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Ka nisur punën intensive për riparimin e Varrezave të Dëshmorëve, lapidarit dhe shtëpive muze

Veliaj: Festa e Pezës do zgjasë 3 ditë
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"Për respekt të këtyre shqiptarëve të mirë, që sot nuk janë
më sepse dhanë jetën për këtë kauzë, besoj se festa e Pezës
dhe të gjitha ceremonitë duhet të jenë në një standard të
ri, për mënyrën se si menaxhojmë të gjitha pikat përkujti-
more, për t'u siguruar se nuk jemi një komb pa memorie
apo njerëz të ardhur nga hiçi", u shpreh kryebashkiaku
Veliaj.

Kosova nuk do të lejojë që historia e saj të rishkruhet duke mos
patur ende një dallim të qartë mes shtypësit dhe të shtypurve
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Nga Dhimitër NDRENIKA
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Nga Lutfi Hanku

IN MEMORIAM

FAQE  13

Dy filiza të dhashë
Shqypni…

Nga Nikolla  Sudar*

Thaçi: Lufta e Serbisë, një
fashizëm i pastër

Nga Ilir Levonja

Diku presin të kapin
trenin. Diku ecin në
grup. Diku shfaqen

duke ngjitur një shteg pylli.
Diku duke u rrahur.

Diku duke protestuar. Diku
djem të tërë të parruar, të
lodhur dhe që të shikojnë me
përçmim. Dhe diku të ulur në
shesh. Një punonjës shteti a një
polic, i shenjenon dhe kërkon
qetësi. Ata janë përzierje  e
tërë. Moshash, familjesh, vetmi-
tarë. Janë përzierje edhe gju-
hësh, kulturash apo zakonesh. I
quajnë refugjatë. Prurje që
pavarsisht këtyre peripecive
kthehen një kapital i çmuar për
ekonomitë e vendeve të tyre.
Megjithatë, sot për sot ata i
thërrasin refugjatë.

Fotoja e një stacioni treni në
Maqedoni është nga më të
klikuarat në internet. Pamjet e
një familjeje ku i pari babai,
ngarkuar  me çantë shpine dhe
dy torba duarsh. Ku e shoqja
tërheq të voglin..., të gjithë të
trembur, vrapojnë të kapin
trenin e lodhur që ikën drejt një
rajoni me emrin "Perëndim".
Duket sikur venitjes së sta-
cionëve apo trenave në ballkan,
koha e refugjatëve po u jep
frymëmarrjen e mungur.
Megjithatë, përballë kurajos së
këtyre njerëzve ngrihen
kërcënueshëm jo vetëm pasig-
uria ndaj jetës që i pret, por
edhe fytyra më brutale e
rrathëve me tela me gjëmba.

Duket gjithashtu sikur një
makineri, një pjellë metalike
me rrota, që ecën e blinduar nga
uniformat ngulë papushim
skara hekuri. Ngre rrethorë
gjëmbash me spirale si të krim-
bave kur zvarriten. I ngre kudo.
Madje dhe i shtrëngon, ose i
ngushton kur ndonjë fëmijë si
harabel, u ikën fësht midis
shufrave. Apo midis rrathëve.
Dhe kur babai, apo nëna mbesin
nga ana tjetër, këto uniforma,
kjo makineri as që rreket. Nuk
ka se si. Eshtë prej metali. Ndaj
sot bota është e mbushur me
njerëz refugjatë dhe uniforma
antinjerëzore.

