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PARATHËNIE 
 

“Mbreti Zog dhe Fan Noli në dosjet e Sigurimit të Shtetit” është një 

përmbledhje dokumentare ku përfshihen materiale nga tre dosje lidhur me 

këto personalitete të historisë dhe politikës shqiptare. Këto materiale janë 

tërhequr nga Autoriteti për Informim të Dosjeve të ish-Sigurimit të Shtetit 

(AIDSSH) pas deklasifikimit të tyre në përputhje me ligjin, duke u bërë 

objekt studimi për lexuesit dhe historianët.   

Në dosjen Nr.1/1 të ish Mbretit Zog ndodhen dokumente të mbas 

Luftës së Dytë Botërore dhe një sasi artikujsh nga gazeta e revista të 

ndryshme mbi veprimtarinë e tij politike. Kjo dosje fillon nga data 20 tetor 

1945 - 1 dhjetor 1951 dhe sipas inventarit përmban gjithsej 91 fletë.  

Ajo hapet me një inventar të materialeve që ndodhen brenda saj, 

listën e operativëve që kishin në ngarkim këtë dosje (Ram Çelija dhe Mitro 

Zine) si dhe listën e personave që implikoheshin në këto materiale. Kjo ishte 

një procedurë standard e cila praktikohej në çdo dosje të Sigurimit të Shtetit. 

Në këtë dosje gjenden informacione lidhur me veprimtarinë e 

Mbretit dhe të emigracionit politik; përpjekjet e tij e të drejtuesve të grupeve 

të ndryshme në kushtet tepër të vështira në të cilat ndodheshin si dhe 

organizimit të tyre kundër regjimit komunist.  

Dosja hapet me një informacion të dërguar nga Londra lidhur me 

Familjen Mbretërore dhe oficerët që jetonin me Mbretin si dhe me 

qëndrimin parimor që ai mbante, duke lobuar në favor të pjesmarrjes së 

Shqipërisë në Konferencën e San Franciskos. Kjo Konferencë u thirr nga 

SHBA-ja për të gjithë ato shtete që i kishin shpallur luftë Gjermanisë naziste 

deri në mars të vitit 1944. Pavarësisht armiqsisë që kishte me qeverinë 

komuniste, pjesmarrja e Shqipërisë në këtë Konferencë kishte një rëndësi të 

madhe për Mbretin. Sipas tij, kjo do të thoshte njohje e luftës së popullit 

shqiptar kundër nazifashizmit, që kishte nisur që me 7 prill 1939 me 

qëndresën e organizuar prej tij dhe të realizuar nga Abaz Kupi, Mujo 

Ulqinaku dhe oficerë të tjerë të shtetit shqiptar.   
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Me interes është pasqyrimi i mbërritjes së Mbretit Zog në Egjipt dhe 

përpjekjet e tij për të krijuar Komitetin “Shqipëria e Vërtetë”, i cili kishte si 

qëllim të bashkonte Shqipërinë me Kosovën; të punonte kundër “Federatës 

Ballkanike”, për të ndaluar influencën jugosllave mbi Shqipërinë etj. 

Në vijim të qëndrimit të tij konseguent lidhur me mbrojtjen e 

interesave kombëtare, Mbreti do të kundërshtonte propozimin e bërë nga 

ana e britanikëve, që kundrejt dhënies së Korçës dhe Gjirokastrës grekëve, 

Shqipëria të merrte si “shpërblim” Kosovën. Sipas dokumentacionit, ai u 

kishte deklaruar atyre se, Korça e Gjirokastra për Shqipërinë ishin si një 

djalë i vetëm, prandaj nuk mund ta pranonte këtë propozim. Për çështjen e 

ashtuquajtur të “Vorioepirit”, të ngritur disa herë nga Athina zyrtare në 

organizatat ndërkombëtare, Mbreti u kishte deklaruar diplomatëve të 

ndryshëm dhe bashkëpunëtorëve të ngushtë se qëndronte përkrah 

kundërshtarit të tij politik, Enver Hoxhës. Kjo ishte diferenca e Mbretit Zog 

me estabilishmentin komunist. Për interesat madhore kombëtare, ai ishte i 

gatshëm të bashkëpunonte edhe me kundërshtarin më të egër politik, kurse 

drejtuesit e regjimit komunist, ishin intrasigjentë dhe as që mendonin për një 

bashkëpunim të tillë, por kultivonin armiqësinë ekstreme si mjet për të 

mbajtur me çdo kusht pushtetin. 

Në dosjen Nr.1/2 të Mbretit ndodhen dokumente të periudhës nga 11 

prill 1952 – 12 mars 1962. Edhe kjo dosje hapet me një inventar të 

materialeve që ndodheshin brenda saj, operativët që e kishin në ngarkim 

(Ram Çelija dhe Mitro Zine) si dhe listën e personave që implikoheshin në 

këto materiale. 

Në këtë dosje ndodhen informacione dhe radiograme për 

veprimtarinë e Mbretit në dekadën e fundit të jetës së tij, e cila 

karakterizohet nga një intensitet zhvillimesh që lidhen kryesisht me 

përpjekjet për të organizuar emigracionin politik shqiptar. Një sfidë që vijoi 

edhe në këtë periudhë ishte sistemimi dhe tërheqja e personaliteteve 

kryesore të emigracionit nga kampet dhe shtetet ku ata kishin mbetur në 

kushte tepër të vështira ekonomike. Për arritjen e këtij objektivi dhe për të 

gjetur mbështetje nga Liga Arabe, pas konsultimit me gjeneralin Clayton, 

Mbreti inkuadroi një pjesë të shqiptarëve në ushtrinë e kësaj Lige për të 

luftuar simbolikisht kundër Izraelit.  

Në një deklaratë për një agjenci të huaj shtypi më 3 nëntor 1949, 

përplasjen sovjeto-jugosllave me shumë të drejtë ai e  konsideronte si 

“zënkë familjare”. Me këtë, ai, kishte parasysh botën sllave dhe lidhjet e 

gjakut që popujt e këtyre shteteve kishin me njëri-tjetrin pavarësisht 

grindjeve të përkohshme. Ai shtonte se Shqipëria ishte “gjakosur nga një 

minoritet komunist”.  
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Por lëvizjet e Mbretit nuk mbikqyreshin vetëm nga Sigurimi i Shtetit 

dhe shërbimet e huaja. Ai vazhdimisht ishte në fokus të shtypit. Kështu, në 

kohën kur Zogu u largua për në SHBA gazeta greke “Kathimerini”, duke 

folur për vajtjen e tij atje, shkruante se “Ahmet Zogu mund të jetë ftuar nga 

«Komiteti Shqipëria e Lirë» për t`i pajtuar mbasi egzistojnë pikpamje të 

kundërta. Flitet se Zogu do përpiqet të marë kontakt me Shtëpinë e Bardhë, 

me ndërmjetësinë e disa senatorëve të njohur si Gjenerali Donovan”. 

