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FAQE 1

Rrëfimi i shkrimtarit për atë që ka ndodhur në vitet ’90 OBVL uron veteranët e LANÇ, ato të UÇK-së dhe
dhe pse mosbesimi vijon edhe sot tek shqiptarët
gjithë popullin e Kosovës

ISMAIL KADARE:
DOSJET, TURP
QE NUK JANE
HAPUR

17 SHKURTI,
DITË E KRENARISË
TONË KOMBËTARE
Kosova festoi më 17 Shkurt përvjetorin e 7 të pavarësisë së saj. Më 17 shkurt të vitit 2008, në një
seancë solemne, Kosova u shpall shtet i pavarur, pasi
deri në atë kohë administrohej nga UNMIK-u. Zyrtarë
të lartë të institucioneve të vendit, që në orët e para të
mëngjesit, kanë nderuar dëshmorët e luftës dhe kanë
bërë homazhe te varri i komandantit legjendar, Adem
Jashari në Prekaz.

Shkrimtari i madh Ismail Kadare ka
folur në emisioni "Shqip" me Rudina
Xhungën për çmimin e madh të Jeruzalemit, por edhe për atë që po ndodh në
vendin tonë. Për Dosjet dhe për ikjen e
kosovarëve.
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ORGANIZATA E BASHKUAR E VETERANËVE TË LUFTËS ANTIFASHISTE NACIONALÇLIRIMTARE TË POPULLIT SHQIPTAR (OBVL)
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LUFTA KUNDËR
TERRORIZMIT ÇFARË DUHET TË
MBAHET PARASYSH
Nga Sakip CAMI

Në luftën kundër terrorizmit duhet të
kemi parasysh dy gjëra :
1. çfarë duhet të arrijmë
2. çfarë duhet të parandalojmë
Në sferën kombëtare duhet të kemi
parasysh:
1. Të mos diskretitojmë qeverinë
qe kemi zgjedhur vetë me votën
e lirë,
2. Të mos humbasim besimin e
qytetarëve ndaj qeverisjes
3. Të mbrojmë jetën e njerëzve,
të qytetarëve tanë, të mos
humbasim jetë njeriu.
4. Të mos shkaktojmë tensione
ndëretnike dhe ndërqytetare
Qëllimi , piksynimi dhe goditja e
terrorizmit si doktrinë ka pararendje
të madhe gati 10 vjecare. Sulmi ndaj
kullave të Nju Jorkut është planifikuar
10 vjet më parë se të ndodhte. Sulmi
që bëhet në një vend ka pasoja jo vetëm
për atë vend, por edhe për vendet fqinje,
për tërë rajonin. Nëqoftëse goditet
Prishtina apo Tetova, objektivi është
Tirana.
(Vijon në faqen 10)
Monografi për Kryetarin e Këshillit
Nacional-Çlirimtar për krahinën e Reçit

Sheh Ymeri, fetari
dhe atdhetari
i nderuar i Reçit
Nga XHELAL MARKU

Emri i Sheh Ymerit, ka hyrë në historinë e krahinës së Reçit e të Dibrës,
si një nga figurat më të nderuara e të
respektuara...
FAQE 12

Pavarësia e Kosovës,
realitet i pakthyeshëm
lHeronjtë e Kosovës dekorohen nga Nishani
lLiderë botërorë urojnë për 7vjetorin e pavarësisë së Kosovës
Me rastin e 115-vjetorit të lindjes

PARLLAKU:
"Shtatë vjet pas aktit të guximshëm e historik të shpalljes së pavarësisë, akt i cili i ka shërbyer jo vetëm lirisë dhe begatisë së popullit të Kosovës, por edhe paqes e stabilitetit në rajonin tonë, jemi krenarë për arritjet
dhe sukseset e deritanishme, dhe ndjehemi shpresëplotë për të ardhmen e
sigurt të Kosovës në Bashkimin Evropian"

71-vjetori - Brigada e
VII-të S, një nga
brigadat më të
shquara të Ushtrisë
Nacionalçlirimtare
Në faqet e historisë së Brigadës së
VII-të Sulmuese radhiten shumë
partizanë e kuadro që ranë në ballë
të luftës

FAQE 5

100 VJETORI i LINDJES DHE 35
VJETORI i VDEKJES:

GJENERAL TODI
NAÇO, KRIJUES
DHE DREJTUES I
ARTILERISË
SHQIPTARE
FAQE 11

Sejfulla Malëshova,
ideatori dhe luftëtari
për demokraci dhe
pluralizëm në Shqipëri
FAQE 4
DOSSIER

HAMDI KAZAZI,
VETERAN I SHQUAR I
LANÇ NË QYTETIN E
DURRESIT
" Patrioti i shquar Sefer Efendiu
Kazazi kishte vetëm një djalë, Hamdiun. Ai lindi në Durrës në vitin 1900
dhe edukohet me frymë atdhetare
nga i ati.
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SPECIALE
OBVL uron veteranët e LANÇ, ato të UÇK-së dhe gjithë popullin e Kosovës

Kosova kremtoi 7 vjetorin e Pavarësisë
Krerët e vendit nderojnë dëshmorët e luftës
Kosova festoi më 17 Shkurt përvjetorin e
7 të pavarësisë së saj. Më 17 shkurt të vitit
2008, në një seancë solemne, Kosova u
shpall shtet i pavarur, pasi deri në atë kohë
administrohej nga UNMIK-u.
Zyrtarë të lartë të institucioneve të vendit, që në orët e para të mëngjesit, kanë
nderuar dëshmorët e luftës dhe kanë bërë
homazhe te varri i komandantit legjendar,
Adem Jashari në Prekaz.
Po ashtu, nderime janë bërë edhe te varri
i ish-presidentit Ibrahim Rrugova. Këtë përvjetor në Prishtinë nuk do të parakalojnë trupat e Forcave të Sigurisë së Kosovës.
Presidentja Atifete Jahjaga u shpreh se,
këto homazhe janë në nder të "ideatorit të
pavarësisë", ndërsa shtoi se sot Kosova ka
perspektivë të qartë evropiane.
Ndërsa kryeministri Isa Mustafa, e cilësoi Rrugovën si njeriun që hodhi themelet e
pavarësisë. "Ne vlerësojmë kontributin e tij
që ky shtet të jetë demokratik dhe që ne të
mburremi me të", tha Mustafa.
Nuk munguan homazhet edhe nga lideri
i AAK-së, Ramush Haradinaj. "Urime qytetarëve të Kosovës, urime shqiptarëve, urime liridashësve. Faleminderit atyre që u flijuan
për këtë ditë, të cilën e shohim edhe si një
mesazh se na presin shumë punë përpara.
Siç kemi ditur dikur në kohë të vështira, edhe
tani të gjejmë forcën që të ecim përpara", tha
Haradinaj.
Siç është traditë, u mbajt edhe një seancë

solemne e Kuvendit. Pas një pritjeje nga presidentja dhe kryeministri, mbrëmja festive
zyrtare u mbyll me ndezjen e organizuar të
fishekzjarrëve në qendër të Prishtinës.
Më 17 shkurt, qindra qytetarë kanë shëtitur shesheve kryesore të Prishtinës për t'iu
bashkuar në mënyra të ndryshme iniciativave private për të festuar Ditën e Pavarësisë.
Edhe Ansambli i këngëve dhe valleve
"Shota" ka performuar para këtyre qytetarëve përmes tri pikave. Për më shumë se një
orë programin e nisën në sheshin "Zahir
Pajaziti", për të vazhduar tek sheshi "Nënë
Tereza" dhe më pas tek sheshi "Ibrahim Rugova".
Drejtori i Ansamblit Shefqet Gjocaj tregon
se ajo që organizuan këtë 17 shkurt do të
bëhet tradicionale për përvjetorët e ardhshëm.
"Në shesh është ideja që me iu ofru më
tepër fëmijëve, me i gëzu fëmijët për këtë festë
edhe realisht do të jetë në praktikë që 'Shota' do të jetë e pranishme në publikë shumë
më tepër. Kjo është një rutinë që ansambli
shota e bënë çdoherë kur merr pjesë në festivale dhe është një praktikë e mirë dhe ne e
kemi propozu si model që në ditën e pavarësisë, natyrisht pasi që kushtet atmosferike
na kanë leju këtë që të realizojmë një defile", thotë ai.
Qytetarë nga vende të ndryshme të Kosovës kishin vendosur që këtë përvjetor ta

tepër kësaj feste ata shihen tek argëtoheshin
me njëri tjetrin derisa mbanin flamuj apo
kishin veshur bluza me motive patriotike.
kalonin
në
kryeqytet. Fëmijët ishin ata që
duket se iu
kanë gëzuar më

Shqiptarët e bashkuar festuan 7 vjetorin
e pavarësisë së Kosovës

Shkruan: Florim

Në Fellette di Romano D' Ezzelino (Vi-Itali) u
kremtua 7 vjetori i pavarësisë së Kosovës.
Në Fellette di Romano, nën organizimin e
shoqatës kulturore "Bashkimi Kombëtar" me seli
në Bassano del Grappa, u kremtua 7 vjetori i
pavarësisë së shtetit të dytë shqiptar në ballkanRepublikës së Kosovës.
Pas intonimit të hymnit të Kosovës (pa tekst),
moderatorët e programit, të rinjët Edona Thaçi
dhe Vezir Gashi ju dëshiruan mirëseardhjen në
këtë manifestim mërgimtarëve të shumtë, të
ardhur nga pjesë të ndryshme të Italisë. Fillimisht
për një fjalë rasti për nderë të ditës së pavarësisë u ftua kryetari i shoqatës "Bashkimi Kombëtar", zoti Avdi Beqiri, i cili pasi përshendeti
të pranishmit në sallë, në pika të shkurtëra foli
për rrugëtimin e gjatë dhe plotë sakrifica të popullit të Kosovës deri në 17 shkurtin e 2008-s.
Duke i dëshiruar mirëseardhje në manifestim, moderatori i programit e ftoi për një përshendetje mikun e madhë të shqiptarëve, profesorin italian Vittorio Andolfato, i cili ua uroj të
gjithë shqiptarëve 7 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Pjesa e programit artistik filloj me nxënësit
e nivelit të parë dhe të dytë të shkollës shqipe të
udhëhequr nga zonja Merita Berdica, mësuese
e mësimit plotësues në gjuhën shqipe në Bassano. Fillimisht nxënëset e shkollës shqipe në
grup kënduan këngën; "Në ditëlindjen tënde",
kushtuar 7 vjetorit të pavarësisë së shtetit tonë,
për të vazhduar më pas me këngën; "Unë jam
shqipe nga Kosova", të kënduar nga nxënësja e

shkollës shqipe, voglushja Enesa Sahiti, e cila me
zërin e bukur dhe tekstin mallëngjyes për vendlinjen e prindërve dhe gjyshërve të saj, ngjalli emocione të papërshkruara me fjalë tek të pranishmit
në sallë,...të pakt ishin ata prindër që mundën të
përmbahen nga lotët e dashurisë dhe mallëngjimit për atdheun e tyre !
Pas këtij prezantimi dinjitoz të voglushes Enesa, radha u erdhi nxënësve të nivelit të tretë të
shkollës shqipe, të udhëhequr nga mësuesi Ragip
Thaçi, me recitalin; "Një natë nga netët pa gjumë"
dhe "Elegji për Kosovën".
Në vazhdim për një përshendetje u ftua publicisti dhe gazetari i Bota press, Florim Zeqa, i cili
pasi uroj të pranishmit për 7 vjetorin e pavarësisë,
ndër të tjera theksoi; "Sot kur po festojmë ditën
më të bukur të historisë më të re të Kosovës, me
nderim të veqant i përulemi veprës madhore të
arkitetktit të pavarësisë së Kosovës, presidentit
historik Ibrahim Rugova, i përulemi sakrificës
sublime të familjes Jashari dhe qindra e mijëra
dëshmorëve të tjerë që ranë në altarin e lirisë për
ta bërë për të pavdekshme pavarësinë dhe lirinë e
vendit tonë".
Duartrokitjet e gjata pas këtyre fjalëve emocionuese, radhën ua lanë këngëve dhe valleve të
bukura shqipe. Pas këngës; "Oj Kosovë o djep lirie"
të kënduar nga nxënëset Njomza dhe Rinesa, vallja e ekzekutuar me një nivel të lartë artistik nga
valltarët dhe koreografët Edona Thaçi dhe Vezir
Gashi, ndezi atmosferën në mesin e bashkatdhetarëve. Pas kësaj vallje të mrekullueshme, radha
u erdhi rapsodëve popullor, Mujë Kika dhe Shkelzen Shala, të udhëhequr nga veterani i folklorit
burimor, këngë-autori shqiptar nga Prizreni Brahim Gashi.
Në fund të programit artistik, ishte "Vallja e
Kosovës", që i bëri bashkë në skenë këngëtar e
valltarë, të rinjë e të reja në vallëzim të lirë, në një
frymë festive dhe vëllazërore.
Ky organizim briliant i këtij manifestim, është
rezultat i punës së palodhshme të kryetarit të shoqatës, z. Avdi Beqiri, nënkryetarit Rexhep Berisha
dhe antarëve të kryesisë Mustafë Bojaj dhe Isuf
Mehmeti....,mësuesve të shkollës shqipe Merita
Berdica dhe Ragip Thaçi (antar i kryesisë së shoqatës), pastaj prindërve të nxënësve Sokol Sahiti,
Mentor Hajrizaj (udhëheqës i Radio Bashkimi Kombëtar në internet) dhe shumë të tjerë .

Flamujt që shiteshin nga shitës ambulant në sheshet e kryeqytetit edhe këtë vit
krahas atij

Parllaku: 17 shkurti, ditë e
krenarisë tonë kombëtare
Organizata e Bashkuara e
Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimitare të popullit shqiptar (OBVL) ka uruar
veteranët e LANÇ, ato të UÇKsë dhe gjithë popullin e Kosovës, me rastin e 7-vjetorit të
pavarësisë së Kosovës
Në urim, veç tjerash, kryetari i OBVL-së, gjeneral-lejtnant Rrahman Parllaku - Hero
i Popullit dhe Nderi i kombit
shprehet se : " Shtatë vjet pas
aktit të guximshëm e historik
të shpalljes së pavarësisë, akt
i cili i ka shërbyer jo vetëm lirisë dhe begatisë së popullit të
Kosovës, por edhe paqes e stabilitetit në rajonin tonë, jemi
krenarë për arritjet dhe sukseset e deritanishme, dhe ndjehemi shpresëplotë për të
ardhmen e sigurt të Kosovës në
Bashkimin Evropian". Parllaku
tha se "OBVL e konsideron 17

shkurtin një ditë të shënuar
jo vetëm për popullin e Kosovës
por për të gjithë shqiptarët,
ndaj dhe i gjithë kombi ynë
kujton me mirënjohje të thellë
politikën e mençur dhe vizionare të Presidentit Ibrahim
Rrugova dhe të gjithë së bashku nderojmë e përulemi përpara sakrificës së heronjve të
UÇK-së me në krye Komandantin legjendar Adem Jasharin"
Shtatë vjet pas aktit të guximshëm e historik të shpalljes
së pavarësisë, akt i cili i ka
shërbyer jo vetëm lirisë dhe begatisë së popullit të Kosovës, por
edhe paqes e stabilitetit në rajonin tonë, jemi krenarë për
arritjet dhe sukseset e deritanishme, dhe ndjehemi shpresëplotë për të për të ardhmen e
sigurt të Kosovës në Bashkimin Evropian.

Prifti përcjell urimin për vëllezërit e gjakut shqiptar
nga përroi "Kosova"

7-vjetori i pavarësisë, urim i veçantë
dhe mbresëlënës nga Argjentina
Kosova ka marrë urime nga më të
ndryshmet, me rastin e 7-vjetorit të
pavarësisë.Një ndër urimet më të
veçanta ka qenë i një prifti nga
Argjentina me prejardhje shqiptare,
i cili ka përcjellë urimet e tij nga një
përrua, që mban pikërisht emrin Kosovë.
Urimi i plotë i priftit nga
Argjentina:
"Urime për të gjithë vëllezërit e
mi dhe motrat e shqiptarëve të Kosovës, sidomos pasi shumë miq kam
atje në ditën e Pavarësisë së tij të
lavdishme, të gjithë ju jeni në zemrën time.Kosova një popull dje, sot
dhe përgjithmonë thyejnë zinxhirët e
tyre.Të gjithë shqiptarët, në qoftë se
ne jemi të bashkuar, kemi ndërtuar
Kombin e Madh, që është Shqipëria.
Vetëm ajo ka vetëm atë që na bashkon, që na integron. Shkaku i Popullit të Shenjtë Shqiptar, shtyhet,
përndjekur, ngrihet i papërmbajtshëm, e kuqe dhe e zezë, në zhvillim në një ulërimë të madhe: Rroftë

Kosova!!! Rroftë Kombi Shqiptar!!!
Rrofsh sa malet e Shqipërisë!!! Në
lavdinë e Popullit shqiptar përgjithmonë!!! Zoti e bekoftë Shqipërinë dhe
shqiptarët
kudo
që
janë.Kryepeshkop+Aleksandër.
Këto fotografi janë nga një përrua të quajtur Kosova, në Ushuaia,
Tierra del Fuego. Patagoni,
Argjentinë, fund jugore të botës. Këtu
në Amerikën e Jugut, kudo që të
shkoni, gjithmonë gjej një vëlla të
Gjakut Shqiptar...", ka shkruar Arzobispo Aleksander.
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SPECIALE
Presidenti i RSH vlerëson disa personalitete: Mirënjohje atyre që dhanë jëtën

Heronjtë e Kosovës dekorohen nga Nishani
Me rastin e 7-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, Presidenti
Nishani vlerësoi gjatë një ceremonie të veçantë të organizuar
në mjediset e Pallatit të Brigadave personalitete të shquara
me kontribute në luftën për
çlirim dhe pavarësi të saj. Presidenti Nishani i akordoi intelektualit elitar, i dëshmuar me
publikime të rëndësishme profesionale, por edhe artistike;
oficerit madhor, kërkuesit shkencor të teorisë dhe praktikës
në artin e luftës; njërit nga ideatorët dhe projektuesit e
bërthamave të strukturave të
para institucionale ushtarake;
ministrit të parë dhe themeluesit të Forcave të Armatosura
të Republikës së Kosovës, Ahmet
Krasniqit (pas vdekjes) dekoratën "Gjergj Kastrioti Skënderbeu". Kreu i shtetit vlerësoi me
dekoratën "Nderi i Kombit" pas
vdekjes veprimtarët e shquar,
luftëtarët, ushtarakët, atdhetarët: Salih Çekaj, Zahir Pajaziti, Tahir Zemaj, Agim Ramadani, Ekrem Rexha (Drini),
Indrit Cara, Luan Haradinaj,
Bekim Berisha (Abeja), Fehmi
Lladrovci, Xhevë KrasniqiLladrovci, Smajl Hajdaraj. Dhe
me "Dekoratën e Artë të Shqiponjës" Enver Malokun, Xhemal
Mustafën, Shaban Manajn, Latif Berishën, Ukë Bytyqin, si dhe
me titullin "Për merita të veçanta civile" Ismet Rracin, Agim
Hajrizin, Haki Imerin. "Historia
botërore e veçmas historia evropiane ka dëshmuar se, historitë
e popujve të vegjël kanë kaluar
nëpër portat e tragjedive të