(Vijon në faqen 4)

FAQE 3 FAQE 5

Kryengritja e
1920-ës, dibranët
dëbuan serbët
përtej kufirit
politik të vitit 1913

ANDON SHETI,
ushtaraku i talentuar
që provoi kalvarin e

burgjeve

Në 120-vjetorin e lindjes

Cen Kruja, frymëzuesi dhe udhërrë-
fyesi i fëmijëve të vet, të cilët zg-
jodhën rrugën e luftës ilegale për liri
dhe drejtësi shoqërore
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Fetah Cami -Legjenda
shqiptare e Luftës së
Parë Botërore dhe dy
djemtë e tij dëshmorë

Nga VERA  RAKIPI

"Pa njohjen e Kosovës, s'ka BE për Serbinë"
SHBA, apel për marrëdhëniet Kosovë-Serbi
Trepça nuk do të jetë pjesë e bisedimeve në Bruksel
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AKTUALITET

Inagurimi i Brigadës së
14-të Sulmuese Parti
zane, në fillim të muajit

shtator 1944 u bë në fushën e
Sheperit të rrethit të Gjirokas-
trës. Në përbërjen e saj u përf-
shinë luftëtarët e Grupit të
Parë Partizan të Kurveleshit,
të Grupit të Tretë Partizan të
Mallakastrës dhe të Grupit të
Katërt Partizan të Çamërisë,
që bënin pjesë në Zonën e Parë
Operative, Vlorë-Gjirokastër.
Efektivi i këtyre reparteve të
kësaj brigade ka pasur një për-
vojë luftarake prej më shumë
se një viti, përmes aksioneve
dhe luftimeve kundër push-
tuesve dhe tradhëtarëve, si
pjesë përbërëse e grupeve prej
nga kishin ardhur.

Brigadës iu ngarkua një
sektor i gjerë veprimi, që përf-
shinte Libohovën, Pogonin,
Lunxhërinë dhe deri Cepon e
Rrëzomën. Goditjet e vazh-
dueshme të Brigadës 14-të
detyruan armikun në Qarkun
e Gjirokastrës të mbyllej në
vende të fortifikuara. Por edhe
në to, në bashkëveprim me
forcat e tjera partizane, Briga-
da nuk e la armikun të qetë.
Kështu, më 18 shtator ajo sul-
moi e mori Kalanë e Borshit
dhe futi nën kontroll pjesën më

Këtë vit, Festa e Pezës do
të shërbejë si një
mundësi e mirë jo

vetëm për promovimin e buri-
meve turistike të kësaj zone,
por edhe produkteve bujqësore,
blegtorale apo edhe të agrotur-
izmit. Bashkia e Tiranës ka
vendosur që Festën e Pezës ta
shfrytëzojë si një mundësi për
të reklamuar potencialet e
zonës, por nga ana tjetër ajo ka
nisur punën intensive për ri-
parimin e Varrezave të Dësh-
morëve, lapidarit dhe shtëpive
muze. Këtë e ka njoftuar kry-
etari i Bashkisë së Tiranës,
Erion Veliaj, gjatë ceremonisë
së prezantimit të administra-
torit të njësisë Pezë, Besmir
Kola, i cili u shpreh se ndry-
she nga më parë, këtë vit fes-
ta e Pezës do të zgjasë për tre
ditë.

Kryebashkiaku Veliaj tha
se u ka kërkuar ndërmarrjeve

Ka nisur punën intensive për riparimin e Varrezave të Dëshmorëve, lapidarit dhe shtëpive muze

Veliaj: Festa e Pezës do të zgjasë tre ditë
"Për respekt të këtyre
shqiptarëve të mirë, që
sot nuk janë më sepse
dhanë jetën për këtë
kauzë, besoj se festa e
Pezës dhe të gjitha
ceremonitë duhet të
jenë në një standard të
ri, për mënyrën se si
menaxhojmë të gjitha
pikat përkujtimore,
për t'u siguruar se nuk
jemi një komb pa mem-
orie apo njerëz të
ardhur nga hiçi", u
shpreh kryebashkiaku
Veliaj.

të bashkisë dhe administra-
torit që të ndjekin punimet për
riparimin e varrezave dhe ob-
jekteve të tjera muze, në
mënyrë që Peza të jetë gati për
të pritur edhe festat e nëntorit.
"Një komb që harron historinë
e tij është i destinuar të
përsërisë gabimet e së kalu-
arës. Ata njerëz që dhanë jetën
në një kohë të vështirë për
Shqipërinë ishin baballarët e
gjyshërit e dikujt, ishin gjaku
i këtij vendi. Ndaj, besoj se
kësaj here duhet të sjellim një

standard të ri për mënyrën se
si trajtohen festat dhe ditët e
shënuara kombëtare", u
shpreh kryetari i Bashkisë së
Tiranës.

