin: Komandante- Ham-
it Keçi, Haxhi Seseri, Muharrem Ko-
komani; Komisarë politikë- Xhavit 
Qesja, Mërkur Çela; zv/komandant 
Haki Fejzo, zv/komisar Sejdin Avdia. 

Sapo u formua brigada me dre-
jtuesit e saj, u ngarkua me dety-
ren luftarake qe te merrnin pjese ne 
lufte per Çlirimin e Tiranës, Krujës, 
Vorës, Fushë- Krujës, Prezes, Milotit, 
Pukës, Mirditës, Matit, Lezhës e deri 
ne Shkodër. Ngarkoheshin të goditnin 
përqëndrimet armike te vendosura ne 
ato zona dhe do te shkaterronte forcat 
merceneare, si ato zogisto - balliste, 
te cilet ishin pro e bashkëpunonin me 
pushtuesit nazifashistë te perqendru-
ara ne kalatë e Krujes, Prezes e Ishmit.

Luftrat e Brigadës së 23-te sul-
muese ishin shumë të suksesshme 
mbasi pati mbeshtetjen e fortë nga 
këshillat ANÇ, familjet që i kishin 
kthyer shtepite baze lufte dhe mbare 
populli i ketyre zonave. Luftrat u bene 
nga nje zone ne tjetren dhe arriten deri 
ne Shkoder.

Në mëngjesin e 29 nentorit 1944 
forcat e kesaj brigade pas një lufte të 
ashpër per clirimin e Shkodres, duke 
iu bashkuar forcave të brigadav 6-te 
, 7, 22 dhe 24-t dhe grupeve parti-
zane të atij qyteti - te gjithe bashkë, 
pasi shporrën pushtuesit dhe bash-

këpunëtorët e tyre nga Shodra, u 
grumbullun perpara Prefektures ku 
u mbajt ceremonia festive dhe u dha 
lajmi qe Shkodra u clirua. Clirimi i 
Shkodres shenonte edhe clirimin e 
gjithe Shqiperise nga pushtuesit nazi-
fashiste. Kjo qe nje ngjarje me rendesi 
te madhe historike dhe u perhap ne te 

gjithe vendin.
Ne Krujë, te kthesa e rrugës qe 

shkon per ne Qafshtame, per te per-
jetesuar formimin e Brigades 23 S , 
luftën e saj heroike kundër armiqe si 
dhe dëshmorët e saj, eshte ngritur lap-
idari ku jane skalitur emrat e të gjithë 
dëshmoreve të saj si me poshtë:

1. Abaz Veseli
2.Adem Gjeli
3.Ali Metra
4.Avdi Kazani 
5. Riza Beka 
6. Bakushe Visha 
7. Besim Beja 
8. Gani Guxhiqi
9.Islam Shehi 
10. Luigj Kurti 
11. Njazi Meka
12. Llesh Spaçi
13.Mustafa Dervishi
14.Mustafa Mezini
15. Ibrahim Liçi 
16.Ramazan Zambaku
17.Rexhep Shira 
18. Shaban Lika
19. Turabi Dura 
20.Vath Bushi
21.Vesel Brama
Në këtë 78 vjetor, duke perkujtuar 

rrugën e lavdishme luftarake te Bri-
gades 23-te Sulmuese, u shprehim 
mirenjohje të gjithe atyre partizanëve 
që bënin pjesë në këtë brigadë dhe të 
gjithë familjeve të tyre dhe shtëpive 
baze te LANC, si dhe Keshillave An-
tifashiste. Perkulemi me respekt të 
thellë përpara 21 dëshmorëve të kësaj 
brigade dhe familjeve të tyre.

shkuan dhe nacionalistë. Vetëdija pa-
triotike, ndjenja e përgjegjësisë për fa-
tet e vendit ishte motivi që i nxiti dhe i 
shtyu ata drejt Pezës. Nacionalistët pa-
triotë pjesëmarrës në Konferencë, ishin 
dy herë më shumë se komunistët. Për 
nga pjesëmarrja, Konferenca ishte Ku-
vend i vërtetë pluralist, ku morën pjesë 
nacionalistë të të gjithë spektrit politik, 
të të gjitha rrymave kryesore të vendit. 
Kështu rrymat u përfaqësuan me krerët 
e tyre: komunistët me E. Hoxhën, Y. 
Dishnicën, M. Gjinishin, K. Tashkon, N. 
Spirun etj. dhe zogistët me A. Kupin e 
M. Bajraktarin. Gjysma e pjesëmarrësve 
përfaqësonin rrymat e tjera nacional-
iste, të lidhur ose jo deri në atë kohë me 
komunistët dhe me luftën çlirimtare, si 
M. Peza, M. Xhani, H. Lleshi, Q. Harito, 
D. Çela, H. Begeja, S. Muço, R. Jarani, 
A. Cami, M. Juniku, K. Qafmolla, S. Je-
geni. Në Konferencë u përfaqësua dhe 
gruaja shqiptare me N. Xhuglini etj. Nga 
kjo pjesëmarrje e gjerë e pluraliste, Kon-
ferenca kishte legjitimitetin e plotë për 
të vendosur për çështje që lidheshin me 
të ardhmen e vendit.

