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NDERIM PËR
ATA QË BËNË
HISTORINË
Nga Halil RAMA

Një udhëtim mbresëlënës në
Juglindje të vendit, si bashkëudhëtar
i dy njerëzve që bënë epokë, ndalesat dhe bisedat me ta në vende historike e turistike, padyshim që të
ngulitet thellë në memorie. Është fat
të kesh me vehte në një tur të tillë
dy legjendarë, që mbartin mbi supe
afro dy shekuj jetë, mbi 95-vjeçarët
Rrahman Parllaku dhe Skënder Malindi, që janë memoria historike e
kombit. Ndalesa e parë në Voskopojën e mirënjohur, jo vetëm për
pozicionin dhe resurset e shumta
turistike, por dhe për një nga ngjarjet e shënuara të Luftës së Dytë
Botërore. Pikërisht, pranë lapidarit
kushtuar Dëshmorëve të Brigadës së
IV-t Sulmuese, drejtuesit e OBVL
vendosin një kurorë me lule. Më pas
një bisedë interesante e gjeneral Parllakut, por dhe e Genc Ballancës e
Misto Çules – ish partizanë të kësaj
brigade, jo vetëm për rrugëtimin e
saj të lavdishëm por dhe për emrat e
skalitur në memorialin e këtushëm.
Genci kujton përurimin e Brigadës
në vigjilje të vitit të ri të ’’44, kur
ishte vetëm 14 vjeç. Pas shtatë dekadash atë e shoqëron edhe bashkëshortja e tij e nderuar, Lemane
Ballanca. Dhe ndërsa meditojmë për
të kaluarën e para shtatë dekadave,
sytë na mbeten edhe tek emri i dëshmorit Selim Ndreu nga Zall Dardha
që ra heroikisht në luftën për çlirimin e Tiranës, i skalitur këtu në
Voskopojën e largët. Sapo mbushi 16
vjeç, mustaqe pa dirsë, atë e thirri
pushka. Jo si herë të tjera me e
varur në mur, por me e hedh në shtat dhe me dalë kundër pushtuesve
nazifashistë. Ai ra në kontakt me
miqtë dhe shokët e tij, me Beshir
Laçin, Hamdi Dodën, Rexhep Dodën
e Riza Dodën dhe u bashkua me ta
në Lëvizjen Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Selim Ndreu ishte nga ata partizanë që nuk i bënte dredha aksionit
dhe luftës. Ai ra heroikisht në
Kashar të Tiranës, në fundin e tetorit
të vitit 1944, në ditët e para të operacionit për çlirimin e Tiranës.
(Vijon në fq.6)
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ÇMIMI: 30 LEKË
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Brigada
partizane
që u inagurua
ditën e
Pavarësisë
Nga EDIP OHRI*

FAQE 4

Personalitete si Rrahman Parllaku dhe Skënder Malindi, sot e në të ardhmen do të mbeten
emra të skalitur në historinë e kombit e në vetëdijen e gjeneratave

Memoria historike e kombit
REFLEKSIONE

Kurrë nuk harrojmë
Nga Sakip CAMI*

Brezat duhet të njohin historinë, në
të kundërt historia do të harrohet. Kurrë nuk duhet të harrojmë. Harresa është dëmi më i madh për ndërgjegjen e
një kombi. Veteranët kujtojnë, shkruajnë, edukojnë. Ne duhet ti respektojmë. Ti vendosim në vendin që u
takon sepse ata janë krenaria jonë.
Europa me veteranët është më afër.
Vendet e zhvilluara europiane u kanë
ofruar veteranëve status të veçantë.
Kështu duhet të veprojmë edhe ne.
Kush njeh të kaluarën, projekton edhe
të ardhmen

FAQE 7

AKTUALITET

Gjenerali - Hero i Popullit dhe "Nderi i Kombit", si dhe bashkëluftëtarët e bashkëpunëtorët e tij, Skënderi, Genci, Themistokliu e Koli Çobo, teksa kumtojnë për ato vite të zjarrta lufte, japin
me emra se kush kanë qenë drejtuesit e formacioneve partizane,
si u zhvillua lufta, të rënët dhe të plagosurit
Dr.Ymer Dishnica, si dhe pasardhësit e tij në krye të OBVL-së,
Parllaku e Malindi kanë meritën e orientimit të veprimtarisë së
kësaj organizate në vlerësimin realisht të historisë së luftës së
lavdishme Nacionalçlirimtare, duke shmangur shtrembërimet e
periudhës së regjimit totalitar, mohimet dhe politizimet e bëra si
rezultat i regjimit diktatorial të E.Hoxhës

FAQE 6

PËRKUJTIMORE

NË 141-VJETORIN E LINDJES SË
SHTJEFËN GJEÇOVIT-KRYEZIUT
(1874 - 2015)

Kosova pranohet
në UNESCO
Një fitore shumë e madhe
diplomatike për Kosovën. Lajmi ka
entuziazmuar shqiptarët kudo

FAQE 10
SPORTI

Kombëtarja shkruan
historinë e futbollit
shqiptar
Tre arsye pse duhet të jetë ndeshja e
parë Euro 2016, Francë-Shqipëri

DITA E GJEÇOVIT
Nga: Ing. Kol DEDAJ

Shtjefën Gjeçovi-Kryeziu, - Etnolog,
arkiolog, shkrimtar, arsimtar, dhe
përhapës i arsimit shqip, veprimtar i
shquar i Lëvizjes për Liri e Pavarësi
Kombëtare

FAQE 8
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Shqipëria, krenare për Luftën
Nga Rrahman PARLLAKU*

Populli ynë, në
Shqipëri, Kosovë,
Maqedoni, Mal të
Zi e kudo në trojet
etnike është krenar
se iu bashkua në
Luftë Aleancës së
Madhe Antifashiste
të Popujve. E çliruam Shqipërinë pa
ndërhyrjen direkte
të forcave aleate
por edhe dhamë
kontribut të çmuar
në këtë Luftë
Ne shprehim falenderimet tona për
ndhmën që dhanë
Aleatët e Mëdhenj:
Anglia, Bashkimi
Sovjetik e SHBA që
shkatërruan bishën
nazifashiste e u
siguruan popujve
lirinë

K

ëtë nëntor Sh
qipëria feston 71
vjetorin e çlirimit
të Atdheur nga okupatori nazifashit. Në këtë jubile të
lavdishëm, ne shqiptarët
kemi të drejtë të krenohemi
për Luftën e lavdishme, Antifashiste Nacionalçlirimtare
që çoi në çlirimin e vendit
nga okupatorët nazifashitë.
Ne krenohemi sepse me
luftën e sakrificat mbinjerëzore, dhe gjakun e dhjetra
mijëra dëshmorëve u bëmë
pjesë e bllokut antifashist të
popujve të botës, të kryesuar
nga aleanca anglo-sovjetoamerikane.
Në momentin historik
populli shqiptar, në Shqipëri,
Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi
e kudo që jetonte në trojet e
tij etnike u bashkua me
forcat e lirisë kundër atyre
të errësirës. Në bazë të kësaj
lufte e sakrificave që bëmë,
ne siguruam jo vetëm pavarësinë e Shqipërisë por të
drejtën e shqiptarëve në Kosovë për vetëvendosje e të
shqiptarëve kudo që jetojnë,
të drejtën për të qëndruar në
trojet e tyre etnike. Kjo ishte fitorja e dytë më e madhe
në historinë tonë kombëtare, pas shpalljes së pavarësisë dhe ngritjes së Flamurit në Vlorë.
Në Luftën e Dytë Botërore
gjithë populli shqiptar ishte
në rrezik. Shqipëria mund të
humbiste pavarësinë. Populli shqiptar i Kosovës e ai i shqiptarëve të tjerë në trojet e
tyre etnike mund të shpënguleshin nga trojet e tyre e
të pësonin fatin e atyre shqiptarëve që u dëbuan me
forcën e armëve nga serbët
në vitet 1870-1880 nga zonat

e Nishit, Vranjës, Prokupjes,
Leskocit etj dhe të popullit
çam.
Ky rrezik vinte sepse
pushtuesit italianë erdhën
me parullën e bashkimit të
shqiptarëve nën kurorën e
Viktor Emanuelit; krijuan
qeverinë kuislinge për ti
dhënë pamjen e një shteti të
pavarur dhe me shkatërrimin e Jugosllavisë dolën
me parullën e Shqipërisë së
Madhe. Në këtë mënyrë u
përpoqën ta lidhin popullin
tonë me bllokun fashist.
Të njejtën rrugë ndoqi
edhe Gjermania Naziste pas
kapitullimit të Italisë duke
mbledhur një Asamble
Tradhtare që e shpalli Shqipërinë të Pavarur, pasi
gjermanët kishin deklaruar
se "ne jemi kalimtarë dhe
Shqipëria do të jetë e pavarur!". Vetëkuptohet, pavarësi
me nazistët brenda në Shqipëri!.
Me këto parulla ata u përpoqën ta joshnin popullin shqiptar, ta mbanin të lidhur
me ta dhe me ndihmën e
kuislingëve bashkëpunëtorë
të tyre ta vinin në interes të
tyre kundër Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Po të mos kishte filluar e
zhvillohej Lufta Nacionalçlirimtare, kombi shqiptar do të
kishte shkuar në humnerë
bashkë me nazifashistët dhe
do të ishin plotësuar lakmitë
grabitqare sllavo-greke për
copëtimin edhe të shtetit shqiptar, për të cilat punonin
edhe qeveritë mbretërore
greko-serbe në egzil.
Ishte zhvillimi i Luftës
Nacionalçlirimtare që përfshiu gjithë Shqipërinë dhe
që vetëm brenda vitit 1942
ishin krijuar 22 çeta partizane nga Konispoli në Jug
deri në Malësinë e Gjakovës
në Veri, jehona e kësaj lufte
bëri që ministrat e jashtëm
të Anglisë-Iden, i Bashkimit
Sovjetik, Mollotov dhe i
SHBA-Hell në Dhjetor 1942
të bënin deklaratën "që

dëshëronin ta shihnin Shqipërinë të çliruar nga
zgjedha italiane dhe të vendoset pavarësia e saj. Forma
e regjimit dhe e qeverisë që
do të vendoset në Shqipëri do
të jetë një çështje që do ta
vendosë vetë populli shqiptar
në fund të luftës".
Megjithëse në këtë deklaratë qeveria angleze mbante një rezervë kur shprehej
se "e sheh çështjen e kufijve
shqiptarë pas Luftës si një
çështje që duhet të merret
në shqyrtim në Konferencën
e Paqes". Kjo deklaratë ishte
mbështetje për qeveritë greko-jugosllave në egzil që përgatisnin plane për copëtimin
e Shqipërisë.
Por Lufta Nacionalçlirimtare kishte marrë zhvillime të vrullshme që me krijimin e reparteve sulmuese
të Ushtrisë Nacionalçlirimtare dhe me krijimin e
Shtabit të Përgjithshëm me
10 Korrik 1943, ky shtab
mori në drejtim dhe çentralizoi veprimet luftarake duke
u shtuar goditjet kundër
pushtuesve u krijuan zona të
lira. Në këto momente aleatët e në radhë të parë anglezët dërguan përfaqësuesit e tyre pranë Shtabit të
Përgjithshëm të cilët ndiqnin nga afër Luftën tonë dhe
u bindën se e vetmja forcë
ushtarake e organizuar në
Shqipëri që bënte Luftë të
vendosur kundër pushtuesve
nazifashistë ishte Ushtria
Nacionalçlirimtare.
Pas
kësaj bindje ata i shtuan
misionet e tyre në Shqipëri
dhe filluan të na ndihmojnë
me armatime e materiale
luftarake, megjithëse shumë
të kufizuara për shtimin e
zgjerimine Ushtrisë sonë
gjatë viteve 1943-1944.
Nga ana tjetër, përfaqsuesit e ushtrive aleate bënë
të gjitha përpjekjet për ti
bashkuar e futur në luftë
forcat nacionaliste të Ballit
Kombëtar e Legalitetit, por
nuk patën sukses.

LANÇ, LUFTA E SAKRIFICAVE TË MËDHA
Ushtria Nacionalçlirimtare pasi theu me sukses
Operacionin më të Madh të
Forcave Naziste e bashkëpunëtorëve të tyre në dimrin e egër të viteve 19431944 e kish çliruar hapësira
të mëdha të vendit, krijoi
kushte për mbajtjen e Kongresit Antifashist në qytetin
e çliruar të Përmetit. Nga ky
Kongres doli komiteti Antifashist me atributet e një
qeverie provizore. Pas Kongresit u bënë ndryshime në
organizimin e Ushtrisë. Ajo
kaloi nga formacionet e
Brigadave në ato të Njësive
të Mëdha të Divizioneve e Koparmatave, të afta për të kryer operacione operative
strategjike në të gjitha hapësirat e vendit.
Me thyerjen e operacionit
gjerman të Qershorit '44, i
fundit i ndërmarrë nga nazistët në vendin tonë, në korrik 1944 forcat e Divizionit
të Parë kaluan në mësymje
për çlirimin e Shqipërisë së
Mesme e të Veriut, dhe me
çlirimin e Matit, të Dibrës e
të Lumës, Brigada e Pestë u
shkëput nga varësia e Divizionit të Parë dhe së bashku
me Brigadën e Tretë morën
urdhër të kalojnë në Kosovë
për të ndihmuar në çlirimin
e saj.
Detyra kryesore që na
ngarkonte Shtabi i Përgjithshëm ishte që në bashkëveprim të ngushtë me forcat e
Ushtrisë Nacionalçlirimtare
të Kosovës të godisnim pa
ndërprerje forcat naziste e të
shpejtonim çlirimin e Kosovës; të ndihmonin që rinia
kosovare të merrte pjesë masive në radhët e Ushtrisë
Nacionalçlirimtare,
me
qëllim që Kosova të bëhej pjestare e aleancës antifashiste të popujve që luftonin
kundër nazistëve dhe në
këtë mënyrë të fitonte të
drejtën për vetëvendosje; të