Sipas tij, festa e Pezës do të
shërbejë edhe si një provë për
organizimin e festave të 28-29
nëntorit. "Për respekt të këty-
re shqiptarëve të mirë, që sot
nuk janë më sepse dhanë jetën
për këtë kauzë, besoj se festa
e Pezës dhe të gjitha cere-
monitë duhet të jenë në një
standard të ri, për mënyrën se

si menaxhojmë të gjitha pikat
përkujtimore, për t'u siguruar
se nuk jemi një komb pa mem-
orie apo njerëz të ardhur nga
hiçi", u shpreh Veliaj.

Mandej, kryetari i bashkisë
së Tiranës tha se Peza është
jashtëzakonisht e rëndë-
sishme sepse është një ikonë
historike, një potencial
ekonomik dhe bujqësor për
Tiranën e madhe. "Ndaj kemi
vendosur që këtë herë festën
e Pezës të mos e festojmë
vetëm në një ditë, në datën 16

shtator, por do të kemi tre ditë
të plota me aktivitete, si për
shembull një treg fermerësh,
shitje të produkteve bujqësore,
promovimin e produkteve të
zonës, si dhe do të ftojmë njerëz
nga Tirana që të vijnë të njo-
hin edhe këtë pjesë të Pezës",
tha Veliaj.

Gjithashtu, ai bëri të ditur
se këto ditë shërbejnë edhe si
mundësi për të organizuar sa
më shumë aktivitete për të
rinjtë dhe për të patur sa më
shumë muzikë. "Kësaj here
Peza do të kthehet në kopsh-
tin e Tiranës, qoftë si një
mënyrë për t'u çlodhur, qoftë
për t'u njohur me agrotur-
izmin", shtoi Veliaj.

Duke u ndalur te punët pub-
like, Veliaj tha se u ka
kërkuar drejtuesve të njësisë
të mendojnë që tani për projek-
tet për Pezën. "Sigurisht, kemi
një situatë shumë të vështirë
me buxhetin në Bashkinë e
Tiranës, një borxh për rreth 3o
milionë dollarësh, por kjo nuk
është arsye për të mos i bërë
gjërat", tha Veliaj. Për këtë,
kryetari i Bashkisë ka vlerë-
suar si shumë të rëndësishme
rakordimin me komunitetin
për të vendosur së bashku se
cilat janë ato investime që
janë më jetike dhe që duhet t'u
jepet prioritet.

Ndërkohë, duke përmendur
aksionin për pastrimin e qy-
tetit, më shumë sesa një prob-
lem që vjen nga pamundësia
ekonomike dhe financiare, e
ka konsideruar atë një prob-
lem që ka të bëje me
ndërgjegjësimin e qytetarëve.
Veliaj tha se bashkia do të zba-
tojë një standard në të gjitha
njësitë e saj administrative.