VENDIMET DHE DETYRAT E 
KONFERENCËS SË PEZËS

Vendimi kryesor i Konferencës ishte 
bashkimi i gjithë shqiptarëve, pavarë-
sisht nga përkatësitë shoqërore, nga dal-
limet fetare, nga origjina krahinore dhe 
nga bindjet politike, në një organizatë të 
përbashkët me emrin “Fronti Antifashist 
Nacionalçlirimtar”. Fronti u ngarkua me 
këto detyra të rëndësishme: të ngrinte 
popullin shqiptar në luftë kundër ok-
upatorit për të riÞ tuar pavarësinë e 
atdheut, të udhëhiqte këshillat nacio-

Rëndësia madhore e Konferencës së Pezës
(Vijon nga faqja 2) nalçlirimtare që do të formoheshin si or-

gane lufte në zonat e pushtuara dhe si 
organe pushteti në zonat e çliruara dhe 
të rreshtonte Shqipërinë dhe luftën e saj 
në koalicionin anglo-sovjeto-amerikan. 
Nga shikimi i procesverbalit të Konfer-
encës si dokumenti bazë, del se aty u 
hodhën për diskutim probleme të shum-
ta. Por, dy ishin problemet e mëdha, në 
të cilat u ndal gjerësisht Konferenca: 
bashkim dhe luftë, ose bashkim për 
luftë. Për nevojën e bashkimit e të or-
ganizimit të popullit në luftë, nuk pati 
kundërshtime parimore. Për këto qysh 
në Þ llim u arrit konsensusi e mirëkup-
timi i duhur, që siguroi dhe suksesin e 
punimeve të Konferencës. Delegatët të 
gjithë u shprehen për bashkim. Në dis-
kutimet e lira u sqarua çështja se si do 
të bëhej bashkimi. Bashkimi do të arri-
hej në luftë kundër pushtuesit dhe se 
do të bëhej pa dallim klase, krahine, feje 
e ideje. Fronti i përbashkët kishte një 
qëllim të vetëm: të luftonte pushtues-
in e huaj, për çlirimin e vendit dhe për 
ndërtimin e një shoqërie të re, të lirë e 
demokratike. Fronti kishte për detyrë 
të përgatiste popullin për kryengritjen e 
përgjithshme të armatosur, e cila do të 
niste e zhvillohej nga njësitet guerile e 
më pas me çeta. Nga kjo luftë do të dilte 
Shtabi i Përgjithshëm dhe do të krijohej 
Ushtria e rregullt Nacionalçlirimtare e 
popullit shqiptar.

ÇËSHTJA E REGJIMIT POLITIK
Në Konferencë u trajtua dhe çësht-

ja e regjimit politik. Të gjithë delegatët 
u shprehen se regjimi i ri në Shqipëri 
duhet të ishte regjim demokratik. Në 
Konferencë u ngrit dhe çështja e Zogut, 
ku u konkludua që kjo çështje duhet 
t’i lihej në dorë popullit për të vendo-

sur sipas dëshirës dhe vullnetit të tij. 
Abaz Kupi, që përfaqësonte në Konfer-
encë zogistët, deklaroi se “unë kërkoj 
Shqipërinë njëherë e jo Zogun. Në qoftë 
se populli e do, do ta vendosë”. Në për-
fundim u arrit marrëveshja se karakteri 
demokratik i regjimit, që kërkohej nga 
të gjithë delegatët, të shprehej në fjalët 
në luftë për “Shqipërinë e lirë, të pan-
dashme, indipendente e demokratike”. 
Ndërsa për formën e regjimit, këtë e 
vendoste populli pas luftës. Qeverisja e 
vendit gjatë luftës do të kryhej nëpërm-
jet këshillave nacionalçlirimtare, të cilat 
do të shërbenin njëkohësisht si organe 
të pushtetit të ri dhe si organe të bash-
kimit, të organizimit e të mobilizimit të 
popullit në luftë.

Konferenca diskutoi dhe çështjen e 
Kosovës, ku delegatët njëzëri u shpre-
hën për zgjidhen në bazë të vetëven-
dosjes së lirë, si e parashikonte Karta 
e Atlantikut dhe të drejtën e vetëven-
dosjes kosovarët dhe shqiptarët e viseve 
të tjera do ta Þ tonin duke u hedhur në 
luftë kundër fashizmit. Lëvizja Nacio-
nalçlirimtare e Shqipërisë nuk do të 
kursente ndihmën e saj, që në Kosovë 
të organizoheshin për luftë dhe të kri-
jonin këshillat e tyre nacionalçlirimtare. 
Vendimet e Konferencës, patën jehonë 
në zhvillimet politike në vend. Kështu u 
rritën me shpejtësi radhët e Frontit Na-
cionalçlirimtar me patriotë nga i gjithë 
vend. U shtuan e u zgjeruan njësitë par-
tizane me luftëtarë të rinj nga të gjitha 
krahinat. Zhvillimet pozitive patën ndi-
kim dhe në arenën ndërkombëtare. Pas 
Konferencës së Pezës, në dhjetor 1942, 
Fuqitë e Mëdha Aleate (SHBA, BS dhe 
Anglia) njohën zyrtarisht luftën e popul-
lit shqiptar dhe Shqipërinë si pjesëtare 
të Koalicionit Antifashist Botëror.



SHTATOR 2022; Nr. 9(411)10 VETERANI

OPINION

Nga Bashkim Hisari

Negociatat mes Prishtinës dhe 
Beogradit, të cilat më 18 gusht 
2022 vazhduan në nivelin më të 

lart në mes të kryeministrit të Kosovës Al-
bin Kurti dhe presidentit të Serbisë Alek-
sandar Vuçiq me zyrtarë të BE-së, që sy-
nuan të gjejnë kompromis nga të dy palët, 
nuk shënuan ndonjë përparim në zgjidh-
jen e çështjeve urgjente. Pas dy ditë ne-
gociatash, palët nuk arritën marrëveshje 
për targat dhe dokumentet hyrëse-dalëse. 
Liderët e Kosovës dhe Serbisë, vetëm u 
dakorduan që bisedimet të vazhdojnë 
edhe ditëve në vijim.