ndihmonim për ngritjen e
Këshillave Nacionalçlirimtare në zonat e çliruara.
Për realizimin e këtyre
detyrave e drejtimin e veprimeve lufarake u krijua Shtabi i përbashkët Operativ i
dy Brigadave dhe Forcave të
Kosovës, i përbërë nga Fadil
Hoxha-komandant i Ushtrisë
Nacionalçlirimtare të Kosovës, Shefqet Peçi - komandant i Bvrigadës së Pestë dhe
Hulusi Spahiu-Komandant i
Brigadës së Tretë.
Megjithë rezistencën e
ashpër të forcave naziste e të
mbeturinave të Divizionit
ESS Skënderbeg për të mbajtur qytetet Prizren, Gjakovë
e Pejë e për të siguruar
tërheqjen e shpejtë e të organizuar të reparteve naziste
për në Frontin Perëndimor
kundër forcave aleate, forcat
tona i mundën e
i shpartalluan nazistët me
luftime shumë të ashpra që
u zhvilluan në Gjakovë e sidomos në Junik e Deçan. Në
këto luftime Brigada e Tretë
ka pas humbjet më të rënda
në historinë e saj luftarake;
32 të vrarë e shumë të plagosur. Edhe armiku pati humbje të rënda-shumë të vrarë
e të plagosur; zumë me sa
më kujtohet rreth 30 rob nga
forcat e Divizionit Skënderbeg pasi kishin nxjerrë nga
rrethimi komandanët e tyre
nëpërmjet një çepengu. Mes
tyre kishin qenë Rexhep
Deva, Demali Pozhari, një
oficer gjerman e të tjerë. Partizanët tanë, të zemëruar
nga humbjet e shokëve të
tyre kërkonin me këmbëngulje pushkatimin e robërve.
Me shumë vështirësi i
bindëm ti lirojmë, pasi ne
nuk kishim shkuar në Kosovë për të vrarë vëllezërit
tanë po për çlirimin e tyre.
Atyre u morëm armët e i liruam duke i porositur të mos
shkonin prapë në shërbim të
armikut e të vriteshin vëlla
me vëlla siç ndodhi në ato
luftime.
Duhet ta pohojmë se prej
asaj dite, pushkë kosovari
nuk qëlloi më kundër nesh.
Luftimet për çlirimin e
Deçanit, Pejës e gjithë Rrafshit të Dukagjinit përfunduan me 17 nëntor 1944.
Na vjen keq kur dëgjojmë
a shkruhet në ndonjë gazetë
se forcat tona kanë vrarë
njerëz të pafajshëm në Kosovë. Unë pohoj se kjo nuk ka
ndodhur në asnjë rast,
përveç kur jemi bdodhur ballë
për ballë në luftime. Nuk e
di a jeton ndonjë nga të liruarit të jetë dëshmitar i
kësaj.
LUFTA E BRIGADAVE TONA
PËR ÇLIRIMIN E KRAHINAVE TË KOSOVËS DHA
NDIHMESË PËR PJESËMARRJEN E DJEMVE TË
SAJ NË LUFTË
Pjesëmarrja masive në
Luftën Nacionalçlirimtare e
popullit të Kosovës nën
drejtimin e Fadil Hoxhës e
shokëve të tij ka qenë ven-
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FAQE 3

FESTA

e lavdishme Nacionalçlirimtare

dimtare. Ajo bëri të dështojnë planet e Çubrolloviçit
që i kishte servirur komandës
së
Ushtrisë

Jugosllave për spatrtimin etnik të shqiptarëve nga trojet
e tyre.
Arkitekt i mendimit

shovinist serb Vasaçubrolloviçi me elaboratorin e tij të
dytë të vitit 1944 jepte direktivën politike se paskësh
ardh momenti i përshtatshëm për ti larë hesapet me
shqiptarët njëherë e përgjithmonë; se për ti dëbuar nga
trojet e tyre......"asnjëherë ne
nuk kemi pasur kushte më
të favorshme". "Luftrat,vazhdon më tej ai, janë momenti më i përshtatshëm për
zgjidhjen e këtyre problemeve". Ai shpreh bindjen se
"aleatët tanë do të na kuptojnë dhe do të plotësojnë
dëshirat tona, veçanërisht
një shpresë të madhe kemi
tek Bashkimi Sovjetik vëlla".
Dhe në fund ideollogu
shovinist serb jepte direktivën për ushtrinë "Ushtria
gjatë operacioneve luftarake
duhet të spastrojë në mënyrë
të planifikuar e pa mëshirë
pakicat kombëtare shqiptare".
Edhe Konferenca e Tre të
Mëdhenjve (Çurçill-StalinRustevlt) u jepte të drejtë shteteve fituese në luftë për
shpërnguljen e pakicave kombëtare që ishin bashkuar
me bllokun fashist. Shembull
konkret ishin Rumania që iu
shkëput një republikë e tërëMoldavia nga trojet e veta, pa
llogaritur shpërnguljen e më
se dhjetë milionë gjer-

manëve nga Prusia, Krakovia,
etj....
Platforma politike dhe ushtarake e Çubrolloviçit, e mbajtur sekret nga Beogradi për
çështjen e Kosovës u dogj nga
55 mijë djemtë e saj që morën
pjesë në Luftë dhe mijëra
dëshmorëve kosovarë që
dhanë jetën duke luftuar
përkrah forcave antifashiste
të botës.
Lufta e Brigadave tona për
çlirimin e krahinave të Kosovës dha ndihmesë për pjesëmarrjen e djemve të saj në
Luftë.
Me largimin e Brigadave
tona nga Kosova, në drejtim
të Sanxhakut e Bosnjës,
forcat serbo-sllave përfshi
dhe ato çetnike u përpoqën të
vënë në zbatim planin e Çubrolloviçit, por ishte vonë.
Forcat shqiptare ishin të armatosura; ata bënë qëndresë
të fortë duke luftuar për jetë
a vdekje nën komandën e
Shaban Palluzhës. Krimet
qenë të rënda, por planet e
Çubrolloviçit nuk u realizuan.
Shqiptarët mbetën përjetë në
trojet e tyre etnike. Forcat e
dy Divizioneve tona e vazhduan luftën në tokat e
Jugosllavisë, duke dhënë ndihmesën e tyre, jo vetëm në
çlirimin e krahinave të Malit
të Zi, Sanxhakut e Bosnjës
por edhe duke penguar, dëm-

tuar e vonuar forcat naziste
që përpiqeshin të tërhiqeshin
me shpejtësi e në mënyrë të
organizuar për në Frontin e
Perëndimit, për të luftuar
kundër forcave aleate që
kishin zbarkuar në Francë.
Luftimet e forcave tona në
këto vende janë zhvilluar në
kushte tepër të vështira, të
një dimri që u kujtonte atë të
dimrit '43-'44 në Shqipëri, me
mungesë të theksuar në ushqime e mjete të tjera të
jetesës. Por ata e kryen me
nder detyrën. Dua t'iu kujtoj se
në këto luftime kanë rënë afër
600 dëshmorë të dy divizioneve
tona. Ky ishte edhe një kontribut i veçantë në Luftën Antifashiste.
Populli ynë, në Shqipëri,
Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi e
kudo në trojet etnike është
krenar se iu bashkua në Luftë
Aleancës së Madhe Antifashiste të Popujve; E çliruam Shqipërinë pa ndërhyrjen direkte
të forcave aleate por edhe
dhamë kontribut të çmuar në
këtë Luftë. Patjetër, ne shprehim falenderimet tona për ndhmën që dhanë Aleatët e Mëdhenj: Anglia, Bashkimi Sovjetik e SHBA që shkatërruan
bishën nazifashiste e u siguruan popujve lirinë.
Lavdi dëshmorëve të Kombit tonë të të gjitha Luftrave
çlirimtare.

Kujtime - 71 vjetori i çlirimit të Tiranës

Beteja për çlirimin e kryeqytetit, 19 ditë luftime të ashpra

M

enjëherë
filloi
pastrimi
i
qy
tetit,
dhe
më
28 Nëntor 1944, para
një tribune të improvizuar të veshur
me dekor të kuq ku dallohej sigla
VFLP, parakaluan forcat partizane të
Ushtrisë Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar. Në fjalimin përshëndetës Enver Hoxha deklaroi se atë
ditë u çlirua e gjithë Shqipëria
Lufta Nacionalçlirimtare e popullit shqiptar, mbas formimit të Shtabit
të Përgjithshëm, mori përmasa të
tjera.
Qytete dhe krahina në Jug të Shqipërisë ishin çliruar nga forcat partizane. Okupatori gjerman ishte në
tërheqje. Në Tiranë ai instaloi dy
bunkerë që kontrollonin: njëri
Rrugën e Elbasanit, ku më parë ishte xhamija, dhe tjetri tek Shatërvani
në qendër të kryeqytetit, që kontrollonte Rrugën e Durrësit, të Kavajës,
Rrugën "28 Nëntori" tek Sahati si dhe
bulevardin e madh.
Një autokollonë gjermane ishte
rreshtuar përgjatë bulervardit, nga
ku ishte ndërtesa e sindikatave deri
tek Rruga "Fortuzi".
Si nxënës i Shkollës Principe Di
Napoli (sot "Lidhja e Prizrenit") në
klasën e pestë, si çdo ditë mora çatën
në shpinë dhe nisem drejt shkollës.
Por ç'të shoh?! Asnjë nxënës, oborri i shkollës i zbrazët.
Në afërsi të saj, pikërisht ku Rruga "Isa Boletini" kryeqëzohet me
Rrugën e Barrikadave ishte ndërtuar një barrikadë nga njësitet e para
partizane të ndihmuar nga populli.
-Jorgji, më thotë roja i shkollës:
nuk shikon atje, duke më treguar

barrikadën?
U nisa të kthehem për në shtëpi
që ndodhej në Rrugën "Ded Gjon
Luli".
Sapo ra mbrëmja pararoja partizane kaloi bulevardin e madh dhe
hyri në rrugën tonë.
Celula e partisë së lagjes mobilizoi me shpejtësi banorët për të dalë
dhe ndihmuar për ndërtimin e barrikadës së madhe që lidhte dy anët
e bulevardit.
Ne anëtarët e Organizatës "DEBATIK" të Lagjes 4, pionierë, u mobilizuam të drejtuar nga drejtuesit Fiqiri Karrapici së bashku me vëllezërit
e tij, Hilmi Karrapici dhe Lutfi, si dhe
drejtues Pashko Çomo, Taqo e shumë
bashkëmoshatarë të tjerë, duke
shfrytëzuar materialet inerte të shtëpisë së Haverikëve që ishte në
ndërtim dhe të familjes të nderuar
tiranase "Qyqja", që në punishten e
tyre prodhonin tuba prej çimentoje
për kanalizime. Në kohë rekord, në
kushtet e errësirës së natës përfundoi ndërtimi i barrikadës që shërbeu
për kalimin e forcave partizane nga
krahu i Kinema "Nacional" në
krahun e kinema "Rozafat".
Ne pionierët, anëtarë të "DEBATIK"-ut të lagjes, që i dinim mirë
shtigjet dhamë kontributin tonë
duke iu treguar partizanëve rrugët
për t'iu dalë pas shpine gjermanëve.
Nga shtëpia e vëllezërve "Koja" që
ishte në ndërtim u shpua muri
ndarës me Hotel "Çajupi" dhe dolën
përballë bashkisë.
Në fillim partizanët goditën
tankun që ishte vendosur pranë ËC
publike që godiste me zjarr Pazarin
e Vjetër të Tiranës, i cili digjej.
Mbas asgjësimit të tankut, godit-

jet e partizanëve u përqëndruan drejt
ndërtesës së Bashkisë ku kishte
forca gjermane së bashku me municionet. Në përfundim të këtij aksioni filloi sulmi drejt bunkerit të fortifikuar, ku u përdor dhe një rul që
përdorej për shtrim rrugësh, dhe nga
goditjet e fuqishme të partizanëve
forcat gjermane u asgjësuan.
Në këto luftime të ashpra morë
pjesë forcat partizane të Brigadave të
I-rë, IV-të dhe të V-të Sulmuese.
Ndërsa Divizioni i Parë dhe Brigada
e XVII-të Sulmuese u përqëndruan
në Minierën e Krrabës.
Mbas 19 ditë luftimesh të ashpra,
më 17 Nëntor 1944 forcat partizane
çliruan Tiranën, kryeqytetin e Shqipërisë.
Lajmi i çlirimit të Tiranës u përhap me shpejtësi të madhe. Populli

doli rrugëve duke derdhur lotë gëzimi, ndërsa partizanët bënin thirrje
të bëhej kujdes nga popullata për të
mos prekur predhat dhe bombat e paplasura.
Me shpëjtësi morën trupat e ushtarëve gjermanë të vrarë dhe i varrosën përkohësisht pranë ish Kishës
Ortodokse të Tiranës që ndodhet
pranë bulevardit.
Menjëherë filloi pastrimi i qytetit,
dhe më 28 Nëntor 1944, para një tribune të improvizuar të veshur me
dekor të kuq ku dallohej sigla VFLP,
parakaluan forcat partizane të Ushtrisë Nacionalçlirimtare të popullit
shqiptar. Në fjalimin përshëndetës
Enver Hoxha deklaroi se atë ditë u
çlirua e gjithë Shqipëria.
Jorgji TERCA
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HOMAZH
Brigada e Dytë Sulmuese dha mbi 85 dëshmorë në altarin e lirisë gjatë LANÇ të popullit shqiptar