Pas rrëzimit të Mbretit Faruk në Egjipt nga junta ushtarake 

prosovjetike, për Familjen Mbretërore shqiptare u krijuan rrethana të 

vështira. Banesa e saj u mësy nga forcat ushtarake dhe pasuria iu konfiskua 

me pretekste të ndryshme. Falsiteti i tyre bëri që brenda një kohe të shkurtër, 

gjykata t`ua rikthente sendet e konfiskuara. Kjo ishte një formë presioni e 

nxitur nga shërbimet sekrete komuniste (me shumë gjasë KGB). Këto 

veprime ndiqeshin me kujdes nga amerikanët, të cilët bënë përpjekje për ta 

lejuar Mbretin që të largohej drejt Qipros, nga ku në bashkëpunim me të, të 

drejtonin aktivitetin e emigracionit politik shqiptar kundër regjimit 

komunist. 

Por a ka patur tentativa për eleminimin fizik të Mbretit? Sigurisht që 

po. Kjo konfirmohet dhe nga dokumentacioni. Kështu, në një rast agjenti 

“Agimi” raporton nga Parisi më 13 shtator 1955 se një bashkëpuntor me 

emrin Ferit Dajaka kishte biseduar me “Algjerianin” për të vrarë Mbretin 

Zog. Mbas dy tre ditësh, ai i kërkoi “Agimit” një automatik për të kryer 

vrasjen.  

Nga dokumentacioni nuk del qartë nëse “Algjeriani” ishte 

pseudonim i ndonjë vrasësi me pagesë apo dikush tjetër... Më 24 shtator 

1955 qendra i drejtoi një radiogram “Agimit”, ku e njoftonte se Ferit 

Dajaka, nuk ishte i përshtatshëm për të vepruar. Por regjimi komunist nuk 

hoqi dorë nga ky skenar. Përkundrazi, po në të njëjtën datë, me anën e një 

radiogrami tjetër, qendra kërkoi nga “Agimi” të mësonte se tek cili mjek do 

të vizitohej “Macukulli” (Mbreti Zog) dhe të studiohej mundësia që ta 

eleminonin fizikisht. 

Tiranës zyrtare nuk i interesonte të bënte bujë nëpërmjet atentateve 

me armë. Asaj i leverdiste të përdorte metoda më të sofistikuara, të cilat 

gjithësesi nuk ndryshonin asgjë nga praktikat terroriste. Kjo vihet re nga 

relacioni i rezidenturës së Sigurimit të Shtetit që vepronte në kuadër të 

përfaqësisë shqiptare në Paris, e cila i raportonte qendrës:  “Në qoftë se 

arrijmë të rekrutojmë për agjent në shërbim të punës tonë ndonjë nga 

njerëzit besnikë që shoqërojnë Zogun do të marrim masa mbasi të kemi 

studiuar mundësitë për zhdukjen e Zogut. Në këtë studim do të parashikojmë 

helmimin e tij dhe të birit ose të krejt familjes, duke e përdorur helmin në 

ushqim ose në pije. 
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Nga ana tjetër, duke u informuar nga “Elmeta” së cilës do t`i 

ngarkohet për detyrë ose nga burime të tjera do të studiojmë doktorin që 

mjekon Zogun. Në këtë drejtim do të bëjmë studimin e rrethit të doktorit, 

qëndrimin e tij dhe të rrethit shoqëror e miqësor, për të mundur që nga një 

studim të gjithanshëm, të gjejmë elementin e përshtatshëm i cili, i udhëzuar 

nga ne, të organizojë zhdukjen e Zogut me anën e doktorit”.  

Mjaftojnë këto fakte për të treguar implikimin e shërbimit sekret të 

Enver Hoxhës për të eleminuar kundërshtarët e tij jo vetëm brenda, por edhe 

jasht vendit. Helmimi i Familjes Mbretërore në një periudhë kur perdja e 

hekurt kishte garantuar pushtetin e estabilishmentit komunist, tregon frikën, 

kompleksin, psikologjinë dhe mbi të gjitha karakterin terrorist të drejtuesve 

të PPSH-së dhe të Sigurimit të Shtetit, që nga krijimi i tyre në vitet e Luftës 

së Dytë Botërore.  

 

* * * 

Në dosjen formulare Nr.1/3 gjenden dokumente në ngarkim të Fan 

Nolit. Edhe kjo dosje hapet me inventarin e materialeve, listën e personave 

që implikoheshin, listën e personave që ishin njohur me këtë dosje (Ram 

Çelija dhe Kleanthi Gjini) si dhe listën e atyre që e kishin në ngarkim (Ram 

Çelija dhe Servet Backa). 

Kjo dosje fillon me informacione dhe materiale të grumbulluara për 

veprimtarinë e Fan Nolit që nga viti 1943 dhe mbaron në vitin 1964. Por ajo 

që të bën përshtypje është vendimi i Punëtorit Operativ Kleanthi Gjini për 

hapjen e dosjes formulare për Fan Nolin në vitin 1957. Pse ky vendim 13 

vite pas vendosjes së regjimit komunist? Kjo kishte lidhje me thyrjen 

përfundimtare të raporteve të Nolit me këtë regjim. Të gjitha këto ndikuan 

që ai të vendosej në fokus të Sigurimit të Shtetit, pasi nuk konsiderohej më 

si mik. Kjo konfirmohet nga arsyetimi që bën Punëtori Operativ Kleanthi 

Gjini kur vendos të hapë këtë dosje. Sipas tij, pas çlirimit ai kishte mbajtur 

një qëndrim në favor të pushtetit popullor, ndërsa kohët e fundit ishte 

lëkundur dhe ishte bërë mbështetje për zbulimin amerikan. Madje, një nga 

bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, drejtuesi i gazetës “Dielli”, Qerim 

Panariti, nën udhëzimet e amrikanëve, shfrytëzonte faqet e kësaj gazete 

duke shkruar artikuj “me përmbajtje reaksionare, kundër qeverisë dhe 

regjimit komunist”. Ai theksonte se, për këto arsye, kishte vendosur të 

rihapte dosjen formulare për përpunimin e tij të rregullt. Kjo tregon se Noli 

nuk ishte hera e parë që gjendej në fokus të Sigurimit të Shtetit. 