20 TË DEKORUARIT
NGA NISHANI
1. Ahmet Krasniqi
2. Salih Çekaj
3. Zahir Pajaziti
4. Tahir Zamaj
5. Agim Ramadani
6. Ekrem Rexha (Drini)
7. Luan Haradinaj
8. Bekim Berisha (Abeja)
9. Fehmi Lladrovci
10. Xhevë Krasniqi-Lladrovci
11. Smajl Hajdaraj
12. Enver Maloku
13. Xhemail Mustafa
14. Shaban Manaj
15. Latif Berisha
16. Ukë Bytyqi
17. Ismet Rraci
18. Agim Hajrizi
19. Haki Imeri
20. Indrit Cara
mëdha. Ky vlerësim i përgjigjet
edhe historisë së popullit shqiptar, që si rrallë ndonjë popull
është ballafaquar me robërinë e
rëndë dhe iu desh të kalojë
rrugë të gjata e me sakrifica të
jashtëzakonshme për mbijetesë.
Kështu flasin faktet historike
nga lashtësia ilire e deri në ditët
e sotme, plot me ngjarje e kthesa të mëdha, ndër të cilat më e
shquara ishte epoka e Skënderbeut, kur Shqipëria e vogël,
ngadhënjeu plot 25 vjet radhazi
ndaj perandorisë më të madhe
të kohës, për t'ia rikthyer
shpresën e qëndresës për mbijetesë popullit shqiptar, i cili nga
shkëlqimi i shpatës së Skënderbeut, u vesh me krenari dhe
vetëbesim për ta vazhduar

udhën e lirisë, e cila, siç e dimë
të gjithë, ishte e gjatë dhe me
sakrifica të mëdha. Mirëpo,
pikërisht në sakrificat e mëdha,
qëndron edhe krenaria jonë e
veçantë kombëtare, që, gjithnjë
e gjithmonë bëri luftëra të drejta dhe të pastra çlirimtare dhe
kurrë luftëra robëruese", tha Nishani. Në faqet e historisë së kombit shqiptar, citoi Nishani, kapitulli më i veçantë i krenarisë
kombëtare është Kosova, martirja heroike, që, ndonëse ka
kaluar nëpër portat e tragjedisë
së madhe, si feniksi, me shekuj është ringjallur nga hiri dhe
nuk është ndalur deri në kurorëzimin e fitores së plotë, duke u
bërë shtet i lirë dhe i pavarur.
"Sot, kur Kosova shënon 7-vje-

torin e Pavarësisë, e kujtojmë
me krenari qëndresën heroike
të Adem Jasharit, i cili, me
mënyrën e flijimit historisë sonë
kombëtare ia pasuroi faqet dhe
me një akt qëndrese legjendare,
unike në historinë botërore, si
për nga forma ashtu dhe për nga
përmbajtja e saj. Historianëve u
përket që ta bëjnë vlerësimin,
por, le të më lejohet edhe mua
ta konsideroj unike në historinë
e re botërore edhe filozofinë politike dhe vizionaritetin e
strategjisë çlirimtare të Dr. Ibrahim Rugovës, i cili ia imponoi
njerëzimit doktrinën e re të
mposhtjes së robërisë, duke u
përcaktuar për 'luftën paqësore'
për çlirim me porosinë për
'mbrojten e pragut të shtëpisë' që

koha e vërtetoi se ishte çelësi
efikas për realizimin e kauzës
kombëtare të Kosovës. Dhe
pikërisht këtu vjen në shprehje
tradita luftarake shqiptare, e cila
reflekton veprime paraprakisht
të konceptuara strategjike, siç
është qëndresa heroike e Kullës
së Jasharajve në Prekaz, që
sikurse Oso Kuka në Kullën e
Barotit, e kishte të prerë vendimin: për së gjalli të mos lejohej
cenimi i pragut të shtëpisë! Ky
guxim nuk është i rastit, por
vazhdimësi e heroizmit tradicional të Drenicës, nga Isa Boletini
e Hasan Prishtina, Azem Bejta
e Shaban Palluzha e deri te Aziz
Zhilivoda dhe pinjolli i familjes
së tij, Heroi i Kosovës, kolonel
Ahmet Krasniqi", vijoi Nishani.

Krerët e lartë vlerësojnë ish-presidentin Rugova dhe Adem Jasharin

Nishani: Pavarësia, realitet i pakthyeshëm,
Rama: Nderim për të rënët e luftës

Kreu i shtetit, Kryeministri, kryeparlamentari apo dhe ministrat kanë uruar
7-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës. Presidenti Bujar Nishani i ka dërguar një
letër homologes kosovare ku përcjell
urimet më të mira për mirëqenien dhe
begatinë e Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj. "Pavarësia e Kosovës është
një realitet i pakthyeshëm dhe koha po
tregon se mbështetja e pavarësisë së
Kosovës i ka shërbyer jo vetëm Kosovës
dhe qytetarëve të saj, por edhe paqes e
sigurisë në rajonin e Ballkanit si dhe të
hapësirës europiane", shkruan Nishani.
Ndërkohë, kreu i PD-së, Lulzim Basha,
ishte i pari që shprehu urimin për 7-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës, ndërsa e
cilësoi këtë ditë historike të një gëzimi
legjitim të shqiptarëve kudo ku janë. "Deri
më sot, ne kemi arritur shumë, por
rrugëtimi ynë ende s'ka mbaruar, ai
shpesh na ballafaqon me vështirësi e të
përpjeta, shpeshherë na sprovon e na
mundon, por rruga që kemi zgjedhur është e drejta, është më e qarta, është më e
sigurta për të ardhmen tonë si komb",

shkruan Basha. Ndërsa ish-kryeministri Sali Berisha në urimin e tij, ka vlerësuar ish-presidentin Ibrahim Rugova dhe
ish-komandantin e UÇK-së, Adem Jashari, ku sipas tij, falë kontributit dhe
sakrificave të këtyre heronjve u arrit Pavarësia e Kosovës.
Edhe Kryeministri Edi Rama u është
bashkuar urimeve të politikës shqiptare
për 7-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës,
duke shprehur njëkohësisht edhe nderimin e tij më të thellë për të rënët e luftës.
Kryetari i Kuvendit, Ilir Meta, i ka dërguar një letër urimi homologut të tij, Kadri
Veseli, me rastin e 7-vjetorit të shpalljes
së pavarësisë së Kosovës. Në letrën e tij,
kryeparlamentari Meta vlerëson kontributin dhe sakrificat e figurave historike
si ish-presidenti Ibrahim Rugova dhe komandanti i UÇK-së, Adem Jashari. Po
ashtu, Meta shpreh vlerësimin e tij edhe
për arritjet e deritanishme të Kosovës,
duke shtuar se shteti më i ri i Ballkanit
ka krijuar paqe dhe stabilitet në rajon.
"Shqipëria dhe partnerët tanë ndërkombëtarë do vazhdojnë ta mbështesin fuqimisht forcimin demokratik e institucional të Kosovës, shtimin e njohjeve të
saj ndërkombëtare, si dhe konsolidimin
e perspektivës europiane për të gjithë
qytetarët e Kosovës", shkruan Meta në
Letër.
LIDERË BOTËRORË UROJNË PËR
7-VJETORIN E PAVARËSISË SË
KOSOVËS
Kryetarët shtetesh dhe personalitete
të tjera i kanë dërguar telegrame urimi

presidentes së Republikës së Kosovës,
Atifete Jahjaga, me rastin e 17 Shkurtit,
përvjetorit të shpalljes së pavarësisë së
Kosovës.
Presidenti i SHBA, Barack Obama:
"Çdo vit, vazhdoj të impresionohem me
përparimin e Kosovës si një demokraci
sovrane dhe shumetnike. Zgjedhjet historike parlamentare në qershor ia kanë
dëshmuar botës përkushtimin e Kosovës
për proceset demokratike në të gjithë
vendin. Ju përgëzoj për lidershipin dhe
këmbëngulësinë në punën tuaj me
udhëheqësit partiakë gjatë procesit të
zgjatur të krijimit të qeverisë.
Mirëpresim dhe plotësisht mbështesim integrimin e Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare. Ne mirëpresim
konkurrimin, krah për krah, me atletët
e Kosovës në Lojërat e ardhshme
Olimpike".
Mbretëresha e Britanisë së Madhe,
Elizabeth II: "Me kënaqësinë më të madhe i dërgoj Shkëlqesisë Suaj përshëndetjet e mia më të ngrohta në festimin e
Ditës tuaj Kombëtare, bashkë me urimet
e mia më të mira për lumturinë dhe begatinë e të popullit të Kosovës në vitin në
vijim".
Presidenti i Austrisë, Heinz Fisher:
"Me rastin e Ditës kombëtare të Republikës së Kosovës me kënaqësi të madhe
ju përcjell urimet e mia më të ngrohta.
Unë e shfrytëzoj këtë mundësi për t'i
shprehur urimet e mia më të mira për
mirëqenien tuaj personale si dhe për një
të ardhme të begatë të Republikës së
Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj".
Presidenti i Hungarisë, János Áder:

"Me lejoni që t'ju shpreh urimet më të
mira, Juve dhe të gjithë qytetarëve të
Republikës së Kosovës me rastin e Ditës
suaj kombëtare.
Është kënaqësi e madhe për mua se
marrëdhëniet mes dy vendeve tona janë
zhvilluar mrekullueshëm që nga shpallja e pavarësisë së Republikës së Kosovës.
Hungaria vazhdon që ta mbështesë fuqishëm të ardhmen evropiane të Kosovës; unë mund t'ju siguroj që mund të
llogaritni në ndihmën tonë për t'i realizuar synimet tuaja integruese".
President i Republikës së Turqisë,
Recep Tayyip Erdogan: "Në emër të popullit dhe timin personal ju përgëzoj sinqerisht Juve dhe të gjithë kosovarëve me
rastin e përvjetorit të shtatë të shpalljes
së pavarësisë së Republikës së Kosovës.
Theksoj besimin tim të plotë që marrëdhëniet e afërta miqësore dhe vëllazërore ndërmjet Turqisë dhe Kosovës,
të bazuara nga lidhjet e lashta historike,
kulturore dhe njerëzore, me përpjekjet
tona të përbashkëta do të barten fuqimisht në të ardhmen. Turqia do të vazhdojë edhe më tej të qëndrojë afër Kosovës
shumëkulturëshe, demokratike dhe të
prosperuar si dhe të përkrahë Kosovën
në të gjitha fushat".
Edhe kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, mori telegrame urimi nga homologët
dhe personalitete të shumta ndërkombëtare me rastin e shtatëvjetorit të
pavarësisë së Kosovës.
Në telegramet e dërguara kryeministrit Mustafa, kryeministri i Turqisë, Ahmet Davutoglu, kryeministri i Çekisë,
Bohuslav Sobotka, kryeministri slloven,
Miroslav Cerar, kryeministri hungarez
Viktor Orban, e personalitete tjera, kanë
përgëzuar qytetarët dhe Qeverinë e Kosovës për progresin dhe hapat e saj drejt
fuqizimit të gjithanshëm të shtetësisë.
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PËRKUJTIMORE
Me rastin e 115-vjetorit të lindjes

Sejfulla Malëshova, ideatori dhe luftëtari
për demokraci dhe pluralizëm në Shqipëri
Ideatori dhe luftëtari për
demokraci dhe pluralizëm në
Shqipëri Sejfulla Malëshova lindi në Malëshovë të Këlcyrës në
2 mars1900 dhe vdiq në Fier në
9 qershor1971, ku dhe u varros.
Arsimin fillor e kreu në
vendlindje, kurse studimet e
mesme i kreu në Itali në
kolegjin e Shën Dhimitrit në
Koronë, atje ku dikur kishte studiuar edhe De Rada.
Këtu së bashku me mikun e
tij Odhise Paskalin botoi revistën
Studenti Shqiptar, në të cilën
botoi edhe vjershat e tij te para.
Me pas kur do te studioje mjekësi në Romë do të botoje poemën
e tij të parë me pseudonimin
Kostandini në vitin 1923.
Kthehet në atdhe një vit më
vonë dhe do të jetë për gjashtë
muaj sekretar i kabinetit të
kryeministrit Fan Noli. Pas dështimit të Revolucionit të qershorit
do të emigrojë dhe në vitin 1926
do të fillojë studimet në universitetin Lemonosov të Moskës
për filozofi, studime që do ti përfundoje në vitin 1930. Pas një
debati në organizatën e partisë
të BS, ku bënte pjesë, do ta largojnë nga Moska dhe për tre vjet
do të punojë në një uzinë në
Kaukaz. Ne vitin 1933 rehabilitohet dhe emërohet pedagog dhe
dekan i fakultetit të filozofisë në
universitetin
Lemonosov.
Ndërkohë një vit më parë në
vitin 1932 u martua me një
moskovite me të cilën u nda pas
tre muajsh për arsye divergjencash, duke vendosur kështu të
mos martohej asnjëherë. Nuk
dua të krijoj më familje i deklaroi njërit prej miqve të tij sepse
unë jam revolucionar gjaknxehtë dhe impulsiv.
Në vitin 1934 pranohet në
Komintern dhe me këtë detyrë
vjen në vitin 1941 në Shqipëri
dhe bëhet pjesë e Këshillit të
përgjithshëm nacional-çlirimtar, aktivitet që i siguroi një
pozitë drejtuese në Shqipërinë
e pasluftës.
Në vitin 1946 do të jetë ministër i arsimit dhe kulturës në
qeverinë e Enver Hoxhës.
Ndërkohe që në vitin 1945 do të
zgjidhet kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë (LSHA), kryetari i parë i
kësaj organizate. Po këtë vit do
të botohet edhe vëllimi i tij poetik vjersha me pseudonimin
letrar Lame Kodra.
Në vitin 1946 për divergjen-

PASAPORTA E SEJFULLA
MALËSHOVËS
Vendlindja:
Sejfulla Malëshova lindi në Malëshovë të Përmetit
në 2 Mars të vitit 1900.
Arsimimi:
Kreu shkollën fillore në vendlindje. Kreu studimet në
shkollën " San Demetro Di Korona" në Siçili, në të
cilën më parë kishte ndjekur studimet edhe De Rada
Më pas ishte student i Fakultetit të Mjekësisë në
Romë.
Në vitet 1926-1931 kreu studimet në Universitetin e
Filozofisë, në Lomonosov të Moskës.
Gjuhët e huaja:
Njihte shkëlqyer me shkrim dhe këndim tetë gjuhë
të huaja por veç fushës së përkthimit ai spikaste dhe
në poezi, publicistikë dhe politikë.

ca të shumta që kishte me Enver Hoxhën në fushat e ekonomisë, kulturës dhe drejtimit të
Partisë, përjashtohet nga ajo dhe
shkarkohet nga të gjitha funksionet. Kështu intelektuali dhe
njeriu me i mirëarsimuar i Shqipërisë internohet në Fier, ku
jeton për 24 vjet, duke punuar
si magazinier në ndërmarrjen e
grumbullimit.
Pas një jetë të vetmuar në 9
qershor1971, Sejfulla Maleshova u nda nga jeta dhe u varros
në varrezat e vjetra të qytetit. Në
vitin 1993 një grup intelektualesh u kujdesen për rivarrimin
dhe ceremoninë e munguar për
përkthyesin e Internacionales,
Gëtes dhe Nekrasovit, apo poetin rebel siç i pëlqente ta quante
veten.
SEJFULLA MALËSHOVA NË
KUJTIMET E NEXHMI
BALLKËS
Zoti Nexhmi, cila është e
vërteta e peripecive të
Malëshovës në ish-Bashkimin
Sovjetik?
Atje ai kishte shkuar që në
vitin 1926 dhe ishte pranuar jo
vetëm si antar i PKBS-së, por
kishte mbaruar edhe Fakultetin
e Filozofisë. Kishte ikur nga Shqipëria pas përmbysjes së Nolit

me të cilin kishte një miqësi të
jashtëzakonshme. Madje në
qeverinë e tij, Malëshova ishte
sekretar i përgjithshëm i kabinetit.
Në verën e vitit 1933 kur Sejfullai kishte më se një vit që
punonte në Kaukaz, bëhet një
mbledhje e radhës në Byronë
politike të KQ-së të Bashkimit
Sovjetik, të drejtuar nga Stalini.
Ajo mbledhje kishte si rend dite
për të diskutuar pikërisht caktimin e rregullave të brendshme
të funksionimit të partisë. Ishte
kjo temë, që kishte flakur
Malëshovën. Çuditërisht dhe për
fatin e madh të Malëshovës, në
fjalën e Stalinit u vu theksi saktësisht për mënyrën e funksionimit të partisë në idetë dhe në
parimet, që një vit më parë i
kishte mbrojtur Malëshova.
Stalini kishte ngritur zërin,
duke thënë se të gjithë ata komunistë, që nuk kanë qenë dhe
nuk janë dakord me parimet e
përmendura kanë ide të qëllimshme kundër rrugës së partisë
sonë.
Vetëm kaq mjaftoi që e gjithë
organizata, e cila një vit më parë
kishte përjashtuar Sejfulla
Malëshovën, të shkrihej tërësisht si organizatë partie dhe
Sejfullai të rehabilitohej në
mënyrë të menjëhershme. Kjo
për të do të thoshte që të kthehej në Moskë dhe të kishte
mundësi të ushtronte profesionin e tij si intelektual.
Por nuk mjaftoi vetëm ai rast
fatlum, që atij i çeli në mënyrën
më të papritur në atë verë të
1933-it, pasi një tjetër dritë
jeshile iu hap përpara.
Për çfarë rasti bëhet fjalë?
Sa u rikthye në Moskë në
vitin 1933, mësoi se në Universitetin Lomonosov, ku ai tre vjet
më parë kishte qenë student,
vdiq dekani i Fakultetit të Filozofisë, i cili më parë kishte qenë
edhe pedagogu i tij. Nuk vonoi

Aktiviteti
1924- Sekretar i përgjithshëm i kabinetit qeveritar
të Fan Nolit
1931- Bëhet anëtar i PKBS-së
1933- Pedagog dhe dekan në Universitetin e Filozofisë në Lomonosov të Moskës
1934- Bëhet anëtar i Kominternit
1941- Kthehet në Shqipëri
1943- Bëhet anëtar i Këshillit të Përgjithshëm Antifashist Nacionalçlirimtar
1945- Ministër i Arsimit dhe i Kulturës
1946- Përjashtohet nga partia dhe shkarkohet nga të
gjitha detyrat
1947- Izolohet në Fier, ku i ndalohen të gjitha botimet dhe përdhoset psikologjikisht, duke e vënë në
punë tepër të rëndomta.
1971- Vdiq në vetmi, në banesën e tij në Fier.

as një muaj nga ai njoftim, kur i
shkon një ftesë nga universiteti me të cilën i krijohej mundësia për të konkurruar për vendin e pedagogut, që kishte mbetur bosh. Në atë çast, ai mësoi
rregullat e emërimit të një pedagogu në universitetin e famshëm, ku ftoheshin në
konkurim ish-studentët më të
shkëlqyer të pesë viteve të fundit. Në 100 konkuruesit me kombësi nga shumë vende të botës
fitoi pikërisht djaloshi nga Shqipëria, Sejfulla Malëshova.
Është e vërtetë se ai ka qenë
i martuar një herë në Moskë?
Është e vërtetë një gjë e tillë.
Ai në periudhën që ka qenë në
Bashkimin Sovjetik ka qenë i
martuar. Ishte viti 1932, kur
vendosi të krijonte familje, duke
u martuar me një komuniste
nga Moska, por që për divergjenca të theksuara mendimesh ajo
martesë nuk zgjati as tre muaj.
Pas saj ai vendosi të mos martohet asnjëherë.
Unë këtë gjë e mësova në
periudhën e parë pas Çlirimit,
kur ai ishte ministër i Arsimit
dhe unë zëvendës i tij.
Mosmarrveshjet politike të
Malëshovës me Enver Hoxhën
Kur e pyesja shpesh, ai dëgjonte me vëmendje dhe më së
shumti nuk reagonte. Pas kësaj
teme e merrte fjalën, duke e
çuar bisedën te problemet, që i
lindnin në Byronë politike dhe
në Komitetin Qendror të Partisë.
E shikoja që e shqetësonte

shumë mënyra e kryerjes së
punëve politike. Ai kishte
shumë
pakënaqësi
me
mënyrën e funksionimit të autoritarizmit brenda radhëve të
udhëheqjes politike. Me Enverin nuk i kishte punët mirë dhe
shpesh e theksonte që nuk duhej ta kishte ndihmuar në Berat, kur në Plenium desh i dhanë
shkelmin.
Ishte e zakonshme kjo gjendje e tij dhe më dhimbsej jo pak,
prandaj detyrohesha t'i thoja
shpesh që të rrinte urtë se këtë
tip kishte pasur që e kishte pësuar dhe në Bashkimin Sovjetik, që ishte dënuar duke u
shndërruar në punëtor të rëndomtë. Por, ai nuk donte t'ia
dinte për ato këshilla.
Ti e di se luftën e nisur në
Pleniumin e Beratit kundër Enver Hoxhës nuk do ta ndërpres
në mes sido që të jetë. Në Berat,
ne i lamë gjërat pezull me pretendimin që të ridiskutoheshin
mirë edhe një herë pas çlirimit,
kur partia ta kishte bërë kongresin dhe të kishte zgjedhur
organet e saj legjitime.
Tani unë do të kërkoj brenda
në byronë politike, që të mbahet
qëndrim për vetë Enver Hoxhën,
i cili nuk njeh parime dhe statut partie në mënyrën e drejtimit dhe të veprimit të tij politik".
"Por ai është kryeministër tani
dhe nuk ka më pozitat që kishte
në Berat, ku u ndodh papritur në
minorancë, i thashë jo pak i
shqetësuar kur dëgjova sërish
nga goja e Sejfullait qëllimet që
i kishte vënë vetes".
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PËRVJETORI
Në faqet e historisë së Brigadës së VII-të Sulmuese radhiten shumë partizanë e kuadro që ranë në ballë të luftës