Për të arritur një marrëveshje të përg-
jithshme për normalizimin e raporteve, në 
raundin e fundit të dialogut në Bruksel, 
Kurti prezentoi një kornizë të palës koso-
vare që përfshinë parimet e përgjithshme 
të marrëdhënieve dypalëshe: njohjen re-
ciproke dhe anëtarësimin në të gjitha 
organizatat ndërkombëtare. Zgjidhjen e 
problemeve nga e kaluara: problemit të të 
pagjeturve, të personave të përdhunuar, 
çështjen e të zhvendosurve, e shkatërrim-
it të pronës private dhe publike, kthimin 
e objekteve dhe dëmshpërblimet e luftës 
që Serbia duhet t’i paguaj. Pastaj, bash-
këpunimin në të ardhmen. Respektimin 
reciprok sa i përket të drejtave të serbëve 
në Kosovë dhe shqiptarëve në Luginën e 
Preshevës. Rishqyrtimin e marrëveshjeve 
të dakorduara më parë dhe zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve dhe dispozitat për-
fundimtare. Takimit të dy liderëve në 
Bruksel u parapriu një ofensivë e madhe 
diplomatike.dhe u zhvillua menjëherë 
pas një atmosfere tensionesh të larta e 
të rrezikshme në Kosovë, që arritën kul-
minacionin më 1 gusht 2022, datë kjo të 
cilën Kurti e caktoi si datë të hyrjes në 
fuqi të vendimit për target e regjistrimit 
të makinave dhe për kartat e identitetit 
si aktin e fundit të ndërprerjes së vepri-
meve juridike dhe politike të Serbisë në 
territorin e Kosovës, veçanërisht në veri 
të vendit banuar me shumicë serbe, nga 
i cili, Beogradi, përkundër presioneve, 
nuk dëshiron të heqë dorë. Serbia insis-
ton në krijimin e Aociacionit të komu-
nave me shumicë serbe në Kosovë që do 
të kishte kompetenca ekzekutive. Gru-
pet dhe organizatat ilegale serbe në veri 
të Kosovës ngritën barrikada në shenjë 
pakënaqësie ndaj hapit të Qeverisë së 

Çfarë po ndodhë me 
marrëveshjen Kosovë-Serbi?

Kosovës për të zbatuar dy vendimet. Pati 
edhe të shtëna me armë ndaj pjestarëve 
të Policisë së Kosovës. Pasi janë hequr 
barikadat, Qeveria e Kosovës ka shtyrë 
zbatimin e vendimit për 1 shtator 2022.

Edhe në raundin e fundit të dialo-
gut në Bruksel, liderët e Kosovës dhe 
Serbisë u pozicionuan në qëndrime di-
ametralisht të kundërta. Kurti beson 
se marrëveshja gjithëpërfshirëse juri-
dike obliguese për normalizimin e mar-
rëdhënieve që duhet të ketë në qendër 
njohjen reciproke, është e vetmja rrugë 
drejt zgjidhjes përfundimtare. Ndërsa 
Vuçiq përsërit fjalit e tij më të preferuara, 
atë për paqen dhe stabilitetin si prioritet 
më të rëndësishëm, duke ngritur në të 
njejtën kohë gatishmërinë luftarake të 
policisë dhe ushtrisë, me mesazhe pub-
like se përndjekjet dhe vrasjet e serbëve 
nuk do të ndodhin më kurrë dhe se Ser-
bia do Þ toj. Këtë e pohoi, madje edhe në 
mënyrë kërcnuese, në fjalimin drejtuar 
opinionit përmes paraqitjes televizive 
më 21.08.2022.

Derisa mbahej takimi i nivelit të lart në 
Bruksel dhe qytetarët pritnin me ankth 
një epilog në zgjidhjen e problemeve, 
tensionet dhe frika nga pasojat e përsh-
kallëzimi në veri të vendit nuk u ndalën. 
Përgjatë sheshit, “Car Lazar” në Mitro-
vicën e Veriut janë shkruar graÞ te me 
mbishkrimin “Brigada e Veriut”, “Mos u 
brengosni  këtu jemi”, “Mos u brengosni 
ju presim”, graÞ te këto që nxisin urretje 
dhe mosdurim. Nuk është diçka e panjo-
hur se Asociacioni i komunave serbe në 
Kosovë, për të cilin është rënë dakord me 
Marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, 
nuk është realizuar deri më sot, krye-
sisht për arsye se të dyja palët i përm-
bahen parimeve të tyre kushtetuese. 
Nëse shikohet nga Beogradi, Kosova 
është krahinë brenda Serbisë, ndërkaq, 
nga Prishtina dhe shumica e vendeve 
më të rëndësishme perendimore, Koso-
va është shtet plotësisht i pavarur dhe 
sovran.Pushtetarët aktualë në Serbi 
- Aleksandar Vuçiq , Ivica Daçiq, Alek-
sandar Vulin e të tjerë, që kanë një 
karierë politike  më se 30 vjeçare, kanë 
qasje destruktive ndaj shqiptarëve dhe 

Kosovës. Hapur mbrojnë dhe rehabili-
tojnë kriminelët e dënuar për krime lufte 
Slobodan Millosheviq, Ratko Mlladiq, 
Vojislav Sheshel, Vladimir Lazareviq etj.  
Mohojnë gjenocidin e forcave serbe në 
Kosovë. Akuzojnë autoritetet kosovare 
në Prishtinë për “nxitje të luftës”, “krim-
inalizimin e serbëve”, kundërshtojnë dhe 
insistojnë në krijimin e Asociacionit të 
komunave me shumicë serbe jashtë ven-
dimit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. 
Refuzojnë të nënshkruajnë marrëveshje-
jen gjithëpërfshirëse me njohje të ndërs-
jellë dhe injorojnë faktin se gjatë konß iktit 
në Kosovë forcat e tyre policore, ushtarake 
dhe paramilitare kanë vrarë dhe zhdukur 
rreth 30 mijë njerëz të pafajshëm dhe 
kanë bërë krimet tjera më të tmershme.