LANÇ-histori e lavdishme e mbushur me heroizëm dhe krenari kombëtare

Brigada e 14-të S - Luftime heroike, fitore të njëpasnjëshme
të madhe të bregdetit të Sa-
randës. Më 19 Shtator 1944
Brigada sulmoi armikun në
Jergucat e Gjirokastër. Në këto
luftime u vranë më shumë se
15 nazistë e me qindra të pla-
gosur. Duke vazhduar sulmin,
forcat partizane çliruan qyte-
tin e Gjirokastrës, duke zënë
250 robër dhe shumë materi-
ale luftarake. Pas këtij sukse-
si, më 22 shtator 1944, Batal-
ioni i I-rë i kësaj Brigade, në
bashkëveprim edhe me forcat
e Brigadës 12-të S rrethoi gjer-
manët në Qafën e Kakomes.
Gjatë këtij luftimi u vranë 80
hitlerianë, u zunë 30 robër dhe
shumë material luftarak. Më
9 tetor Brigada e 14-të, së
bashku me Brigadën e 12-të
mori pjesë në luftën kundër
pushtuesve gjermanë që ish-
in përqëndruar në Sarandë.
Në këtë luftë të ashpër që zg-
jati tri ditë, armiku përsëri
pësoi humbje të rënda në
njerëz dhe teknikë luftarake.
Lufta e fundit e Brigadës së 14-
të Sulmuese ishte sulmi për
çlirimin e qytetit të Delvinës,
ku ndodheshin 800 gjermanë
të fortifikuar. Në bashkëvep-
rim edhe me partizanët e
Brigadës së 19-të S, i detyroi
armiqtë të tërhiqeshin në pan-

ik nga qyteti, duke lënë në
fushën e luftës mjaftë të vrarë
e të plagosur, si dhe shumë
material luftarak. Për çlirimin
e Sarandës e Delvinës është
luftuar deri trup me trup, duke
patur të vrarë e të plagosur nga
të dyja palët. Në këto luftime
u plagos edhe komisari i
Brigadës Kareman Ylli, luftë-
tari trim në ball të luftës dhe

orator i fjalës për beteja të fu-
qishme kundër armiqve të
Shqipërisë, nazifashistëve.
Brigada e 14-të Sulmuese ru-
ajti jo vetëm kufirin jugor, por
mbrojti edhe kufirin bregdetar
të Shqipërisë në detin Jon,
duke vepruar konformë udhë-
zimeve të Shtabit të Përgjiths-
hëm në marrëdhënje me ale-
atët, të cilët vepronin në ujrat

teritoriale në brigjet e Sh-
qipërisë.

Mbas çlirimit të Shqipërisë,
Brigada e 14-të u vendos në
kufirin Vlorë-Sazan, duke
mbrojtur me besnikëri Atdhe-
un.

AVNI LAMAJ
Ish-partizan i kësaj

Brigade
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NDERIMI

Nga Edip OHRI*

Konferenca e parë
pluraliste Nacionalç-
lirimtare e Pezës është
vazhdim i Kuvendeve
historike të popullit
shqiptar për bashkim,
sepse bashkimi është i
vetmi kusht për të
korrur fitore. Në Kon-
ferencë fitoi ideja që
Shqipëria të ishte
"Shqipëri e lirë, e pan-
dashme, indipendente
dhe demokratike" (Rez.
fq.10). Si përfundim,
Konferenca e parë
pluraliste Nacionalç-
lirimtare e Pezës gjeti
si zgjidhje më të përsh-
tatshme për t'iu përm-
bajtur parimit të vetëv-
endosjes në fund të
Luftës, ashtu siç e
përmbante Karta e
Atlantikut, për të cilën
ishin zotuar aleatët e
mëdhenj të koalicionit
antifashist: SHBA,
Rusia dhe Britania e
Madhe.

Konferenca e Pezës ka
hyrë tashmë në His
torinë e Shqipërisë si

një nga ngjarjet më të rëndë-
sishme të LANÇ të popullit sh-
qiptar.

Konferenca e Parë Plural-
iste Nacionalçlirimtare u thirr
në kushtet kur Shqipëria
kishte tre vjet e gjysëm e oku-
puar, e cila vuante nga regji-
mi i egër i pushtimit fashist
dhe nga bashkëpunëtorët e
brendshëm. Populli shqiptar në
këtë kohë, kudo po shtonte
urrejtjen, qëndresën dhe ak-
sionet luftarake. Kudo në Sh-
qipëri mbizotëronte një atmos-
ferë lufte për çlirim.