71-vjetori - Brigada e VII-të S, një nga brigadat
më të shquara të Ushtrisë Nacionalçlirimtare
Brigada e VII-të Sulmuese
u formua më 17 mars 1944 në
Vlushë të Skraparit, Komandanti ushtarak ishte Gjin
Marku, ndërsa komisarët politikë ishin Kadri Hoxha dhe
Adil Çarçani. Dy muaj më parë
këtu në Vlushë nazistët gjermanë vranë 114 skraparllinj,
duke përfshirë edhe ata të fshatrave Krushovë, Kapinovë e
Turbehovë.
Me të marrë urdhërin, Gjin
Marku iu vu punës organizuese të kësaj Brigade. Në shtëpinë e Kahreman Yllit, në
prani të Myqerem Fugës u bë
organizimi i Brigadës. Batalioni i Parë u formua kryesisht
me partizanë të Qarkut të Beratit me një kompani nga
Devolli, Batalioni i Dytë kryesisht me partizanë të grupit të
Skraparit, ndërsa Batalioni i
Tretë u formua nga partizanë
të Qarkut të Gjirokastrës, me
në krye Gani Nivicën (dëshmor), me një kompani nga
Batalioni i Dëshnicës.
Në garnizonin e Beratit e
kryesisht në Kuçovë kishte
pak gjermanë, kryesisht kishte forca të Ballit Kombëtar dhe
të Gjindarmërisë. Mbrojtja ishte organizuar kryesisht me
pikëmbështetje të forta. Mund
të
përmendim
Kalanë,
Shëndëllinë, Lisin e Beçit dhe
vetë kazermat ushtarake.
Kuçova, vetë fusha e Otllakut
dhe Ura Vajgurore kishin të
tjerë garnizone mbrojtje.
Këto objekte, të lidhura me
copa transhe dhe hendeklidhje përbënin një mbrojtje të
fuqishme, me të cilat do të përballej Brigada e VII-të. Sekreti
i armikut qëndronte në
shumëllojshmërinë e pozicioneve të zjarrit. Disa nga këto
ishin të pushtuara dhe disa jo.
Tanket nuk qëndronin në
qytet. Ato afroheshin pranë
kazermave vetëm kur partizanët e Brigadës së VII-të e rrezikonin qytetin.
Pas urdhërit të Komandantit vinin urdhëra të tjerë, të
nënshkruara nga Spiro Moisiu
për çlirimin e Beratit, për përballimin e Operacionit të qershorit, për çlirimin e Kuçovës
etj. Për çlirimin e Beratit
dhanë ndihmesën e tyre vetë
beratasit. Qysh në goditjen e
parë mbi harkun e parë
mbrojtës ra partizani Thoma
Shqina, një nga të rinjtë e zjarrtë të këtij qyteti. Po atë ditë
ra Rahmi Stropani nga treva
atdhetare e Devollit. Nuk
mund të numërohen aktet
heroike të partizanëve nga
Zona e Skraparit dhe e Dëshnicës.
Në faqet e historisë së
Brigadës së VII-të Sulmuese
radhiten shumë partizanë e
kuadro që ranë në ballë të
luftës. Po përmendim disa nga
kuadrot drejtuese politikë:
Koli Myzeqarin, Skënder Libohova, komandant batalioni,
Haxhi Dokon, Fahri Zaimin,
Mehdi Vilën, Loni Odriçanin,
Thimi Tanin, Naim Gurin, komisar kompanie.
Në kujtimet e tij, Myqerem
Fuga kujton: "Ngritën këshil-

lat apo u rizgjodhën këshillat
nacionalçlirimtarë në zonën e
nahijes së Beratit, në Sulovë,
në zonën e Shpriagut, në
zonën e Tërpanit dhe deri në
zonat e thella të Roskovecit, të
Myzeqesë e të Dumresë".
Përkrah Brigadës së VII-të
vepronte edhe Grupi i Skraparit. Veprimet luftarake i kordinonte
Komandanti
i
Brigadës, Gjin Marku me Komandantin e Grupit të Skraparit, Njazi Çepanin. Një punë
të mirë kuadrot e kësaj Brigade bënë edhe me organizatën e rinisë. Batalioni i dytë u
kthye nëpër fshatrat e Komunës së Potomit dhe asaj të
Çepanit, ku me dhjetra partizanë të rinj shtuan radhët e
Brigadës. Goditjet e njëpasnjëshme të batalioneve të
Brigadës kanë qenë të furishme të cilat arritën deri në
Mollas të Sulovës, kurse nga
krahu i majtë deri në afërsi të
Fierit.
Nuk mund të lëmë pa përmendur punën e shoqes
Shpresa Hoxha (Fuga) në Skrapar, në Berat e deri në Fier
e Dumre. Në punën organizuese në Qarkun e Beratit u dalluan mjaft kuadro, sa është e
vështirë t'i rradhisim të gjithë.
Veprimet luftarake të Brigadës
në përballimin e Operacionit
të qershorit qenë të tilla që i
detyruan qysh në fillim forcat
gjermane të tërhiqeshin në
Berat. Meqënëse disfata e këtyre forcave deformonte planet për të dalë në bregdetin shqiptar, filloi përsëri sulmi drejt
Paraspuarit e Qafë-Shkozës
dhe takimi i këtyre forcave do
të bëhej në Kreshtat jugore të
Skraparit. Tre kuadrot kryesore Gjini, Kadriu dhe Neshati
ishin në Kongres të Përmetit.
Iu deshën Adil Çarçanit, Ramiz Alisë dhe Njazi Demit t'i viheshin kundërveprimit të
forcave armike-tregon Myqerem Fuga.
BETEJAT HEROIKE
KUNDËR GJERMANËVE
Në Arkivin Qëndror të Ushtrisë është një copë radiogram
që udhëzon forcat partizane në
rast shpartallimi, të përqëndrohen tek stanet e Sinan Leshnjes në Turbohovë dhe te shtëpitë e Feim Gërmenjit, tek

mullinjtë, me parrullën dhe
kundërparrullën "Lufta-Liria".
Po ku i dinin këto vende kaq
të fshehta?! Kjo ndodhte sepse
vetë komandanti i kishte shkelur me kohë këto vende. Jo
pa qëllim e dërgonin atë radiogram Myqerem Fuga dhe Aqif
Ylli që komandonte detashmentin e ruajtjes së Shtabit.
Por ajo që ngjalli habinë e partizanëve të Brigadës dhe të të
gjithë ushtrisë partizane që
forcat e kësaj Brigade kryen
natën atë manovër të guximshme, do të mbetet historike.
Ndërsa gjermanët u hodhën
përtej Osumit e Çorovodës,
forcat e Brigadës kaluan në
marenë e Kakrukës, në anën
tjetër të Osumit, por kjo
kërkonte guxim, fshehtësi e
disiplinë.
Këta ishin partizanët trima
të Brigadës së VII-të Sulmuese. Më 10 qershor u grumbulluan tek Stanet e Babait,
rrëzë malit Tomorr. Pas analizës kaluan në lojra të bukura
dhe festuan fitoren për çlirimin
e Beratit. Ditën e fundit u vra

partizani Thoma Arbëri. Para
se të niseshim për në Veri të
Shqipërisë u grumbulluam në
Mollas të Sulovës.
Na u shtua efektivi me 150
partizanë të rinj nga qyteti i
çliruar i Beratit. Kush ndihmoi
më tepër për organizimin e
tyre? Të gjithë kuadrot, beratas por veçanërisht Myqerem
Fuga e Luan Qafëzezi. Marshimi i gjatë na lodhi, por më 19
tetor 1944 u ndodhëm përpara
Shënpalit e Gëziqit të Mirditës
dhe përpara urës së Fanit. Ajo
që tërhoqi vëmendjen e partizanëve dhe të popullit të këtyre anëve ishte kalimi në befasi i batalionit të II-të dhe të
Batalionit të IV-të me në krye
Komandantin e Brigadës para
se të sulmohej Shënpali dhe
kjo qe një veçori e lavdishme.
Pasi u morr Shënpali filloi ajo
luftë që do të mbahet në histori. Gjermanët u munduan
me çdo kusht që ta mbanin të
hapur këtë rrugë, kurse partizanët kurrsesi nuk i lejonin.
Në krah të Brigadës së VIItë arriti Brigada e VI-të dhe në
krah të majtë Brigada e XXIItë. Për 6 ditë e netë jehoi ajo
luftë e paparë ku dhanë jetën
35 partizanë dhe u plagosën 40
të tjerë. Do të ndalem pak në
veprimet e Batalionit të III-të.
Pasi pushtoi Rubikun, u qep
lart në malin e Melungut, tek
sheshi i Shpardhës; rrethoi
dhe shtiu në dorë këtë bazë të
rëndësishme . Lufta vazhdoi
nga ura e Matit deri në
Shëngjin, ku ngeli si lapidar
partizani Bektash Guri. Me
këto luftime që zhvilloi kryesisht Batalioni i III-të thuhet
se u vranë 100 gjermanë dhe
u dëmtuan 40 automjete, por
çfarë thonë dokumentet e vetë
gjermanëve? Divizioni i ushtrisë gjermane për këtë rajon

vërteton se u vranë 111 gjermanë dhe u dogjën 12 automjete. Kjo është përgjigja për ata
që kanë tendenca të nënfleftësojnë luftën partizane. Për shkak të kufizimit të materialit
nuk mund të vëmë emrat e
atyre që u vranë në këtë luftë,
por do të përmendim çlirimin
e Shkodrës më 29 nëntor 1944.
Në ditarin gjerman kjo jepet
qartë në një tekst me rënien
e Kotorit!
LUFTIMET NË MAL TË ZI
Nuk mund të lë pa përmendur luftën në Malin e Zi, sakrificat që bënë partizanët Veip
Çepani (Goga) dhe Pero Nepravishta, të cilët mbetën invalidë të përjetshëm. Në fitoren që patëm në Zejmen dhe
Grykë-Manati, gjatë rrugës dy
aleatë anglezë na ndihmuan
shumë për të minuar rrugën.
Gjithashtu na ndihmuan edhe
në Grykën e Moraçës në Malin e Zi.
Zbuluesit tanë e kaluan lumin Drinos. Tek partizanët
tanë ishte ngulitur thellë
dëshira për të vazhduar luftën
deri në Berlin. Por pa pritur
vjen urdhëri "Divizioni i VI-të
të këpusë kontaktin me
armikun dhe të kthehet në
Shqipëri!". Komandanti i Divizionit e lexoi këtë urdhër në të
gjithë efektivat dhe proteston:
Falë kësaj proteste vjen urdhëri nr.3: "Divizoni të niset
për në Kosovë".
Me rastin e 71 vjetorit të
Brigadës kujtojme me nderim
e respekt të gjithë ata që i
dhanë jetën kësaj lufte dhe
nuk jetojnë më, si: Adil Çarçanin, Gjin Markun, Kadri Hoxhën, Muharrem Fugën, Njazi
Demin, Myzafer Trebeshinën,
Irfan Peshtanin, Luan Qafëzezin, Mustafa Beqon, Ismail Gjerbësin, Tajar Grepckën, Novruz
Gjerbësin, Kajmak Qerimin
(Kaloçin), Novruz Malindin,
Adil Prishtën, Xhavit Strugën,
Habib Seitllarin, Foto Pukën,
Mark Çukun, Miti Teneqexhiun, Rushit Dervishin e shumë
të tjerë.

FAQE 6

Mars 2015; Nr. 3(315)

AKTUALITET
Takimi i parë i ministrave të Mbrojtjes së vendeve aleate, që pas Samitit të Uellsit, në shtatorin e vitit të kaluar

Ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli merr
pjesë në Ministerialin e NATO në Bruksel
Ministrja e Mbrojtjes, znj.
Mimi Kodheli, mori pjesë në
takimin e ministerialit të zhvilluar në Bruksel. Ky ishte
takimi i parë i ministrave të
Mbrojtjes së vendeve aleate,
që pas Samitit të Uellsit, në
shtatorin e vitit të kaluar.
Takimi u hap me diskutimet
rreth vendimeve të marra në
Uells dhe me shikimin drejt
Samitit të Varshavës në
2016, për t'u fokusuar më tutje me planet e veprimit për
gatishmërinë.
Një çështje e rëndësishme
që u diskutua ishte komisioni NATO - Gjeorgji, ku i pranishëm ishte edhe ministri
gjeorgjian i Mbrojtjes. Gjatë
këtij sesioni u diskutua mbi
kontributin e madh që po jep
aktualisht Gjeorgjia në "Resolute Support Mission" në Afganistan, si kontribuesi i
dytë më i madh joanëtar. Shqipëria u angazhua se do të
jetë e pranishme në misionin e NATO në Gjeorgji.

Gjendja e krijuar në lindje dhe jug të kufijve të Ale-

ancës, ishte tema tjetër e
diskutimeve gjatë këtij min-

isteriali. Zhvillimet politiko ushtarake në Rusi dhe Lind-

jen e Mesme kërcënojnë në
mënyrë të vazhdueshme sigurinë e vendeve anëtare. Si
rrjedhojë përforcimi i masave
të marra gjatë Samitit të
Uellsit është e vetmja
përgjigje e NATO.
Ministrja e Mbrojtjes znj.
Kodheli, në fjalën e saj, rikonfirmoi
mbështetjen
e
palëkundur dhe të menjëhershme të Shqipërisë ndaj të
gjitha kërkesave të NATO. Ne
jemi këtu për t'u përgjigjur
vendimmarrjeve politiko ushtarake të Aleancës. Ajo
siguroi që Shqipëria po
ndërmerr hapa të rëndësishëm në rritjen e kapaciteteve operative të Forcave
të Armatosura për të rritur
aftësinë për t'u përgjigjur situatave të ndryshme dhe për
t'i ardhur në ndihmë Aleancës. Gjithashtu, bëri të sigurtë që, Shqipëria i njeh
Ukrainës dhe Gjeorgjisë
kufijtë që njeh NATO dhe
OKB.

nënvizuar ministrja Kodheli.
Ky është hapi i parë drejt
përmirësimit të mëtejshëm
që do i bëjmë efektivëve të
Forcave të Armatosura. Për
të gjithë ata që këtë të drejtë
e kanë pasur, por nuk e kanë
ushtruar do ta marrin në
formë monetare, por ndërkohë do të marrin një asistencë
të tillë, një sasi parash dhe
të gjithë ata që jo domosdoshmërisht shkojnë në stërvitje
apo janë roje, sepse unë mendoj që edhe dikush që është
në shtab dhe nuk është në
stërvitje, duhet të konsiderohet pjesë e një trupe, që është kjo trupë që jemi të gjithë
bashkë.
Ne menduam që t'i bënim
një propozim qeverisë, të cilin qeveria e kaloi javën që
shkoi, ku duke filluar që nga
pagesat më të ulëta shpërbli-

mi do të jetë pak më i madh
dhe tek pagesat më të larta
shpërblimi do të jetë më i
vogël.
Gjithashtu jemi duke parë
drejt përmirësimit të mëtejshëm të kushteve në të cilat
jetoni dhe punoni. Do të ketë
përmirësime të tjera që do të
lidhen me strehimin, do të
vazhdohet me legalizimet e
të gjithë ndërtesave, ish
ndërtesave ushtarake të
kthyera në banesa në vite,
por të palegalizuara, të pavendosura brenda ligjeve të
shtetit,
pa
certifikata
pronësie. Janë më shumë se
375 familje ushtarakësh aktivë ose jo të cilat e kanë
fituar këtë të drejtë në një
mënyrë ose një tjetër, por që
gjenden përpara faktit që ata
jetojnë prej më shumë se 20
vitesh në një banesë, ndofta

fëmijët e tyre janë lindur dhe
rritur atje, por që nuk disponojnë një dokument, i cili
i bën ata pronar të shtëpive
ku jetojnë. Nuk do të jetë ky
hapi i dytë dhe i fundit,
përkundrazi ne jemi duke
punuar në mënyrë, që të paktën për profesione apo specialitete të caktuara kemi
filluar studimin me kohë të
unifikimit të pagesës së tyre
me pagesën e të njëjtit profesion në struktura të tjera.
Unë besoj fort dhe shpresoj që
Komanda Mbështetëse do të
vazhdojë të jetë në krye të
punëve për të treguar që
gjërat bëhen edhe në kushtet e disa mungesave të konsiderueshme,
por
me
shpresën që ato do të dhe
mund të përmirësohen, ka
përfunduar fjalën e saj ministrja e Mbrojtjes Kodheli.

Kodheli takon efektivët e
Komandës Mbështetëse
Kodheli: Qeveria
ka rikthyer trajtimin me ushqim
për FA. Qeveria e
shkuar jo vetëm që
u hoqi ushqimin
një pjese të
Forcave të Armatosura, por edhe aty
ku e lanë e bënë të
pazbatueshëm.