Që nga përfundimi i Luftës së Dytë 
Botërore, shpërbërja e Jugosllavisë, 
tragjedia e përgjakshme në konß iktin e 
Kosovës e deri në ditët e sotme, politika 
serbe, endet mes populizmit profashist 
dhe nacionalizmit që është manipulues 
duke formuar opinione për mite, besime, 
paragjykime stereotipe dhe duke mo-
huar plagët e dhimbëshme të krimeve 
serbe. Autoritet serbe ende mendojnë 
se preambula e Kushtetutës së tyre nuk 
mund të trajtohet ndryshe dhe mbro-
jnë iluzionin  se Kosova është pjesë e 
Serbisë që është absurde me tërësinë e 
ligjeve, emocionet, historinë dhe realite-
tin që Beogradi zyrtar nuk dëshiron ta 
shohë. Fjalimet publike të politikanëve 
serbë për shqiptarët, pothuaj pa për-
jashtim, vazhdojnë të jenë negative dhe 
me plot urrejtje e sygjerim të qartë se 
shqiptarët janë armiq. Kryeministrja ak-
tuale e Serbisë, Ana Brnabiq, shqiptarët 
i pat shpallur si njerëz të malit. Në fjali-
met e deputetëve në Kuvendin e Serbisë, 
shqiptarët i quajnë me emrin poshtërues 
“Shiptari”. Ndërkaq, ndaj shqiptarëve 
në Shqipëri kanë qëndrim tjetër. Për ta, 
shqiptarët në Shqipëri janë “Albanci” 
kurse në Kosovë “Shiptari”, që është një 
përpjekje e dukshme për t`a përçarë njëri-
tjetrin, edhepse mirë e dijnë se shqiptarët 
janë një popull që kanë origjinë, gjuhë, 
kulturë dhe traditë të përbashkët. Në me-
diat serbe që janë nën kontrollin e regjim-

it, publikohen mijëra lajme të rreme për 
shqiptarët. Faqet e para të tabloideve ser-
be, si “Informer”, “Srpski telegraf”,” Alo”, 
“Pravda”, “Večernje novosti”, por dhe në 
programet e “TV Pink”, “Happy, B92, RTS 
etj., shqiptarët janë protagonistët krye-
sorë, të cilët kërcënojnë me luftë, terror-
istë, kriminelë, maÞ ozë, kontrabandistë 
droge, dhunues që kërcnojnë me armë, 
përgatisin spastrimin etnik të serbëve nga 
Kosova dhe janë të përqëndruar për kri-
jimin e Shqipërisë së Madhe.

Serbia kurrë nuk e ka pranuar realisht 
përgjegjësinë e të dënuarëve për krimet 
e kryera në  Kosovë,  të diktatorit Sllo-
bodan Millosheviq e të bashkëpuntorëve 
të tij të dënuar nga Gjykata e Hagës. 
Gjenerali Vladimir Lazareviq i dënuar për 
krime kundër njerëzimit për spastrim et-
nik kundër shqiptarëve të Kosovës është 
shpallur qytetar nderi. Ish komandati i 
Brigadës së Motorizuar 549 të ushtrisë 
Jugosllave Bozhidar Deliq i cili dyshohet 
se ka pasur përgjegjësi të drejtpërdre-
jtë në vrasjen e qindra qyetetarëve në 
Kosovë, ishte nënkryetar i Kuvendit të 
Serbisë. Në Gjykatat serbe po rehabilito-
hen fashistët - çetnikët Drazha Mihajloviq 
e Nikola Kalabiq të cilët janë përgjegjës 
për krimet më të tmerrshme gjatë Luftës 
së Dytë Botërore të cilët, masakruan edhe  
fëmijë 4 muajsh dhe të moshuarë 90 vjeç. 

Negociatat e fundit që Kurti e Vuçiq i 
zhvilluan në Bruksel me ndërmjetësimin 
e Bashkimit Evropian, patën një çasje më 
produktive, përkushtim dhe inß uencë më 
të shprehur të faktorit  ndërkombëtar për 
arritjen e një kompromisi për zgjidhjen e 
problemeve. Kryeministri i Kosovës Kurti, 
bashkëpunoi ngusht me BE, SHBA dhe 
me NATO-n. Përfaqësuesit e tyre, liderëve 
të Kosovës dhe Serbisë u dërguan me-
sazhe të qarta. Dialogu me ndërmjetë-
simin e BE-së nuk ka alternativë, është 
thelbësor në rrugën e tyre evropiane. Am-
basadorët e vendeve të Quintit kanë thënë 
se e mbështesin  pavarësinë e Kosovës 
dhe vendimet e Prishtinës. Pas takimeve 
të ndare me Kurtin dhe Vuçiqin, një ditë 
para negociatave, Sekretari i Përgjith-
shëm i NATO-s, Jens Stoltenberg dekla-
roi: “I takon Beogradit dhe Prishtinës që 
të shmangin përshkallëzimin e situates”. 
SheÞ  i NATO-s Stoltenberg, në mënyrë 
diplomatike ngriti çështjen e luftës apo 
paqes, duke parashtruar pyetje a dëshi-
roni të anëtarësoheni në NATO apo doni 
të luani me të tjerët lojëra që nuk janë 
lojëra paqeje. Ai tha se misioni i NATO-s 
në Kosovë, KFOR, është i gatshëm të ndë-
rhyjë nëse rrezikohet siguria ndërmjet 
Serbisë dhe Kosovës.

Pa mëdyshje, negociatat e fundit në 
Bruksel, dëshmuan se është koha e fun-
dit për të bërë hapa të rëndësishëm drejtë 
uljes së tensioneve, normalizimit të mar-
rëdhënieve dhe se problemet mes Prisht-
inës e Beogradit nuk mund të zgjidhen 
pa dialog dhe pa ndërmjetësimin e fak-
torit ndërkombëtar, pa arritjen e një mar-
rëveshjeje me të cilën Serbia do të pra-
nonte realitetin dhe do e njoh pavarësinë 
e Kosovës, do t’i hap rrugë Kosovës drejt 
OKB-së dhe BE. 