Brigada partizane që u
inagurua ditën e Pavarësisë
Nga EDIP OHRI*

Brigada e Dytë Sulmuese
është një nga formacionet e
para të mëdha partizane, e cila
si pjesë përbërëse e Ushtrisë
Nacionalçlirimtare, u krijua me
vendim dhe me urdhër të Shtabit të Përgjitshëm qysh në
tetor 1943. Por do të ishte data
28 Nëntor (dita e shpalljes së
Pavarësisë së Shqipërisë) data
zyrtare e krijimit dhe fshati
Shëngjergj i Tiranës vendi ku
u inagurua Brig.II-të S.
Dita e inagurimit të saj
shënoi një ngjarje me rëndësi
të madhe politike dhe ushtarake si për UNÇSH ashtu edhe
për mbarë Lëvizjen Antifashiste
Nacionalçlirimtare të vendit.
Siç dihet Brig.II-të S pati si
bazë të formimit të saj zonën e
Shëngjergjit, Çermenikës dhe
Martaneshit që ndodheshin në
qendër të Shqipërisë me hapësira teritoriale të çliruara e me
baza të siguruara të furnizimit
në juridiksionin e qarkut ushtarak partizan që drejtohej nga
Kadri Hoxha. Përsa i përket bazës shoqërore politike të zonës
ku u formua Brigada, ajo banohej nga fshatarë të varfër por patriotë të cilët përbënin shumicën dërmuese të banorëve të
këtyre krahinave. Prandaj kur
Fronti NÇL lëshoi kushtrimin e
luftës për liri kundër pushtuesve të huaj, populli i këtyre
krahinave u ngrit i tëri në këmbë qysh në prill 1942 dhe u lidh
ngushtë me Lëvizjen Antifashiste Nacionalçlirimtare duke e
përkrahur atë pa rezerva moralisht e materialisht, si dhe me
pjesëmarrje direkte në formacionet luftarake partizane. Po
kështu populli i këtyre krahinave kuntribuoj me strehimin
dhe furnizimin e reparteve partizane në përgjithësi me ushqime e armatime të zëna nga
çarmatosja e një pjese të madhe të ushtrisë italiane që kishte kapitulluar në shtator 1943,
duke ia dorëzuar të gjitha këto
armatime Brig.II-të S që në
këtë kohë ishte në formim e
sipër.
Duhet pohuar pa mëdyshje
se, ata që mbajtën barrën kryesore të lidhjeve të ngushta të
popullit të këtyre krahinave me
Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe i qëndruan besnik
deri në fund LANÇ, për krahinën
e
Çermenikës,
Shëngjergjit dhe Martaneshit
kanë qenë patriotët e shquar
shqiptarë Beg Balla në Orenjë,
Ali Shtëpani në Shëngjergj dhe
Baba Faja në Martanesh.
Koha, vendi dhe momentet
në të cilat u krijua Brig.II-të S
karakterizoheshin nga një
numër vështirësish serioze;
ishte stinë vjeshte me shira e
reshje atmosferike që nuk pushonin; dimri po afronte dhe zona
ku grumbulloheshin partizanët
që do të hynin në brigadë paraqitej një ndër teritoret me
ekonomi të varfër dhe me

klimë të ftohtë, në një terren
tepër të thyer malor. Ndërsa nga
pikëpamja e situatës ishte
pikërisht pragu i Operacionit të
madh Armik të Dimrit, të cilin
pushtuesit nazistë dhe bashkëpunëtorët e tyre shqiptarë e
kishin përgatitur prej kohësh,
duke patur si qëllim që me anë
të këtij operacioni të shkatërronin Ushtrinë Nacionalçlirimtare
dhe ta shuanin krejt luftën tonë,
e cila ishte bërë tmerr për
armiqtë dhe shpresë për popullin.
Brigada e II-të S përshkoi një
rrugë të lavdishme, të përgjakshme, të mbushur në çdo fazë
të Luftës me shembuj vetmohimi dhe akte të heroizmit kolektiv, duke plotësuar gjithmonë
me nder detyrat politiko-ushtarake të caktuara nga Shtabi i
Përgjithshëm.
Historia e Brigadës së II-të S
është historia e luftës dhe e përpjekjeve të atyre bijve dhe bijave
që erdhën në gjirin e kësaj
njësie nga zonat dhe krahinat e
ndryshme të Tiranës, Elbasanit, Mallkastrës, Kurveleshit, Beratit, Korçës, Devollit, Kolonjës
etj. Këta bij e bija të thjeshtë të
popullit, duke lënë vullnetarisht
vendet, vatrat dhe qetësinë
familjare, hynë në një familje të
madhe partizane, ku luftuan me
vetmohim pa kursyer as gjakun
dhe jetën e tyre në emër të çështjes të çlirimit të Shqipërisë nga
okupatorët nazifashistë. Në këtë
luftë të lavdishme ata dhanë kontributin e vet më të çmuar.
Brigada e II-të S luftoi kundër
armiqve të shumtë, si kundër
pushtuesve nazifashistë ashtu
edhe kundër reaksionit të
brendshëm. Ajo veproi në krahina të ndryshme të Shqipërisë të
Mesme dhe të Jugut si: në
Qarkun e Dibrës së Madhe, në
zonën e Matit e të Martaneshit,
të Çermenikës, në krahinën e
Qarrishtës, të Shëngjergjit, në
Zaranikë të Elbasanit, në rajonin e Dajtit, në territorin fushor
të Tiranës dhe brenda në
kryeqytet, në zonën e Fushë
Krujës, të Ishmit, të Pezës, të
Darësisë së Peqinit, të Dumresë
e Gramshit, të Gorë-Oparit, në
rrethin e Përmetit në krahinën
e Dangëllisë, të Vithkuqit, në
fushën e Korçës e Devollit, në
rrethin e Pogradecit, në rajonin

e Strugës dhe të Prrenjasit.
Në gjithë veprimtarinë e vet
luftarake, brigada kreu shumë
luftime në shkallë njësie, batalioni dhe kompanie. Veprimet
luftarake u karakterizuan nga
sulme të fuqishme e të vazhdueshme mbi armikun. Në situata nga më të ndërlikuarat,
duke vepruar me guxim e
trimëri, ajo çau rrethime të ndryshme të armikut si gjatë Operacionit Armik të Dimrit (19431944) në Çermenikë, në Pezë,
në Brar e Mauri dhe në Operacionin armik të Qershorit 1944
në Dangëlli.
Gjatë mësymjes së përgjithshme të Ushtrisë Nacionalçlirimtare për çlirimin e Shqipërisë
së Mesme e të Veriut, Brig.II-të
S e ndodhur në drejtimin Juglindor të Shqipërisë luajti një rol të
rëndësishëm si forcë goditëse në
këtë drejtim për dëmtimin e
kolonave
gjermane
që
tërhiqeshin nga Greqia nëpër
teritorin tonë gjatë rrugëve automobilistike Leskovik-KorçëBilisht-Kapshticë dhe StrugëQafë Thanë-Librazhd, të cilat ishin të vetmet rrugë të tërheqjes
së tyre nëpër Shqipërinë e
Jugut. Në Qarkun e Korçës
Brig.II-të S zhvilloi një veprimtari të gjerë luftarake. Me formacionet e saj të shtrira gjatë gjithë
rrugës automobilistike që nga
Leskoviku deri në Kapshticë
dhe që nga Struga deri në Prrenjas, ajo mbajti nën goditje të
vazhdueshme kolonat armike
dhe pikëmbështetjet e tyre të fortifikuara të cilat ishin të vendosura gjatë këtyre rrugëve, duke
ju shkaktuar atyre dëme të
mëdha në njerëz e materiale
ushtarake.
Brigada, në bashkëveprim
me forcat partizane të batalioneve territoriale asgjësoi përfundimisht reaksionin në krahinat
e Kolonjës, Devollit e të Korçës
dhe likujdoi në përgjithësi
kundërveprimin e tyre të armatosur në këto krahina. Brigada
e II-të S çliroi qytetet e Leskovikut e të Ersekës dhe në bashkëveprim me Brig.IX-të S çliroi
qytetin e Korçës, një nga qytetet
kryesore të vendit.
Përvoja luftarake e Brigadës
së II-të S është me shumë vlerë,
sepse burimi prej nga lindi dhe
u formua ajo ka qenë jeta dhe

rruga e saj e gjatë plot përpjekje
e luftë kundra pushtuesve nazifashistë dhe bashkëpunëtorëve
të tyre. Ajo luajti rolin që i takonte në kuadrin e përgjithshëm të
luftës të UNÇSH e cila dha një
kontribut të rëndësishëm për
çlirimin e plotë të Shqipërisë.
Nga gjiri i kësaj lufte dolën një
plejadë e tërë personalitetesh të
spikatura ushtarake e politike,
të cilët me pjekuri e vendosmëri,
në zjarrin e betejave të ashpra
fitimtare kundër pushtuesve të
huaj u bënë promotorë të luftës
antifashiste të njësive dhe reparteve partizane që komanduan.
Duke vlerësuar LANÇ, natyrshëm mendimi shkon tek
madhështia e njerëzve që e drejtuan atë. Brigada e II-të S nxori
nga gjiri i saj me dhjetra kuadro.
Ato ishin njerëz të thjeshtë,
bashkëkombas të nderuar, pa
përvojën e duhur por me kurajo,
patriotizëm e me përgjegjësi
qytetare morën mbi supet e tyre
një detyrë sa të vështirë, aq edhe
të lavdishme, të udhëheqin
luftën e armatosur kundër pushtuesve dhe ta fitojnë atë. Prandaj këto kuadro meritojnë nderim e respekt, por edhe një konsideratë të veçantë.
Brigada e Dytë Sulmuese, që
nga krijimi i saj deri në çlirimin
e plotë të Shqipërisë nga pushtuesit e huaj u drejtua nga Beqir Balluku, ish komandant i
Brigadës, i cili më pas u bë Shef
i Shtabit të Përgjithshëm, Ministër i Mbrojtjes të Republikës të
Shqipërisë, ndërkohë që mbajti
dhe detyra e funksione të tjera
të rëndësishme politike dhe më
vonë i pushkatuar padrejtësisht
nga diktatori Enver Hoxha.
Komisar Politik i Brigadës ka
qenë Vasil Konomi dhe zv/komisar i Brigadës Kiço Ngjela (ish
Ministër
i
Tregtisë
së
Brendëshme dhe të Jashtme),
më vonë i burgosur politik që
mori dënim maksimal dhe
familja e tij u persekutua egërisht nga diktatura.
Zëvendës Komnadant i
Brigadës ka qenë Irakli Bozo dhe
Intendent i Brigadës Gani Goxhi, ndërsa përgjegjës i rinisë Alqi
Kondi. Komandantët dhe komisarët e batalioneve në momentin
e krijimit të brigadës kanë qenë:
Petër Bullati - Komandant dhe

Shtatëdhjetëedy vjet
kanë kaluar nga dita
e krijimit të Brig.II-të
S. Populli ynë dhe ne
veteranët e LANÇ
përulemi me respekt
përpara veprës të
partizanëve shqiptarë
në përgjithësi dhe
veçanërisht atyre të
Brig.II-të S, të cilët
bashkërisht nënshkruan me grykën e
pushkës çlirimin e
Shqipërisë nga pushtuesit e huaj duke e
rreshtuar vendin tonë
në krah të koalicionit
të madh antifashist
botëror që drejtohej
nga aleatët e mëdhenj SHBA, BS dhe
Britania e Madhe
Hero i Popullit, Kozma Naskakomisar. Irakli Bozo dhe Bardhyl
Mano kanë drejtuar batalionin
e dytë si dhe Santo Santo dhe
Gazali Sejko, batalionin e tretë.
Brigada e Dytë Sulmuese dha
mbi 85 dëshmorë në altarin e
lirisë gjatë LANÇ të popullit shqiptar.
Shtatëdhjetëedy vjet kanë
kaluar nga dita e krijimit të
Brig.II-të S. Populli ynë dhe ne
veteranët e LANÇ përulemi me
respekt përpara veprës të partizanëve shqiptarë në përgjithësi
dhe veçanërisht atyre të Brig.IItë S, të cilët bashkërisht nënshkruan me grykën e pushkës
çlirimin e Shqipërisë nga pushtuesit e huaj duke e rreshtuar
vendin tonë në krah të koalicionit të madh antifashist
botëror që drejtohej nga aleatët
e mëdhenj SHBA, BS dhe Britania e Madhe.
Veteranët e LANÇ në
përgjithësi e sidomos ata të
Brig.II-të S, në këtë përvjetor të
66-të të saj kanë të drejtën të
krenohen pasi kanë luftuar dhe
përjetuar ngjarje, kanë sakrifikuar duke dhënë vlera për
këtë vend. Ndaj ne sot nderojmë
veprën dhe sakrificat e tyre dhe
përulemi me respekt para
kujtimit të dëshmorëve të LANÇ
- shokëve tanë me të cilët luftuam bashkërisht në llogoret e
kësaj lufte të shenjtë për çlirimin e Atdheut.
*Veteran i LANÇ, ish kudër i
Antifashiste Nacionalçlirimtare Brig.II-të Sulmuese
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DOSSIER
Me rastin e 103 vjetorit të shpalljes së pavarësië së Shqipërisë

Simboli i pavarësisë së kombit
Vlora, qysh më parë ishte
përcaktuar si qendër ku
do të mbahej Kuvendi
gjithëkombëtar për
shpalljen e pavarësisë së
Shqipërisë. Në referatin e
vet Ismail Qemali foli
shkurt për të kaluarën e
Shqipërisë, gjendjen dhe
rrethanat momentale
politike. Ismail Qemali
propozoi që Shqipëria të
shpallet "Shtet më vete, e
lirë, e pavarur. Të gjithë
delegatët këtë propozim e
aprovuan duke u ngritur
në këmbë dhe duke e
përcjellë me duartrokitje
aktin e shpalljes së pavarësisë.

N

ë çaste të vështira për popul
lin shqiptar, kur krerët e
Lëvizjes Kombëtare bënin
çmos
për
mbrojtjen e
vendit
n g a
copëtimi,

vendimtare
ishte nisja e
Ismail Qemalit
nga Stambolli për në Bukuresht. Në
historinë e diplomacisë shqiptare shkruhet se Ismail Qemali arriti të përfitonte nga kundërthëniet ekzistuese
të Fuqive të Mëdha. Ismail Qemali, në
takimet e fundit që pati me përfaqësuesit diplomatik evropian, arriti të
sigurojë simpatinë e idesë së popullit
shqiptar për shpalljen e pavarësisë.
Ismail Qemali kërkonte me
urgjencë mbledhjen e delegatëve të
Shqipërisë në Durrës apo Vlorë. Qemali
me 14 patriotë shqiptarë më 19 nëntor
u nis nga Trieste, për në Durrës, ku
arriti më 21 nëntor 1912. Në rrethanat e rrezikshme politike që ekzistonin në vend nga rryma të ndryshme
dhe zënkat e feudalëve shqiptarë, pamundësonin veprimin e lirë në ngritjen e flamurit kombëtar. Në çaste
kritike që ekzistonin në Shqipërinë e
Mesme, Ismail Qemali me shokë vendosi që të vazhdojë rrugën për nga Vlora. Në këtë kohë, ushtritë ballkanike
kishin hyrë thellë në tokën e Shqipërisë. Ata, tashmë, kishin pushtuar Strugën, Elbasanin, Tiranën dhe
ishin nisë për në Durrës, kurse Vlora