Në një biografi të përgatitur enkas për këtë dosje,  e cila ishte për 

përdorim të brendshëm, pavarësisht raporteve formale që ekzistonin mes 

Nolit dhe regjimit komunist, artikulohet hapur pikëpamja që kishte Sigurimi 
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dhe drejtuesit më të lartë të shtetit duke e konsideruar atë si “Politikan i 

vjetër dhe në shumë raste dallaveraxhi”.  

 Një hipotezë që Sigurimi i Shtetit ngrinte rreth arsyeve të ftohjes së 

Nolit ndaj regjimit komunist ishin edhe letrat që ai merrte nga 

bashkëpunëtorë dhe miq të vjetër si Kostandin Boshnjaku dhe Kol Kuqali 

mbi zhvillimet e brendshme në Shqipëri. Për këto arsye, ai nuk konsiderohej 

më as simpantizant dhe as përkrahës i regjimit komunist, duke e vendosur 

kështu në radhën e armiqve.  

Sigurimi i Shtetit e konsideronte si luhatjeje të Nolit një telegram që 

ai i kishte drejtuar Sekretarit të Shtetit për Politikën e Jashtme të SHBA-ve, 

Cordell Hull-it në vitin 1943. Në këtë telegram të botuar në gazetën 

“Dielli”- Noli vlerësonte qëndrimin e Turqisë dhe Egjiptit si dy vende 

myslimane, që nuk e kishin njohur pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste 

dhe vazhdonin të mbanin ende të hapura konsullatat e Mbretit Zog. 

Gjithashtu, ai kritikonte demokracitë perëndimore, të cilave u mungonte 

guximi duke njohur agresionin italian. Sipas tij, për aleatët do të ishte më e 

dobishme ta njihnin zyrtarisht Mbretin Zog dhe t`i jepnin rastin që të luante 

rolin e tij në fitoren e shumëpritur. Ashtu siç ia kishte theksuar edhe disa 

zyrtarëve në Washington, megjithë zhurmën e bërë prej disa kundërshtarëve, 

Zogu ishte i zoti për të punuar për aleatët anglo-amerikanë më tepër se 

cilido shqiptar ose grup shqiptarësh. Ai mendonte se ishte në interes të të 

dyja palëve (aleatëve dhe Shqipërisë), që zyrtarisht të kishte një qeveri 

shqiptare e kryesuar nga Mbreti Zog. Në këtë telegram, Noli kërkonte 

gjithashtu njohjen zyrtare të qeverisë shqiptare të kryesuar nga Mbreti. Kjo 

do të ishte një garanci kundrejt deklaratave të bëra nga ministri i Jashtëm 

britanik Antoni Eden në Dhomën e Komunëve, që vinte në pikëpytje kufijtë 

e shtetit të ardhshëm shqiptar pas lufte.   

Në relacionet dhe biografitë informuese lidhur me qëndrimin politik 

të Nolit pas çlirimit, theksohet se ai “ishte deklaruar botërisht pro nesh dhe 

se ka premtuar se do të vinte në Shqipëri”. Por më vonë ishte tërhequr duke 

gjetur si pretekst se pengesat e nxjerra nga qeveria amerikane e kishin 

ndaluar të vizitonte Shqipërinë. Ai kishte vazhduar të fliste mirë për 

qeverinë komuniste të Enver Hoxhës, po jo në shtyp. Kjo për shkak se Noli i 

trembej masave që mund të mernin autoritetet amerikane, duke e 

konsideruar këtë si propagandë në favor të një qeverie që nuk kishte 

marrëdhënie diplomatike me SHBA-në.  

Ajo që është për tu vlerësuar dhe që pasqyrohet edhe në dosjen e 

Sigurimit të Shtetit për Fan Nolin është lufta që ai bënte kundër influencës 

greke dhe priftërinjve të infiltruar prej saj për të marrë nën kontroll kishën 

ortodokse shqiptare në SHBA. Në këtë periudhë Noli ishte angazhuar për të 
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spastruar radhët e komisioneve kishtare nga të gjithë elementët 

“vrioepiriotë” dhe filogrekë. 

Sigurimi i Shtetit studioi me kujdes të gjitha mundësitë që Noli të 

bëhej një mbështetës i sigurtë i regjimit komunist. Sipas oficerëve që 

merreshin me përpunimin e kësaj figure, për realizimin e këtij plani 

nevojitej që Noli të mos sulmohej hapur për gabimet që ai kishte bërë në të 

kaluarën, jo vetëm nga qeveria e Enver Hoxhës,  por edhe nga krerët e 

“Shqipërisë së Lirë” (organizatë kjo që ishte nën kontrollin e regjimit 

komunist); kisha ortodokse e Shqipërisë të vendoste korrespondencë zyrtare 

dhe të përpiqej që kishën shqiptare të SHBA-së ta merrte nën vartësinë e saj; 

meqenëse Noli ishte një historian dhe letrar të emërohej anëtar nderi i 

Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Kryesia e saj të vendoste korrespondencë të 

rregullt me të; një mjet tjetër ishte edhe mbështetja financiare.  

 Në këtë dosje ka informacione me vlerë rreth përpjekjeve të kishës 

greke dhe Patrikanës së Stambollit për të larguar Fan Nolin dhe për të 

caktuar si episkop të kishës shqiptare në SHBA priftin filogrek Marko Lipa; 

mbi përpjekjet e kolonisë shqiptare dhe të Fan Nolit për të kundërshtuar 

këto tentativa që do ta hidhnin në erë arritjet që ishin shënuar në fushën 

religjoze për më tepër se gjysëm shekulli.  