Ndryshe, negociatat do të jenë të kota.
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LIBRI

ALI BARDHOSHI                           

Romani “Unë kam qenë në Mat`hauzen” i 
shkrimtarit të talentuar Shpendi Topollaj, 
i cili u ribotua i zgjeruar nga “2MPrinting”, 

është një vepër sa artistike aq dhe historike që të bën 
për vete si nga përmbajtja ashtu edhe nga mënyra e 
gjetur për t`ia servirur lexuesit, një vepër që përcjell 
mesazhe plot vlera për sot e për nesër, për të rinj e 
për të moshuar.

Autori, në këtë roman biograÞ k ka shprehur 
dashurinë e tij për njerëzit e sakriÞ cave, të njerëzve 
Þ snikë që sÞ dojnë edhe vdekjen. Në mjedisin e bukur 
natyror të Malësisë së Gjakovës, të bjeshkëve të saj 
plot diell e jetë, me një admirim të veçantë, ai na 
jep Þ gurën e Ahmet Zenel Çekajt, këtij malësori që u 
brumos në gjirin e familjes me cilësitë më të mira që 
ka shqiptari. Pra, një nga mesazhet më të vyera, më 
themelore, është familja si celula bazë e shoqërisë. 
Pikërisht këtu Ahmeti së bashku me qumështin e 
nënës, mori dhe edukatën, kulturën dhe traditën e 
të parëve që shquheshin për ndershmëri, human-
izëm, dashuri për vendlindjen, atdheun në tërësi, 
guximin dhe karakterin e pathyeshëm. Këto cilësi 
shpalosen në roman gjatë gjithë jetës së Ahmet Zenel 
Çekajt, por ato evidentohen veçanërisht në situatën 
më të vështirë të jetës së tij, kur ajo vihej para një 
pikëpyetjeje të madhe. Sa burrëror, sa Þ snik, sa trim 
dhe sa njerëzor na shfaqet ai dhe shokët e tij atje në 
kampin e tmerrshëm të shfarosjes në Mat`hauzen. 
Ai mbetet në çdo rrethanë i dashur me shokët, i 
thjeshtë, i gjindshëm për secilin, u jep kurajo atyre 
që janë më të ligështuar nga urija, vuajtja dhe tor-
turat. Ai arrestohet dhe internohet nga gjermanët, 
pasi duke qenë xhandar, nxjerr nga burgu djemtë 
antifashistë. 

Ahmetit, natyra atij i ka dhënë inteligjencën që 
dallon kudo, gjatë gjithë jetës së tij. Atij i ka hije fjala 
edhe në bisedat më të zakonëshme, ku botëkuptimi 
i tij ka formimin dhe pjekurinë që do t`i bënte nder 
kujtdo.

Kjo kuptohet sapo lexon faqet e librit ku ß itet për 
Luftën Botërore dhe absurdin që ajo mbrate në vet-
vete. Ai, i njeh mirë ata burra që bënë aq shumë për 
lirinë dhe pavarsinë. Madje, duke dhënë dhe jetën 
e tyre për atdheun. Ai, di t`i mbrojë ata edhe nga 
shpifjet që gojët qëllimkëqia, intrigantët dhe armiqtë 
sllavë duan t`u ngarkojnë. Ai di t`i vlerësojë edhe mid-
is të burgosurve, ata më të diturit si Kudret Kokoshi, 
Beqir Sulo Agalliu  “Nderi i Kombit”, xhaxhai i nënës 
së autorit, i vrarë në atë kamp ku ishte me të vëllanë 
dëshmorin Mehmet Agalliu etj. si Stefan Konduri me 
shokë. Ai njeh shumë mirë historinë e Tropojës ku 
ka lindur, të Kosovës prej nga kanë ardhur dikur 
dhe të gjithë Shqipërisë dhe ndihet krenar për këtë. 

JETA E ATDHETARIT AHMET ZENEL ÇEKAJ NË
 ROMANIN E SHKRIMTARIT SHPENDI TOPOLLAJ

Dhe kjo është veçori e njerëzve që atdheun e kanë 
shumë të çmuar, e njerëzve të zgjuar. Këto dukuri, 
ai i manifeston edhe kur kthehet nga Mat`hauzeni, 
ku rastësisht kishte mbetur gjallë. 

Shpendi Topollaj, si një shkrimtar, si një qytetar 
që i do dhe që i dhimbsen njerëzit që vuajnë apo 
kanë rënë në fatkeqsi të ndryshme, na jep me ng-
jyra aq të ngrohta gjënë më të bukur që ata kanë; 
dashurinë. Tek Ahmeti, kjo spikat në të gjitha mo-
mentet e jetës së tij. Ai, u fal dashuri prindërve, 
motrave, vëllezërve, të afërmve, fshatarëve të tij. Ai 
lumturohet për çdo sukses të tyre. I tillë ai mbeti 
edhe në Mat`hauzen. Ai është shumë i dashur me 
këdo. Virtyti i dashurisë është i ngjizur me shpirtin 
e tij. Ai, në çdo moment kujton fshatin e vet Shipsh-
anin, malet, pyjet, lumenjtë, lëndinat, por dhe jetën 
e rëndë dhe të ndershme të shumë familjeve. Autori, 
në tërë shtrirjen e romanit, na ß et jo vetëm për të 
kaluarën, por më shumë për të sotmen, ku shpesh 
njerëzve, në disa momente u mungon humanizmi 
dhe dashuria, për të cilin ka aq nevojë shoqëria 
jonë. Shembull mjaft bindës për këtë, mbetet familja 
e Ahmetit, ku harmonia e mirëkuptimi nuk u shuan 
asnjëherë.

Figura e Ahmetit lartësohet edhe kur ß et për 

Kosovën, për Konferencën e Bujanit, atë të Mukjes 
dhe ngjarje të tjera të rëndësishme, ku njëkohësisht 
edhe u plagos dashuria e pastër për atdhe dhe ku u 
morën jetë njerëzish, pa u quajtur Mat`hauzen, nga 
ndërhyrjet e pabesa të serbëve. 