13 kreret e shtetit

mbahej e rrethuar prej grekëve.
Qarkullimi nëpër Shqipëri nuk ishte
aspak i lehtë, pasi bandat dhe ushtria
e shteteve ballkanike kishin zaptuar
pjesën më të madhe të vendit. I shoqëruar nga delegatet e disa qyteteve u
nis për në Vlorë ku arritën në 25 nëntor. Ky qytet qysh më parë ishte përcaktuar si qendër ku do të
mbahej Kuvendi gjithëkombëtar për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Në
referatin e vet foli shkurt për të kaluarën e
Shqipërisë, gjendjen
dhe rrethanat momentale politike. Ismail Qemali propozoi
që Shqipëria të
shpallet "Shtet më
vete, e lirë, e pavarur. Të gjithë delegatët
këtë propozim e aprovuan duke u ngritur
në këmbë dhe duke e
përcjellë me duartrokitje aktin e shpalljes së
pavarësisë. Ismail Qemali e ngriti lart në Vlorën
heroike flamurin e Skënderbeut. Me aktin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, kryetari i
qeverisë së përkohshme, Ismail Qemali, më 29 nëntor 1912, i njofton për
aktin historik gjashtë Fuqitë e Mëdha:
Anglinë, Italinë, Austro-Hungarinë,
Francën, Gjermaninë dhe Rusinë. Po
ashtu, për këtë vendim, Ismail Qemali njofton edhe shtetet ballkanike: Rumaninë, Malin e Zi, Serbinë, Bullgarinë, Greqinë dhe Turqinë, duke
kërkuar nga ata që të njihnin aktin e
pavarësisë si ndryshim i vullnetit politik të kombit shqiptar.
KUJTIMET E DJALIT TË
ISMAIL QEMALIT
Kryetari i qeverisë së përkohshme
Djali i Ismail Qemalit, Qazim Bej
Vlora, ka jetuar në Strugë nga viti 1936
deri në dimrin e vitit 1953, kur ndërroi jetë. Sipas dëshmive historike, ai
ishte djali i parafundit i Ismail Qemalit
dhe siç ka deklaruar në kujtimet e tij,
në të gjitha ecejaket diplomatike që ka
pasur është shoqëruar nga djali i tij,
Qazimi. Ismail Qemali për djalin e tij
ka thënë se, "ai ka qenë kujtesa e tij
në tërë aktivitetet". Qazim Bej Vlora

ka lindur në vitin 1870. Në vitin 1919
ai është helmuar së bashku me të
atin, duke ngrënë darkë në Itali. Ismail Qemali gjeti vdekjen, ndërsa Qazimi mundi ta përballojë dhe të jetojë.
Në vitin 1936, Qazimi shkon në Strugë
me një dokumentacion të pasur të
qeverisë së Ismail Qemalit. Në moshën
66-vjeçare martohet me Behije Sherif
Masllafin, e veja e Inajet Bej Ohrit,
motra e të cilit ishte martuar me një
tjetër djalë të Ismail Qemalit. Në vitin
1949, kur u prishën marrëdhëniet
midis qeverisë shqiptare dhe asaj të
Jugosllavisë, Qazimi ngeli i izoluar në
Strugë. Sekretari personal i Ismail
Qemalit, nga viti 1900 deri në vitin
1919, ai ka qenë pranë të atit në çdo
udhëtim, në çdo mbledhje dhe gati në
të gjitha përpjekjet diplomatike për trojet shqiptare. Qazim Bej Vlora ka qenë
njohës shumë i mirë i disa gjuhëve të
huaja, aktivist i shquar në qeverinë e
Vlorës dhe sekretar personal i Ismail
Qemalit. Vdes në Strugë në një
anonimitet të plotë në dimrin e vitit
1953, duke lënë pas një dokumentacion të pasur dhe një bibliotekë shumë
të madhe dhe përveç dokumenteve të
qeverisë së Vlorës që ka konfiskuar
policia e fshehtë maqedonase, fati i
dokumenteve të tjera nuk dihet.

1- Ismail Qemali, Kryetar i shtetit,
4 dhjetor 1912 - janar 1914
2- Turhan Përmeti, 7 shkurt 191420-maj 1914
3- Princ Vidi, Maj 1914- nëntor
1914
4- Esat Toptani, Nëntor 1914 -janar 1916
5- Fan S. Noli, 16 qershor 1924-23
dhjetor 1924
6- Ahmet Zogu, 24 dhjetor 1924 - 6
prill 1939
7- Shefqet Verlaci, 12 prill 1939
8- Omer Nishani, 10 janar 1946-1
gusht 1953
9- Haxhi Lleshi, 1 gusht 1953-22
nëntor 1982
10- Ramiz Alia, 22 nëntor 1982-30
prill 1991
11- Sali Berisha, 9 prill 1992-27
mars 19103
12- Rexhep Mejdani, 24 korrik
19103-24 korrik 2002
13- Alfred Moisiu, korrik 2002 - korrik 2007
14-Bamir Topi, korrik 2007 - korrik
2012
15-Bujar Nishani, korrik 2012 e në
vazhdim
Plot 15 kanë qenë krerët e shtetit
shqiptar, që nga krijimi i tij më 28
nëntor 1912. Ismail Qemali, Turhan
Pashë Përmeti, Princ Vidi, Esat Toptani, Fan S. Noli, Ahmet Zogu,
Shefqet Verlaci, Omer Nishani, Haxhi Lleshi, Ramiz Alia, Sali Berisha,
Rexhep Meidani, Alfred Moisiu, Bamir Topi e Bujar Nishani që kanë shkruar faqe të tëra në historinë tonë
kombëtare. Ismail Qemali dha
dorëheqjen, duke i lënë postin princ
Vidit dhe vdiq në Itali në vitin 1919.
Turan Pashë Përmeti nuk qëndroi
gjatë në krye të shtetit shqiptar, ndërsa princ Vidi u detyrua të largohej nga
Shqipëria pas rrëmujave vetëm pas
gjashtë muaj qeverisjeje. Pas tij do
të vinte në krye të shtetit Esat Pashë Toptani, i gjykuar për kohën si
antishqiptar dhe i ekzekutuar në
Paris në vitin 1920 nga Avni Rustemi. Fan Noli nuk ishte i prerë për
të qenë kryetar shteti, ndaj dhe qëndroi për pak kohë në krye të qeverisë e më pas për t'i shpëtuar ndëshkimit të kundërshtarit të tij politik
Ahmet Zogu e la përgjithmonë Shqipërinë duke u vendosur në SHBA,
ku dhe vdiq në vitin 11031. Ahmet
Zogu do të ishte njeriu më jetëgjatë
në krye të shtetit shqiptar që nga
themelimi i tij. Në fillim president
dhe më pas mbret, zogu do ta linte
pushtetin në vitin 1939, pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia Fashiste.
Zogu vdiq në Paris dhe eshtrat e tij
nuk janë kthyer akoma. I fundit kryetar shteti në vitin 1939 do të ishte
Shefqet Vërlaci. Nga viti 1939 e deri
në vitin 1944, Shqipëria ndodhej e
pushtuar dhe shtetin e drejtonin
ushtarakët e zgjedhur nga Italia
fashiste dhe Gjermania naziste. Në
sistemin e Enver Hoxhës, që de fakto
ishte kryetar i shtetit, kryetarët e Presidiumit të Kuvendit Popullor do të ishin figura dytësore dhe me pak peshë
në jetën politike të vendit. Kuvendin
Popullor nga viti 1944 e deri në vitin
1991 e kanë drejtuar Omer Nishani,
Haxhi Lleshi, Ramiz Alia. Presidentët
e Republikës Parlamentare të pasviteve '90 do të zgjidheshin Sali Berisha, Rexhep Meidani, Alfred Moisiu
dhe Bamir Topi dhe Bujar Nishani.
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REPORTAZH
Personalitete si Rrahman Parllaku dhe Skënder Malindi, sot e në të ardhmen do të mbeten emra të skalitur në historinë e kombit e në vetëdijen e gjeneratave

Memoria historike e kombit
Nga Halil Rama

Gjenerali - Hero i
Popullit dhe "Nderi i
Kombit", si dhe bashkëluftëtarët e bashkëpunëtorët e tij, Skënderi, Genci, Themistokliu e Koli Çobo, teksa
kumtojnë për ato vite të
zjarrta lufte, japin me
emra se kush kanë qenë
drejtuesit e formacioneve partizane, si u
zhvillua lufta, të rënët
dhe të plagosurit

(vijon nga fq.1)
E VËRTETA MBROHET…
E vërteta mbrohet. Personalitete si Rrahman Parllaku
dhe Skënder Malindi, sot e në
të ardhmen do të mbeten
emra të skalitur në historinë
e kombit e në vetëdijen e gjeneratave. Si një memorie historike për të kaluarën, gjenerali - Hero i Popullit dhe
"Nderi i Kombit", si dhe bashkëluftëtarët e bashkëpunëtorët e tij, Skënderi, Genci,
Themistokliu e Koli Çobo, teksa kumtojnë për ato vite të
zjarrta lufte, japin me emra se
kush kanë qenë drejtuesit e
formacioneve partizane, si u
zhvillua lufta, të rënët dhe të
plagosurit. Kujtojnë ata me
nderim të veçantë komandantin e Brigadës Nexhip Vinçani
dhe komisarin Pëllumb Dishnica, dy nga kuadrot më me
përvojë luftarake, të sprovuar
në luftimet kundra armikut
në qarkun e Korçës, patriotë
dhe revolucionarë të brumosur me ndjenja patriotike për
çlirimin e vendit. " Përveç
këtyre në Shtabin e Brigadës
dhe në komandat e batalioneve u caktuan dhe shumë
kuadro të dalluar në aksione
dhe luftime të çetave partizane të qarkut të Korçës, si
Vaskë Gjino, Petrit Dume,
Spiro Shalësi, Pano Xhamballa, Zija Kambo, Gafurr Çuçi,
Xhafer Lubonja, Gaqo Peristeri, Vera Pojani, Eleni Pashko, Fatmir Glata, Raqi Qirinxhi, Milo Qirko, Sotir Filto, Halit Mati etj, të cilët me përvojën dhe aftësitë e tyre të
fituara në luftimet me
armikun, dhanë një kontribut
të madh në të gjitha luftimet
që bëri kjo brigadë, që nga krijimi e deri në çlirimin e vendit". Përkujtimi i veprës së
tyrenë këto vende historike
është një thirrje për të tashmen, për të mos lëshuar asnjë pëllëmbë territor, për të gëzuar fitoren e lirisë, por edhe
për të administruar me
kujdes fitoren dhe për të mos
u dehur nga arritjet.
Është ky kumtim i kreut të
OBVL-së një dokument shtesë në historinë e lavdishme
të LANÇ. Kështu do të ndodhte
dhe në Boboshticë, gjatë darkës që bashkëluftëtari e bashkëpunëtori, Behar Koçibelli
shtroi për dy miqtë e vjetër.
Këtu, protagonistët e historisë
së lavdishme të LANÇ,
Rr.Parllaku e S.Malindi, por
dhe miku i tyre i shtrenjtë
Shaqir Rexhvelaj, gjejnë rastin të flasin me admirim për
Dr.Ymer Dishnicën, një nga
figurat më simpatike, më të
mençura, më fisnike dhe një
nga udhëheqësit kryesorë të
LANÇ-it. Ish kreu i parë i
OBVL-së, Ymer Dishnica, të
cilit në 100-vjetorin e lindjes,
Presidenti Nishani i akordoi
dekoratën e lartë "Nderi i Kombit", ishte bir i denjë i një
familje me tradita të shquara
atdhetare e cila i ka dhënë

Shqipërisë pesë dëshmorë,
përfshi edhe një vëlla të tij.
Dr.Dishnica,
si
dhe
pasardhësit e tij në krye të
OBVL-së, Parllaku e Malindi
kanë meritën e orientimit të
veprimtarisë së kësaj organizate në vlerësimin realisht të
historisë së luftës së
lavdishme Nacional Çlirimtare, duke shmangur shtrembërimet e periudhës së
regjimit totalitar, mohimet
dhe politizimet e bëra si rezultat i regjimit diktatorial të
E.Hoxhës. Pikërisht, për të
penguar këtë qasje negative,
këtë tendencë të dëmshme si
për demokracinë ashtu edhe
për historinë e popullit shqiptar, Dr.Dishnica e gjeneral Parllaku, së bashku me 64
personalitete, gjeneralë dhe
luftëtarë, figura politike të respektuara, por fatkeqësiht të
dënuar nga regjimi komunist
formuan Organizatën e Bashkuar e Veteranëve të Luftës
së Popullit Shqiptar (OBVL). Në
këtë grup bënin pjesë figura
politike të respektuara që
kishin qenë drejtues të reparteve partizane e ministra,
siç ishin: Kiço Ngjela, Manol
Konomi, Fadil Paçrami, Maqo
Çomo, Skënder Malindi, Edip
Ohri, Myfit Guxholli, Sotir Budina, Sadik Bekteshi (gjeneral lejtnant-Hero i Popullit),
Muhamet Prodani (gjeneral
lejtnant-Hero i Popullit), gjeneral-majorët: Nexhip Vinçani
dhe Ernest Jakova; luftëtaret
e shquara, drejtuese në luftë
e aktiviste të OBVL: Selfixhe
Broja(Ciu), Zenepe Golemi
(Ashiku), Liri Belishova,Vera
Ngjela (Pojani), Mine Doraci e
të tjera, por fatkeqësisht të
dënuara nga regjimi diktatorial
i
Enver
Hoxhës.
Pasardhësit e tyre në këtë organizatë, por dhe drejtuesit e
degëve të OBVL, Jorgji Terca
për Tiranën, Genc Ballanca
për Durrësin e Fluturak
Vinçani për Korçën, edhe në
këtë udhëtim drejt vendeve
ku para 70 viteve luftuan dhe
fituan përballë pushtuesve
nazifashistë të vendit, rrëfejnë heroizmin e luftëtarëve, të

të vrarëve dhe të plagosurve,
të atyre që në fakt e bënë
luftën dhe që meritojnë edhe
respektin më të madh.
NJË ENCIKLOPEDI E
GJALLË
Më të rinjtë në këtë bashkëudhëtim, si gazetari e poeti i talentuar ushtarak Sakip
Cami, ish ushtaraku Destan
Doçi dhe dy vëllezërit ish ushtarakë, Miço e Trifon Llupo,
teksa e dëgjojnë nga afër, shohin te Rrahman Parllaku një
emër të veçantë dhe personalitet që të krijon afërsinë dhe
ndjenjën e respektit për figurën e tij si dhe për ngjarjet,
fenomenet dhe personazhet që
i zë në gojë gjatë bisedave
spontane. Kjo edhe për faktn
se gjeneral Parllaku, duke
qenë njëra nga figurat më të
shquara të Lëvizjes Antifashiste Nacionalçlirimtare në
Shqipëri, përkundër moshës
96-vjeçare, ka një kujtesë
fenomenale e kondicion të
lakmueshëm, dhe si një enciklopedi e gjallë zë një vend
të veçantë në kujtesën tonë
historike. Kujtimet e tij për
Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare janë një kontribut
i çmuar. Lufta Antifashiste,
mbrojtja e vendit, "lufta e brrylave", qëndrimi për 17 vjet në
qelitë e errëta të diktaturës,
Lufta e Kosovës më 1999, krijimtaria publicistike e aktiviteti intensiv në mbështetje
të proceseve demokratike e të
shtetit ligjor e forcuan karakterin e tij. Nëntëdhjetë e gjashtë vjet është një kuotë
shumë e lartë. Gjeneral Rrahman Parllaku ka meritën se
e ka rritur këtë kuotë të lartë,
megjithëse i është dashur të
përballojë shumë furtuna
gjatë jetës dhe ç'është më
kryesorja e ka arritur jo i drobitur, por në formë të shkëlqyer fizike dhe mendore që e
shfaq dukshëm edhe gjatë
këtij udhëtimi shtigjeve të lirisë.., një formë që do ta kishin zili edhe të rinjtë.
Kështu ndodh edhe me
Skënder Malindin, ish studentin e shkollës ushtarake

të Milanos, Itali, i cili në kohën kur po përgatitej për të
dhënë provimet e të titullohej
oficer, në vitin 1940 nuk pranon të marrë pjesë në një ceremoni të ngritjes së flamurit
italian, duke deklaruar se ky
nuk është flamuri i kombit të
tij. Pasi kthehet në atdhe, me
fillimin e lëvizjes antifashiste
merr kontakt me udhëheqësit
e luftës, si me Mestan Ujanikun, Gjin Markun, Kahreman
Yllin e të tjerë, duke u aktivizuar në organizimin e luftës
në rrethin e Skraparit.
Në fillim të vitit 1943 komanda e Qarkut Berat e cakton komandant çete në komunën e Çepanit. Çeta nën
drejtimine tij merr pjesë aktive në të gjitha veprimet
luftarake në qarkun e Beratit
kundër fashistëve italianë.
Më 20 shtator 1943 emërohet
komandant i batalionit "Rinia" (Margarita Tutulani). Në
krye të këtij batalioni ka marrë pjesë në të gjitha luftimet
kryesore të zhvilluara, si në
Tendën e Qypit, Qafën e
Kiçokut, Bubës, Qafë Shkozë,
Paraspuar, luftime të ashpra
këto që përballuan Operacionin armik të Dimrit 19431944. Në një luftim në
Paraspuar të Beratit, Skënderi plagoset rëndë. I
mjekuar në spitalet partizane
nuk gjeti shërim. Me krijimin e Brigadës së 7-të Sulmuese, ashtu siç ishte i plagosur caktohet komandant i
Batalionit të Parë të kësaj
brigade, por në gjendjen që
ishte nuk mund ta ndiqte e
drejtonte batalionin. Në shtator 1944 dërgohet për mjekim
në Itali, në spitalet aleate.
Aty u nënshtrohet dy operacioneve që i shpëtuan
krahun, por mbeti invalid i
Luftës. Plagosja ia ndërpreu
karierën ushtarake në Luftë,
por Skënderi me aftësitë e tij,
i arriti shokët. Me këto merita të njeriut-legjendë u njohëm më nga afër gjatë këtij
udhëtimi të gjatë, nga Korça
në Ersekë, Leskovik, Përmet
e Këlcyrë. Në Borovë, ku
kryem homazhe në varrezat