M

inistrja e Mbrojtjes,
znj. Mimi Kodheli, e
shoqëruar nga shefi
i Shtabit të Përgjithshëm të
FA, gjeneralmajor Jeronim
Bazo, ishte t në Komandën e
Mbështetjes, ku u takua me
efektivët e kësaj komande.
Me këtë rast, znj. Kodheli
falënderoi trupat e kësaj komande për angazhimin e
tyre në operacionin për përballimin e përmbytjeve të shkaktuara ditët e shkuara në
disa zona në jug të vendit.
Ministrja e Mbrojtjes gjithashtu vlerësoi kontributin e
dhënë nga ky repart gjatë
këtij viti, duke u ndalur
posaçërisht tek angazhimi i
tyre në operacionin për
dërgimin e municioneve nga
Shqipëria në ndihmë të
qeverisë së Irakut, krah aleatëve.
"Ka qenë angazhimi dhe
puna juaj që e ka bërë Shqipërinë të ndjehet krenare

dhe mua personalisht të
marr vlerësimet më të larta
nga partnerët tanë në
takimet bilaterale që kam
zhvilluar", tha znj. Kodheli.
Më tej, znj. Kodheli garantoi për vullnetin e palëkundur
të qeverisë shqiptare për të
përmirësuar gjithnjë e më
shumë kushtet e jetesës dhe
të punës së ushtarakëve. Ajo
u ndal sidomos tek vendimi i
fundit i Këshillit të Ministrave
për disa ndryshime në Vendimin nr. 668, datë 7.8.2013 të
Këshillit të Ministrave "Për
trajtimin me ushqim të ushtarakëve të FA të RSH" dhe për
disa ndryshime në Vendimin
nr. 524, datë 30.7.2004, të KM
për masën dhe mënyrën e kompensimit të qirasë së
banesës dhe të ushqimit të
ushtarakëve të FA të RSH", të
ndryshuar.
Korriku i vitit 2013, theksoi ajo, i gjeti Forcat e Armatosura me një vendim, i cili
dëmtonte cilësinë e jetës dhe
të punës, por edhe dinjitetin
e ushtarakëve. Një vendim i
marrë me synimin për të
mbushur gropat e errëta të
buxhetit të mbrojtjes duke
hequr trajtimin me ushqim
të ushtarakëve. "VKM e korrikut të vitit 2013 në pjesën
më të madhe të saj ka qenë
e pazbatueshme.
Qeveria e shkuar jo vetëm
që u hoqi ushqimin një pjesë
të Forcave të Armatosura, por
edhe aty ku e lanë e bënë të
pazbatueshëm. Qeveria aktuale ka menduar ta zgjidhë
këtë pjesë duke bërë kompensimin në lekë aty ku
është e pazbatueshme", ka
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INTERVISTA
Rrëfimi i shkrimtarit për atë që ka ndodhur në vitet '90 dhe pse mosbesimi vijon edhe sot tek shqiptarët
Shkrimtari i madh Ismail Kadare ka folur në emisioni "Shqip"
me Rudina Xhungën për çmimin e
madh të Jeruzalemit, por edhe për
atë që po ndodh në vendin tonë.
Për Dosjet dhe për ikjen e kosovarëve. Rrëfimi i shkrimtarit për
atë që ka ndodhur në vitet '90 dhe
pse mosbesimi vijon edhe sot tek
shqiptarët.
Rudina Xhunga: Ishte një
ceremoni e jashtëzakonshme
ceremonia e çmimit, ne YMCA,
Jeruzalem. Çfarë lloj çmimi
është ky në kategorinë e çmimeve tjera që ju keni marrë?
ISMAIL KADARE: Është e
vërtetë që dimensionet e
kremtimit të tij janë shumë të
ndjeshme, shumë të fuqishme.
Ishte presidenti i vendit, i cili
foli relativisht gjatë, gjë e rrallë,
dhe foli si profesionist, duke
analizuar veprën në mënyrë
konkrete.
Presidenti
paraardhës, ishte gjithashtu
njohës dhe mik i letërsisë, unë
e kam takuar disa herë, madje
një herë ka bërë diçka të çuditshme. Me rastin e daljes së librit tim "Piramida" u bë një promovim për botimin në gjuhën
hebraishte. U habita kur më
thanë do ta kryesoj vet Shimon
Perez. E kryesoi takimin si profesionist, me librin përpara, me
nënvizime, duke theksuar anë
të ndryshme. Dmth në këtë
vend ka një traditë shumë të
bukur që çmohet letërsia në
nivelin më të lartë. Ky vend ka
një status për t'u pasur zili në
botë
Presidenti në fakt më bëri
përshtypje kur fliste për librin
tuaj "Aksidenti". Menjëherë
shkova më pas ta gjeja librin
në hebraisht. Kishte shumë
libra të tjerë tuaj, të botuar.
Këtu, ju keni shumë lexues .
KADARE: Libri "Aksidenti",
është një libër i imi, i zakonshëm, nuk është as ndër të
shquarit, as ndër ata më të paktët, si të thuash. Për çudi këtu
ka pasur përhapje dhe sukses
të ndjeshëm. Ky është fakt.
Edhe unë u çudita kur përmendi disa herë këtë roman,
siduket i ka pëlqyer mjaft.
Më ka bërë përshtypje, kur
kam intervistuar dy shkrimtarë izraelitë Amos Oz dhe
David Grossman dhe të dy flisnin për ju. Madje nuk harroj
fjalën e Amos Oz: "Ka hapur një
dritare për mua për të njohur
Shqipërinë, e kam njohur
nëpërmjet tij". Çfarë bisede
bën një shkrimtar me një shkrimtar tjetër?
KADARE: Është shumë e lehtë kur niveli i shkrimtarëve
është pak a shumë i njëjtë,
psikologjia e tyre është pak a
shumë e ngjashme. Tjetër gjë
është kur një shkrimtar është
tepër i njohur, tjetri më pak i
njohur e që dëshiron të njihet
dhe bëjë karrierë por ska arritur ende.
R.Xh: Jeni ju i pavëmendshëm ndaj çmimeve? I keni
marrë të gjithë çmimet që keni
dashur?
ISMAIL KADARE: Në botë ka
shumë çmime, por njeriu nuk
mund të dalldiset pas çdo çmimi që merr. Çmimet kryesore
dihen kush janë, unë kam marr
disa ndoshta shumicën e çmimeve kryesore, që është Man
Booker Prize, i cili jepet nga Bri-

ISMAIL KADARE: DOSJET,
TURP QE NUK JANE HAPUR

tania e Madhe. Është çmimi që
jep Spanja , çmimi Princi Asturias, ka disa ditë që është bërë
Princesha Asturias ngaqë Princi u bë Mbret. Çmimi tretë më i
rëndësishëm është ky i Jerusalemit megjithëse nuk mund të
thuash se është aq i njohur sa
këta në planin e përditshëm,
por është shumë i fuqishëm, i
theksueshëm nga ana morale,
edhe temën e ka të bukur, jepet
për lirinë në letërsi. Një çmim
që e çmojnë shumë sidomos
shkrimtarë që vijnë nga një botë
problematike, nga një botë ende
e pasqaruar mirë, siç është bota
ish komuniste, ende me arkiva të mbyllura. Unë e thashë dje
edhe në fjalim, që Shqipëria
është shteti i fundit në hapjen
e dosjeve sekrete. Liria është
gjëja më sublime që ka krijuar
njerëzimi, madje qëndron mbi
njerëzimin vet. Nëse mund të
mburret njerëzimi me diçka
është se ka krijuar paradigmën
e lirisë, por që ai ende nuk e arrin dot. Njerëzimi është nën
nivelin e lirisë.
Ka një debat të madh për
hapjen e dosjeve. Gjithmonë
përsëritet ky debat, duket
sikur je afër dhe asnjëherë nuk
ndodh.
KADARE: Eshtë një turp që
kjo nuk po ndodh. Nuk ka asnjë
arsye objektive që mos të
ndodhë. Ka shumë avokatë të
moshapjes së dosjeve që gjejnë
nga mënyrat më meskine për
ta përligjur. Disa fillojnë nga një
frazë që duhet ta keni dëgjuar
shpesh; ata që bërtasin më
shumë për hapjen e dosjeve e
kanë mizën nën kësulë. Kjo
është një mënyrë shumë dinake, vulgare dhe meskine për
ta bllokuar procesin. Njerëzit
thonë se prit se unë nuk po flas,
mos kujtojnë të tjerët se kam
ndonjë dosje. Janë mënyra të
ulëta, dekurajuese. Ç'ti
hapësh? Ato janë prishur të
gjitha, janë vjedhur; thonë të
tjerë. Asnjëherë nuk ka hapje
dosjesh dhe arkivash, pa nxjerrë të vërteta të mëdha, pa nxjerrë të vërteta të hidhura për një
shoqëri. Mirëpo bllokimi që i ka
bërë Shqipëria vite me rradhë,

justifikimet që kanë bërë
pseudoanalistët , ndonjëherë
mediat, akademikët, kanë një
marrëveshje
dinake
të
përgjithshme që kjo gjë mos të
ndodhë. Kjo gjë na turpëron,
sepse vendet e tjera sidoqoftë,
mirë apo keq i kanë hapur, ne
jemi në gradën më të fundit në
Europë dhe nuk vazhdohet me
arsyetime boshe për të kryer
një gjë që duhet kryer. Shqyrtimi i ndërgjegjes njerëzore është absolut. Nuk është një luks,
është një domosdoshmëri, nuk
është një trill a kapriço, jo është i detyrueshëm.
Hapja e dosjeve nuk është
kuriozitet. Çdo vend që ka shkuar përpara, falë kësaj ka shkuar.
Pse ju mendoni që mund ta
çoj përpara Shqipërinë hapja
e dosjeve?
KADARE: Vetvetiu e çon përpara. E nuk është siç thonë
disa se do ndodhë tragjedi, do
të ndodhë armiqësi, do të
ndodhë ftohja e madhe. Jo, nuk
është e vërtetë. E vërteta sado
e hidhur të jetë ka logjikën e
saj, ka një gjë pozitive brenda.
Ju folët për dosjet ashtu siç
pranuat edhe faktin se vepra
juaj ka një problem me lirinë
për shkak se është vepër e shkruar në robëri. I ktheheni
shpesh shpjegimit të veprës
suaj, e ndjeni ju të nevojshme
ta shpjegoni veprën, veten, Ismailin, Kadarenë?
KADARE: Ke disa detyrime
kur je person publik. Unë mund
të them mos më çani kryet,
merruni ju, bëni ç'të doni, unë
jam shkrimtar e nuk merrem,
por herë pas here duhet të merresh, kur mashtrimi bëhet kaq
publik, kur kalon çdo kufi, saqë
është mëkat ta lësh të përhapet akoma më shumë. Më vjen
turp ta përmend si shembull se
është fare vulgar, por është
hapur një legjendë sikur unë
paskam sharë refugjatët shqiptarë. U bë gati gjë zyrtare, u
detyrova të ndërhyj dhe nuk ia
dola. Mashtrimi ishtë aq i fortë,
saqë e mundi të vërtetën. Kohët e fundit ndodhi një ngatër-

resë me një revistë të huaj, i
doli emri dikujt, e ky mashtrim
u vu në revistë ndërkombëtare.
Revista më pas kërkoi ndjesë.
Është mirë, kur ka raste të tilla, të ndërhysh. Rasti i shkrimtarëve që kanë krijuar në
joliri, në robëri, kjo është gjithashtu një nga rastet e mashtrimeve, që kanë prirje të
bëhen zotëruese. Thuhet se ne
që kemi shkruar në atë kohë
vetvetiu kemi bërë letërsi të
keqe, ose letërsi që s'ka pse të
jetojë më. Ky problem duhet
sqaruar. Letërsia është absolutisht shpërfillëse nga regjimi
shoqëror, regjimi mund t'i
bjerë në qafë, mund ta fusë në
burg, ta pushkatojë shkrimtarin, ta torturojë por s'ka ç'i
bën letërsisë, nuk e ndryshon
dot letërsinë. Fakt që në kohën
e Stalinit, në ish Bashkimin
Sovjetik janë bërë tmerret më
të mëdha dhe prapë shkrimtarët më të shquar të
shekullit janë ata që kanë jetuar nën presionin stalinist.
Letërsia është kundërshtim i
tiranisë. Nëse është letërsi
normale është antitiranike.
Vetëm letërisa e keqe nuk është as antitiranike, nuk është
asgjë në të vërtetë.
Në fakt nuk kanë dashur të
thonë se letërsia juaj ishtë e
keqe, kanë dashur të thonë se
letërsia juaj, ju bën juve përfaqësues të realizmit socialist.
KADARE: Kjo s'ka asnjë kuptim. Çfarë kuptimi ka realizëm
socialist? Realizëm i kohës së
socializmit, është fare normale.
Letërsi e kohës së komunizmit. Letërsi e realizmit socialist është letërsia që u krijua në atë kohë. Kjo fjalë as e
dëmton, as e justifikon, as e
lavdëron, nuk bën asgjë, është
thjesht një term që e tregon,
asgjë tjetër. Këtu janë thjesht
spekullime të pafundme që
bëhen. Disa thonë se na
mbytën këto shkrimtarët e realzimit socialist, disa thonë se
këta kanë mbetur po këta korifej edhe sot. Po kush i cakton
këta si korifej? Letërsia ka ligjet e saj, s'ke ç'i bën ti si shtet.
Letërsinë nuk e prish dot regjimi, letërsinë e prishin vet shkrimtarët. Pra nqs një regjim
fabrikon shkrimtarë të pandërgjegjshëm, vetëm ata mund
ta prishin letërsinë. Ashtu si
një mur nuk ke nevojë ta rrëzosh duke e goditur me top, me
artileri, por i vë tulla të këqija,
që kur të kalojë pak kohë, të
rrëzohet vetë. Pra po ne mund
ta prishim letërsinë, po ne
mund ta ndreqim. Ne jemi
përgjegjës për të këqijat e saj,
ne kemi meritën për të mirat e
saj, ne shkrimtarët. Askush
tjetër.
Po demokracia çfarë ndikimi ka te letërsia?
KADARE: Për çudi as
demokracia, as liria që është
gjëja më sublime në botë nuk e
përmirëson dot letërsinë, ky

është vërtetimi i kumit të pavarsisë së saj.
Dua t'i rikthehem edhe
njëherë momentit që është
folur për njerëzit që ikin, për
njerëzit që lanë Shqipërinë.
Është shkruar shprehimisht,
Ismail Kadare tha se ata janë
jashtëqitja e kombit.
KADARE: Kur ndodhi ikja e
refugjatëve, akuza ishte e
tmerrshme sepse doli që shkrimtari më i shquar shqiptarë
i quajti brezin e ri që lë Shqipërinë atë që thatë juve, s'dua
as ta përmend.
Kjo ka ndodhur në fund të
verës së 90, për 2- 3 javë unë do
të ikja vetë. Kur kam ikur, unë
kam bërë një hymn për këtë,
për djemtë e vajzat që lanë Shqipërinë në atë mënyrë
tragjike, e botova në shqip dhe
në frëngjisht. Thashethemi u
përhap, në fillim për të ekuilibruar këtë gjë, pas kësaj thashethemi u shumëfishua në
formë hakmarrjeje kundër shkrimtarit. Unë shkrova diçka
vërtet tronditëse, e kam botuar
disa herë, kam përshkruar
tablonë më dramatike që kam
në letërsinë time, natën e ikjes
së refugjatëve shqiptarë. Mashtrimi ka fituar mbi këtë fakt.
Dhjetë herë mund të kem ndërhyrë unë për të korrigjuar këtë
trillim, e pamundur, trillimi triumfonte gjithmonë. Kur u
përsërit edhe në një revistë
ndërkombëtare, u bë një skandal ende i pasqaruar plotësisht.
Diktatura është jashtëzakonisht hakmarrëse, edhe e rrëzuar është hakmarrëse, ka mekanizmat e saj që veprojnë, është një frymë që ka mjete
konkrete për të vepruar.
Çfarë e mban akoma gjallë
këtë frymë?
KADARE: Këtë e mban një
mllef i madh, një dëshpërim i
madh që Shqipëria s'është më
e tyre. Ka shumë njerëz që nuk
e duan këtë lloj Shqipërie,
njerëz që thonë; Shqipëria mos
qoftë.
Nuk e duan për disa arsye,
se kanë humbur privilegjet e
tyre, kanë humbur pushtetin
që kishin, kanë humbur arrogancën e tyre, kanë humbur
gjithçka, gëzohen, kur këtij
vendi i shkojnë keq punët,
shpirti ua do, që meqë nuk e
gëzuan ata, Shqipërine, mos ta
gëzojë askush. Kjo është gjëja
më e keqe që po ndodh në Shqipëri, një frymë mosbesuese,
një frymë e theksuar kultivimi dëshpërimi, e mungesës së
shpresës. Po të shikosh njerëz
krejt normalë, ndonjëherë,
kur i pyet, pse ikni nga Shqipëria, thonë: Se kemi humbur shpresën. Ç'shpresë? Ai
nuk di ç'është shpresa, koncepti shpresë. Çfarë shprese
humbi ai njeri i thjeshtë, që
lë shtëpinë e vet, lë tokën dhe
ia mbath të arrijë në Vlorë,
sepse u hapën fjalë se ka dy
anije. Si shkon me gra dhe
fëmijë, ky njeri?
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DOSSIER
Historia e njërit prej pinjollëve të Familjes së ndritur, Kazazi - luftëtarit që iu shpëtoi disa atentateve e

HAMDI KAZAZI, VETERAN I SHQUAR
"Patrioti i shquar Sefer Efendiu Kazazi kishte vetëm
një djalë, Hamdiun. Ai lindi në Durrës në vitin
1900 dhe edukohet me frymë atdhetare nga i ati
Familja Kazazi është një
nga familjet e vjetra
durrsake. Ndonëse është e
ardhur nga Tirana, nga fisi
me të njëjtin emër në
Tiranë, ajo tanimë e ka
fituar të drejtën e të quajturit familje e vjetër
durrsake. Sapo dëgjon këtë
mbiemër të vjen së pari në
mendje emri i një prej
pinjollëve të saj që ka
jetuar në shekujt XIX dhe
XX, Sefer Efendiu Kazazi.
Në fakt ai njihet më
shumë vetëm me emrin
Sefer Efendiu, ndërkohë që
është figura e parë e shquar
e familjes së vjetër të qytetit
të Durrësit. Jo më kot që në
hyrje të rrugicës në krah të
gjykatës së Durrësit, e cila
ngjitet sipër drejt kodrës, është vendosur pllakati me emrin "Rruga Sefer Efendiu" së
bashku me foton e ish kolonelit të ushtrisë turke, i cili
do të luante një rol kyç në
ngritjen e flamurit në Durrës
dhe shpalljen e Pavarësisë së
Shqipërisë.
E gjithë lagjja nr 2 më
shumë njihet si lagjja "Sefer
Efendiu", për shkak të
ndikimit tepër të fuqishëm të
kësaj figure në një nga ngulimet e vjetra të familjeve
durrsake në fillim të shekullit XX.
Në prag të Pavarësisë së
vendit, roli i Sefer Efendiut
Kazazit së bashku me patriotë të tjerë është vendimtar.
Në librin e Sali Hidrit me titull "Durrësi 1900-1939" midis
të tjerash thuhet: "në
mbledhjen e Aktpërfaqësimit
mbahet procesverbali dhe ai
nënshkruhet nga 31 përfaqësues zyrtarë të popullit të
Durrësit. Këtu veçojmë
mjekun e bashkisë Neki Libohova, (kryetari funksional
i klubit Bashkimi), kryetari i
bashkisë së Durrësit Hafiz Ali
Podgorica, nga paria e qytetit
Sefer Efendi Kazazi, tregtari
dhe patrioti Sabri Dermani
dhe nga mjeshtri Usta Hajdari". Bëhet fjalë për
mbledhjen që parapriu në ngritjen e flamurit në qytetin e

Durrësit.
Pas shpalljes së Pavarësisë, në Durrës filluan të
qartësohen pikpamje dhe rryma të ndryshme politike.
Bëhet fjalë për ato që u
shfaqën në vitet '20, ku Sefer
Efendiu bashkohet me patriotë të tillë si Avni Rustemi
dhe prefektin e Durrësit Avdyl
Ypi.
Patrioti i shquar Sefer
Efendiu Kazazi kishte vetëm
një djalë, Hamdiun. Ai lindi
në Durres ne vitin 1900 dhe
edukohet me frymë atdhetare
nga i ati. Hamdi Kazazi nuk
u shkollua ashtu si i jati për
ushtarak. Ai mori mësime
private , pasi meraku i Sefer
Efendiut për djalin e vetëm,
për ta mbajtur pranë ishte i
jashtëzakonshëm si për ti
siguruar jetën ashtu edhe për
të siguruar vazhdimësinë e
traditës.
Por nuk mund të ndodhte
kështu sepse peripecitë e
jetës së Hamdi Kazazit dhe
përfhsirja e tij në veprimtarinë patriotike të kohës do
të ndodhte domosdoshmërisht sepse ishte i biri i Sefer
Efendiut.
Në demostratat që kishin
filluar që në vitin 1920, ai plagoset rëndë nga italianët, të
cilët kishin filluar të
shfaqeshin hapur interesat e
Italisë për kolonizimin e vendit dhe kishin plan që në Shqipëri të vendoseshin 4-5 milion italianë.
Patriotë
të
shumtë
kundërshtuan këtë inisiativë, midis tyre edhe Sefer
Efendiu dhe sidomos djali i
tij, Hamdi Kazazi.
PLAGOSJA NË GJYKATËN
E DURRËSIT
Në shkurt 1920 trupat italiane kapin shtatë fshatarë
kryengritës të Durrësit. Ata
do të dënoheshin me vdekje
nga iatalianët.
Hamdi Kazazi, i ri, i pamartuar, me një grup patriotësh
shpërthyen sallën e gjyqit për
lirimin
e
fshatarëve.
Shpërtheu përleshja me
arme brenda në sallën e gjy-

qit. Kryengritesit te organizuar nga Hamdi Sefer Efendiu
(Kazazi) i liruan të shtate
fshatarët.Këtu mbetën të
vrarë tre patriote të Durrësit,
ndër ta Anç Boçi.
Mbeti i plagosur shumë
rëndë 20-vjecari Hamdi Kazazi, pasi nje karabinier në përleshje e sipër e goditi me bajonetë në qafë.
Me pas vjen karroca për të
marrë kufomat e patriotëve
dhe të plagosurin Hamdi Kazazi, të cilin do ta varrosnin
të gjallë duke e menduar të
vdekur. Fatmiresisht një
murgeshë e sheh Hamdiun të
gjallë dhe thërret "viva"
)(gjalle), e merr, e mjekon dhe
e shpëton.
Më pas vjen Sefer Efendiu
me grupin e fshatarëve të armatosur dhe e merr të birin,
Hamdiun. Pas plagosjes vijnë
farefisi nga Tirana, kazazet e
Tiranes, të armatosur për të
mbrojtur trashëgimtarin e
vetëm të Sefer Efendiut.
VRASJA E ABDYL YPIT,
PREFEKTIT TE DURRËSIT,
MIK I FAMILJES SE HAMDI KAZAZIT
Me qendër në Durrës ka
ekzistuar një komitet i fshehtë kundër Esatit dhe esadistëve. Ky komitet kryesohej
prej Mustafa Krujës dhe kishte anëtar Salih Xhukën, inspektor i arësimit.
Komiteti vendos ta vrasë
Abdyl Ypin në një kohë kur
delegatët ishin duke u
mbledhur në Lushnjë, për të
trembur këta që të mos lëviznin nga vendet e tyre dhe nga
ana tjetër të dukej se u vra
si esadist. Për ta vënë në jetë
projektin e tyre, ata e ftojnë
Abdyl Ypin në mbrëmjen e 16
janarit 1920, në shkollë, në
Durrës, për një bisedim. Abdyl Ypi, pa të keq, shkon në
shkollë në orën e caktuar.
Salih Xhuka bën manevra të
ndërlikuara në hapjen e
derës së shkollës dhe po në
atë çast Ypi vritet prej Sul