Dëshira për dijen dhe kulturën e bëjnë Ahmetin 
një prind të përkushtuar që fëmijët e tij të arsimo-
hen dhe të bëhen të vlefshëm për vete dhe shoqërinë. 
Këtë dëshirë e realizuan ata dhe sidomos djali i tij 
Faslliu i cili e mbajti edhe amanetin e të jatit duke 
shkuar deri në Mat`hauzen, për të nderuar vuajt-
jet dhe sakriÞ cat e babait dhe të shokëve të tij që u 
shndërruan në hi.

Me një madhështi homerike e virgjiliane, pra 
nëpërmjet eposit heroik popullor, njësoj si te “Ni-
belungo” gjermane, “Eddan” skandinav, “Rama-
janan” indian e deri te “Muji e Halili” ynë, në këtë 
roman ndeshim akte gati të pabesueshme, ku mbi 
të gjithë qëndrojnë ato të ndeshjes së shqiptarit me 
të burgosurin polak, të cilit i shpëton jetën, Mil-
losh Obiliçit nga Bërzheshta e Shqipërisë që duke 
qenë rob, vrau sulltanin Murat, i bashkëfshatarit të 
Ahmetit, Sadri Din Lushajt i cili duke shkuar dre-
jt krematoriumit, rrëmbeu lopatën dhe vrau oÞ cer-
in nazist apo i atij të verbërit, Idriz Bash Jaka që 
bridhte rrugëve të Gjakovës duke thirrur “Vdekje 
fashizmit” dhe në mes të Beogradit mbante në gjoks 
një letër ku shkruhej “Rrnoftë Shqipnia! Poshtë Ju-
gosllavia!” 

Shpendi Topollaj, duke u ndalur gjatë në kampin 
e shfarosjes, na e përshkruan jetën e Ahmetit me 
vërtetësi historike, pasi ai na kujton masakrat çn-
jerëzore që bënë nazistët ndaj të pafajshmëve deri 
në detaje. Aty jepet qëndresa, sakriÞ cat e gjithë 
shqiptarëve që ishin të burgosur të cilët mbetën me 
karakter të paepur dhe krenarë. Sikurse është mjaft 
domethënëse edhe skena, ku djali i ish të burgosurit 
polak, vinte lule te gryka e pushkës të partizanit tonë 
në monumentin e Odise Paskalit në shenjë mirën-
johjeje për shqiptarët. Pra, krahas mizorive të es-
esëve, na shpaloset mjaft bukur edhe ana njerëzore 
e atyre që vuajtën në atë ferr të vërtetë. 

Por libri paraqet me mjaft vërtetësi edhe zhgën-
jimin e Ahmet Zenelit që Þ llon nga lidhjet servile 
me komunistët jugosllavë, aneksimi i Kosovës nga 
Titua, goditja e luftëtarëve të shquar si Beqir Ndou 
me shokë, arrestimet, burgosjet dhe pushkatimet 
e njerëzve të pafajshëm, kooperimi i gjithçkaje që 
shpuri në varfërim të tejskajshëm, lufta kundër fesë 
etj. etj. 

RrëÞ mi i Ahmeti që nga varri, çka është një gjetje 
mjaft interesante e autorit, në vetvete është shumë i 
thjeshtë, i qartë dhe i kuptueshëm. Ai vërtitet rreth 
idealit të këtij personazhi, ashtu siç na e jep atë Gët-
ja me Faustin, Hygoi me Zhan Valzhanin apo De 
Rada që idealin e gruas që na e jep me Þ gurën e 
Rinës. 

Një nga vlerat që dallon në këtë roman, është 
se Shpendi Topollaj, e njeh mirë psikologjinë e 
malësorit, temperamentin e tij dhe është futur thellë 
në jetën e tyre.

Gjuha e përdorur është një alternim me gegër-
ishten, për ta bërë sa më të kuptueshëm edhe për 
banorët e vjetër të asaj krahine.

 Autori, na ka dhënë detaje mjaft të arrira nga 
historia e asaj treve, ku ai duket se pikturon me pe-
nel tabllo plot kolorit, me aftësinë e një piktori.

Analizat e tij janë brenda tyre si të një njohësi që 
ka jetuar midis atyre banorëve, por kanë edhe mpre-
htësinë e Þ lozoÞ t, sociologut dhe etnograÞ t.

Për mendimin tim, jemi para një risije në të shkru-
arit e një vepre me karakter historiko - biograÞ k dhe 
artistik, ku nuk ndahet shkrimtari nga kulturologu. 
Ky libër, është njëkohësisht edhe vazhdim llogjik i të 
gjithë krijimtarisë së këtij autori prestigjioz me 70 li-
bra në të gjitha gjinitë, ku me çdo vepër që ka shkru-
ar dhe botuar i ka sjellë vlera të reja letërsisë shqipe.

Shqipëri, por dhe në Gorë ka pasur Këshilla NÇl të 
ngritura para Konferencës së Pezës. Kështu sajohen 
“zgjedhje të Këshillave NÇl në fshatra të Gorës”, por 
nuk na thonë ku dhe kur u mlodhën zgjedhësit, kë 
zgjodhën etj; natyrisht këto nuk i thonë, sepse nuk 
ekzistojnë. Pavarësisht se Këshillat, në periudhën që 
bëhet fjalë, nuk kane ekzistuar, “autorët shkencorë” 
duhet të kishin shkruar atë që është e vërtetë: Jo 
idetë komuniste, jo celulat e partisë në Gorë e Opar, 
por traditat patriotike, mbështetja në patriotë me in-
ß uencë, jo doemos nga më të varfërit e të këputurit, 
por pa paragjykime klase shoqërore, pra Gorarët, 
Mokrarët, Oparakët, Fusharakët etj. kanë menduar 
çlirimin kombëtar por natyrisht dhe për një regjim 
demokratik që punon për të mirën e popullit. Mendo-