Kundër propagandës së kishës ortodokse amerikane që nxitej nga 

grekët dhe mbështetësit e Marko Lipës, Noli botoi një shkrim brilant, në të 

cilin distancohej nga të gjitha akuzat e bëra si mbështetës i ideologjisë 

komuniste, që në thelb synonin kompromentimin e tij përpara autoriteteve 

zyrtare të SHBA-së.  “Unë nuk jam dhe nuk kam qenë kurrë anëtar i ndonjë 

organizate komuniste ose pro-komuniste. Nuk kam bërë kurrë në jetën t’ime 

ndonjë predikim komunist, prokomunist ose anti-amerikan. Përkundrazi, 

kam ekzaltuar gjithmonë demokracinë dhe mënyrën amerikane të jetesës 

dhe kam theksuar në mënyrë të veçantë faktin historik se Shqipëria ia 

dedikon indipendencën e saj në radhë të parë Amerikës dhe posaçërisht 

Presidentit Wilson. As kisha ime edhe as unë, nuk jemi nën juridiksionin e 

ndonjë Sinodi ose Patriarku të huaj, komunist ose tjetër, kështu që Kisha 

Ortodokse Shqiptare në Amerikë të cilën e kryesoj unë, është e pavarur 

administrativisht. Unë nuk kam pushuar kurrë ndonjë prift pse ka qenë anti-

komunist. At Radoja e humbi pozitën e tij në New York për arsye se kërkoi 

nga Komiteti Lokal i Kishës që ose t’i paguajë një rrogë më të madhe ose të 

shikojë për ndonjë prift tjetër. Unë nuk kam sidoqoftë të bëj me emërime ose 

pushime peshkopësh ose kryepeshkopësh në kishën Ortodokse të Shqipërisë. 

Prandaj nuk jam përgjegjës në asnjë mënyrë për shkarkimin e kryepeshkopit 

Kissi dhe për emërimin e pasardhësit të tij, kryepeshkopit Vodica”.  

Në tetor të vitit1956 Sigurimi i Shtetit krijoi bindjen se, pas 

qëndrimit kritik që mbante organi zyrtar i “Vatrës”, gazeta “Dielli” dhe 
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drejtuesi i saj Qerim Panariti kundër regjimit kumunist, qëndronte Fan Noli. 

Kjo përbën një fakt të rëndësishëm lidhur me trajtimin nga një këndvështrim 

i ri i raporteve të kësaj figure me qeverinë e Tiranës. Në rrethana tepër të 

vështira dhe në pleqëri të thellë, Noli ishte i detyruar që për hir të interesave 

kombëtare të bënte edhe ndonjë kompromis me diplomatët shqiptar në New 

York. Ai do u kërkoi atyre që Kisha Autoqefale Shqiptare, në bashkëpunim 

me qeverinë, të dërgonte në Amerikë një peshkop tjetër dhe dy priftërinj, 

sepse, ai ishte plak dhe pas vdekjes së tij kishte rrezik që kisha shqiptare atje 

të binte në duart e Marko Lipës, i cili ishte njeri i grekëve. 

Nga ana tjetër, diplomatët dhe oficerët e shërbimit sekret shqiptar në 

New York ishin të vetëdijshëm për ndikimin e madh që Noli kishte tek 

kolonia shqiptare e Amerikës dhe, në pamundësi për ta shmangur, 

përpiqeshin ta shfrytëzonin në maksimum. Ata shkruanin se vizita e Nolit në 

Shqipëri do të kishte një efekt të madh politik. Prandaj ishin të mendimit që 

atij t`i dërgohej një ftesë nga Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve ose 

ndonjë institut tjetër shkencor.  

Sigurimi i Shtetit ndiqte me kujdes grindjet dhe përplasjet brenda 

“Vatrës” dhe përpiqej t`i impononte asaj vijën e regjimit komunist. Me anën 

e agjentëve të infiltruar jo vetëm Noli, por të gjithë drejtuesit kryesorë të saj, 

mbaheshin nën mbikëqyrje dhe bëheshin përpjekje që mes tyre të nxitej 

përçarja.  

 

Hasan BELLO 
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Radiogram i agjentit “Besniku” në Paris drejtuar eprorit “Dajti” në 

Tiranë, lidhur me vajtjen e Mbretëreshës Geraldinë së bashku me princin 

dhe princeshat në Paris ku pritej të shkonte edhe Mbreti Zog 

Paris, më 20 shtator 1952      106 

 

84 

Radiogram i agjentit “Abrusio” në Romë drejtuar eprorit “Dajti” në 

Tiranë, lidhur me vajtjen e Mbretit Zog në Itali 

Romë, më 1 tetor 1952      107 
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85 

Radiogram i agjentit “Besniku” në Paris drejtuar eprorit “Dajti” në 

Tiranë, ku thuhet se brenda muajit tetor Mbreti Zog pritej të shkonte në 

Paris dhe pastaj do të nisej drejt Amerikës ku do të stabilizohej 

përfundimisht 

Paris, më 3 tetor 1952      107 

 

86 

Radiogram i agjentit “Abrusio” në Romë drejtuar eprorit “Dajti” në 

Tiranë, lidhur me vajtjen e Mbretëreshës Geraldinë nga Parisi në Romë dhe 

lëvizjet e Mbretit Zog 

Romë, më 5 tetor 1952      108 

 

87 

Radiogram drejtuar “Besnikut” në Paris për të mbledhur informacion 

lidhur me lëvizjet e Mbretit Zog dhe takimet që kishte zhvilluar 

Tiranë, më 28 nëntor 1952      109 

 

88 

Radiogram i agjentit “Besniku” në Paris drejtuar eprorit “Morhano” në 

Tiranë, ku thuhet se Mbreti Zog e kishte anulluar vizitën në Paris dhe se në 

bazë të gazetave amerikane kishte kërkuar që të shiste vilën që kishte blerë 

atje vitin e shkuar 

Paris, më 3 dhjetor 1952      109 

 

89 

Informacion lidhur me radiogramën drejtuar “Abruzit” për të njoftuar çdo 

lëvizje të Mbretit Zog 

Dhjetor 1952       110 

 

90 

Radiogram i agjentit “Abrusio” në Romë drejtuar eprorit në Tiranë, 

lidhur me kontradiktat e emigracionit politik shqiptar dhe lëvizjet e Mbretit 

Zog 

Romë, më 7 dhjetor 1952      110 

 

91 

Informatë e Qenan Hyskës lidhur me marrëdhëniet mes Mbretit Zog dhe 

Abaz Kupit 

Tiranë, më 18 korrik 1953      111 
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92 