Mërlikës, kushëririt të parë
të Mustafa Krujës dhe i biri i
Xhi Fajës, që vrau të birin e
vezirit të madh Refat Pashës
në urën e Gallatës për hakmarrjen e Gani bej Toptanit.
Sul Mërlika ka qënë në pritë
afër derës së shkollës. Në
këtë vrasje ka edhe një dozë
mënie personale, mbasi Abdyl Ypi, si prefekt i Durrësit,
në një fjalë që ka mbajtur në
këtë qytet, ku ka qënë
prezent edhe Mustafa Kruja,
ministër i Qeverisë së Durrësit, ka sulmuar rëndë
qeverinë dhe anëtarët e saj
dhe me konferencat që u
mbante fshatarëve në Durrës, Shijak e Tiranë, ishte
bërë i rrezikshëm për atë
qeveri.
Kjo vrasje politike bëri një
përshtypje të thellë në gjithë
Shqipërinë.
Porsi Komiteti i Kosovës,
edhe Shoqëria "Drita", që në
gjirin e saj përmblidhte rininë patriote të Tiranës, dërgoi delegatin e saj, avokat Ali
Begejn, për t'u përfaqësuar
në Kongres. Shoqëria "Drita",
nën kryesin e Osman Myderizit, me përpjekjet e saj patriotike në Shqipërinë e Mesme, i ka bërë shërbime të
mëdha vëndit si në luftën
kundër politikës proteksioniste,
ashtu
edhe
për
mbledhjen e një kongresi kombëtar.
SIPAS KUJTIMEVE TË
SEJFI VLLAMASIT "BALLAFAQIME POLITIKE"
Internimi në Tropojë
Me ardhjen e regjomit te
Mbretit Zog familja Kazazi e
Durresit ishte ne kundershti me te, sisomos per politikat
e tij ekonomike qe varferonin
popullin. Familja Kazazi ishte nje familnje e pasur qe
kishte blere shume toka,
nder to edhe kodren qe me
vone do te ndertohej vila e
Zogut.
Naltmadhnia fut në lojë

Lalë Krosin, i cili e thërret
Hamdiun në takim për tja
blerë kodrën, por Hamdiu, i
udhëzuar dhe nga kryetari i
Gjykatës së asaj kohe, nuk
shkon në takim. E thirri tre
herë dhe vetëm herën e
katërt u takuan tek Hani i Ali
Kthupit.
Lalë Krosi, me përkëdheli
i thotë: "Hajde mor voc ta
pijmë nga një kafe." Hamdiu
nuk u ul, por qendroi ne
kembe dhe pyeti:"Çfarë
kërkon nga unë?
-Dua të të blej kodrën per
te ndertuar nje vile per Nalmadhnine.
Hamdiu, intelegjent nga
natyra e kuptoi dinakërinë e
Lalë Krosit. Ai e dinte që i
terë buxheti i Oborrit
Mbreteror ishte 19 mijë
napolona flori, prandaj e pyet:
"Sa më jep?"-Krosi: Të japë 4
mijë napolona flori
Hamdiu: Më jep 40 mije,
po deshe...dhe i bindur se
Lala nuk i gjente dot, u largua pa pirë kafe.
Zogu nepermjet Lale Krosit kishte gjetur truall për
Vilën, por kërkonte gjithë Kodrën e Sefer Efendiut dhe te
Hamdi Kazazit, por falë qëndresës së Hamdi Kazazit nuk
e arriti kurrë.Lalë Krosi dhe
Familja Mbretërore, të inatosur, gjetën sebepin kur Hamdi Kazazi u grind për cështje
gjyqësore me një tregtar kontrabandist që kishte zonë influence Bisht Pallën, nga ku
vinin mallrat konrabandë.
Pas këtij akti e internojnë
Hamdiun në Tropojë
Familja në atë kohë vuajti
ekonomikisht. Në Durrës
kishte lënë gruan me djemtë:
Veselin, Seferin, Hysniun
dhe Rifatin, (Rufin).
Atje gjeti strehë në familjen Nimani (Doçi) me të cilët
krijuan miqësi që e ruajtën
të pastër deri vonë.
Qëndroi
dy
vjet
i
internuar.Edhe pse i emëruar Ftues gjyqi, ia bënë të pamundur ta kryente detyrën
në Tropojë.
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DOSSIER
arrestimeve, në harkun kohor të 22 viteve (1920-1942)

I LANÇ NË QYTETIN E DURRESIT
REZISTENCA E 7 PRILLIT 1939

HAMDI KAZAZI NE BALLE
TE KESAJ REZISTENCE
Rezistenca jo e vogël u duk
në fakt edhe në 7 prill të vitit
1939. Familja Kazazi ishte
ndër të parat që përkrahu
lëvizjen antifashiste, qysh
me pushtimin e vendit nga
Italia.
Gjate rezistences kunder
italianeve me 7 prill 1939 u
vra kapterri Mujo Ulqinaku.
Mujo banonte ne kodren
Sefer Efendiut Kazazit si
dhe shume ulqinake te
tjere. Familja Kazazi ndihmoi ne varrimin e Mujo Ulqinakut.
Ndihma që dha për ushtrinë greke familja Kazazi në
konfliktin me Italinë në 1940
Hamdiu hapi më 1940 nje
hotel me emrin "SAVOJA", ku
rrinin vetëm oficerët italianë. U dha urdhër për ta mitraluar, por shënuan 10 metra larg. Më pas i vunë flakën
Mbështetja që kjo familje
ka dhënë për ushtrinë greke
në konfliktin italo-grek në
vitin 1940 dhe sidomos për

eksponentë të lartë grekë ka
qene e madhe.
Bëhet fjalë për Stefan
Papagjikën, një eksponent i
shërbimit të fshehtë të ushtrisë greke, i cili vinte vazhdimisht në Durrës për të
marrë informata dhe të dhëna rreth lëvizjeve dhe numrit të ushtrisë italiane. Në të
gjithë aktivitetin e tij në
Durrës, ai është ndihmuar
shumë nga familja Kazazi.
Por ndihma e kësaj familje ka konsistuar edhe në ndihma në ushqime dhe armë
për ushtarët grekë që ishin
në front në Përmet, madje
përveç familjes Kazazi, ka
qenë edhe familja Leka që
dha 45 mijë napolona flori për
ushtrinë greke.
Këto janë fakte mjaft
domethënëse, të cilat hedhin poshtë tezat e një pjese
të historianëve grekë, se në
konfliktin italo-grek në vitin
1940, shqiptarët kanë bashkëpunuar me italianët.

jlanit e kapnin prapë. Atëhete
zgjidhi rrugën e gjatë për nga
Spitalla e që andej u kthye në
shtëpinë e tij.
Hamdi Kazazi ka punuar
me ndershmëri si ftues gjyqi
derisa doli ne pension. Ai ishte njeri kurajoz dhe i ndershem. Ai i shkruajti letër dhe
kërkoi takim me ish ministrin e drejtësisë së asaj kohe
Bilbil Klosi për ta informuar
me padrejtësistë dhe sorollatjet që u bëheshin njerëzve të
thjeshtë nga sistemi i drejtësisë.
Ai mbante dokumentin e

veteranit të Luftës Antifasshiste Nacional Clirimtare.
Hamdi Kazazi vdiq në vitin
1978 në moshën 78 vjeçare. Ai
la tre fëmijë, dy djem dhe një
vajzë. Djali Rifat Kazazi (Rufi)
u bë një sportist i famshëm,
mjeshtër sporti. Djali tjetër
ekonomist, vajza Bukurije një
mësuese e palodhur dhe pasionante që gëzon respektin e të
gjithë durrsakëve dhe djali
tjetër , Veseli, që mbaroi studimet për inxhinjeri në Austri
emigroi në Australi dhe realizoi një sërë projektesh shkencore.

BASHKEPUNIM ME MYSLYM DHE SHYQYRI
PEZEN, AKTIVIZIMI ME ÇETEN E PEZES
Më pas Hamdiu bashkëpunon me Shyqyri dhe Myslim Pezën, duke marrë pjesë
në disa nga betejat që çeta e
Pezës zhvillon ndaj italianëve.
Fatmirësisht, aso kohe në
Durrës punonte Dr. Medar Shtylla. Ishte dhënë orinetimi I
krijimit të Këshillave Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Më 20 shkurt 1942, shtatë
muaj para Konferencës së
Pezë), me votat e popullit të
Lagjes 1, që ishte gjysma e qytetit të Durrësit, Hamdi Kazazi zgjidhet Kryetar I Këshillit
Antifashist Nacionalçlirimtar.
Medar Shtylla, me bashkëshorten me kombësi të
huaj_dhe pa fëmijë strehoheshin në Familjen Kazazi
gjatë viteve të Luftës. Aty
rrinte edhe i deleguari i PKSH
Koço Prifti (burgosur më 1969).
Po ashtu edhe i deleguari tjetër
Koço Pepa, strehuar disa kohë
në këtë familje….Pas clirimit
ai ka deklaruar publikisht rolin e Hamdi Kazazit në luftë.
Shtëpia e Hamdi Kazazit u
bë Bazë e LANÇ. Hamdiu bashkevepronte me Themo Vasin,
Hajdar Dushin, Kozma Nushin

dhe me shume veprimtarë të
organizimit të Luftës antifashiste nacionalclirimtare në
Durrës.
Kryetar i keshillit nacional
clirimtar te lagjes Nr 2 Durres
Familja Kazazi është ndër
të parat që mbështeti lëvizjen
antifashiste. Hamdi Kazazi aktivizohet që në shkurt të vitit
1942 duke u zgjedhur shumë
shpejt kryetar i këshillit nacionalçlirimtar të lagjes nr 1
në Durrës.
Në 6 qershor 1943 ai rezulton anëtar i këshillit nacionalçlirimtar për qytetin e Durrësit, dokumenta këto që
vërtetohen nga Arkivi i Shtetit.
Hamdiu gjatë LANÇ është
arrestuar tre herë nga fashistët dhe ka arritur që t'ju
shpëtojë atyre
Ishte fillim viti '43. Hamdiu
ndodhej në një lokal në Tiranë.
Priste makinën për tú kther
në fshatin Rreth Shijak. Aty
papritmas e arrestojnë.
Dy shërbetorët e nazizmit,
njëri nga Tirana dhe tjetri nga
Durrësi refuzuan ftesën e
Hamdiut për të pirë së bashku
nga një gotë….Hamdiu me zg-

juarsinë natyrale që e karakterizonte kuptoi s epo e arrestonin dhe kërkoi të shkonte
në tualet….Mercenari nga
Durrësi e lejoji.Kështu Hamdiu arrin të arratiset dhe tí
shpëtojë arrestimit.
Po ky mercenar nga Durrësi, pas disa kohësh e kap
Hamdiun tek 4 Rrugët e Shijakut dhe të lidhur e con në
komandën gjermane në Durrës (sot Odeoni) me synim për
ta internuar në Kampin e
Prishtinës. Vjen një oficer me
uniformë naziste. Kishte qenë
kosovar. Pasi përshëndeten
mësojnë se Hamdiu kishte
ndihmuar të jatin e kosovarit
në kohën e eksodit serb.
-Baca Hamdi, po ti pse
këtu?! Ti s'je komunist, por
zengin?!
-S'é di, përgjigjet Hamdiu.
Kosovari u thotë gjermanëve se ky është nacionalist dhe kështu i shpëton internimit për në Prishtinë.
Gjermanët e lanë të lirë.
Pozita gjeografikë e vendndodhjes së burgut ishte e pavorshme për largimin e Hamdiut. Të dilte nga Ura e Da-
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SPECIALE

LUFTAKUNDËR TERRORIZMIT - ÇFARË
DUHET TË MBAHET PARASYSH
këmbë. Përvoja e hidhur e vitit
1997 ku ranë organet e sigurisë
kombëtare sepse u përdorën nga
politika nuk duhet të përsëritet
më.

(vijon nga fq.1)
Nuk duhet të krijojmë precedentë të këqinj në plotësimin e
kërkesave të terrorizmit dhe të
terroristëve. Nëqoftëse ne plotësojmë kërkesat e terroristëve,
ata do të vazhdojnë të kërkojnë
përsëri. Nëqoftëse terroristët
kërkojnë para dhe qeveritë apo
institucionet ua plotësojnë, ata
do të kërkojnë përsëri. Kërkesa
e ISIS për qeverinë e Japonisë
prej 200 milion dollaresh, pas
presionit për vrasjen e pengut
japonez nuk është gjë tjetër
vecse nevoja e tyre për para për
personelin e luftës që ajo ka.
Dhënia e tyre është mbajtje në
këmbë e ushtrisë së ISIS-it.
Llojet e kërkesave të terroristëve janë të ndryshme dhe të
shumta si p.sh.
1. për lirimin nga burgjet
të terroristëve të kapur, të cilët
u nevojiten për vazhdimin e
luftës dhe të veprimeve terroriste
2. Dorëheqje qeverish dhe
qeveritarësh, gjë që nuk duhet
bërë, pasi është dorëzim para
presionit të terrorizmit.
3. Para në kesh (në dorë),
që sigurisht nuk u duhet dhënë.
4. Liri për të vepruar, e cila
sigurisht s'duhet lejohet ose në
pamundësi të jetë sa më e kufizuar.
Gjatë bisedimeve, kur kërkohen bisedime dhe kompromise
duhet të bëhen lëshime sa më
të vogla, të jepen sa më pak para
ose fare. Pra me një fjalë të japim
më pak dhe të marrim më
shumë.
Politika e hapur kundër terrorizmit është e prerë nga të
gjitha institucionet e vendit.
Kush prek, cënon interesat kombëtare, do të përballet me luftë
të hapur, ku do të angazhohen
të gjitha organet e sigurisë kombëtare.
Ndërsa në politikën e mbyllur apo sekrete planifikohen
metodat dhe veprimet konkrete,
emër për emër, objekt për objekt,
si, sa , ku dhe kur.
Cdo shtet ka komitetin e
menaxhimit të krizave dhe të
luftës kundër terrorizmit, komitet që është i shtrirë deri në
komitetet e pushtetit vendor në
bashki e prefektura, ku rolin
kryesor e kanë organet e sigurisë kombëtare, të informacionit , policisë, antikrimit, antikorrupsionit, etj.
Në strategjinë kombetare
planifikohet gjithcka që mund të
ndodhë, parashikohet më përpara dhe jo të ndodhë dhe të mos
e kesh planifikuar se si të mbrohesh, si ta evitosh një krizë qofte
edhe natyrore, një sulm të papritur etj.
Edhe një shtëpi e vetmuar
private me avlli dhe me bahce
apo një bisnes privat i vecuar
vendos kamera sigurie, roje private, sistem alarmi, bën sigurimin e jetës dhe të shtëpisë e
të bisnesit, mban rezerva. Po
shteti c'duhet të bëjë në krahasim me këto masa që i ndërmerr një shtëpi, një bisnes i zakonshëm? Sigurisht duhet të
marrë masa të forta për cdo
emergjencë dhe për cdo sulm

KATEGORITE E OBJEKTEVE
QE GODITEN

terrorist.
Cdo objekt me rëndësi të vecantë si portet, aeroportet, doganat, pikat kufitare, bankat, telekomi, posta, repartet e policisë
dhe të ushtrisë, ambasadat e
huaja të akreditura në vend,
zyrat e qeveritarëve e të parlamentarëve, Presidentit të Republikës etj ka plane specifike
për ruajtjen e tyre sepse janë
objekte sulmi të terroristëve. Një
aeroport sulmohet për t'u rrëmbyer një avion, një port sulmohet për t'u rrëmbyer një anije,
një zyre sulmohet për t'u rrëmbyer dokumentacioni i saj
sekret, një veturë sulmohet për
t'u rrëmbyer një personalitet VIP
dhe kështu me rradhë.
Prandaj planet e detajuara
për ruajtjen e objekteve dhe personaliteteve janë të domosdoshme. Personeli që shërben
në këto objekte duhet të jetë më
i përgatituri, i ri në moshë dhe i
përkushtuar deri në vetmohim.
Stafi drejtues i menaxhimit
të emergjencave, të menaxhimit të krizave, të ruajtjes së objekteve me rëndësi të vecantë
duhet të jetë shumë i trajnuar.
Një personalitet mund të mos e
dojë një shërbim ekstra, mund

ta bezdisë ky shërbim, prandaj
shefi i ruajtjes dhe personeli që
ai drejton e kryen këtë shërbim
pa u vënë re, sipas parimit "seicili bën detyrën e tij", siguria të
vetin, media të vetin, publiku
dhe askush nuk duhet të shqëtesohet.
PËRGATITJA E PLANIT
ANTITERROR
"
Rishikimi i planit egzistues, përmirësimi i tij.
"
Përgatitja e evakuimeve, pastrimi dhe vënia e tyre
në gadishmëri për jetesë normale.
"
Përgatitja e planeve dhe
programeve për mbrojtjen nga
zjarri, rishikimi i bazës materiale, freskimi i saj etj.
"
Kontrolli i trafikut ajror,
detar dhe rrugor,
"
Kontrolli i kufijve.
Në planin antiterror planifikohet cdo gjë që mund të ndodhe, e detajuar. Vetëm me planifikim paraprak mund të parandalojmë cdo sulm terrorist dhe
evitojmë befasinë.
Planifikohet kush do të ...
1. Kush do të marrë infor-

macion në bazë
2. Kush do të merret me
pengjet, nëqoftëse do të ketë
3. Kush do të merret me
median
4. Kush do të flasë me përfaqësuesit e qeverisë
5. Kush do të sigurojë
mbështetjen logjistike, si ushqim, para, karburant, makina
etj.
6. Kush do të investigojë
incidentet,
7. Kush do të negociojë me
pengjet, sigurisht negociatorë të
sprovuar dhe të trajnuar.
8. Kush do të mbledhë informacionin
9. Kush do të sigurojë
materialet
10. …………………………
Për realizimin në jëtë të këtij
planifikimi, zgjidhen njerëzit,
përgatiten dhe mbahen gjithmonë të gatshëm. Kujdes me
personelin që shërben në luftën
kundër terrorizmit. Nuk bëhet
politikë më këtë njerëz. Ata duhet të jenë të lumtur, të kënaqur
për trajtimin ekonomik dhe financiar, të betuar për kryerjen
e detyrës. Ata në një kuptim të
vecante mbajnë shtetin në