Dr.Ymer Dishnica, si
dhe pasardhësit e tij në
krye të OBVL-së, Parllaku e Malindi kanë
meritën e orientimit të
veprimtarisë së kësaj
organizate në vlerësimin
realisht të historisë së
luftës së lavdishme
Nacional Çlirimtare,
duke shmangur shtrembërimet e periudhës së
regjimit totalitar, mohimet dhe politizimet e
bëra si rezultat i regjimit
diktatorial të E.Hoxhës
e 107 martirëve të Borovës,
por dhe në Përmetin e Kongresit historik të përcaktimit Për "një Shqipëri demokratike, popullore, sipas vullnetit
të popullit" (vullnet ky që u
tradhëtua dhe u përçmua nga
ish diktatori Hoxha), si dhe në
Grykën e Këlcyrës mësuam
ngjarje historike të rrëfyera
me mjeshtri të rrallë e realizëm nga koloneli në pension
Skënder Malindi. Ne më të
rinjve, si dhe vajzës së talentuar të gjeneral Parllakut,
Tatjanës e Ilirit, djalit të
Skënderit na shërbeu ky
udhëtim për të evidentuar
vlerat e vendeve e ngjarjeve
historike, dhe në veçanti
kontributin
që
japin
Rr.Parllaku e S. Malindi në
historiografinë shqiptare.
Ndërkohë, ne si dhe veprimtarët e OBVL, Nadire Dervishi, Haki Bulku, Ibrahim
Shesha e Dashamir Tahiri,
ndjemë nga afër karakterin
objektiv në përshkrimin e ngjarjeve të jetuara nga drejtuesit e talentuar të LANÇ,
Parllaku e Malindi, që prej
fëmijërisë së hershme, pranë
familjes, përjetimet nga rinia dhe shkollimi, si edhe
përfshirjen e tyre vrrullshëm,
në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Në Përmetin me histori të
lavdishme përkujtuam me
nderim të veçantë Syrja Tahirin, një nga nismëtarët e krijimit të çetës partizane
"Musa Fratari". Në korrik
1943 ka marrë pjesë në aksionin Kuqar-Mezhgoran kundër
pushtuesve italianë. Më 24
korrik 1943, në luftën e
(Vijon në faqen 7)
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REFLEKSIONE
Shënime dhe mbresa nga udhëtimi historik në Shqipërinë e Jugut me veteranët e OBVL

Kurrë nuk harrojmë

Nga Sakip CAMI*

Brezat duhet të njohin
historinë, në të kundërt
historia do të harrohet.
Kurrë nuk duhet të harrojmë. Harresa është dëmi
më i madh për ndërgjegjen e
një kombi. Veteranët kujtojnë, shkruajnë, edukojnë.
Ne duhet ti respektojmë. Ti
vendosim në vendin që u
takon sepse ata janë krenaria jonë. Europa me veteranët
është më afër. Vendet e
zhvilluara europiane u
kanë ofruar veteranëve
status të veçantë. Kështu
duhet të veprojmë edhe ne.
Kush njeh të kaluarën,
projekton edhe të ardhmen

O

BVL (Organizata e
Bashkuar e Veter
anëve të Luftës Antifashiste të Popullit Shqiptar)
e drejtuar nga Nderi i Kombit,
Gjeneral - Leitnant Rrahman
Parllaku, Hero i Popullit, memoria historike e luftës së popullit tonë, 96 vjecar, këto ditë organizoi një udhëtim historik
në Shqipërinë e Jugut, pikërisht në ato vende ku janë zhvilluar beteja dhe ngjarje të
rëndësishme të Luftës së II-të
Botërore në vendin tonë. Ministria e Mbrojtjes dha ndihmesën e saj me anën e një
autobuzi komod duke siguruar
një udhëtim të sigurtë dhe të
këndshëm.
Gjeneral Rrahman Parllaku,
kryetar i OBVL dhe Skënder
Malindi, nënkryetar, ishin dy
protagonistët e gjallë që në çdo
vend e ngarje treguan me dokumente dhe fakte për betejat
legjendare të kësaj lufte, që e
rradhiti Shqipërinë në bllokun
e fitimtarëve. Grupi i veteranëve të Tiranës të kryesuar
nga Jorgji Terca ishin iniciatorët dhe organizatorët e këtij
udhëtimi. Grupi shoqërohej

nga kryeredaktori i gazetës
Veterani Z.Halil Rama si dhe
nga një grup fotografësh dhe
kameramanësh. Edhe sot pas
71 vjetësh, pra në prag të 71
vjetorit të çlirimit, ne kujtojmë
dhe nuk harrojmë kurrë atë
luftë
fitimtare
dhe
të
lavdishme ku ranë 28 mijë
dëshmorë dhe morën pjesë në
luftë 70 mijë partizanë.
Historiografia ushtarake
dhe sektori i Artit ushtarak në
Akademinë Ushtarake i kanë
të dokumentuara 28 brigadat
partizane emër për emër, 6 divizionet dhe dy koorparmatat
partizane që luftuan brenda
dhe jashtë kufijve të Shqipërisë. Por këtë herë ne ju
drejtuam lapidarëve dhe
vendeve historike. Ata flasin
vetë, ata janë dëshmitarë.
Në Pogradec qëndruam tek
busti i Heroit të Popullit Kajo
Karafili dhe më tej në Pojskë
përkujtuam dëshmorët e
Pojskës. Pasi kalojmë qytetin e
bukur të Korçës ku takohemi
me veteranin Behar Koçibelli
udhëtojmë drejt Voskopojës.
Në Voskopojë takohemi me
historinë e lashtë dhe të re të
saj. Magjepsesh kur shikon
këtë qytet - akademi midis
malesh, djepin e kulturës dhe
të gjuhës shqipe.
Voskopoja është një komunë që ndodhet rreth 21 km larg
nga qyteti i Korçës mbi një pllajë 1160 metra mbi nivelin e
detit. Voskopoja ishte qëndër e
zhvilluar kulturore e themeluar në vitin 1330. Në Voskopojë
u vendos shtypshkronja e dytë
në Perandorinë Osmane (pas
asaj në Konstandinopojë), u
themelua Akademia e Re, një
jetimore (e para në botën postBizantine), një spital si dhe 2430 kisha unikale. Anastas
Kavaljoti ishte ai qe mendohet
se përgatiti alfabetin e parë
shqip, madje shkroi dhe disa
traktate por që janë zhdukur.
Voskopja u shkatërrua nga

disa djegie të njëpasnjëshme.
Në 1769 osmanët e dogjën dhe
e plaçkitën. Ndonëse Daniel
Voskopojari rindërtoi një shkollë në 1802 qyteti nuk e mori
më veten kurrë. Sot Voskopoja
është një qendër e bukur turistike dhe historike.
Jo rastësisht në dhjetor
1943 në Voskopojë u formuan
Brigada e IV Sulmuese me bij
e bija partzanë nga të katër
anët e vendit. Në listat e partizanëve dhe të dëshmorëve të
kësaj brigade shohim edhe
emrin e Selim Ndreut nga Zall
Dardha e Dibrës që ra dëshmor
për çlirimin e Tiranës në fund
të tetorit të vitit 1944. Gjeneral Rr. Parllaku vendos një
kurorë me lule në emër të
OBVL dhe së bashku bëjmë një
fotografi. Televizioni i Korçës
bën një intervistë me Heroin që
në moshën 96 vjeçare, stoik e
madhështor me memorie të
kthjellët kujton shokët.
Largohemi nga Voskopoja
drejt Borovës martire.72 vjet
më parë, nazistët masakruan

gjithë banorët e fshatit Borovë.
Pushtuesit nuk kursyen as
gratë shtatzëna dhe foshnjat në
djep. Fshati i vogël, vetëm 5 km
larg Ersekës, vijon ende të jetë
një dëshmi e gjallë historike.
Grupi i veteranëve të OBVL dhe
i të mbijetuarve të një prej
masakrave më të mëdha në
Shqipëri kryen homazhe në
varrezat e 107 martirëve të
Borovës. Vendosin kurora me
lule, bëjnë foto tek partizani i
Borovës, tek varrezat masive të
të rënëve. Gjeneral Parllaku
dhe Skënder Malindi vendosin
kurora dhe tregojnë për ato ditë
lufte. Muzeu i Borovës është i
mbyllur, në rikonstruksion.
Ndoshta është koha kur muze
të tilla të ristrukturohen dhe të
jenë të hapura për publikun në
çdo orë dhe në çdo ditë. Brezat
duhet të njohin historinë, në të
kundërt historia do të harrohet. Kurrë nuk duhet të harrojmë. Harresa është dëmi më
i madh për ndërgjegjen e një
kombi. Nga Borova udhëtojmë
drejt Leskovikut. Në Leskovik
bëjmë foto të tjera tek rrapi
madhështor dhe tek busti i
Jani Vretos, këtij rilindasi të
shquar, bir i këtij trualli.
Ndalojmë në Përmet, në qytetin e Kongresit. Para sallës së
Kongresit historik flet një nga
dëshmitarët e gjallë. Në Përmet
me 24 maj 1944 Rrahman Parllaku mori gradën e majorit
dhe më pas atë të nënkolonelit,
kur mori detyrën e komandantit të Divizionit të katërt. Këtu,
tregon Parllaku, kanë qenë tre
kazerma ushtarake. Është ruajtur vetëm kazerma e parë
buzë rrugës. Ajo ka mbishkrimin e 24 majit 1944. Pas 71
vjetësh, 26 vjeçari Rrahman
Parllaku, komisar brigade
kthehet në Përmet 96 vjeçar,
si Hero Populli, si Nderi i Kombit, por edhe si gjeneral i
dënuar nga diktatura komuniste. Këtu në Përmet u hodhën
themelet e qeverisë demokratike. Po ku shkuan premtimet
e luftës, ku përfunduan komandantët e formacioneve partizane?!
Në varrezat e dëshmorëve të
qytetit vendosim një kurorë me
lule. Qyteti i luleve na dhuron

pritje të ngrohtë dhe bujari.
Nga Përmeti udhëtojmë
drejt Këlcyrës. Në qafën e Kuqarit, Nënkryetari OBVL,
Skënder Malindi, pjesëmarrës
në aksionin e luftës kundër
italianëve të Zonës së I Operative dhe të tre qarqeve, tashmë
95 vjeçar shpjegon se si u organizua luftimi nga Tahir Kadreja
dhe nga komandantët e tjerë që
ishin oficera të përgatitur akademistë dhe së bashku me
partizanët që drejtonin ishin në
gjendje ta mposhtnin armikun
sado të armatosur që të ishte.
Bisedojmë me Z. Genc Ballanca, kryetar i OBVL për Durrësin. Ai ka qenë fare i ri në
moshë kur doli partizan. Rrjedh
nga një familje patriotike nga
Dibra e Madhe, por luftën dhe
punën e kreu në Durrës, ndaj
për Durrësin flet me dashuri.
Organizata e OBVL së Durrësit
është më e organizuara dhe më
luftarakja. Në Durrës kjo organizatë ka propozuar dhe ka arritur që të shpallen qytetar
nderi shumë drejtues dhe
anëtarë të OBVL.
Edhe Nurie Dervishi ka
shumë kujtime që ka vendosur
ti hedhë në letër. Veteranët
kujtojnë, shkruajnë, edukojnë.
Ne duhet ti respektojmë. Ti
vendosim në vendin që u takon
sepse ata janë krenaria jonë.
Europa me veteranët është më
afër. Vendet e zhvilluara europiane u kanë ofruar veteranëve status të veçantë. Kështu duhet të veprojmë edhe ne.
Kush njeh të kaluarën, projekton edhe të ardhmen.
SAKIP CAMI
Gazetar ushtarak,
pasardhës veterani