Informacion lidhur me mbylljen e Legatës shqiptare në Egjipt dhe 

bastisjen e saj nga qeveria e re revolucionare 

Tiranë, më 23 shtator 1953     112 
 

93 

Relacion për veprimtarinë e Mbretit Zog 

Tiranë, më 15 janar 1954      112 
 

94 

Informacion sipas të cilit gjyqi i Kajros kishte vendosur të zhbllokonte 

pasurinë e Mbretit Zog 

19 janar 1954       116 
 

95 

Informacion sipas të cilit amerikanët tregonin interes të madh për 

Mbretin Zog 

17 maj 1955       117 
 

96 

Relacion lidhur me Mbretin Zog dhe oborrin e tij në Egjipt 117 
 

97 

Raport i agjentit “Agimi” nga Parisi, drejtuar “Piros” lidhur me dy gazeta 

franceze që shkruanin për ardhjen e Mbretit Zog në Francë 

Paris, më 3 gusht 1955      121 
 

98 

Raport i agjentit “Agimi” lidhur me përpjekjet për të bashkëpunuar me 

një person për eleminimin e Mbretit Zog në Francë 

Paris, më 13 shtator 1955      122 
 

99 

Radiogram i agjentit “Agimi” lidhur me faktin se Mbreti Zog banonte në 

një vilë në qytetin e Kanës 

Paris, më 20 shtator 1955      122 
 

100 

Radiogram i agjentit “Agimi” lidhur me përpjekjet e një personi në 

Ministrinë e Jashtme franceze për të zgjatur afatin e pasaportave të Mbretit 

Zog dhe të bashkëpunëtorëve të tij për të qëndruar në Francë 

Paris, më 20 shtator 1955      123 

 



26                                                  H A S A N  B E L L O  

101 

Radiogram drejtuar agjentit “Agimi” në Paris ku udhëzohet që 

propozimit të Ferit Dajakës për eleminimin e Mbretit Zog t`i përgjigjeshin 

negativisht 

Tiranë, më 24 shtator 1955     123 

 

102 

Radiogram drejtuar agjentit “Agimi” në Paris ku udhëzohet të mësonte se 

në cilin doktor do të vizitohej Mbreti Zog për të studiuar mundësinë për ta 

eleminuar atë fizikisht 

Tiranë, më 24 shtator 1955     124 

 

103 

Radiogram i agjentit “Agimi” drejtuar eprorit të tij në Tiranë “Piros” 

lidhur me përpjekjet e një personi në Ministrinë e Jashtme franceze për të 

zgjatur afatin e pasaportave të Mbretit Zog dhe të bashkëpunëtorëve të tij 

për të qëndruar në Francë 

Paris, më 19 dhjetor 1955      124 

 

104 

Raport i ministrit të Punëve të Brendshme, Kadri Hazbiu, drejtuar Enver 

Hoxhës, lidhur me pozitën e Mbretit Zog në Egjipt, veprimtarinë e tij dhe të 

emigracionit politik shqiptar 

Tiranë, 1955       125 

 

105 

Relacion lidhur me përpunimin e Mbretit Zog dhe përgatitjen e kushteve 

për eleminimin e tij fizik 

Paris, 1955        127 

 

106 

Radiogram i agjentit “Agimi” lidhur me përpjekjet e Mbretit Zog dhe të 

bashkëpunëtorëve të tij për të qëndruar në Francë 

Paris, më 22 shkurt 1956      129 

 

107 

Radiogram i agjentit “Drini” lidhur vizitën e Mbretëreshës Geraldinë në 

Romë dhe takimin e saj me Papën 

Romë, më 24 shkurt 1956      130 
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108 

Radiogram i agjentit “Agimi” lidhur me udhëtimin e Mbretit Zog në 

Kanë 

Paris, më 25 prill 1956      131 

 

109 

Relacion i agjentit “Vezuri” mbi aktivitetin e Mbretit Zog dhe përpjekjet 

e tij për të bashkuar emigracionin politik 

Paris, më 2 maj 1956      131 

 

110 

Radiogram i agjentit “Agimi” drejtuar “Pleuratit” lidhur me udhëtimin e 

Xhemal Ferrës në Paris për të marë me qera një shtëpi për Mbretin Zog 

Paris, më 12 maj 1956      132 

 

111 

Radiogram i agjentit “Agimi” drejtuar “Pirros” lidhur me një bisedë që 

Mbreti Zog zhvillon me një person të infiltruar, pikëpamjet e tij për prishjen 

e marrëdhënieve shqiptaro-jugosllave etj 

Paris, më 26 qershor 1956      132 

 

112 

Radiogram i agjentit “Agimi” drejtuar “Pirros” lidhur me krijimin e një 

komisioni për bashkimin e emigracionit politik shqiptar 

Paris, më 22 qershor 1956      134 

 

113 

Radiogram i agjentit “Agimi” dhe “Todi” drejtuar “Pirros” lidhur me 

suitën e Mbretit Zog 

Paris, më 22 qershor 1956      135 

 

114 

Informacione të nxjerra nga raporti i agjentit të infiltruar në Oborrin e 

Mbretit Zog me pseudonimin “Todi” mbi emigracionin politik shqiptar 

Paris, 1956        136 

 

115 

Informacione të nxjerra nga agjenti me pseudonimin “Todi” që ndodhej 

Paris, lidhur me veprimtarinë dhe pikëpamjet e Mbretit Zog dhe të disa 

emigrantëve politikë shqiptarë 

Tiranë, më 31 gusht 1956      139 
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116 

Radiogram i agjentëve “Agimi” dhe “Todi”, lidhur me përpjekjet e një 

amerikani për të bashkuar emigracionin politik shqiptar 

Paris, më 1 shtator 1956      141 

 

117 

Informacion i nxjerrë nga të dhënat e agjentit të infiltruar me 

pseudonimin “Todi”, lidhur me veprimtarinë e Mbretit Zog dhe 

emigracionit politik shqiptarë, si dhe divergjencat që ekzistonin në mes tyre 

Paris, më 12 shtator 1956      141 

 

118 

Radiogram i agjentit “Vezuvi” lidhur me gjendjen e emigracionit politik 

dhe kontradiktat e Mbretit Zog me Geraldininën për çështjen e pagëzimit të 

princit Leka, për shkak se kjo mund të shkaktonte pakënaqësi tek 

myslimanët 

Romë, më 27 shtator 1956      143 

 