1. Drejtuesit politikë dhe
qeveritarë,
personalitetet
ndërkombëtare,
2. Godinat kryesore qeveritare, ambasadat
3. Aeroportet, portet detare,
ujësjellsat, hidrocentralet elektrike, rrjetet kompjuterike dhe
të internetit qendrat mediatike,
hotelet e mëdha etj
Si mblidhen të dhënat
Nga burimet sekrete,
bashkëpunëtorët, individët që
rekrutohen vullnetarisht , për
para etj
Nga përgjimet, regjistrimet dhe monitorimet, nga media
Nga fotografimet
Nga dokumentet e
vjedhura apo të paguara
Nga njerëzit e droguar
apo të dehur
Objektiva të terroristëve
janë:
-Personalitetet, gratë e tyre,
fëmijët
- Shkollat, kopështet, shtëpitë, të dashurat e pushtetarëve dhe të diplomatve
- Vëzhgohen më parë vendet
e takimit si hotelet, restorantet,
njësitë tregtare, adresat, oraret,
mjetet.
- Vëzhgohen prej tyre mënyra
e ruajtjes së personaliteteve,
njerëzit që i ruajnë, armatimin
që përdorin etj.
Përpiqen të rekrutojnë pjestarë të familjes ose të dashur
të personaliteteve dhe i bëjnë
anëtarë të grupit terrorist duke
i paguar me shuma të mëdha.
Përpiqen të kërcënojnë me
vrasje ose me plagosje, të hynë
në shoqërinë e njerëzve që ruajnë personalitetet, të krijojnë
shoqëri me ta.
Përgatiti :
Maj (R) Sakip Cami
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PËRKUJTIMORE
100 VJETORI i LINDJES DHE 35 VJETORI i VDEKJES:

GJENERALTODI NAÇO, KRIJUES DHE
DREJTUES I ARTILERISË SHQIPTARE
Nga Rrahman PARLLAKU*

Gjeneral leitnant Todi
Naço, lindi në qytetin e Pogradecit në një familje me veprimtari të gjërë patriotike e
me kontribute të veçanta në
përpjekjet për çlirimin kombëtar.
Todi, me një inteligjencë të
lindur, dhe me një vullnet e
këmbëngulje të veçante, u dallua që në rininë e hershme për
rezultate të larta në shkollë,
rezultate që i hapën rrugën
për të vazhduar studimet në
Akademinë Ushtarake, në
Torino të Italisë, të cilat i përfundoi me rezultate të larta.
Ai u bë një nga oficerët më të
përgatitur dhe me dinjitet në
Ushtrinë Kombëtare Shqiptare.
I lindur dhe i edukuar në
një mjedis familjar, me ndjenja patriotike e atdhedashëse
dhe me tradita të vyera, Todi,
nuk mund të pajtohej me pushtimin fashist të vendit, prandaj shpejt u lidh me drejtues
të Lëvizjes Antifashiste, me
Reshit Collakun e të tjerë. Ai
u inkuadrua në formacionet
partizane dhe me krijimin e
Brigadës së Parë Sulmuese, u
rreshtua në radhët e saj, duke
u caktuar komandant baterie
i artilerisë që dispononte
brigada. Bateria, megjithëse
me municione të kufizuara,
me goditjet e saj të sakta,
ngrinte moralin e partizanëve
dhe inkurajonte sulmet e tyre
mbi armikun.
Pas çlirimit të vendit, Todi
u emërua në detyrat e komandantit të grupit të Rregjimentit të Artilerisë dhe, kur
ai i ishte përveshur punës për
përgatitjen luftarake të efektivit dhe rritjen e gatishmërisë luftarake të repartit,
sigurimi i shtetit filloi të
hedhë mbi Todin hijet e dyshimit për veprimtari armiqësore, siç vepronte me shumicën e oficerëve të karierës,
por sigurimsat të ndodhur
para faktit, që nuk u gjet asnjë akuzë që të vërtetonte fajsinë e tij, u detyruan ta lironin

e ta kthenin në detyrë.
Edhe pas këtij veprimi antiligjor e krejt të pajustifikuar,
që i bëhej një patrioti e luftëtari të lirisë, Todi nuk u dekurajua. Ai vazhdoi të punonte si më parë ne plotësimin e
detyrave te ngarkuara.
Me emërimin e tij në
detyrën si Shef i Shtabit të
Komandës së Artilerisë së
Ushtrisë, ai së bashku me komandantin e tij, gjeneralin e
shquar të ushtrisë Tahir Kadare, ju përvesh punës me
këmbëngulje e përkushtim
duke u bërë një nga organizatorët e drejtuesit kryesorë të
armës së artilerisë.
Gjeneral Todi, që drejtoi për
një kohë të gjatë Komandën e
Artilerisë, pati meritën të krijojë një komandë me kolektiv kompakt, të aftë e të
përkushtuar në kryerjen e
detyrës.
Nën drejtimin e Todit,
artileria u bë arma më e fuqishme e zjarrit në ushtrinë
tonë. Ajo përveç pajisjes me
të gjitha llojet e kalibrave e
armëve të artilerisë, kishte
një përgatitje të lartë ushtarako-profesionale të kuadrit
komandues dhe efektivit artil-

ier dhe ishte në gatishmëri të
plotësonte çdo detyrë luftarake.
Gjeneral Todi Naço jo vetëm
kishte një përgatitje të lartë
ushtarako - profesionale dhe
tekniko - shkencore si artilier, por ai zotëronte edhe një
diapazon të gjërë në njohjen
e artit ushtarak në shkallë të
lartë operativo - strategjike,
që e kishte fituar edhe me
mbarimin e studimeve të larta, në Akademinë Ushtarake
të Shtabit të Përgjithshëm të
Ushtrisë së ish Bashkimit
Sovjetik.
Ai kishte eksperiencën e
gjatë në shërbim të ushtrisë,
si Komandant i Artilerise, si
Komandant i Mbrojtjes
Kundërajrore të Shtetit dhe si
zëvendës Drejtor i Institutit të
Studimeve Ushtarake.
Ai ishte një nga gjeneralët
studiues dhe kërkues të së
resë dhe zotëronte tri gjuhë
të huaja.
Përgatitja e tij e lartë në
zotërimin e Artit dhe Shkencës Ushtarake, bënin që
kontributi i tij të mos kufizohej vetëm në drejtimin e
armës së artilerisë, por të shtrihej në përgatitjen dhe

rritjen e gatishmërisë luftarake të gjithë ushtrisë, pasi për
një kohë të gjatë ai ishte
anëtar i Kolegjiumit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe pjesëmarrës në vendimmarrje për
problemet
kryesore
të
mbrojtjes së vendit.
Gjeneral Todi dhe kuadrot
e larta të ushtrisë, që kishin
përgatitje të lartë ushtarakoshkencore dhe eksperiencë
prej disa dekadash në funksione të larta drejtuese të ushtrisë, nuk mund të pranonin
të ashtuquajturat reforma, që
vendosën Komitetet e Partise
në të gjitha instancat komanduese të ushtrisë, të cilat i
mënjanuan faktikisht komandat nga vendimmarrja e
pavarur dhe drejtimi efektiv i
ushtrisë, me sllogane politike
pa asnjë bazë shkencore si:
"Ushtria e Popullit dhe i gjithë
populli ushtar".
Ky qëndrim i kuadrove
kryesore të ushtrisë binte
ndesh me planet e Enver Hoxhës, që donte një ushtri, që t'i
siguronte pushtetin personal
diktatorial, prandaj i shikonte me mosbesim e frikë
kuadrot e larta të ushtrisë, që
gëzonin autoritet jo vetëm në
ushtri por edhe në popull, pasi
ishin ata që e kishin krijuar,
organizuar, e komanduar Ushtrinë Nacionalçlirimtare në
luftë dhe që prej 30 vjetësh po
e komandonin dhe përgatisnin atë duke e bërë të krahasueshme me ushtritë e përparuara të Europës. Kjo e
frikësonte diktatorin, rreziku
i humbjes së pushtetit, prandaj me anë të sigurimit të shtetit fabrikoi akuza të paqena
për të argumentuar goditjen e
kuadrove drejtuese të Ministrise së Mbrojtjes, të njësive e
reparteve, duke shpikur të shtuquajturin "Puc Ushtarak në
krye të ushtrisë", që në fakt
ishte puç i diktaturës kundër
ushtrisë.
Kësaj goditjeje fatale nuk
mund t"i shpëtonte Todi dhe
familjarët e tij. Ai vdiq 25 vjet
më parë në internim, larg të
afërmëve të tij, larg shokëve,

bashkëluftëtarëve e kolegëve,
me të cilët luftoi e punoi për
me tepër se 30 vjet për ta krijuar, organizuar e drejtuar
ushtrinë në luftë dhe gjatë
modernizimit të saj.
Todi, në shoqëri, me humorin e tij, krijonte ambient
të gëzuar dhe të hareshëm, por
kishte edhe ironi therëse për
të paaftët, për servilët, për të
këqijat në shoqëri, por këto
nuk mbeteshin jashtë vëmendjes së sigurimsave që i
mblidhnin, i shtonin dhe i
raportonin.
Këtë e degjuam nga Mehmet Shehu natën e 13 dhjetorit 1974, kur na komunikonte vendimin e Byrosë Politike
të Partisë, për përjashtimin
nga ushtria si të pa denjë për
të shërbyer në radhët e saj, të
18 kuadrove kryesore të ushtrisë. Pasojat e mëvonëshme
dihen nga të gjithë.
Diktatura i mohoi Todit
gjithçka, edhe ceremoninë
mortore që i takonte një gjenerali. Ai u përcoll në banesën
e fundit vetëm nga familjarët
e tij.
Vetëm me fitoren e
demokracisë, me kujdesin e
familjarëve dhe të Organizatës
së Oficerëve në Pension e të
Liruar (OPL) , në vitin 1993, u
plotësua dëshira dhe amaneti
i tij, që eshtrat t'i varroseshin
në qytetin e lindjes, në Pogradec.
Në ceremoninë e rivarrosjes, bashkë me familjarët,
të afërmit, bashkëluftëtarët e
bashkëpunëtorët e tij, mori
pjesë i gjithë populli i Pogradecit, për t'i bërë nderimet
e fundit birit të shquar të tij.
Figura dhe personaliteti i
gjeneral Todi Naçot do të kujtohet me nderim e respekt, jo
vetëm nga populli i Pogradecit,
veteranët e ushtarakët, por
edhe nga i gjithë populli shqiptar që e deshi aq shumë, se
për lirinë e tij nuk kurseu as
jetën.
*Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit, Gjeneral leitnant

HOMAZH

Lamtumirë Irfane Bajram Brovina

M

ë 12 shkurt 2015 u nda nga jeta veterania e
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, Irfane
Bajram Brovina.
Ajo ka lindur në vitin 1923 në Gjirokastër.Znj.Irfane
Brovina kishte mbaruar shkollën e mesme pedagogjike.
Shtëpia e saj ka qenë Bazë e Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare.Në të janë strehuar partizanë e kuadro
të kësaj lufte.
Që në vitin 1942, kur ishte vetëm 19 vjeçe, Irfania u
inkuadrua në formacionet e luftës partizane.U lidh me
grupet e ilegale të rezistencës dhe ka marrë pjesë në të
gjitha demostratat e Tiranës.Aktiviteti i saj konsistonte
kryesisht në mbledhjen e ndihmave për luftën dhe në
shpërndarjen e materialeve propagandistike në favor të
LANÇ.
Mbas çlirimit të vendit ka punuar me Organiatën e

Frontit dhe të Gruas.
Në vitin 1947 u emërua mësuese në ciklin e ulët.Iu
përkushtua maksimalisht edukimit të brezit të ri me idealet patriotike. Si mësuese ajo shërbeu me devotshmëri e
përkushtim maksimal.
Znj.Irfane Brovina ishte gjithashtu një anëtare e denjë
e Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, (OBVL) deri në çastet e fundit të jetës së saj.
Me vdekjen e saj, familja humbi njeriun e dashur; ne
bashkëluftëtarët e bashkëpunëtorët humbën një nga zonjat më fisnike, qënaka mbështetur në gjithë aktivitetin
tonë.
I paharruar qoftë kujtimi i saj.
Jorgji TERCA
Kryetar i OBVL, dega Tiranë
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Sheh Ymeri, fetari dhe atdhetari
Nga XHELAL MARKU

E

mri i Sheh Ymerit, ka hyrë
në historinë e krahinës së
Reçit e të Dibrës, si një nga
figurat më të nderuara e të respektuara të mbarë opinionit vendas, si
një personalitet e mjeshtër i Kuvendit të Odave dibrane, si simbol i humanizmit, i drejtësisë, i mençurisë
dhe i besimit islam, të cilit iu
përkushtua deri në çastet e fundit të
jetës së tij.
Dhe nuk i thonë pak, por rreth një
shekull jetë e mbushur me plot veprimtari të dendura atdhetare e fetare,
që kanë lënë gjurmë e mbresa të pashlyeshme tek njerëzit dhe tek të
gjithë ata, që kanë pasur rastin për
ta njohur Sheh Ymerin.
I lindur në vitin 1907 në fshatin
Kraj-Reç të rrethit Dibër, Sheh Ymeri,
si fëmija më i vogël dhe i fundit i
Sheh Osmanit dhe i nënë Sulltanës,
u rrit me përkujdesjen e veçantë të
këtyre prindërve shembullorë të krahinës, të cilët që në vogëli të tij, panë
tek Ymeri i vogël, një intelekt të lindur, një mençuri të parakohshme dhe
një pastërti shpitërore të admirueshme.
Dhe ishin pikërisht këto cilësi të
larta humane, që e nxitën Sheh Osmanin, për ta arsimuar të birin,
Ymerin, në profesionin e traditës së
brezave të shtëpisë së shehit të
Reçit.
Kujtojmë për lexuesin, se deri
tani, kjo Derë e njohur e besimit islam, ka nxjerrë nëntë breza besimtarësh, ku midis tyre spikat me
veprimtarinë e tij emri i Sheh Ymerit. Kështu u rrit figura e Sheh Ymerit
në vite, duke pasur në krah kujdesin e vazhdueshëm të babait të tij,
Sheh Osmanit. Dy vjet të shkollës fillore, ai i mbaroi tek Hafuz Shabani
në rrethin e Kukësit dhe dy vjet të
tjera, në fshatin Gjegjan të po këtij
rrethi.
Më pas, Sheh Ymeri mundi të
nxjerrë një pasaportë, që ruhet edhe
sot nga familja e tij, e cila i mundësoi atij studimet në Shkollën Islame
të Shkupit, të cilën e mbaroi me rezultate të shkëlqyera.
Pas mbarimit të shkollës, ai kthehet në fshatin e tij të lindjes, në Kraj
- Reç, ku përgjat një jete të tërë, do
të ushtronte profesionin e nderuar të
imamit.
Puna e tij konsiderohet jo vetëm
si një model i profesionalizmit të lartë
në kryerjen e shërbesave fetare ndaj
qytetarëve, por edhe si një përkushtim i veçantë njerëzor, i prirë vetëm
për drejtësi e ndershmëri. Sheh
Ymeri ishte një figurë e kompletuar
për nga cilësitë humane, cilësi këto,
që ai i reflektonte kudo në marrëdhënie me njerëzit, si qytetar apo
dhe si klerik i respektuar i krahinës
së Reçit të Dibrës.
Gjithmonë i qetë në punën e tij, i
matur në ato që thoshte, i dashur e i
respektuar me shokë e miq të shumtë
që kishte, korrekt e bujar, trim kur
ishte rasti, i ndershëm, por dhe
shumë i besueshëm për mbarë opinionin e zonës, ku ushtronte veprimtarinë e tij fetare. Ai thoshte shpesh
në mexhlise burrash të odave dibrane, se "...
Nuk ka fe pa atdhe. Pra, feja është
e duhet të jetë gjithmonë në shërbim
të Atdheut...". Ky parim i lartë atdhetar do ta udhëhiqte atë në çdo veprim të tij.

Kryetari i Këshillit
Nacional-Çlirimtar
për krahinën e Reçit

opinion, për pajtim gjaqesh, për zgjidhje
me pleqësi të sherreve e të ngatërresave, si dhe plot veprimtari të tjera, që
e rritën më tej emrin dhe personalitetin e Sheh Ymerit, jo vetëm në krahinën e Reçit, por në të gjithë Dibrën.

Tek portreti i Sheh Ymerit gërshetoheshin pazgjidhëshmërisht dhe dukshëm, qëndrimi atdhetar me atë fetar.
Kjo e rriti dhe më shumë konsideratën
dhe besimin e banorëve të komunitetit
ku shërbente. Ndaj, kur fliste Sheh
Ymeri, nuk diskutohej më fjala e tij,
sepse ajo ishte peshuar në "kandarin"
e drejtësisë. Kështu me "pushtetin e
drejtësisë" që përfaqësonte, ai kishte
ndërhyrë në shuarjen e shumë ngatërresave, sherreve e mërive mes
njerëzve, madje jo vetëm në fshatin e
lindjes, por kudo që e njhnin atë. Ishte
kjo arsye, që një ditë, Sheh Ymerit,
reçjanët, krahas detyrës fetare të
imamit, do t`i besonin edhe detyrën e
Kryetarit të Këshillit Nacional-Çlirimtar për krahinën e Reçit, detyrë të
cilën ai e kreu me nder e përkushtim
përgjat tre vjetëve me rradhë. Rrallë
herë mund të ketë ndodhur një kombinim i tillë detyrash, si me Sheh
Ymerin e Reçit, që populli e deshte
shumë, por që me kalimin e kohës i
ftohu marrëdhëniet me pushtetin komunist të Enver Hoxhës. Goditjen e
parë nga ai sistem diktatorial, Sheh
Ymeri e mori në vitin 1947, kur u burgos në Elbasan vetëm për pikëpamjet
e tij fetare. Koha e burgimit dhe e
izolimit, do të ishte për të, një periudhë
qëndrese burrërore, por që ndikoi
njëkohësisht edhe në konsolidimin e
pikëpamjeve antikomuniste të Sheh
Ymerit, për të ardhur më pas në qëndrimin e tij të prerë tek 1967-ta, kur
feja u mbyll përfundimisht. Kjo ishte
dhe goditja më e rëndë për Sheh
Ymerin, që e detyroi atë të ushtronte
veprimtarinë e tij fetare në ilegalitet
e në kushte survejimi dhe izolimi të
plotë. Por, as vitet e diktaturës komuniste nuk e gjunjëzuan dot imamin e
nderuar të Reçit, që banorët vendas e
dëgjonin dhe e besonin si gjithmonë,
në fjalën që thoshte, si përfaqësues i
fesë dhe i zotit. Kështu, Sheh Ymeri
nuk e ndërpreu për asnjë çast veprimtarinë e tij humane, si klerik i respektuar i zonës. Janë të njohura disa
ndërhyrje të tij me autoritetin e besimtarit e të drejtësisë, që përfaqësonte në