Pas Pezës, “kuvendi” ndërkrahinor në Vinçan
jmë se ato celula partie që kanë mbajtur parasysh si 
kryesore luftën kundër pushtuesit për një Shqipëri 
të lirë e demokratike, jo luftën klasote revoluciona-
re, i kanë kryer mirë detyrat ndaj Shqipërisë... Në 
thelb, LANÇ ka qënë një luftë atdhetare, një luftë për 
të Þ tuar pavarësi kombëtare, e si e tillë, patriotizmi 
nuk është monopol  as i të pasurve, as i të varfërve, 
është i të gjithëve. Tendenca për ta monopolizuar 
nga njëra klasë ose tjetër këtë gjë, nuk bën tjetër, 
veç  dobëson frontin e përbashkët kombëtar duke e 
përçarë shoqërinë. 

*Kujtime nga Konfereca e Pezës të Gjeneral Nex-
hip Vinçanit -  “Nderi i Kombit”, ish- komandant i 
forcave të armatosura te Qarkut Korçë, koman-
dant i Br. IVs, zv. Shef i Shtatmadhorisë, anëtar 
themelues i OBVL. Marrë nga libri “Vinçanët” me 
autor S.Vinçani dhe A.Kotini
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 SPECIALE

E martë, 23 gusht 2022 - 
Kontingjenti i 2-të me 30 
efektivë nga Forca Tokësore, 

efektivë të Batalionit Komando (nga 
Regjimenti i Operacioneve Speciale - 
ROS) janë nisur për në Kosovë për të 
shërbyer si pjesë e misionit të KFOR. 
Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, i 
pranishëm në ceremoninë e përc-
jelljes, e vlerësoi këtë si një moment 
të veçantë për faktin se këta efek-
tivë nisen në mision si përfaqësues 
të vendit në përpjekjet e Aleancës së 
NATO për t’i shërbyer sigurisë dhe 
paqes. “Republika e Shqipërisë në vi-
jimësi ka dëshmuar se është jo vetëm 
faktor paqeje dhe stabiliteti rajonal e 
më gjerë, por edhe një aleat serioz, 
i cili merr përsipër dhe mban bar-
rën e detyrimeve dhe në kuadër të 
mbrojtjes kolektive të Aleancës”, - u 
shpreh gjatë fjalës së tij z. Peleshi.

Ministri i Mbrojtjes theksoi 
mbështetjen e pakursyer të Shqipërisë 
ndaj aspiratave të Kosovës, por vlerë-
soi edhe rritjen e pranisë së forcave 
të vendeve të Aleancës si pjesë e 
KFOR. “Mbështetja e Kosovës në as-
piratat e saj kundrejt anëtarësimit 
në organizatat ndërkombëtare, duke 

Niset Kontigjenti i Dytë me mision pranë KFOR në Kosovë

PELESHI: Shqipëria, faktor 
paqeje dhe stabiliteti në rajon

• 30 trupat e Kontingjentit të 2-të nga Forca Tokësore, efektivë të Batalionit Komando (nga Regjimenti i Operacioneve 
Speciale - ROS) do të shërbejnë në zonën e Pejës, krah për krah me kolegët e tyre italianë dhe kroatë

vijnë nga çdo drejtim dhe mund të 
cenojnë sigurinë dhe stabilitetin në 
rajonin tonë dhe më gjerë. Ministria 
e Mbrojtjes vlerëson dislokimin dhe 
rritjen e prezencës së forcave të ar-
matosura të vendeve aleate dhe part-
nere në Misionin e KFOR-it. Ky është 
një kontribut i madh i Aleancës për 

za bajraktarësh:  Po Þ lloi me veten time, 
(Pal Dedë Frrok Bajraktarl, 1924 – 2021), 
2.Dedë Frrok Bajrakari (1884 – 1954, i 
vëllai, Marku – bajraktar, 1894 -1968);  3. 
Frrok Kolë Rexha( 1852 – 1921); 4.Kolë 
Rexhë Bajraktari,1820;  7.Hasan Ibër 
Bajraktari,1790;  8 Ibër Losh Bajraktari, 
1760;  9. Losh Mehmet Bajraktari, 1730. 
10. Mehmet Bajraktari, 1700. Pra, afro 
100 vjet Derë Bajraktar i Thaçit, gjith-
monë faqebardhë para Þ sit e djelmnisë së 
Bajrakut, që kur binte në luftë si të binte 
rrufeja !” Baraku ynë i Bugjonit të Thaçit 
çdo herë që e ka thirrë zani i Atdheut  
asht tregue i gatshëm për luftë  për mbro-
jtjen e trojeve tona dhe të drejtave tona  të 
Þ tueme  si male. Kështu kur erdhi ushtria 
e Shefqet Turgut Pashës me 100 taborre 
(afro 40-mijë ushtarë na i kundërshtuem  
me kryengritje, sidomos Berisha me Thaç 
krijuen çeta kryengritëse. Siç shkruen 
Mark Frroku në librin e tij, “COPTIMI 
I SHQIPNISË DHE KRYENGRITJET E 
PUKËS 1911 e 1912,Kanada, 1967, ku 

kontribuar në forcimin e paqes dhe 
sigurisë, inkurajon zhvillimin e ra-
jonit dhe frenon zgjerimin e inß u-
encës të vendeve të tjera, që sÞ dojnë 
demokracinë në vendet e Ballkanit 
Perëndimor. SÞ dat tona të sigurisë 
mbeten të përbashkëta, të pan-
dashme dhe të gjithanshme. Ato 

stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. 
Siç e nënvizoi dhe sekretari i Përg-
jithshëm i NATO, pak ditë më parë, 
trupat e KFOR në Kosovë janë të 
gatshme dhe të vendosura për të nd-
jekur detyrën e tyre në përmbushje 
të misionit për të ruajtur një mjedis 
të sigurt në Kosovë dhe në rajon”, - u 
shpreh ministri i Mbrojtjes.