119 

Informacion i agjentit “Agimi” lidhur me propozimin që Hasan Dosti i 

kishte bërë Mbretit Zog për të abdikuar në favor të të birit, duke zgjedhur 

atë regjent deri sa të rritej 

Paris, më 27 shtator 1956      144 

 

120 

Informacion i agjentit “Agimi” lidhur me vizën që një nga eksponentët e 

Legalitetit kishte marrë nga amerikanët për të udhëtuar drejt SHBA 

Paris, më 29 gusht 1956      145 

 

121 

Informacion i nxjerrë nga të dhënat e agjentit të infiltruar me 

pseudonimin “Todi”, lidhur me veprimtarinë e emigracionit politik shqiptar, 

si dhe divergjencat që ekzistonin në mes tyre 

Paris, më 31 tetor 1956      146 

 

122 

Radiogram i “Agimi” dhe “Todi” lidhur me ndihmën që amerikanët i 

kishin dhënë Partisë Monarkiste të Gaqo Gogos 

Paris, më 4 tetor 1956      148 
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123 

Radiogram i agjentit “Todi” lidhur me veprimtarinë e Mbretit Zog dhe 

ndihmën që i jepnin amerikanët 

Paris, më 17 tetor 1956      148 
 

124 

Radiogram i agjentit “Algjeriani” lidhur me veprimtarinë e Mbretit Zog 

për organizimin e një komiteti 

Paris, më 27 tetor 1956      149 
 

125 

Radiogram lidhur me kërkesat që Mbreti Zog i kishte bërë shtetit italian 

për dëmshpërblimet e luftës 

Romë, më 26 nëntor 1956      149 
 

126 

Radiogram i “Agimit” lidhur me një njoftim që një bankë franceze i ka 

dërguar gabimisht Legatës shqiptare për një depozitë të Sanije Zogut 

Paris, më 8 shkurt 1957      150 
 

127 

Radiogram i “Agimit” lidhur me personat më të afërt me Mbretin Zog në 

Francë dhe Itali 

Paris, më 17 shkurt 1957      150 
 

128 

Informacion i përgatitur për ministrin e Punëve të Brendshme, lidhur me 

takimin e agjentit “Manushi” me Mbretin Zog dhe qëndrimin që ai kishte 

mbajtur kundër pretendimeve greke 

Tiranë, më_.maj 1957      151 
 

129 

Radiogram i agjentit “Agimi”  drejtuar eprorit “Piro”, lidhur me largimin 

e Fiqiri Dines nga Mbreti Zog dhe tërheqjen e Muharrem Bajraktarit nga 

jeta politike 

Paris, më 10 gusht 1957      152 
 

130 

Radiogram i agjentit “Agimi” drejtuar eprorit “Piro”, lidhur me një letër 

drejtuar Mbretit Zog nga Preka Nusa që gabimisht ishte hedhur në kutinë 

postare të Legatës shqiptare në Paris 

Paris, më 13maj 1957      152 
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131 

Kërkesë e Seksionit të evidencës operative pranë Drejtorisë së Zbulimit 

Politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme 

Tiranë, më 23 nëntor 1957      154 
 

132 

Biografi dhe vendim i P.Operativ M.Shameti miratuar nga 

zëvendësdrejtori i Zbulimit Politik Rasim Dedja për hapjen e dosjes 

formulare për Mbretin Zog dhe aktivitetin e tij në Egjipt për bashkimin e 

emigracionit politik dhe krijimin e një qeverie shqiptare në ekzil 

Tiranë, më 29 mars 1958      155 
 

133 

Buletin informativ i Ministrisë së Punëve të Jashtme lidhur me disa 

artikuj të shtypit të huaj mbi Shqipërinë dhe Mbretin Zog 

Tiranë, më 5 nëntor 1957      157 
 

134 

Raport i punës së “Agronit” dhe Punëtorit Operativ “Agimi” lidhur me 

disa personalitete të emigracionit politik shqiptar dhe Mbretit Zog kundër 

regjimit komunist 

Tiranë, më 17 dhjetor 1957     160 
 

135 

Informacion mbi Mbretin Zog dhe veprimtarinë e bashkëpunëtorëve të tij 

Tiranë,        163  
 

136 

Radiogram lidhur me informatorin me pseudonimin “Kalaja” dhe takimin 

që ky i fundit kishte zhvilluar me bashkëpunëtorët dhe Mbretin Zog 

Paris, më 2 dhjetor 1957      165 

        

137 

Relacion i Drejtorisë së Zbulimit Politik lidhur me gjendjen shëndetësore 

të Mbretit Zog, planet e bashkëpunëtorëve të tij për organizimin e 

emigracionit politik shqiptar si dhe numrin e pjestarëve të Oborrit 

Tiranë, më 28 janar 1958      166 
 

138 

Letër e adjutanit të Mbretit Zog kolonel Hysen Selmanit drejtuar degëve 

të Partisë së Legalitetit në Greqi për riorganizimin e partisë 

Kanë, më 27 janar 1958      168 
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139 

Radiogram i agjentit “Agimi” me informata të agjentit të infiltruar 

“Todi” lidhur me shëndetin e Mbretit Zog dhe katër shqiptarëve që kishin 

shkuar nga Parisi në Gjermani për t`iu bashkuar kompanisë “4000” 

Paris, më 10 shkurt 1958      169 
 

140 

Informatë e “Shqiptari i Lirë” lidhur me vajtjen e Mbretëreshës Geraldinë 

në New York dhe takimet e saj me përfaqësues të emigracionit politik 

shqiptar 

New York, më 30 nëntor 1958     170 
 

141 

Pjesë nga relacioni i legatës shqiptare në Egjipt lidhur me emigracionin 

politik shqiptar 

Kajro, më 10 tetor 1958      170 
 

142 

Informacion lidhur me gjendjen ekonomike, politike dhe shëndetësore të 

Mbretit Zog sipas të dhënave të agjentit “Kalaja” 

Paris, më_.shtator 1958      171 
 

143 

Intervistë e Mbretit Zog në një gazetë të Gjenevës lidhur me situatën 

politike në Shqipëri 

Gjenevë, më 2 dhjetor 1958     175 
 

144 

Raport mbi Pal Bib Mirakën dhe Bllokun Indipendent si dhe raportet e 

emigracionit politik shqiptar 

Tiranë, më_. mars 1959      176 
 

145 

Informacion lidhur me një takim të emigracionit politik shqiptar ku 

merrte pjesë Mbreti Zog dhe ku ishte biseduar për të formuar një parti të 

përbashkët 

Paris, më 17 prill 1959      176 
 

146 

Radiogram lidhur me takimin që një informator kishte zhvilluar me Kol 

Bib Mirakën dhe takimin që ai kishte patur me Mbretin Zog 

Paris, më 20 janar 1959      177 
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147 