Pushtetar dhe klerik i
nderuar i fshatit

D

uke parë autoritetin dhe be
simin e madh të reçjanëve
tek figura e Sheh Ymerit,
pushteti komunist i sapo dalë nga lufta, e përdori këtë emër për interesa të
veta, duke e bërë Kryetar të Këshillit
Antifashist Nacional-Çlirimtar për krahinën e Reçit.
Por, kjo nuk e zbehu aspak reputacionin e tij në popull, pasi Sheh Ymeri,
diti t`i bëjë mirë e bukur të dyja punët
edhe si fetar i besueshëm edhe si pushtetar shembullor, që për drejtësi sakri-

fikoi gjithshka, deri dhe dënimin me
burg në vitin 1947, ku u dënua nga
gjykata ushtarake me gjashtë muaj
burg dhe tre vjet arrest shtëpie për
mosbashkëpunim me Komandën e
vendit.
Sapo u bë kryetar pushteti në zonë,
Sheh Ymeri vendosi itifakun në zonat
e Reçit, të Dardhës e të Lurës, për të
mbrojtur popullsinë nga konfliktet e
armatosura. Me këtë masë, ai shpëtoi
nga pushkatimi shumë jetë njërëzish,
që pushteti i athershëm komunist i
kishte dënuar me pushkatim për mosbashkëpunim me Komandën e tij, si:
Selim Lalën, Kadri Tanushin me të birin, Misim Dodën e Zef Skanën, etj,
duke e argumentuar se pushkatimi
prish itifakun e vendit. Shumë i
kërkuar si disident i komunizmit ishte dhe Sheh Halimi, të cilit Sheh Ymeri
i kishte thënë: "...Dil në mal, se do të
vrasin...".
Por, Sheh Halimi, i thotë: "...Nuk dal
dot se më nget kolla...". Në këto kushte, Komanda e kapi dhe e pushkatoi pa
gjyq, tek Përroi i Farkëtarit të fshatit
Kraj-Reç. Sipas të birit të Sheh Ymerit, Abazit, në fshatin Gjurrë-Reç të Dibrës, Këshilli i Madh Antifashist Nacional-Çlirimtar, thërret në mbledhje
si kryetar pushteti për zonën Sheh
Ymerin dhe i kërkon atij të dorëzojë
në Komandën e vendit, Adem Gjurrën
dhe Shaban Gjurrën, të cilët ishin deklaruar hapur kundër rregjimit komunist.
Shehi me maturinë dhe diplomacinë e tij, shkoi dhe i takoi këta të
dy persona, pasi ata i besonin besës
dhe fjalës së imamit të tyre. Përgjigja
e tyre ishte kjo: "...Po na more ti në
dorë ne vijmë e dorëzohemi, ndryshe,
jo...". Sheh Ymeri nuk mund ta merrte
këtë përgjegjësi, ndaj u jep një
përgjigje negative: "...Nuk mund t`ju
mbroj dot...".
Në
këto
kushte,
dy
të
shumëkërkuarit e rregjimit, i shtruan një tjetër alternativë kryetarit të
pushtetit vendor, që t`u jepte një afat
prej 15 ditësh, që ata të dorëzoheshin.
Këtë kërkesë të tyre Sheh Ymeri e pranoi dhe i raportoi Komandës Eprore që
t`i jepte 15 ditë afat për t`i gjetur dy
personat e kërkuar prej saj. Me këtë
kusht u ra dakort nga palët, por Adem
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i nderuar i Reçit

Gjurra dhe Shaban Gjurra nuk u dorëzuan kurrë, pasi ata u arratisën për
në Amerikë. Me këtë tolerim, ku ishin bërë llogaritë mirë nga autorët,
Sheh Ymeri shmangu pushkatimin e
tyre, por dënoi veten me burg për mosbashkëpunim me Komandën Eprore të
vendit.
Kur e pyetën Shehin, pse nuk bashkëpunove me Komandën, ai u shpreh:
"...Nuk bashkëpunoj, sepse, kjo komandë nesër do të më kërkojë për të
dorëzuar tek ajo edhe djalin tem...". Kur
mbaroi dënimin e dhënë nga gjykata
ushtarake e Luftës, Sheh Ymeri vuajti edhe tre vjet arrest shtëpie dhe më
pas ushtroi në fshehtësi të plotë
shërbesat fetare ndaj të gjithë besimtarëve të vet.
Të afërmit e tij, tregojnë edhe për
një rast tjetër të guximshëm të Sheh
Ymerit, në një takim me Haxhi Lleshin
në shtëpinë e tij në Tiranë, atëherë
kur ende ishte i ndaluar me ligj ushtrimi i veprimtarive fetare në vend. Pasi
e priti Shehin, Haxhi Lleshi e ftoi atë
që të ulej në një nga kolltukët e hollit
të shtëpisë. Për të treguar kushtet komode të shtëpisë, ai e pyet Shehin:

tani nuk jam i zoti ta mbajë këtë emër,
se më ka rënduar mosha.
A do të vij prapë ajo kohë or
Sheh? E pyet përsëri Haxhi Lleshi.
Po, i përgjigjet me guxim Sheh
Ymeri. Do të vijë prapë.

"...A u rehatove or Sheh?
Jo, i thotë Sheh Ymeri.
Po, pse? e pyet Haxhi Lleshi.
Shehi i përgjigjet me gjuhën e
muhabetit të odave dibrane: "...Se kam
le or Haxhi, në samar pa leçe, nuk kam
nejtun..."

eta dhe puna e Sheh Ymerit
është modeli më perfekt i fig
urës së reçjanit të pastër, të
ndershëm, të përkushtuar e shumëplansh, i cili nuk kurseu asgjë për të
mirën e vendlindjes së tij. Ai ishte
dhe mbetet fetari dhe atdhetari
shembullor i krahinës së Reçit në
formë e në përmbajtje. Me kostumin
e tij tipik të malsorit reçjan, që i shkonte aq shumë: tirqe e xhurdi të zi
shajaku, xhamadan, brez e kësulë të
bardhë si bora, Sheh Ymeri u përfaqësua kudo, në mexhlise e kuvende burrash, në ceremoni fetare e në festa,
duke i dhënë më shumë seriozitet e
përgjegjësi punës së tij atdhetare e
fetare në gjithë krahinën e Reçit e
të Dardhës.
Dhe këtë kostum ai e mbajti jo
vetëm në tufan e në dëborë, por edhe
në mes të korrikut e të vapës
përvëluese të verës, ç` ka vëteton dhe
karakterin e tij të fortë e të pamposhtur ndaj vështirësive, shpirtin luftarak e të qëndresës.
Dhe gjithë qëndresa e tij kishte në
themel optimizmin e lartë në çdo
punë, që besonte se do t`ia dilte, duke

Si e pin kafen or Sheh?
Nja mbas nja or Haxhi.
Vazhdo të bësh kafe të tjera i thotë
Haxhi Lleshi personit që shërbente,
sepse Sheh Ymeri pinte kafe shumë.
-

Po duhanin si e pin or Sheh?
Ndiz e fik e pimë.

Më pas biseda me Haxhi Lleshin, ka
vijuar me pyetje të tjera.
Si të ka thirrur populli? i
drejton pyetjen Haxhi Lleshi, Sheh
Ymerit.
Sheh Ymeri përgjigjet: "...Kur
leva, baba më dha emrin Ymer. Më
vonë, për rreth 15 vjet, me zor e bana
të më thonë: Sheh Ymeri, ndërsa në
vitin 1946 ma banë emrin Ymer.
Po tani, si të thërrasin?
Sheh Ymeri më thonë, por

Siç del dhe nga biseda, që cituam
më lart, Sheh Ymerin e karakterizonte kurajo, guximi dhe trimëria në
punën, nëpërmjet të cilave ai shprehte hapur edhe optimizmin e tij se një
ditë do të vinte çasti i shumëpritur, liria e besimit dhe e demokracisë, që
tjetri të mos ndëshkohej pse mendonte ndryshe. Ndaj, Sheh Ymeri thoshte
shpesh në biseda me të tjerët:
"...Trimëri e mençuri shkojnë bashkë.
Trimëria pas lufte nuk ka vlerë, ashtu
siç nuk ka vlerë dhe mençuria pas
kuvendit...".

Sheh Ymeri - nderi i
Reçit

J

fituar mbi pengesat e vështirësitë e
ndeshura. E rëndësishme është se
këtë optimizëm, ai diti t`jua transmetojë me shumë besim edhe të gjithë
besimtarëve të shumtë, që e rrethonin kudo, duke ju rrënjosur shpresën
se do të vinte një ditë më e mirë nga
Zoti, siç erdhi Demokracia. Dhe
pikërisht, atëherë, kur nisi të frynte
që larg, era e ndryshimit, Sheh Ymeri
humbi njeriun e dashur të zemrës,
bashkëshorten e tij, Zahide Adem
Lami, me të cilën ai lindi dhe rriti
shtatë fëmijë: dy djem dhe pesë vajza, Lutfija, Abazi, Mihania, Sulltana,
Huma, Feriti dhe Rukia. Duke e përshkruar atë çast dhimbjeje për humbjen e bashkëshortes, Sheh Ymeri
është shprehur në biseda me njerëz
të afërm, që e ngushëllonin: "...Sot
humba gruan, por dhe njeriun që m`i
lehtësonte punët në shërbesat fetare
ndaj besimtarëve.
I thoshte këto, se Zahidja ishte një
bashkëshorte ideale, që rriti dhe
edukoi me kujdesin e saj prindëror
fëmijtë, por punoi gjithashtu për t`i
krijuar të gjitha kushtet Sheh Ymerit, për të përmbushur detyrimet e tij
fetare ndaj besimtarëve. Vdekja e
parakohshme e bashkëshortes, sigurisht që e rëndoi Shehin e Madh të
Reçit, të cilin e la në një moshë tepër
të thyer.
Por, këtë humbje, ia lehtësoi
trashëgimia e tij, fëmijtë, nipat e mbesat me dashurinë e tyre të madhe
për gjyshin e nderuar, Sheh Ymeri.
Dhe nuk janë pak, por sot, barku i
Sheh Ymerit numëron mbi 50 vetë.
Siç shihet, uratët e hallexhinjëve:
"T`u bëftë hysja një katund", që Sheh
Ymeri ishte i prirë t`i ndihmonte gjithnjë, kanë zënë vend tek familja e tij.
Ky është Sheh Ymeri i Reçit, i cili tani
mban edhe titullin: "Qytetar Nderi i
Reçit".
Janë vlerësime e tituj, që ai i ka
merituar me kohë në opinionin e reçjanëve, të cilëve gjithë jetën u shërbeu me përkushtim të lartë dhe me
shumë dashuri e humanizëm.
Edhe në vitet e demokracisë,
megjithëse në një moshë tepër të thyer, rreth 100 vjeçare, Sheh Ymeri e
ka shfaqur veten si njeri human e tol-

erant në marrëdhënie me njerëzit,
larg hakmarrjes, duke bërë thirrje e
duke u lutur, që ata të jenë për më
shumë veprime pajtuese e vëllazërore, të falin gabimet e së kaluarës, që i futi njerëzit në rrugë të
gabuar. Jeta në Tiranë, larg
vendlindjes, ia shtoi mallin për
njerëzit dhe për vendin Sheh Ymerit,
që i kishte lënë, për të gjetur një jetë
më të mirë. Ndaj në bisedat e tij,
dashuria për vendlindjen ishte tema
e ditës.
Dhe pikërisht atëherë, kur ai po
bëhej gati të trokiste në "portën" e
shekullit të ri, pleqëria dhe mosha
bënë të vetën, Sheh Ymeri ndahet
nga jeta, duke lënë pas një emër dhe
një histori të ndritur pune e veprimtarie të shquar humane e atdhetare.
Kështu u lidhën përgjat një shekulli
Sheh Ymeri e Reçi me njëri tjetrin
dhe prap të lidhur do të jenë, në brezat
që do ta kujtojnë atë me respekt.
Ndaj, kush përmend Reçin, ka përmendur njëkohësisht edhe të Madhin
e të paharruarin Sheh Ymeri - bir i
shquar dhe i respektuar i krahinës.
Pikërisht tek këto lidhje, tek këto
vlera, buron edhe mirënjohja e thellë
e krahinës për Sheh Ymerin, të cilin
e ka nderuar me titullin: "Qytetar
Nderi i Reçit".
Ndonëse Sheh Ymeri nuk i jeton
më fizikisht midis nesh, emri dhe
vepra e tij jeton e do të jetojë në
shekuj e përgjithmonë në zemrat dhe
mendjet e atyre, që e njohën dhe e
deshën si klerik e atdhetar i
përkushtuar i shekullit të njëzetë, të
cilit i përkiste.
Ai do të kujtohet gjithmonë, si
simbol i fetarit të përsosur e fisnik
islam, që lindi një herë e një kohë
krahina e Reçit. Për këtë madhështi
të figurës së Sheh Ymerit, flet edhe
ceremonia madhështore e varrimit
këtu në Tiranë, ku morën pjesë dhe
bënë homazhe qindra e qindra vetë
nga shumë krahina të vendit, si nga
Dibra, Tirana, Kukësi, Mati, Kurbini,
Lezha, etj. Me këtë përmallim e respekt për birin e denjë të Reçit, Sheh
Ymerin, u ndanë reçjanët në ditën e
përcjelljes për në banesën e fundit të
tij.
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132 këshilla mjekësore për
"Të kemi shëndetin" themi shpeshherë kur përballemi me probleme të
vogla a të mëdha në jetën e përditshme. Se shëndeti fizik e mendor janë
ato çka e bëjnë të plotë trupin e njeriut e vetë jetën. Sigurisht, sëmundjet
mund të kurohen në spitale e klinika
mjekësore, por, nëse do ishte e mundur, parandalimi është rruga më e sigurt për një jetë të gjatë e të shëndetshme. Por dhe në ato raste kur dikush
është prekur nga një sëmundje e caktuar, ekzistojnë procedura të thjeshta
që mund të ndiqen në kushtet e shtëpisë, të cilat ndihmojnë në mos
përkeqësimin e gjendjes.
Çelësi
është
gjithnjë
tek
informacioni.Specialistët e shëndetësisë kanë deklaruar se 35 për qind e
sëmundjeve në trupin e njeriut
shfaqen nga mungesa e njohurive. Jo
pak herë është vërtetuar se janë vetë
njerëzit ata që e dëmtojnë kolesterolin, që krijojnë probleme me mushkëritë, që acarojnë funksionimin e
mëlçisë apo që nuk kujdesen aq sa
duhet për mirëqenien organike.
Pikërisht për këtë arsye, gazeta
"VETERANI" boton në suplementin e
sotëm plot 132 këshilla mjekësore për
të gjitha sëmundjet në organizmin e
njeriut. Në shumë raste këshillat vlejnë për të evituar shfaqjen e një
sëmundjeje të caktuar dhe në raste të
tjera për ta kuruar atë.
Kështu ju mund të lexoni brenda
nëntë faqeve rekomandime të
mjekëve për sëmundjet kardiake, ato
të veshkave, mëlçisë, stomakut,
barkut, pankreasit, infeksionet e syve,
të veshëve, të lëkurës, obezitetin,
variçet, këshilla për kancerin dhe evitimin e tij. Nuk mungojnë as këshillat për nënat që lindin fëmijë prematurë, si t'i ushqejnë të vegjlit ë tyre
me qumësht gjiri, për menopauzën, një
ndër problemet më të shqetësuese të
grave, e shumë të tjera si këto. Këshillat e përmbledhura në numrin e sotëm
lidhen kryesisht me mënyrën tonë të
të ushqyerit, si duhet të jetë ajo, si dhe
me zakonet e përditshmërisë që një
njeri nuk duhet t'i harrojë asnjëherë.
ZEMRA
Si të luftoni sëmundjet kardiake
1-Pakësoni ushqimet me yndyrë,
shtoni perimet dhe frutat e freskëta në
dietën tuaj.
2-Bëni çdo ditë të paktën 30 minuta ecje.
3-Bëni çdo ditë të paktën 15 minuta ushtrime.
4-Evitoni, alkoolin, duhanin.
KOLESTEROLI
Këshilla për të ulur kolesterolin
6-Për të ulur përqindjen e lartë të
kolesterolit nuk duhet të pini cigare
dhe nëse pini, mundoheni ta ulni numrin e tyre deri sa ta ndaloni krejtësisht.
7-Merruni me ushtrime fizike në
mënyrë të rregullt. Mbani një peshë
ideale (pesha ideale është ajo që keni
pasur kur keni qenë 25 vjeç).
8- Favorizoni më tepër konsumin e
peshkut se sa të mishit.
9-Përdorni më shumë vajin e ullirit
se sa gjalpin në përgatitjen e vakteve.
10-Kujdes me ëmbëlsirat e ndryshme, sepse bëhen gjithnjë me shumë
vezë, po ashtu duhet të largoni nga
ushqimet tuaja gjalpin, djathin, sallamet e ndryshme.
OBEZITETI
Si të mposhtini mbipeshën
11- Duhet të lëvizni duke caktuar
kohë për aktivitete çdo ditë.

e hundëve, pasi ato bëhen shkak për
migrenë kronike edhe pas këtyre
sëmundjeve.
50-Evitoni zemërimin, emocionet e
forta, shokimet, çlironi tensionet, çlirohuni nga streset.
51-Evitoni mbilodhjen, ndryshimin
e rutinës, çrregullimet e gjumit, çrregullimet seksuale.
52-Mos qëndroni në vende me zhurmë të lartë, në ambiente me drita të
zbehta si dhe ambiente me lagështirë.
DIABETI
Ushqimet që duhet të konsumojnë
pacientët:

12- Zgjidhni ushqimin cilësor, duke
i dhënë organizmit gjithçka për të cilën
ai ka nevojë.
13-Yndyrat dhe sheqernat kanë
shije të mirë dhe ju nevojitet një masë
e caktuar e tyre çdo ditë.
14- Balanconi dietën tuaj, të gjitha
ushqimet mund t'i vendosim në dietë
të shëndetshme.
15- Planifikoni një meny të shumëllojshme gjatë ditës.
16- Planifikoni të kaloni 5-10 minuta relaks çdo mëngjes.
17- Mundohuni të jeni korrektë me
ushqimin, hani nga të gjitha llojet, por
me kufi.
ANEMIA
Çfarë duhet të konsumojnë anemikët
18-Anemikët duhet të konsumojnë
fruta me vitaminë C.
19-Anemikët duhet të konsumojnë
spinaq dhe barëra jeshile.
20-Fiku, shalqiu dhe luleshtrydhja,
efikase për t'u trajtuar.
21-Anemikët duhet të pinë 150
gram lëng karotash në ditë.
22-Çajin, kakaon dhe kafen duhet
t'i marrin tri orë përpara se të hanë,
pasi ndryshe vështirëson tretjen.
23-Pacientët duhet të pinë çdo ditë
150 ml lëng të rrepës së kuqe, para
buke.
24-Këshillohet të konsumohet sa
më shpesh domatja.
25-Të sëmurët duhet të marrin
gjithashtu, çdo ditë 10-15 fruta të mandarinës për një kohë prej 20-25 ditë.
REUMATIZMA
Si ta kurojmë reumatizmëm
26-Bëni dy herë në javë ushtime
gjimnastikore të lehta.
27-Merrni here pas herë (një herë
në dy ose tre muaj) tableta multivitaminë.
28-Jetoni në ambiente që nuk janë
të ftohta.
29-Bëni plazh çdo vit dhe e rëndësishme është që të shtriheni në rërën
e mëngjesit dhe pasdites.
30-Pini sa më shumë çarja me
bimë jeshile.
31-Përdorni ujë mineral.
32-Hani sa më shumë fruta me vitaminë C dhe A.
33-Sa herë që ndjeheni të lodhur
përdorni paracetamol ose medikamente të tjera me përmbajtje paracetamoli.

53-Pacientët me diabet duhet të
kontrollojnë peshën.
54- Duhet të kufizojnë sheqernat e
rafinuara.
55- Duhet të rrisin sasinë e fibrës
në dietë.
56- Yndyrat duhet të jenë vajra me
një lidhje dyfishe.
57- Duhet t'i shtojnë dietës së tyre
arra.
58- Efikase edhe bajamet.
SPONDILIATROZA
Si të evitojmë dhimbjet
34-Çdo mëngjes duhet të bëni të
paktën 15 minuta ushtrime për
muskujt e qafës.
35-Duhet të bëni në darkë dush me
temperaturë mesatare.
36-Duhet të evitoni stresin dhe
dëgjimin e televizorit me zë të lartë.
37-Pirja e çajrave të ndryshëm,
veçanërisht me mente, bën mirë për
sëmundjen.
38- Ecja, shëtitjet pasditeve ndihmojnë për një gjumë më të mirë.
39-Zgjedhja e dyshekut, e jastëkut
duhet të jetë e kujdesshme, në mënyrë
që ato të përshtaten me masën e qafës.
40-Kurimi i sëmundjes ka për bazë
kortizonin.
41-Për të hequr dhimbjen nuk duhet të pini asnjëherë paracetamol dhe
aspirina.