Memoria historike e kombit
(Vijon nga faqja 6)
Pogorit ngarkohet me detyrën e komandantit
të togës. Më 26 janar u inkuadrua në batalionin "Naim Frashëri"të Brigadës së VI-të Sulmuese. Si trim dhe guximtar i pashembullt,
Syrjaji do të dallohej në betejën e Margëlliçit
më 29 Mars 1944, përkrah Mustafa Matohitit,
Meleq Gosnishtit, Lefter Talos dhe Dinjo Kalemit.
Një rast i rrallë i trimërisë së tij është dhe
ai i datës 12 qershor 1944, ku me heroizëm
dhe vetmohim bëri që të shpëtonte shumë
partizanë të rrethuar nga nazistët dhe bashkë me Dashnor Mamaqin këta partizanë i strehuan në zonën e Këlcyrës. Më pas, me
D.Mamaqin vazhduan të mblidhnin ushqime
në këtë zonë për partizanët e Brigadës së VItë S. I inkuadruar në radhët e kësaj brigade,
Syrja Tahiri ka marrë pjesë në mënyrë aktive në luftimet e zhvilluara në Shqipërinë e
Mesme dhe në Veri gjatë Operacionit armik

të Dimrit. Më 2 Dhjetor 1944, sëbashku me
forcat e kësaj brigade kalon në Malin e Zi dhe
vazhdon luftën deri në Bosnjë - Hercegovinë,
Vishegrad e për çlirimin e Kosovës.
Syrja Tahiri, një nga intelektualët e shquar
të Përmetit dhe gjithë Shqipërisë njihet për
mençurinë, urtësinë e largpamësinë e tij, të
shfaqura dukshëm këto edhe në vitet e
Lëvizjes Demokratike 1990-1992 dhe më pas
në krijimin e Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare për rrethin e Përmetit, ku zgjidhet kryetar i saj.
Stacioni i fundit i këtij turi historiko-turistik ishte Përmeti, si sinonim i një qyteti me
një mikpritje të rrallë, qytet i luleve, i këngëve
popullore dhe mbi të gjitha i burrave emërndritur në historinë tonë kombëtare.
U larguam me mbresat e një peizazhi me
vlera mjedisore të pazevendësueshme, tepër
çlodhës dhe rekreativ për vizitorët e
shumtë…..
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PËRKUJTIMORE
Në 141-Vjetorin e Lindjes së Shtjefën Gjeçovit-Kryeziut (1874 - 2015)

DITA E GJEÇOVIT
Shtjefën Gjeçovi-Kryeziu, - Etnolog, arkiolog, shkrimtar, arsimtar, dhe përhapës i
arsimit shqip, veprimtar i shquar i Lëvizjes për Liri e Pavarësi Kombëtare
Nga: Ing. Kol DEDAJ

U nisem nga Tirana për në
Zym të Hasit të Kosovës,
ndalesën e parë e bëjmë për
të marrë kafen e mëngjesit në
Reps të Mirditës në kompleksin "Kastrati" në anë të
rrugës së Kombit, sapo ulemi
bashkë me studiuesin Laurant Bica, shkrimtarin Sefer
Pashaj, dhe biznesmenin Tonin Alia (Mjeshtër i Madhe) i
cili na mundësoi udhëtimin
dhe pjesëmarrjen në këtë
eveniment, na afrohet një
burrë shtatë-mesatar, me
mjekër e mustaqe, me kapele
republika me dekor ngjyrash
mbi të cilën kulmonte një qeleshe e bardhë, simbol i ynë
Kombëtare, ai ishte Llesh
Bibë Oroshi, skulptor nga
Mirdita, dhe në dorë mbante
një palë gërshër druri me
gjatësi rreth 1.2 m, të stolisura në mënyrë artistike.
Lamë kompleksin "Kastrati" dhe u nisëm gjatë autostradës së
'Kombit"
ndalesën e rradhës e bëmë në
anë te rrugës së Gjakoves tek
varrezat e martirëve të rënë
nga mizoritë e famëziut "Arkan" dhe paramilitarëve të tij,
teksa Tonin Alia me plot emocione na shpjegonte ngjarjen
ku shovinistet serbë në vitin
1998 kishin kryer masakrën
mbi popullsinë Shqiptare, ku
ishin vrarë dhe masakruar
rreth 500 vetë, në nder të të
cilëve ishte ngritur një obelisk madhështor. Shkrimtari
Sefer Pashaj na ftoi të mbajmë
një minutë heshtje, pastaj nga
thellësia e shpirtit me doli
"Lavdi për jetë bijëve të Kosovës martire"!më tej të brengosur dhe të përlotur u larguam për të vazhduar
udhëtimin,
Me fillimin e rrugës për në
fshatin Zym, rrugë e cila ishte e sistemuar dhe e asfaltuar sipas parametrave të kohës,
trafiku i makinave sa vinte
dhe shtohej ndërsa kodrinat
tërheqëse dhe të gjelbëruara
paralajmronin se po afroheshim në Zym. Rrugës shtoheshin edhe mysafiret këmbësore në grupe - grupe.
Ndonëse shiu vazhdonte të

binte dhe qielli ishte i mbuluarr nga retë, ata vazhdoni
për në qendër të fashatit për
të marrë pjesë në evenimentin "Takimet e Gjeçovit". Dhe
ja në sfond shfaqet qendra e
Zymit në formën e një "amfiteatri natyral", ku në kodrinën veri-lindore shfaqej
madhështorekisha katolike
me kumanoren e saj dhe pas
saj, në jug shkolla e mesme
një godinë dy katëshe tejet e
mirëmbajtur, ndërsa kodrat
përrreth ishin të mbuluara
nga gjelbërim në mes të cilit
dalloni çatitë e mbuluar me
tjegulla të kuqe të shtëpive të
Zymit. Në perëndim të shkollës gjendej "Kompleksi
Gjeçovi", me amfitatrin me
një kapacitet rreth 700 vende.
Në jug të tij ishte madhështore statuja e Shtjefen Gjeçovit. Në
pjesën veriore
gjendeshin dy memoriale të
mëdha prej guri natyral,
kurse në të majtë ishte
memorjali kushtuar "Alfabetit
të Shkollës Shqipe" me
mbishkrimin:
"ABC-EJA
1900", në nderim të alfabetit
të Zym-it, në të djathtë memoriali i dytë ai "Shtëpi-Shkollë"
kushtuar qëndreses ndaj
represionit serb për mbylljen
e shkollave Shqipe në vitet
"90, kurse banorët i kthyen
shtëpitë e tyre në shkolla shqipe. Pak metra me tutje, në
të majtë të rrugës gjendej
memorjali i tretë ai i "Gurbetqarit" duke simbolizuar
mallin dhe dashurinë e
mërgimtarëve për tokën amë
iliro-arbnore, ndërsa në
pjesën jugore të këtij kompleksi gjendej këndi sportiv. Në
veri-perëndim të kompleksit
gjendej bibloteka "Pjetër
Bogdani" që i ka fillesat e saj
në vitin 1947 ndërsa sot funksionon
në
kuadër
të
"biblotekës ndërkombëtare të
Prizrenit". Përballë gjendej shtëpia e kulturës dhe në anë
gjendej muzeu i ngritur në
kuadrin e kishës në kohën e
Gjeçovit i pasuruar me materiale të shumta arkeologjike, sot një kënde të
veçantë ka për objektet për-

sonale të Gjeçovit. Tek sa
neve qëndronim në shkallët e
këtij amfiteatri na afrohet Z.
Albert Mirdita pjesëmarres i
vazhdueshme i këtij evenimenti, admirues dhe njohës i
veprës së Gjeçovit, i cili me
dashamirësi
na
uroi
mirëseadhjen dhe më tej na
tha se meqenë se moti ishte
me shi veprimtaria nuk do të
bëhej në amfiteater, por në
një ambjent të mbyllur në
krah të shkollës.
Me mbërritjen në sallë u
sistemuam në pritje të fillimit të aktivitetit. Salla ishte e
mbushur plot dhe organizimi
ishte përfekt, në sallë
gjendeshin mysafirë të
ardhur nga Prishtina, Peja,
Gjakova, Prizreni, Tirana, Elbasani, Puka, Mallakastra,
Korça, Mirdita, etj.
Në emër të Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë
kumtesen e mbajti studiuesi
Z.Laurant Bica. Pastaj
Kumtesën e radhës e mbajti
Z.Arben Arifi, Sekretar Shkencor i Institutit te Historisë
së Prishtinës. Më pas përshëndeti ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Kosovës Z. Qemal
Minxhozi. Të ftuarit u përshenden nga Z. Frrok Kristaj i
cili një falenderim të veçantë
ia bëri birit të Kryeziut të
Pukës Tonin Alia (Mjeshtër i
Madhe) për ndihmën e çmuar
dhe të pa kursyer ne promovimin e vlearave të Gjeçovit si
në Kosovë, Shqipëri e më
gjërë. Më tej evenimentin e
përshendeti shkrimtari Sefer
Pashaj, kolonel Bilbil Dervishi
i cili evidentoi figurën poliedrike të Gjeçovit dhe
origjinen e tij nga Kryeziu i
Pukës, por këtë eveniment
nuk mund të rrinte pa e përshëndetur edhe diaspora
përmes përfaqësuesit të saj
nga Suedia, si dhe një përshëndetje e veçantë u dha
edhe nga artisti-skupltor
Llesh Bibë Oroshi nga Mirdita i cili na shpjegoi edhe simboliken e gërshërëve të drurit
të gdhendura prej tij, duke na
thënë se artistikisht ato simo-

lizojnë gërshërët që fuqitë e
mëdha ndanë Shqipërinë
copa-copa, dhe menjëherë mu
kujtuan vargjet e poetit Pukjan Prendush Gega (Artist i
Merituar)..."VIN PESË KRAJLA
QË ÇOI EUROPA, / NDAJNË
SHQIPNINË COPA-COPA !..
vargje të cilat Xhemal Meçi
(Studjues, Mjeshtër i Madh) i
ka vendosur në kapakun ballorë të librit të tij "Poeti i Kabashit". Dhe po mendoja se si
të tre këta intelektualë, përsonalitete në fushat e tyre, të
cilët jetuan në kohë të ndryshme dhe me profesione të
ndryshme, por që kishin të
përbashkët vlerat e tona Kombëtare. Këtë eveniment e
kanë nderuar me pjesmarrjen e tyre krijues , shkrimtare, artiste , piktore,
skulptore,etj. të cilët janë të
shumtë nga më të vjetrit si
Ramiz Kelmendi, Fatime Ahmeti, Shime Deshpali, e deri
nga ata më të rinjtë , të cilet
ishin të shumtë ata që recituan poezitë e tyre ,. U vazhdua me ndarjen e çmimevë
për poezit me të mira, dhe me
dhënien e dhuratave ku me e
spikatura ishte ajo e portetit
te Shtjefen Gjeçov-Kryeziut.
Një përfaqësi e spikatur në
sallë ishte ajo e krahinës së
Pukës nga Shqipëria, Bashkia
Pukë përfaqësohej me kryetarin e saj Z. Gjon Gjonaj, Z.
Xhemal Meçi (Studius-Mjeshtër i Madh) , Bashkia Fushë Arrëz në përbërje të së cilës
gjendet edhe fshati Kryezi, fshati i origjinës së at Shtjefën
Gjeçov-Kryeziut, përfaqësohej
nga Kryetari Z. Fran Tuci,
Sekretari Z. Ndue Doda, Kryetari Këshillit Bashkiak Z. Zef
Ndoci, nga grupi i valltarëve të
shkolles së fshatit Kryezi e
cila mbanë emrin e "Shtjefën
Gjeçovi", ky grup valletarësh
drejtohej nga Gjovalin Alia
dhe Pjeter Nimani nën
përkujdesjen e drejtorit të
Drejtoris Arsimorë të Pukës Z.
Nikolin Prenga.
Të shumta ishin takimet e
studiuesit pukjan Xhemal
Meçi (Mjeshtër i Madhe) i
mirënjohur për punën e tij
studimore mbi gjysëm shekullore dhe mjaft i admiruar
dhe i kërkuar në dhënien e
autografëve dhe librave të tij
si: "Puka që në Lashtësi-1",
"Poeti i Malësisë", "Poeti i Ka-

bashit" dhe librit më të
kërkuar "Kanuni i Lekë Dukagjinit-varianti i Mirditës" të
cilin bashkëbisedeusit e quanin si vazhdim i Gjeçovit.
Ne sallë kishte nje prani te
madhe te mediave kosovare
si dhe pjesmarrja e medias
lokale Pukjane dhe e drejtuesve të saj përmes televizionit lokal TV-Puka e cila e
ndoqi të gjithë veprimtarinë
duke bërë pasqyrimin e saj në
median e Pukës, Tiranës, etj.
Duke parë këtë pjesëmarrje të madhe e gjithë përfshirëse nga Shqipëria dhe Kosova, nga krahina e Pukës në
tërësi dhe nga fshati Kryezi
në veçanti, të mbushë me një
krenari pjesemarrja në një
evenimet të tillë kushtuar
një figure të ndritur Kombëtare siç është ajo e Shtjefën Gjeçov-Kryeziut.
Në këtë eveniment mjaft i
vleresuar ishte kontributi i
pareshtur i Z. Tonin Alia
(Mjeshtër i Madh) Biznesmn i
suksesshëm i kompanisë
"Ardeno" me shtrirje rajonale,
si në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Mal të Zi, i cili në vazhdim të traditës së të parëve të
tij nuk mund të kufizohet
vetëm në punën e tij private,
por me dëshirë dhe pasionin
kontribon në fushat e ndryshme të jetës, kulturës, historisë, artit, dhe në fushën e
humanizmit, në fushën e ambjentit, etj. Kontribute dhe
vlera këto të njohuar dhe respektuar nga forume prestigjozet si brenda vendit dhe jashtë tij.
JETË SHKRIM I SHTJEFËN
GJEÇOV-KRYEZIUT
U lind më 12 Gushte 1874.
Arsimin e mesëm e filloi në
Trashan, Zadrimë-Shqipëri
dhe më tej e vazhdoj në Bosnje. Më tej studioi në Kroaci
për filozofi dhe teologji .
Nga viti 1896 shërbeu si
prift katolik: Troshan, Pejë,
Laç-Kurbin, Gomsiqe-Pukë,
Durrës, Vlorë, Shkodër, ZymHas, ku krahas detyrës fetare
u mor me përhapjen e arsimit Shqip dhe lëvizjen për Liri
e Pavarësi Kombëtare që nga
qëndrimi antiosman dhe në
vazhdim kundër pushtuesve
(Vijon ne faqen 9)
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VIZITA
Veprimtari kulturore të komunitetit shqiptar të Rajonit të Umbrias, Itali

KULTURA BASHKON ATA QË DETI I NDAN
Nga Valbona Ramçi*
Në Umbria jetojnë më shumë se 15 mijë
shqiptarë, një komunitet i vërtetë që ka
peshen e tij ekonomike, kulturore dhe sociale. Miqësia midis popujve, ne mes te italianeve dhe shqiptarëve transmetohet nepermjet historise, gjuhes, muzikes dhe piktures, duke respektuar traditat.
Shoqata Illyria ne Perugia organizon cdo
vit edhe kursin e gjuhes shqipe per femijet
shqiptare dhe per kedo qe ka interes per
kete gjuhe pa pagese dhe me libra falas.
Në Rajonin e Umbrias në Itali komuniteti shqiptar zhvillon shumë veprimtari me
karakter kombëtar, kulturor dhe në funksion të bashkëpunimit shqiptaro italian. I
tillë ishte edhe takimi që u zhvillua kohët e
fundit ne sallen e kultures te komunes se
Derutes ne rajonin e Umbrias, ku jane bashkuar ne nje takim dy palesh komuniteti shqiptar i perfaqesuar nga shoqata "ILLYRIA" ne bashkëpunim me komunen e
Derutes, te cilet kane hapur dyert per te
treguar historine e kultures shqiptare.
Nje komunitet shqiptar i integruar mjaft
mire i cili ka zgjuar kuriozitetin e nje interesi te forte te qytetareve dhe autoriteteve italiane ne Umbria. Ishte nje mbledhje
mbreslenese me nje pjesemarrje te madhe

te shqiptareve me profesione te ndryshme
si avokatja Aferdita Brahimsulaj presidente
e shoqates "Illyria", ndermjetesja kulturore
dhe zevendese presidente e shoqates Illyria Laureta Muzhani, pianistja me fame
ndërkombëtare, originale dhe autentike Marsida Koni, piktori Kujtim Turkeshi dhe
shume shqiptare te tjere te talentuar.
Ne kete takim u prezantuan dy libra.
I pari ishte "The Illyrians to the Albanians" parardhesit tane "illiret", i prezantuar nga ambasadori i Shqiperise ne Rome,
Prof. Neritan Ceka, nje liber shume i bukur
dhe interesant me foto te cmuara te kultures sone antike, i pajisur me foto te objekteve antike dhe me shkrime autentike te
gjuhes illire.
Ky liber prezanton historine antike te
Shqiperise, Illyrise ne te njeten menyre sic
prezantohet historia greke e romane. Eshte nje perle, nje pune historike dhe arkeologjike e filluar nga babai i tij Hasan Ceka
arkeologu i pare shqiptar dhe e vazhduar
me pas nga i biri me shume pasion dhe
krenari.