Radiogram lidhur me takimin që një informator kishte zhvilluar me 

Ernest Koliqin dhe pikëpamjet e tij për të bashkëpunuar me Mbretin Zog 

Paris, më 20 janar 1959      177 

 

148 

Radiogram lidhur me rrymat që ekzistonin brenda lëvizjes së Legalitetit 

dhe bashkëpunimi i Mbretit Zog me Ernest Koliqin 

Paris, më 13 korrik 1959      178 

 

149 

Radiogram lidhur me veprimtarinë e Kol Bib Mirakës, eksponentëve të 

emigracionit politik shqiptar në bashkëpunim me Mbretin Zog për të krijuar 

një front të përbashkët antikomunist dhe qëndrimin e Zogut kundër 

pretendimeve territoriale greko-jugosllave 

Paris, më 1 korrik 1959      178 

 

150 

Informacion lidhur me disa deklarata të bashkëshortes së Xhelal Zogut 

për një pjesë të shqiptarëve që ndodheshin në Kajro të cilët mbanin 

marrëdhënie me ambasadën shqiptare 

Kajro, më 20 korrik 1959      183 

 

151 

Informacion lidhur me disa deklarata të Mbretit Zog dhe për miqësinë që 

ai kishte me gjeneralin De Guall 

Kajro, më 20 korrik 1959      184 

 

152 

Buletin informativ i brendshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme, lidhur 

me botimin e një shkrimi në shtypin turk ku thuhej se Mbreti Zog ishte duke 

shkruar kujtimet e tij 

Tiranë, më 7 janar 1960      184 

 

153 

Informacion lidhur me bisedimet që Mbreti Zog të vendosej në Greqi dhe 

se për këtë Jugosllavia nuk ishte dakord 

Paris, më 6 shkurt 1959      186 
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154 

Informacion lidhur me kontaktet që Mbreti Zog mbante me disa oficerë 

austriakë që kishin qenë gjatë luftës në Shqipëri 

Paris, më 19 shkurt 1959      187 

 

155 

Informacion lidhur me veprimtarinë e një ish sekretari të Legatës 

jugosllave për të komplotuar kundër Mbretit Zog në bashkëpunim me disa 

shqiptarë pas nënshkrimit të marrëveshjeve që ai kishte nënshkruar me 

Italinë 

Paris, më 19 nëntor 1959      187 

 

156 

Raport i Agjencisë Telegrafike Shqiptare sipas së cilës Mbreti Zog kishte 

ngritur padi për të tërhequr paratë e depozituara në Bankën e Shqipërisë që 

ishte krijuar në Romë në vitin 1925 

Romë, më 13 mars 1960      188 

 

157 

Informacion lidhur me përpjekjet e Mbretit Zog që gazeta “Vardari” që 

dilte në Stamboll të vihej në shërbim të lëvizjes së Legalitetit 

Stamboll, më_. korrik 1960     189 

 

158 

Përpjeket e Mbretit Zog për të bashkuar rrymat brenda lëvizjes së 

Legalitetit 

Stamboll, më 28 maj 1956      190 

 

159 

Informatë lidhur me devizën e Mbretit Zog “Atdheu mbi të gjitha” dhe 

“Bashkohuni me ne” botuar në gazetën “Djalëria” që dilte në Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës 

New York,  mars-prill 1960     190 

 

160 

Letër e Drejtorit të Kabinetit të Presidentit të Republikës Franceze për 

Mbretin Zog si përgjigje ndaj një letre që ai i kishte dërguar më parë 

Paris, më 11 qershor 1960      191 
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161 

Informacion lidhur me një letër që Mbreti Zog i kishte drejtuar Mbretit 

Pavël të Greqisë për nënshkrimin e një marrëveshje të përbashkët kundër 

komunizmit 

Tiranë, më 5 shtator 1960      192 

 

162 

Informatë e nxjerrë nga agjenti “Burimi” lidhur me Mbretin Zog dhe 

emigracionin politik shqiptar 

Tiranë, më 9 shtator 1960      193 

 

163 

Informacion i Seksionit të II i Degës së II lidhur me një deklaratë të 

Mehmet Zajmit në Stamboll se Mbreti Zog po bënte përgatitje për tu 

rikthyer në Shqipëri me forcë 

Tiranë, 1960       194 

 

164 

Informacion lidhur me lëvizjen e disa personaliteteve shqiptare dhe 

Mbretit Zog 

Tiranë, më 6 shtator 1960      194 

 

165 

Informacion lidhur me vilën ku banonte Mbreti Zog në Nicë dhe kushtet 

e saj të sigurisë që sipas oficerit të zbulimit ishte lehtësisht e mundshme për 

çdo aksion 

Paris, më 15 nëntor 1959      195  

 

166 

Informacion i marrë nga gazetat provinciale franceze sipas të cilave 

Mbreti Zog së bashku me suitën e tij ishte shpërngulur nga Kana drejt 

Parisit 

Paris, më 19 janar 1960      195 

 

167 

Informacion i nxjerrë nga i riatdhesuari nga Shtetet e Bashkuara të 

Amerikës, Jani Gjerazi, lidhur me sëmundjen e Mbretit Zog dhe vizitën që i 

kishin bërë atij disa shqiptarë të shoqërisë patriotike “Vatra” 

Tiranë, më 24 gusht 1960      196  
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168 

Informacion sipas të cilit në ceremoninë festive të organizuar nga 

Komiteti “Shqipëria e Lirë” në New York me rastin e 28 nëntorit Mbreti 

Zog kishte dërguar një telegram urimi 

27 dhjetor 1960       196 

 

169 

Informacion lidhur me adresën e banimit të Mbretit Zog 

29 janar 1961       197 

 

170 

Informacion i nxjerrë nga i riatdhesuari nga Shtetet e Bashkuara të 

Amerikës, Theofan Andon Zhdruli, lidhur me sëmundjen e Mbretit Zog dhe 

vizitën që i kishin bërë atij disa shqiptarë të shoqërisë patriotike “Vatra” 

Tiranë, më 24 gusht 1960      197  

 