PANKREASI
Këshilla për të mos u dëmtuar
pankreasi:
59-Mospërdorimi i alkoolit është
këshilla numër një e specialistëve të
shëndetësisë për të evituar pankreasin.
60-Femrat dëmtohen më shpesh
sesa meshkujt nga sëmundja, pasi stomaku i tyre e ka më të vështirë tretjen
e ushqimeve, për këtë arsye atyre u
këshillohet të përdorin sa më pak
kripë, yndyrna.
61-Për të luftuar sëmundjen e
pankreasit këshillohet një jetë sa më
e qetë, pa strese dhe çrregullime nervore.
VESHKAT
Si të evitoni sëmundjet e veshkave:

SINOZITI
Këshilla për sëmundjen

62-Evitoni kripën e tepërt.
62-Pini sa më shumë lëngje.
64-Konsumoni çaj nga trëndafili i
egër.
65-Konsumoni lëng kumbulle.
66-Pini më shumë se 1 litër e
gjysmë ujë mineral në ditë.
42-Evitoni diellin në pikun e vapës.
43-Mbani gjithmonë syze edhe në
dimër, edhe në verë
44-Përdorni sa më shumë ushqime
me fibra.
45-Në rast se ju fillojnë dhimbje
është mirë që të konsumoni menjëherë kafe.
46-Evitoni zhurmat e larta, të magnetofonit, televizorit.
47-Për t'u qetësuar, qëndroni në
qetësi të plotë dhe në një ambient të
mbyllur, dhe në errësirë për të paktën
30 minuta.
MIGRENA
Këshilla për të evituar dhimbjen:
48-Kontrolloni tensionin çdo ditë,
pasi luhatjet e tij janë shkak për
shfaqjen e krizave të migrenës.
49-Kuroni dhimbjet e dhëmbëve,
dhimbjet e syve, sinozitet apo bllokimin

MUSHKËRITË
Si të ndihmoni mushkëritë:
67-Përdorni sa më shumë produkte
me mish.
68-Shëtisni të paktën 1 orë në ditë
në një pyll të mbushur me pemë dhe
në ajër të pastër.
69-Mos përdorni duhan.
70-Mos jetoni apo flini në një dhomë
me duhanpirës.
71-Përdorni sa më shumë lëngje
dhe supëra.
72-Peshku dhe nënproduktet e tij
janë shumë efikase për "mirëqenien"
e mëlçive.
GURËT NË TËMTH
Si të luftoni shfaqjen e gurëve në
tëmth:
74- Duhet të konsumoni çaj rigoni.
75- Për kurimin e sëmundjes,
përveç bimës shërbejnë edhe gjethet
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të gjitha sëmundjet

TURBEKULOZI
Këshilla për parandalimin e tuberkulozit
118-Është e këshillueshme një
ajrosje e vazhdueshme si dhe filtrim
i ajrit.
119- Është mirë që të dilet vazhdimisht për të marrë ajër të pastër në
zonat që nuk kanë ndotje të ajrit.
120-Po ashtu edhe në shtëpinë
tuaj nuk duhet të hyjë ajër i papastër,
ndaj duhet të merrni masa për ta filtruar atë.
121-Nëse një person mendohet se
ka qenë në kontakt me një person
tjetër që është me tuberkuloz, duhet
t'i jepet menjëherë antibiotiku parandalues.
122-Po ashtu personat e infektuar
duhet të qëndrojnë në vende të izoluara dhe të marrin kurë të menjëhershme.
123-Secili duhet t'i kushtojë
rëndësi mbrojtjes personale. Nëse e
dini që do të jeni në kontakt me një
person që është i infektuar me tuberkuloz, duhet të vishni një respirator personal, si dhe duhet të jeni
sa më shumë higjienikë.
MAJASELLI
Këshilla për personat që kanë
probleme në zorrë

e thara në hije.
76- Përdoreni erëza në ushqime.
Përveç shijes së mirë, parandalojnë
sëmundjet.
77- Përdorni sa më pak ushqime të
skuqura dhe kripë.
78- Pini sa më shumë lëngje dhe ujë
natyral.
KRIZAT E BARKUT
Evitoni dhimbjet e barkut me:
79-Përdorni ushqime të pasura me
hekur.
80-Mish, peshk, shpretkë.
81-Vezë, perime, fruta.
82-Fruta që përmbajnë vitaminë C
etj.
83-Kafe, çaj, kakao apo edhe lëngje
të tjera, që përmbajnë kafeinë, duhet
t'i marrin dy orë para ose pas ushqimit.
84-Hurmat janë tepër efikase për të
trajtuar dhimbjet e barkut.
MËLÇIA
Ushqimet që kurojnë dhe dëmtojnë
mëlçinë:

DIETA DHE SHËNDETI
Si të mbash oreksin nën kontroll:
91- Edhe pse frutat e thata nuk
përmbajnë yndyrë dhe kalori, është
mirë t'i konsumosh.
92- Buka bën pjesë tek karbohidratet të cilat janë një burim shumë
i rëndësishëm energjie për organizmin.
93- Gjatë ditës duhet të konsumohen tre vaktet kryesore: Mëngjesi,
dreka dhe darka, dhe dy deri në tre
vakte të ndërmjetme: Paradite, pasdite.
94- Dietat e shpejta nuk janë zgjidhja e duhur për t'u dobësuar.
95- Është e shëndetshme të përzihen karbohidratet me proteinat.

ALERGJIA
Si të evitojmë alergjitë

124-Në të gjitha rastet me majasëll këshillohet që të përdoren krundet e grurit në supë apo në gjellë, tri
herë në ditë.
125-Krundet nuk duhet të përvëlohen, por të hidhen atëherë kur
serviret ushqimi në tryezën e
ngrënies.
126-Krundet e grurit duhet të zëvendësojnë mëlmesat e tjera që janë
shumë të dëmshme për hemorroidet.
Mëlmesa me përbërje të barishteve
natyrore që përgatitet e bluar, ka hekur dhe e përmirëson shëndetin e të
sëmurëve.

HIPERTENSIONI
Rregulla për të mos nxitur
sëmundjen:
96-Stresi krijon një dominante në
sistemin nervor, e cila shton prodhimin
e adesteronit në veshka, e për pasojë
çon në ngushtimin e enëve të gjakut
dhe shfaqjen e hipertensionit.
97-Personat me hipertension duhet
të kenë kujdes gjatë dimrit, për shkak
të së ftohtit, por dhe luhatjeve të theksuara të temperaturave.
98-I ftohti ngushton enët e gjakut
dhe rrit tensionin.
99-Prandaj këtyre pacientëve u rekomandohet të jenë korrekt në marrjen e ilaçeve dhe të kenë kujdes me
menynë dhe stilin e jetës.
100-Të sëmurët duhet të eliminojnë
daljet në ditët shumë të ftohta, të dalin vetëm gjatë orëve të ngrohta dhe të
vishen mirë.
BRONKITI KRONIK
Si të mbani larg vetes sëmundjen:

85-Përdorimi i 20-40 gramëve alkool në ditë dëmton mëlçinë.
86-Mosha është një ndër faktorët
kryesorë të dëmtimit të mëlçisë, pasi
sa më e vogël që të jetë mosha e konsumatorëve të alkoolit aq më të rënda
janë dëmtimet.
87-Predispozicioni gjenetik është
një ndër faktorët kryesorë të shfaqjes
së sëmundjes.
88-Këshillohet konsumimi i
produkteve të mishit.
89-Këshillohet përdorimi i rrepave
të kuq, lakrës së kuqe dhe broklës.
90-Këshillohet të mos pihen shumë
kafe gjatë ditës, të mos konsumohet
birra dhe lëngjet me gaz.

të konsumojnë lakrën e bardhë. 108Nuk duhet të konsumojnë fasulet.
109-Nuk duhet të konsumojnë
gështenjat.
110-Në rast se personat kanë mungesë jodi, në këtë rast kripa duhet të
ruhet nga lagështira dhe kontakti me
dritën.
111-Në rast se personat e kanë me
tepri jodin, atëherë duhen zbatuar konsultat e mjekëve në mënyrë që
sëmundja të mos kthehet kronike.

101-Evitoni jetesën në ambiente të
lagështa.
102-Evitoni jetesën në ambiente
me duhanpirës.
103-Evitoni jetesën në qytete të
ndotura.
104-Mos qëndroni për shumë kohë
në dush, as në dimër e as në verë.
105-Bëni masazhe me vaj ulliri dhe
raki në të gjithë trupin.
106-Frekuentoni sa më shumë
plazhin dhe ambientet me diell.
TIROIDJA
Ushqimet që i bëjnë keq tiroides:
107-Personat me tiroide nuk duhet

112-Alergjikët duhet të mos konsumojnë kikirikët, qumështin, vezët,
grurin, sojën.
113-Nuk duhet të konsumojnë ato
ushqime me përbërje vajore si arrat
dhe bajamet.
114- Edhe në rastet kur bëhet fjalë
për puthje, këshillohet që partnerët
të lajnë dhëmbët dhe fytyrën nëse ata
kanë ngrënë një ushqim që shkakton alergji tek partnerët.
115-Mos përdorni në rroba detergjentë aromatikë.
116-Qëndroni larg vendeve të lulëzuara gjatë stinës së pranverës dhe
vjeshtës.
117- Mos përdorni facoletë, letra
higjienike apo letra duarsh me përmbajte aromatike.

127-Përdorimi i kësaj mëlmese krijon lirimin e kapsllëkut.
128-Mëlmesa e tillë nuk duhet të
përvëlohet, por të qitet në supë apo
në gjellë ashtu e "gjallë" të përzihet
dhe të hahet.
129-Ngrënia e një molle të ëmbël
para ushqimit liron zbrazjen e zorrëve.
130-Ata që kanë probleme në zorrë duhet të pinë rregullisht tri herë
në ditë nga një gotë lëng molle para
ushqimit.
131-Kundër mbylljes kronike të
zorrës së trashë (për rregullimin e jashtëqitjes), ndihmojnë gjethet e pelinit.
132-Ndihmues janë edhe lëvoret e
dardhës si dhe kamomili, i cili mund
të pihet në vend të ujit.
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KULTURË
HALIL RAMA NJË TJETËR PENË E SHQUAR NË GJERDANINE SHKRIMTARËVE E PUBLICISTËVE DIBRANË

Krijimtari letrare e publicistike,
produktive dhe cilësore
"Duart e Halil Ramës dhe
Sakip Camit, ndoshta u pluhurosën për ca kohë duke
rëmuar në fletët e kohës, por
ato rizgjuan një shpirt të
madh, rizgjuan zemrat e
shumë
adhuruesve
të
Xhedikut e hodhën dritë mbi
një dritë" .

Av.Ma.Sabri GJECI

H

istoria e Dibrës
dhe dibranëve, në
panteonin e madh
të historisë sonë kombëtare, është një nga kapitujt e saj më brilant.
Dibranët, historinë e tyre
ndër shekuj e kanë shkruar me luftë, gjak e sakrifica
të panumërta. Këto luftra e
përpjekje për mbijetesë
kanë skalitur edhe karakterin e dibranit ndër
kohëra.Vyrtyte të tilla si
besa, bujaria, trimëria,
urtësia dhe zgjuarsia është
e vështirë ti gjesh të gjitha
bashkë, veçse në karakterin e dibranit.
Por krahas lufrave e përpjekjeve shekullore për mbijetesë ato kanë ruajtur të
paprekur kulturën, zakonet
dhe traditat e vyera; pra
kanë ditur të përdorin edhe
pushkën edhe mendjen,
edhe penën.Të panumërt
janë
historianët,
shkrimtarët, oratorët e publicistët dibranë, që me veprat
e tyre kanë lënë gjurmë të
pashlyera duke promovuar
kulturën dhe vlerat e
spikatura të kësaj treve të
shquar.
Dibra krenohet me figura të tilla si Haki Stërmilli,
Shaban Sinani, Xhafer Martini, Hazis Ndreu, Agron
Tufa,
Naim
Berisha,
Xhezair Abazi, Ramiz Gjini,
Iljaz Kaca, Gafur Zoto, Lutfi
Hanku, Sakip Cami, Hilmi
Kolgjegja, Dukagjin Hata,
Selman Mziu, Moisi Murra,
Eqerem Basha, Skënder
Cala, Arian Kadiu, Kujtim
Boriçi, Garip Troci, Mevlud
Buci, Shaqir Skara e shumë
e shumë të tjerë për të cilët
duhen volume të tëra për të
përshkruar vlerat dhe kontributin e dhënë ndaj kulturës dibrane e kombëtare.
Krahas tyre, një tjetër
penë e shquar në panteonin
e publicistëve e shkrimtarëve dibranë është
padyshim edhe Halil Rama.I
lindur në një familje me tradita të spikatura atdhetare
dhe liridashëse, i rritur në
një mjedis të shëndoshë
familjar me prejardhje nga
fise të shquara dibrane ku
dominonte patriotizmi për
vendlindjen dhe kombin,
Halili sot është bërë një
emër i dëgjuar në fushën e
letërsisë së kohës.Ai ka
dalë tashmë para lexuesve
me talentin e tij që përkon
me një diapazon mbi 20
vjeçar përvoje e pune të suksesshme.
Që në fillimet e tij me
ciklet poetike, me esse-të e
skicat letrare, kur ka fituar
çmime në konkurset e
shpallura nga Dega e
Lidhjes së Shkrimtarëve

2-Patriotizmi dhe atdhedashuria. Duke filluar nga
elaborimi i vendlindjes së tij,
Muhurrit, me figura të tilla si
Dine Hoxha, plaku i urtë, i
mençur dhe "filozof,, i ashtuquajturi "Sokrati i Dibrës",
me dy gjeneralët e Skënderbeut, me luftrat e dibranëve
kundër hordhive Serbo Sllave, të udhëhequra me
trimëri e zgjuarsi nga Elez
Isufi, Dine Hoxha, Ramiz
Daci, Isuf Karasani, fisi i famshëm i Ndregjonëve, Hakik
Mena, Osman Paci, Ramiz
Dibra etj, vite më vonë me
luftën Nacionalçlirimtare,
përmes figurës gjigante të
gjeneral - leitnant Rrahman
Parllakut, komandantit të formacioneve të ushtrisë NCÇl,
drejtuesit për disa dekada të
ushtrisë shqiptare pas çlirimit, deputetit dhe zv/ministrit
të mbrojtjes, Heroit të Popullit dhe Nderi i Kombit, aktualisht kryetarit të OBVL, dhe
deri në luftën e popullit të
Kosovës martire kundër
klikës së Millosheviçit, e
gjithë kumtesa historike përshkohet nga një atdhedashuri dhe patriotizëm i madh.

dhe Artistëve të Dibrës, me editorialet, intervistat, reportazhet, komentet, lajmet, analizat letrare, e deri tek librat e
tij, plot shtatë vëllime të botuara, bie në sy talenti letrar dhe
stili konciz në këtë fushë.
Duke qenë një zë i fuqishëm
për shumë kohë në shumë organe të shtypit, si "Ushtima e
Maleve",
"Zëri i Rinisë",
"Luftëtari", "Bulqiza"(edhe si
kryeredaktor i saj), "Albania",
"Panorama", "Gazeta Shqiptare", "Koha Jonë", "Tirana
Observër",
"Telegraf",
"Metropol", "Rilindja Demokratike", "Standard", "Republika",
"Veterani" e "Kamza"( edhe si
kryeredaktor i tyre), etj, Halil
Rama ka grumbulluar një përvojë tejet të pasur në fushën e
letërsisë e publicistikës. Po të
lexosh me vëmendje shkrimet
e tij menjëhërë të bien në sy
disa veçori të karakterit të tij
në stilin e të shkruarit. Pa pretenduar t'i analizojmë të gjitha
do të ndalemi në disa prej tyre.
1-Hulumtimi dhe puna
kërkimore: Në të gjithë veprimtarinë letrare të Halilit dallohet puna e tij e palodhur hulumtuese, grumbulluese, arshivuese si dhe promovimi me

një finesë të veçantë i vlerave të atyre personazheve për
të cilët shkruan. Kur themi
personazhe këtu nuk kemi
parasysh personazhe të zakonshëm në kuptimin figurativ të një vepre artistike
letrare, por për përsonazhe të
vërtetë e realë sepse në të
gjithë veprat e tij kemi njerëz
realë dhe histori reale të jetuara dhe të treguara nga pena
e Halilit me një mjeshtëri të
habitshme.
Duke filluar me veprën e
tij
brilante
"Muharem
Xhediku, kompozitori i tangos
shqiptare,, shkruar me bashkëautor Sakip Camin, të bie
në sy ajo punë e madhe hulumtuese dhe e lodhshme në
vite për të nxjerë nga arkivat
e harresës historike jetën
dhe veprën e këtij gjiganti
dibran të muzikës popullore e
asaj të kultivuar. Kjo përpjekje dhe kjo punë e lodhshme, e kurorëzuar me sukses, është vërtet për tu admiruar sepse është finalizuar
me një ringjallje të kësaj figure të haruar por që ka përmasa kombëtare.
Në një prononcim për këtë
libër, kompozitori i mirënjohur Edmond Zhulali shkruan:

3- Larmia e veprimtarisë
letrare dhe artistike. Është
një tjetër veçori e spikatur në
shkrimet dhe publicistikën e
Halilit.
Risjellja në kujtesën e lexuesit e figurës së Gëzim Ostrenit, komandantit të UÇKsë në Kosovë e Maqedoni, lufta e shqiptarëve përtej kufirit për liri, të drejta e prosperitet, Konferenca e famshme
e Bujanit që shprehu në zjarrin e luftës aspiratat e shqiptarëve për një bashkim
mbarëkombëtar edhe në atë
kohë kur kjo çështje nuk ish-

te shtruar fare për zgjidhje,
promovimi i figurave të tilla
si Kristo Dako, një pionier i
arsimit e shkollës shqipe,
Petrit Bara, mjeku i talentuar dibran, Selman Mziu, publicist dhe mbrojtësi i vlerave
kombëtare, Bardhyl Çipi, një
shkencëtar i vërtetë i mjekësisë ligjore etj tregojnë se
gama e aktivitetit letrar të
Halilit është shumë e larmishme .
4- Pasioni dhe vullneti.
Do ishte e paplotë veprimtaria publicistike dhe shoqërore
pa u thënë këto dy cilësi të
Halil Ramës. Publicistika dhe
veprimtaria letraro-krijuese
i takojnë një periudhe relativisht të gjatë e permanente
të jetës së tij.
Ajo që dua të nënvizoj është pikërisht pasioni dhe vullneti që është manifestuar
gjatë kësaj kohe dhe që ruhet edhe sot në karakterin e
tij krijues dhe human.Në
jetën e përditshme Halili është një njeri mjaft i thjeshtë, i
komunikueshëm, mjaft bashkëpunues, gjë që e tregojnë
edhe veprat e tij në të cilat
ka punuar me të tjërë shkrimtarë e publicistë të
njohur.Halili është mjaft i respektuar në rrethin shoqëror;
është një kryefamilar i devotshëm, dhe përveç obligimeve në familje ai është
njeri shumë kreativ në
punë.Ai sot punon si nëpunës
në Bashkinë e Tiranës, në të
njëjtën kohë krijon e shkruan, drejton gazetën "Veterani", ndjek prej 6 vitesh edhe
shkollën.
Ai në vitet 2008-2014 është diplomuar jurist, ka kryer
dy vite master shkencor në
"E drejtë penale", ka mbaruar shkollën 1-vjecare të
avokatisë dhe sot ka marrë
titullin "Avokat". , Pas pesë
librave të tij tani së fundi ka
dalë para lexuesve me një
tjetër vepër të titulluar "Testamenti i atdhedashurisë",
libër shumë i vlersuar nga
shumë figura të artit e kulturës në vend.
Ne ndjehemi me të vërtetë
shumë krenar për këto talente të Dibrës që çdo ditë
lënë gjurmët e tyre në sfondin e kulturës lokale dhe asaj
kombëtare.Ato janë vlera të
vërteta, janë gurra e pashtershme e artit dhe kulturës që
kurrë nuk i kanë munguar
këtij kombi.