Ne takim foli Prof. Stefano degli Innocenti, profesor universitar i Fakutetit te Veteranise Perugia, i cili flet me nje pason te
madh per Shqiperine dhe shqiptaret si nje
pasuri per popullin italian, i cili i kujton
historine e popullit te tij.
Emigrantet qe emigruan nga Shqiperia,
theksoi Prof. Innocenti, vazhdojnë te shkelqejne ne studime, ne art, muzike, balet
e literature. Ai porosit qe keto arritje duhet
te vazhdojne ne promovimin e kultures se
dy popujve dhe te ndihmojne bashkejetesen e ketij populli qe e ndan vetem deti nga
Italia. Flet per Shqiperine dhe shqiptaret.
Raste te shkeputura kurre nuk perbejne prezantim te keq per nje popull vital si Shqiperia. Edhe ne nje arke me molle mund te kete
brenda nje te prishur e cila nuk mund tdhe
nuk duhet te perfaqesoje te teren, vazhdon
diskutimin profesori italian.
Te njejten gje nenvizon presidentja e shoqates Illyria, Av. Aferdita Brahimsulaj, qe
vazhdon diskutimin e saj ne gjuhe juridike
duke mbrojtur figuren e te qenit i huaj, qe
shume here merret ne qender te vemendjes

NË FOTO (Neritan Ceka djathtas tij Prof. Stefano degli Innocenti, Raffaele
Nigro, Vitto Stigliani dhe Micchele Tonniacini,majtas tij Kryetari i comune se
Derutes Alvaro Verbena, Rektori i Universitetit te te huajve te Peruxhes
Giovanni Paciullo, Presidentja e shoqates Illyria Avv. Aferdita Brahimsulaj
dhe Presidenti i Club Lions i Derutes Danillo Castellani)

nga media dhe televizioni.
Me pas vazhdon diskutimin i nderuari
Vitto Stigliani, Konsull Nderi i Italise ne
Shkoder duke folur per librin e autorit
Rafele Nigro.
Raffaele Nigro, gazetar dhe shkrimtar i
televizionit italian RAI 1 prezanton udhetimin e tij drejt Shqiperise dhe drejt mendimit te tij konstruktiv me kulture dhe intervista te personazheve dhe familjare te aktoreve politike shqiptare duke shkruar dhe
treguar mbresat e tij.
Libri quhet "Il muro del mare" muri i detit
ku muri te kujton murin e Berlinit dhe eshte e qarte ideja e tij per te inkurajuar komunitetin e tij qe te shikoje pertej ketij muri
imagjinar "deti" nje popull tjeter nje mik me
shume.
Keshilltari i kultures se Derutes Micchele
Tonniacini prezanton shqiptaret e komunes
se Derutes bashke me kryetarin e bashkise Alvaro Verbena dhe Presidentin e Lions Club Deruta Danilo Castellani te cilet
bene te mundur kete takim duke hapur
portat e duke kujtuar origjinen e tyre duke
thene se nje here e nje kohe ishin edhe ata
emigrante.
Takimi u mbyll me muzike tradizionale
shqiptare ne piano dhe me nje koktej tipik
shqiptar.
*Universiteti i Perugias, Itali

DITA E GJEÇOVIT
(Vijon nga faqja 8)
Serbo-Malazez, deri tek pjesemarrja
në luftën e Vlorës(1920) kundër pushtuesit Italian.
Shtjefën Gjeçovi ishte një hulumtues i fushës së arkeologjisë duke
mbledhur me qindra objekte iliro-arbnore me të cilat ngriti dhe muzeun
katolik arkeologjik dhe etnogarfik
dhe pregaditi disa shkrime në këtë
fushë.
Shqefën Gjeçovi është autorë i
dramës së parë Shqipe "Dashunia e
Atdheut" (V.1900), dhe duke vazhduar më një mori veprash moralo-didaktike, ku kryevepër e tij arriti me "Kanunin e Lek Dukagjinit" filluar në
vitin 1893, dhe botuar më 1933, pas
vdekjes nën kujdesin e gjeniut të
letrave Shqipe Gjergj Fishta. Por vepra e tij kulturore, arsimore, atdhetare në shërbim të Kombit të tij u
nderpre nga dora e zezë të shovinistëve Serbë që më 14 tetor 1929 kur
bënin vrasjen e këtij "Pishtari drite"
të Kombit Shqiptar, Vepra gjithë-përfshirëse e Shtjefën Gjeçovit në shërbim të popullit dhe atdheut të tij, e
ka vendosur atë në altarin e Kombit
shqiptar, puna dhe vepra e tij është
vlerësuar nga forume prestigjoze Kombëtare dhe Ndëkombëtare me tituj
dhe medalje si:
- Për veprimtarin e tij etongrafike,
arkeologjike, brenda dhe jashtë atd-

heut, Universiteti i Laipcigut
të Gjermanisë i dha titullin:
" Doctor honoris causa"
- Në Shqipëri "Për veprimtarinë e tij patriotike" është
dekoruar me urdhërin "Naim
Frashëri
të
klasit
I"
(FESH,Tiranë 2008, f.814)

TAKIMET E GJEÇOVIT NDËR VITE, ZYM,
KOSOVË
Takimet e Gjeçovit në Zym të Kosovës janë
veprimtari me organizim pothuajse gjysëm
shekullore që nga 14 tetori i vitit 11031.
Tek sa merr pjesë në këtë eveniment dhe
mëson historinë e organizimit të tij
mbushesh me emocion por dhe me krenarinë

e të qënurit Shqiptar duke parë se si
është organizuar ndër vite nga këto
vise Shqiptare që kanë qënë nën një
shtypje dhe represion të egër të
shovinizmit serbë.
Për herë të parë organizohet pak
kohë pas kryengritjes së Kosovës të
vitit 1967 ndaj regjimit serbë të Rankoviçit, por edhe si vazhdoi ky organizim edhe në kohen e demonstratave
të studenteve dhe popullsisë së Kosovës të vitit 1981, vazhdoj të organizohet edhe ne kohen e demonstartave
të minatorëve Trepçes së Mitrovicës
dhe helmimeve masive të nxënësve
të shkollave në vitet "90, njëkosishtë nuk e ndali as represioni i egër
Serb i viteve 1998 dhe 1999 duke
ardhur pa ndërpreje deri në ditët
tona ku me krenari e prjetojmë sot
me datë 10 tetor 2015.
Të jesh në Zym të Kosovës, në
"Ditën e Gjeçovit" në këtë eveniment
madhështor duke njohur dhe historinë e tij, pothuajse gjysëm shekullore, është emocionale, por dhe befasuese, është e çuditshme, por e
vërtetë se si: "Zymi i Kosovës një fshat i vogël ka një pasuri dhe vlerë kaq
të madhe Kombëtare".
Urimet më të përzemërta atyre që
ndër vite ideuan, organizuan, mundësuan këtë eveniment, si dhe grupit
pregatitore: Frrok Kristaj, Nikollë
Kërhanaj, Arbnora Kolgjeraj.
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MOZAIK
Një fitore shumë e madhe diplomatike për Kosovën. Lajmi ka entuziazmuar shqiptarët kudo

Kosova pranohet në UNESCO
Republika e Kosovës është
futur në UNESCO. Ka qenë Vlora Çitaku ajo që e ka konfirmuar përmes një postimi.
Çitaku e konfirmon duke
thënë se 'Ëe did it', ndërsa Bordi Ekzekutiv mësohet se i ka
dhënë Kosovës fitoren e parë
për t'i bërë pjesë e UNESCO-s
në nëntor.
Gjermania, Britania dher
Shqipëria kanë prezantuar
kërkesën e Kosovës si dhe
idenë e anëtarësimit në këtë
organizatë, ndërkaq, përfaqësuesi i Kubës ka folur më gjatë
në kë takim dhe më më pas
ka
kërkuar
pauzë
10
minutëshe për çka u mbësdhtet edhe nga Rusia.
Vendimi mësohet të jetë
marrë me 27 vota pro, 14
kundër dhe 14 abstenim. Tashmë Kosova do të votohet edhe
në Këshillin e Përgjithshëm.

BETEJA PËR UNESCO-N:
DETAJET E PËRPLASJES
QË VAZHDON
Lajmi që Bordi Ekzekutiv i
UNESCO-s ka miratuar
kërkesën për të rekomanduar Kosovën si anëtaren më të
re, ka entuziazmuar shqiptarët
kudo.
Megjithatë beteja ende nuk
ka mbaruar, pasi do jetë Asambleja e Përgjithshme e
UNESCO-s, e cila mblidhet në
nëntor, që do marrë një vendim përfundimtar.
Por si u ndanë votat?
27 vende votuan pro nismës
së propozuar nga Shqipëria, 14
ishin kundër, 14 abstenuan.
"Thika" në zemër për serbët ishte vota pro e Malit të Zi
dhe Maqedonisë.
"Jemi të zhgënjyer nga këto
dy vende, por nuk jemi të habi-

tur," tha ministri i Jashtëm
serb, Ivica Daçiç.
Pro Kosovës votuan: Afganistani, Shqipëria, Austria, Belize, Britania, Gaboni, Gambia,
Republika Domenikane, El
Salvadori, Estonia, Italia, Kuvajti, Maqedonia, Gjermania,
Pakistani, St.Kitts dhe Nevis,
SHBA, Tajlanda, Togo, Emiratet e Bashkuara Arabe, Franca, Hollanda, Mali i Zi, Çekia,
Çadi dhe Suedia.
Kundër ishin: Argjentina,
Angola, Brazili, Ekuadori, Etiopia, India, Kuba, Kina, Maroku,
Meksika, Namibia, Nigeria,
Rusia dhe Spanja.
Kuba dhe Rusia ishin vendet më të zëshme kundër Kosovës.
Vendet që abstenuan: Algjeria, Bangladeshi, Egjipti, In-

Gianni De Biasi: Barazimi në Danimarkë, vendimtar për kualifikimin historik

Kombëtarja shkruan historinë e futbollit shqiptar

S

hqipëria nën drejtimin e italianit Gianni De
Biasi u kualifikua në finalet e Kampionatit
Europian Francë 2016, duke shkruar historinë e futbollit shqiptar, që kulmoi në fitoren 3:0
me Armeninë. Edhe pse nuk ishin skuadra më e fortë
në grup, në aspektin teknik, kuqezinjtë u kualifikuan
falë një performance të shkëlqyer. De Biasi tregon
momentet kulmore të suksesit, duke theksuar se
ndjesia për rezultatin historik nuk ndryshon. - "Ndjesia është pak a shumë e njëjta si ajo që përjetuam në
fund të ndeshjes. Realizuam një arritje të paimagjinueshme në startin e edicionit. Një gëzim i jashtëzakonshëm. Askush nuk mund ta imagjinonte se Shqipëria do të kualifikohej në Francë, madje pa zhvilluar as ndeshjet play-off," - theksoi De Biasi i cili
shton se në momentin e emërimit Federata e Futbollit i kërkoi vetëm përmirësimin e rezultateve të Kombëtares, ndërsa tregon momentin kur kuptoi se
kuqezinjtë mund të regjistronin rezultate të rëndësishme. -"Mendoj se arritjen më të rëndësishme e
realizuam gjatë edicionit të kaluar, kur fituam me
Norvegjinë në Oslo. Ata ishin në vendin e 29-të në
FIFA, ndërsa ne të 78-ët. Fituam 1-0 jashtë fushe.
Aty skuadra mori besim te aftësitë e saj, pasi më
parë nuk kishte ndodhur të fitonte përballë një skuadre që ndodhej kaq lart në renditje dhe mbi të gjitha
në transfertë." Me startin e ndeshjeve kualifikuese
Franë 2016, megjithë fitoren në Portugali apo tri pikët
e marra në tavolinë ndaj serbëve, De Biasi vlerëson
se "pika e kthesës" për Shqipërinë ishte në ndeshjen
e 4 Shtatorit në Danimarkë. - "Barazimi në Danimarkë ishte rezultati më i rëndësishëm. Pikërisht ata
ishin rivalët tanë direkt. U larguam pa humbje nga
fusha e tyre, duke barazuar 0-0. Tjetër faktor i rëndësishëm, ishte karakteri që tregoi skuadra deri në
fund. Më pas dy humbjet në shtëpi, në minutat e
fundit kundër Portugalisë dhe Serbisë. Dy ndeshje
të "çmendura", të cilat do të sfilitnin edhe një kalë.
Por, ne gjetëm forcat për të rimbushur bateritë dhe
pas katër ditëve fituam në Armeni". Duke vlerësuar
dimensionin e ri që ka marrë përfaqësuesja shqiptare,
në fund trajneri kuqezi përqendrohet te pritshmëritë
nga pjesëmarrja në fazën e grupeve të Euro 2016. -

"Në kualifikuese ishim në një prej grupeve më të vështirë. Portugalia, Serbia dhe Danimarka janë skuadra të
nivelit shumë të lart. Shqipëria arriti të kualifikohej si
vendi i dytë në grup. Besoj se në Francë do të shkojmë pa peshën e përgjegjësive të mëdha, por të
vetëdijshëm se asgjë nuk është e përfunduar. Duhet të
vazhdojmë të punojmë dhe të shpresojmë se gjatë këtyre tetë muajve që na ndajnë nga Euro 2016 do të kemi
pak dëmtime dhe që futbollistët të luajnë me vazhdimësi në klubet e tyre." Kësisoj, italiani i stolit kuqezi flet
për të ardhmen kuqezi në Francë 2016, dhe jo për
rinovimin e kontratës, çka duket se nuk e shqetëson
pasi koha pret dhe ai do të vendosë gjatë vitit që vjen,
kur të jetë ulur në bisedime me drejtues të FSHF-së.