171 

Informacion lidhur me bisedimet që disa emigrantë politikë shqiptarë 

kishin zhvilluar me gjeneral Bandinin i cili ishte ngarkuar nga qeveria 

italiane për tërheqjen e eshtrave të ushtarëve italianë që ishin vrarë në 

Luftën e Dytë Botërore në Shqipëri si dhe disa pikëpamje të tyre 

26 mars 1960       197 

 

172 

Informacion lidhur me deklaratën e Avni Babanit sipas të cilit amerikanët 

kishin njohur qeverinë e Mbretit Zog, por ai kishte këmbëngulur që brenda 

kufijve të Shqipërisë të përfshihej edhe Kosova me Çamërinë 

10 prill 1960       199 

 

173 

Informacion lidhur me një letër që Abaz Kupi i drejton Sali Myftisë për 

përpjekjet e Mbretëreshës Geraldinë për afirmimin e Leka Zogut si mbret i 

shqiptarëve 

Paris, më 13 gusht 1961      199 

 

174 

Informacion lidhur me disa fjalë të pakonfirmuara sikur Mbreti Zog 

ndodhej në disa hotele të Shteteve të Bashkuara të Amerikës 

New York, më 28 shkurt 1960     200 
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1.  

Informacion mbi veprimtarinë e Mbretit Zog në Londër dhe politikën e 

tij për të mbështetur pjesmarrjen e Shqipërisë në Konferencën e San 

Franciskos 

Londër, më 20 tetor 1945 

 

Rron në një pallat larg Londrës, duke pasur me vete familjen e tij 

dhe disa oficerë që janë Sotir Martini, Zejnel Shehu, Halil Sufa, Muharrem 

Gjoka, Ali Çupi, Bajram Neli, Qazim Prendi, Halil Driçi. 

Zogu këto kohët e fundit ka luajtur një politikë, gjoja për të mirën e 

vendit. Ka kërkuar marrjen pjesë të Shqipërisë në San Franciskos dhe ka 

bërë presione për njohjen e qeverisë shqiptare. Ai ka treguar se nuk e shtron 

çështjen e regjimit, por sikur do t’a lërë atë në dorë të popullit. Kjo politikë, 

ka qenë drejtuar nga reaksioni anglez për të ngritur problemin e Zogut dhe 

kthimin e tij në Shqipëri. Dhe me të vërtetë shumë njerëz këtu na pyetën për 

problemin e Mbretit nëse do të kthehet apo jo, na njofton një shok nga 

Londra. 

*** 

“Kaluan tre vjet që nga dita që vendi jonë ka rënë nën sundimin 

fashist. Ne kemi qenë të parët në Evropë, që me armë në dorë, i jemi 

përgjigjur agresionit, megjithë pabarazinë e forcave dhe mungesën absolute 

të materialit luftarak. 

Që atëherë vllaznit tanë ndjetën atje (në vendin tonë) tue vazhdue me 

rezistue dhe tashti ata përbajnë pjesën e ushtrive heroike të popujve të 

shtypur. Rezistenca e jonë e ashpër na jep të drejtë me kërkue 

indipendencën e avenirin e popullit e vendit tonë me kufijtë e tij kombëtar. 

Me gjithë të drejtat dhe kërkesat tona të përsëritura Shqipria se ka 

gjetë akoma vendin që i takon në mes kombeve të bashkueme. Por qëndron 

para së drejtës ndërkombëtare e Kartës së Atlantikut e krijueme nga njerzë 

të tillë si Presidenti Roosvelt dhe Zotni Churchil mprojtësa të të drejtave 

tona. Ne duhet pra tashti me na u sigurue vendi që na takon në Shqipërin 

Demokratike. 
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Momenti asht i volitshëm. 

I zgjedhun nga nji Asamble Kushtetuese unanime ban të pranueshëm 

nga kombi mandatin për me mbrojt këto të drejta. Parlamenti kombëtar në 

seancën e tij të fundit nën kanonet fashiste ma ka afirmue kët mision për 

çlirimin e atdheut. 

Kam vendos me bamë çmos për me krye detyrën time. Na duhet të 

formojmë nji qeveri nacionale e cila pyet demokracitë, e cila përpiqet për të 

drejtën e drejtësinë, drejtësin për popullin tonë dhe pranimin e Shqipërisë së 

plagosun për gjithnji të gjallë në aleancën e popujve të liruem. Kjo qeveri e 

bashkimit të shejt duhet t’organizojë me nji herë pjesmarrjen e shqiptarëve 

t’emigruem në luftë përkrah vllazëve të tyre të brendshëm (në Shqipni) që 

nuk kan pushue së luftuemi përkrah popujve tjerë. 

Në këtë bashkim kan vendin e tyre të gjithë shqiptarët që duen 

indipendencën e integritetin e vendit tonë. Pa dallim partie, feje të 

bashkohemi të gjithë për një Shqipëri të lirë indipendente e demokratike. 

Mbas kësaj lufte do kemi ndryshime të pa numurueshme politike, 

ekonomike e sociale. Shqipëria, gjithashtu dhe ajo do jetë e rikonstruktueme 

tue pas në konsideracion situatën e re. Në këto kondita besoj se asht detyra 

ime kundrejt popullit që më ka akordue gjithmonë besimin me ia vue në 

zbatim mandatin që ma ka dhanë dhe me kërkue të shprehi lirisht dëshirën e 

tij mbi sistemin politik e social nën të cilin ka me dasht të ndërmarë marshin 

e vet drejt fateve të tija. 

Por, që me iu permetue që të shprehet lirisht, duhet t’a meritojë aj 

këtë liri; prandaj, duhet të punojmë të gjithë të bashkuemë për rreth 

legalitetit, i cili formon formën ma të madhe para rreziqeve që na 

kërcnohen. 

Ja, përse un ju ftoj në bashkimin e shejt, me luft pa kompromisë për 

nji Shqipri të lirë, për kufijt tonë kombëtarë, për nji Shqipri demokratike në 

nji botë ma të mirë. 

Shqiptarë t’emigruem. 

Të kujtojmë me dinjitet baballarët tanë. 

Të kujtojmë njiherit vllaznit tanë që vdiqën për atdhe. 

T’u sigurojmë fëmijëve tanë lirinë, indipendencën e drejtësinë raciale. 

Shkrue në Londër, 1946 

Zog I Mbret i shqiptarëve 

AIDSSH, D.1/1.   

 

 