Peleshi vlerësoi edhe efektivët e 
Kontingjentit të Parë, të cilët sipas 
tij kanë treguar vlera dhe standarde 
të larta morale dhe, me profesional-
izmin e tyre, kanë Þ tuar respektin 
dhe besimin e plotë të komandës të 
operacionit dhe efektivëve të tjerë të 
aleatëve të NATO.

30 trupat e Kontingjentit të 2-të 
nga Forca Tokësore, efektivë të 
Batalionit Komando (nga Regjimenti 
i Operacioneve Speciale - ROS) do të 
shërbejnë në zonën e Pejës, krah për 
krah me kolegët e tyre italianë dhe 
kroatë.

Në ceremoninë e përcjelljes morën 
pjesë sheÞ  i Shtabit të Përgjithshëm 
të FA, gjeneral brigade Arben King-
ji, zëvendëskomandanti i Forcës 
Tokësore, oÞ cerë, nënoÞ cerë si dhe 
familjarë të efektivëve.

Pal Bajraktari, “QYTETAR NDERI” i Bashkisë PUKË
qe emigrant politi 1952-1972).” U for-
muan 10 çeta kryengritëse. 2 çeta i for-
muan edhe djemtë e Mark Bajraktarit, 
kështu Brigjet me Berishë mbronin zonën 
e vet deri në Qafë-Agri  bashkë me Nikaj 
- Mertur, Dukagjin e Malësi të Madhe, ku 
luftuan kundra   Shefqet Turgut Pashës. 

“Siç tregonte Babë Deda e gjyshi Mark 
Frroku, randësi të madhe pati ardhja e 
arbreshit nga Roma, doktor Terenc Toçit. 
Ai kaloi nëpër Mal të Zi dhe kah Malësia 
e Madhe, Dukagjin, Nikaj- Mertur dhe ia 
behi në Bugjon me krenë e bajraktarët 
që nga Malësia e Madhe deri në Nikaj- 
Mertur. Erdhën për te kulla jonë, po nuk 
i zinte as oborri para kullës kaq shumë 
ishin. Por erdhën Þ llë mbas tyne burrat 
e Lekajt dhe Gjonajt dhe i morën shu-
micën  në kullat e tyne. Terenc Toçi me 
disa krenë e bajraktar qëndroi tek kulla 
jonë. Prej nesh zbritën te kulla e Bajrak-
tarit të Berishës, Prend Uka,i cili i priti 
miqsisht dhe të bashkuem, të shoqëru-
ar edhe prej çetës së Ndoc Mardedës, u 
nisën nëpër Kabash, ku siguran përkrah-

jen e Bajrakut të Kabashit dhe të Pukës, 
Halil Musës e Vocerr Bajraktarit. Terenc 
Toçi, i gëzuar se gjeti edhe përkrahjen 
edhe të myslimanëve u nis për në Fan, 
ku më 24 prill lutej me miq festa e Shën 
Markut. Mirdita i bëri një pritje shumë 
miqësore dhe përkrahu qëllimin e Tij për 
një qeveri provizore për ta përfaqësuar në 
Europë, si Qevri e Shqipërisë.” Qeveria u 
formua prej 25 vetësh më 27 prill 1911 në 
Kimëz  të  Mirditës, ku Prend Uka, Fla-
murtari i Berishës, u radhit i 11-ti dhe Fl-
amurtari i Thaçit, Frrok Kola, krahas Tij, 
i 12-ti. (Mark Mesuli, “Një kullë në histori. 
Tiranë, 2007,) PAL DEDË BAJRAKTARI i 
ka ruajt dhe i ka zbatuar këto tradita të 
Derës së Tij shekullore duke pajtuar konf-
likte e gjaqe deri në Malësi e Kosovë, si  
një Anton Çetë i Thaçit. Për këto merita 
të shquara Kryetari i Bashkisë Pukë, Z. 
Gjon Gjonaj iu dorëzoi familjarëve Ven-
dimin e Këshillit të Baskisë me kryetar 
Z. Enver Sulejmani, “Pal Bajraktari, 
“QYTETAR NDERI” i Bashkisë PUKË.” 
Kishin ardhë për të përshëndetur e fal-

nderuar si Kryetarin e Bashkisë, si famil-
jarët e të ndjerit  Pal D. Bajraktarit shumë 
të ftuar nga Shkodra, Tirana , Kosova e tj. 
Z. Gjergj Dedaj, ish-ambasador i Kosovës 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut (të 
cilit, studiuesi Xh. Meçi i dhuroi botimin 
“Haxhi Rrustë  Kabashi,” Hero i Kosovës. 
Po kështu Prof. Mark Pal Nikës). Të cilët  
përshëndetën kryetarin e Bashkisë Pukë, 
Z. GJ. Gjonaj me shprehjen se “I nderu-
ari të nderon”. Një vlerësim të veçantë bëri 
edhe Z. Gjon Doda, ish-Kryetar i Shoqatës 
“Nikaj - Mertur. Me intersim u prit edhe Z. 
Hamit Bytyçi nga Suhareka, i cili kishte 
ardhë me kostumin kombëtar: gunë e 
tirq zhguni dhe kapuçin e bardhë. (të cilit 
iu dhurua libri “Xhamia Historike e Myf-
tinisë Pukë”). Ceremonia e dhënies së tit-
ullit të Nderit u drejtua me aftësi profesio-
nale nga moderatori, regj. Fran  Vuka. Për 
të ftuarit u shtrua një drekë bujare dhe 
shumë miqësore. Disa prej familjarëve për 
kujtim nga vendlindja iu dhuruan libra, si 
KOMANI iliro-arbëror etj.

*Studiues, “ Mjeshtër i Madh”
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