TRE ARSYE PSE DUHET TË JETË NDESHJA
E PARË EURO 2016, FRANCË-SHQIPËRI
Revista prestigjioze sportive franceze, "France Football" dëshiron që Kampionatin Europian ta hapë sfida
mes vendit pritës dhe Shqipërisë.
Në numrin e saj të përjavshëm, në rubrikën "3 arsye për…", shkruhet se Franca mikëpritëse duhet të
luajë takimin e parë me kombëtaren kuqezi, e cila është
debutuese në një kompeticion të tillë.
Por kjo do të varet nga shorti, nëse Shqipëria do të
jetë sërish në një grup me Francën, si në kualifikueset
e fundit. Kutjojmë se Franca si vend organizator zhvilloi vetëm ndeshje miqësore me ekipet e grupit tonë,
pasi ishte e kualifikuar direkt.
Së dyti, revista sportive franceze shton faktin se
dy nga futbollistët shqiptarë, Lorik Cana dhe Ermir
Lenjani luajnë me skuadrën e Nantes, një qytet i njohur ndryshe dhe si fatsjellës i gjelave.
Së treti, djemtë e De Biazit janë të vetmit që arritën
t'i merrnin 4 pikë në grup skuadrës së Deshampit,
ndonëse pikët ishin sa për statistikë.
Po ashtu, edhe në Botërorin 1998 kur Franca ishte
organizatore e këtij eventi, luajti kundër një debutuesi
në ceremoninë hapjes, që ishte Afrika e Jugut. Në
fund, fitoi Kupën e Botës.
Këto janë tre arsyet sipas "France Football" pse
Franca duhet të luajë ndeshjen hapëse të "Euro 2016"
me Shqipërinë.

donezia, Japonia, Koreja e
Jugut, Mauritania, Malavi,
Mozambiku, Mali, Nepali,
Guineja e Re Papua, Trinidad
dhe Tobago dhe Uganda.
Tunizia, Turkmenistani
dhe Ukrania nuk ishin gjatë
votimit.
Serbët thonë se janë të lumtur që vende që kanë njohur
Kosovën,
abstenuan
si
Japonia, Malavi, Egjipti, Koreja e Jugut apo Guinea Papua.
Në votimin që do bëhet në
nëntor, beteja do jetë për vendet që kanë abstenuar, pasi do
bëjnë diferencën në total.
Në total do votojnë 195 vendet anëtare dhe për pranimin
e Kosovës duhen dy të tretat e
votave. Asnjë vend nuk ka fuqinë e vetos.
Në rast pranimi, kjo do jetë
një fitore shumë e madhe diplomatike për Kosovën.
VUÇIÇ NUK FJETI PËR
SHKAK TË UNESCO'S.
MESAZH POPULLIT SERB:
KOKËN LART!
Një ditë pasi Bordi Ekzeku-

tiv me shumicë votash kaloi
Rezolutën për anëtarësimin e
Kosovës në UNESCO, reagimi
i Beogradit ka qenë i menjëhershëm.
Kryeministri serb, Aleksandër Vuçiç, duke komentuar disfatën në Paris,
ka promovuar qasjen fataliste që tashmë është etabluar thellë në kulturën e
popullit serb.
"Kokën lart", - ka qenë
mesazhi i Vuçiç për popullin
serb. Ai ka thënë për mediat
në Madrid se në takimin në
Paris asgjë nuk ishte e humbur për Serbinë.
"Mesazhi im për qytetarët e
Serbisë është, kokën lart...
Unë personalisht nuk e kam
bërë një sy gjumë të mirëfilltë", ka pranuar Vuçiç.
Kryeministri i Qeverisë së
Serbisë ka thënë se është
mirënjohës për vendet dhe përfaqësuesit e tyre më të lartë
të cilët kanë votuar kundër
anëtarësimit të Kosovës.
"Luftën do ta vazhdojmë në
Konferencën e Përgjithshme",
- ka shtuar ai.
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SHËNDETI
Në etapa të ndryshme janë caktuar metoda të ndryshme mjekimi dhe në varësi të tyre dhe barnat përkatës
Dr. Lonidha Peppo
Kardiolog, Poliklinika nr 4, Tiranë

Kompania Novartis, me
mbështetje dhe të komunitetit të kardiologeve dhe autoriteteve shëndetësore ka
mundësuar ditët e fundit
regjistrimin në tregun shqiptar, i pari vend në Europë,
të produktit me emrin "ENTRESTO". Pra tashmë do kemi
një mundësi shtesë për
kurimin e IK dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së
pacienteve shqiptarë që vuajnë nga kjo sëmundje
Dihet përgjithësisht në qarqet shkencore mjekësore por
edhe me tej që Insuficienca
Kardiake (pamjaftueshmeria
e zemrës për të hedhur
gjakun) është nga gjendjet e
vështira për t'u përballuar nga
mjekësia, por edhe nga vetë i
sëmuri. Nga të dhënat e OBSH
rezulton se ajo tashmë është
një pandemi globale dhe që pas
moshës 40 vjeç, 1 në 5 persona do të zhvillojë insuficience
kardiake. Prevalenca e saj ka
ardhur duke u rritur gjatë dy
dekadave të fundit për shkak
të rritjes së moshës mesatare
të popullsisë si dhe përmirësimit të trajtimit të disa
pathologjive, si infarkti i miokardit apo futja në përdorim
e paisjeve mjekësore të
teknologjisë së avancuar.
Shkaqet e pamjaftueshmërise së zemrës janë të
shumta, që nga dëmtimi i
muskulit të zemrës, kryesisht
nga infarkti i miokardit, sidomos kur ky është i shtrirë, apo
dëmtimi nga viruset, miokarditet, apo të lindura me dëmtim
të muskulit të zemrës. Gjithashtu dëmtimi i valvulave të
zemrës që në kohë sjellin
dëmtim të muskulit të zemrës
janë një tjetër shkaktar,
ku kryesore
ë s h t ë
stenoz a

e
v a l vulës së
Aortës, pra
ngushtimi i
saj, sidomos kur është e kalcifikuar,
por edhe stenoza apo insufi-

Mundësi të reja për menaxhimin
e Insuficiencës Kardiake

Shumë më 'malinje' se kanceri? Mbijetesa 5 vjet nga shtrimi i parë në spital
cienca e valvulës mitrale apo
semundja e perikardit (cipës që
rrethon zemrën), si dhe dëmtimi i valvulave të tjera, apo
aritmi të rëndësishme të
zemres, siç është fibrilacioni
atrial apo blloku i plotë atrioventrikular, që duke u bashkuar me tensionin e lartë e
komplikojnë pamjaftueshmërinë e zemrës (IK).
IK ka gradë të ndryshme që
sipas Shoqatës Amerikane të
kardiologjisë ndahet në 4 klasa, ku sigurisht,
sipas
rëndesës së sëmundjes shkojnë nga klasa I-IV NYHA
Por probleme për t'u
adresuar pasi vendoset diagnoza me ndihmën e elektrokardiogramës, ECHO grafisë zemrës, koronarografia duke u ndihmuar me masa mjekësore si
vendosja e stentit (unaza) apo by-pass
që kryesisht

n d i h mojnë muskulin e zemrës për të mos kaluar në insuficience kardiake,
nga është edhe fillimi i këtij

artikulli, mbeten shkalla e
vdekshmërisë, e shtrimeve në
spital dhe cilësia e jetës së pacientit, sepse kjo
është
një
pathologji
që
e
kushtë-

lemet që ka IK, stadet e kontrollit, diagnoza sa më e shpejtë dhe sigurisht suksesi i
mjekimit. Këto bëhen
tani të mundura dhe
p ë r

z o n
njeriun për
të bërë një jetë
normale, të jetë i aftë për punë
si dhe i dobishëm në shoqëri.
Pra që të bëhet e mundur
kjo ekipe të tëra mjekësh që
mendojnë për vendosjen e diagnozës së IK që me ndihmën
e mjeteve të thëna më lart dhe
barnat e përdorura sa më të
përshtatshme, të arrijë qellimin që të përmirësojë
cilësine e jetës dhe të zgjasë
jetën e pacientëve , të ulë shtrimet e shpeshta në spital me
sa më pak barna. E rëndësishme është që të gjitha këto
rezultojnë dhe me ulje të kostove të cilat janë mjaftë të larta për këtë pathologji.
Për këtë zhvillohen kongrese ndërkombëtare e konferenca gjithashtu mbi prob-

mjekët
tanë që me
shumicë marrin
pjesë në keto ngjarje të mëdha
të mjekësisë botërore për të
caktuar strategjitë për vënien
e diagnozes, mënyren e
mjekimit dhe barnat e përdorur, duke caktuar edhe efikasitetin e tyre. Shumë kohë
kanë kaluar dhe në etapa të
ndryshme janë caktuar metoda të ndryshme mjekimi dhe
në varësi të tyre dhe barnat
përkatës. Dhe në këto periudha metodat janë ndryshuar
disa herë dhe përvoja botërore
përshtatet sipas modës së
mjekimit. Edhe mjekët tanë
shqiptarë në vendin tonë zbatojnë po ato kritere të mjekimit botëror, e kombinuar me
eksperiencën e gjatë të tyre
dhe përvojen e paraardhesve.
Që të flasësh për rëndësinë
e mjekimit të IK, mjafton të
përmendësh disa shifra jo fort
të këndshme për t'u përmendur dhe për etikë ndaj të
sëmurëve apo dhe të tjerëve
por i bën mirë sensibilizimit
për të ruajtur veten nga kjo
sëmundje e rëndë ku 50% e
tyre vdesin brenda 5 viteve
nga momenti i diagnostikimit, në EU 44% rishtrohen në
spital brenda një viti, 25%
rishtrohen brenda një muaji
dhe vdekshmëria në spital
vazhdon të mbetet e lartë në
shifrat nga 2-17%.
Për këtë arësye për të ulur
këto shifra janë perdorur, sipas rëndesës së sëmundjes,
barna si shkarkues, tonizues
të muskulit të zemrës, ACE
inhibitoret, beta bllokuesit,

Depresioni luftohet, duke konsumuar peshk!

U

shqimi i peshkut ësh
të një mënyrë e mirë
që njerëzit të jenë sa
më pak depresiv.
Studime të shumta tregojnë
se burrat që e pasurojnë ushqimin e tyre me mish peshku,
janë të rrezikuar nga depresioni për 20% më pak, kurse gratë
për 16%.
Studiuesit thonë se Omega3, acide këto që përmban peshku, mund të ndryshojnë strukturën e membranave të trurit,
gjithashtu një rol të rëndësishëm ka dhe në modifikimin
e dëgjimit, dopaminën dhe serotinën, elemente kimike këto
që shkaktojnë depresionin.
Vlerat e larta proteinike, vi-

taminat dhe mineralet që
gjenden në peshk mund të ndihmojnë në luftimin e depresionit. Depresioni i prek rreth 350
milionë njerëz në tërë botën

dhe është parashikuar të bëhet
shkaku i dytë kryesor i shëndetit të sëmurë deri në vitin
2020, sipas Organizatë Botërore
të Shëndetësisë

qetësues, nitrite sidomos kur
është me iskemi të zemrës.
Hyrja në qarkullim dhe përdorimi i ARB, gjithashtu rriti
performancën e punës së zemrës. Por gjithnjë e më tepër po
shtohet mendimi shkencor që
një rol të rëndësishëm luan
sistemi neurohormonal dhe
gjendjet depresive. Kështu që
edhe në këtë drejtim u mendua si gjithmonë për të marrë masat për kurim të mirë
dhe rezultativ dhe ne fokusohemi dhe në komponentin
emocional gjatë trajtimit të
saj.
Vlen të përmendet fakti që
ne nga viti 2014 e ne vazhdim,
në ngjarjet shkencore madhore të Kardiologjisë jemi njohur me rezultate të mirëpritura për përmirësimin e rezultateve të trajtimit IK, të një
studimi mjaft të gjerë, me mbi
8000 paciente, nga Kompania
Novartis për një produkt të kombinuar, me mekanizëm
unik veprimi, bllokimin e dy
sistemeve kontribues në fiziopathologjine e IK. Nga studimi, rezulton se nga krahasimi me terapinë standarde,
ky produkt ul vdekshmerinë
nga shkaqet kardiovaskulare
20%, ul shtrimet në spital në
masën 21%, ul vizitat në
urgjencë për IK në masen
25%.
Duke vlerësuar rëndësinë
që marrin produktet e reja për
perdorim nga pacienti, Kompania Novartis dhe me mbeshtetjen e komunitetit të
kardiologeve dhe autoriteteve
shëndetësore ka mundësuar
ditët e fundit regjistrimin në
tregun shqiptar, i pari vend në
Europe, të këtij produkti me
emrin "ENTRESTO". Pra tashmë do kemi një mundësi shtesë për kurimin e IK dhe
përmirësimin e cilësisë së
jetës së pacienteve shqiptarë
që vuajnë nga kjo sëmundje.
Nuk mund të lemë pa përmendur këtu dhe faktin që
një rëndësi mjaft të madhe ka
në parandalimin e IK dhe
ndërgjegjësimi i pacientëve
dhe familjarëve të tyre rreth
shkaqeve të sëmundjes,
shenjave të sëmundjes,
mënyra e rregullt e marrjes
së mjekimit si dhe stilit të
shëndetshëm të jetesës që
kanë rëndësi të dorës së parë
në këtë proces.
Më poshtë po paraqesim
disa foto të cilat janë marrë
nga aktivitete të ndryshme
për ndërgjegjësimin publik në
kuadrin e Ditës Botërore të
Zemrës, 29 Shtator 2105.

FAQE 12

FOTOREPORTAZH

Udhëtim mbresëlënës i veteranëve
të OBVL në Juglindje të vendit
Një udhëtim mbresëlënës në Juglindje të vendit, si bashkëudhëtar i dy njerëzve që
bënë epokë, ndalesat dhe bisedat me ta në vende historike e turistike, padyshim që të
ngulitet thellë në memorie. Është fat të kesh me vehte në një tur të tillë dy legjendarë,
që mbartin mbi supe afro dy shekuj jetë, mbi 95-vjeçarët Rrahman Parllaku dhe
Skënder Malindi, që janë memoria historike e kombit.
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