Ideja për thirrjen e Konfer-
encës së parë Nacionalçlir-
imtare nuk lindi vetëm nga
shpirti liridashës e luftarak i
popullit shqiptar dhe si rrjed-
hojë e eksperiuencës së
trashëguar të kuvendeve, por
këtë e diktonte edhe faktori
ndërkombëtar. Në këtë kohë
Lufta e Dytë Botërore po
shënonte kulme, po ndërmer-
rej ofensiva në të gjitha fron-
tet e luftimeve kundra fash-

Konferenca që realizoi bashkimin e shqiptarëve në luftën kundër nazifashizmit

Para 73-vitesh, Kuvendi i parë pluralist shqiptar

izmit, dhe në veçanti krijimi i
koalicionit antifashist botëror
(SHBA-BS-Britani e Madhe), si
dhe Trakti i 27 shteteve, nën-
shkruar në Uashington, Trak-
tet e Londrës e të Moskës, i
dhanë hodh hov e nxitën shpir-
tin luftarak të rezitencës an-
tifashiste në mbarë Europën e
robëruar nga nazifashizmi.

Konferenca e parë plural-
iste Nacionalçlirimtare nuk u
vendos rastësisht të mbahej
në Pezë, por sepse pikërisht
këtu në kryeqendrën e Sh-
qipërisë zjente lufta për çlirim.
Atje do të përballeshin të gjitha
mendimet e opinionet
mbarëshqiptare. Tirana, ishte
nyja ku mund të grisej maska
e manovrave dhe e dema-
gogjive të okupatorit dhe bash-
këpunëtorëve të tij vendas.

BASHKIMI KOMBËTAR,
IMPERATIV I KOHËS

Konferenca u përgatit për
muaj të tërë, si nga militantët
komunistë, ashtu dhe nga
shumë patriotë e nacionalistë
të qyteteve e krahinave të
ndryshme të Shqipërisë. Sig-
urisht, delegatët nuk u ftuan
me një fjalë goje, por me dis-
kutime e debate të forta. Kish-
te ardhur koha që edhe populli
shqiptar të hidhej në luftë më
me furi dhe kjo kërkonte or-
ganizim në shkallë ko-
mbëtare.

Me luftë e sakrifica populli
shqiptar do të krijonte kushte
optimale për të fituar lirinë
dhe indipendencën kombëtare
dhe do të bënte që Fuqitë e
Mëdha të koalicionit antifash-
ist ta shikonin me sy të mirë
Shqipërinë dhe ta respektonin
fqinjët e tij ballkanik. Ky, qe
pra, imperativi i kohës: "Nuk
ka gjë që mbin e jep më shumë
frut se sa gjaku i derdhur".

Konferenca i zhvilloi
punimet më 16 shtator 1942
në shtëpinë e Myslim Pezës.
Delegatët të ardhur nga të
gjitha anët e Shqipërisë ishin
përfaqësues të të gjitha ten-
dencave: të Nacionalizmit Sh-
qiptar, të PKSH, të Rinisë Na-
cionaliste, të Rinisë Komu-
niste dhe të Rinisë Femërore
Popullore Shqiptare.

Në Konferencë morën pjesë
22 delegatë. Për drejtimin e
punimeve u zgjodh kryetar,
Ndoc Çoba-ish delegat i Kon-
gresit të Lushnjës dhe anëtar
i qeverisë që doli nga ky kon-

gres, atdhetar i dëgjuar.
Platforma e Konferencës

përmbante:
1.Domosdoshmërinë e or-

ganizimit të luftës kundër ok-
upatorit;

2.Realizimin e bashkimit
të popullit shqiptar në interes
të LANÇ;

3.Krijimin e Frontit të për-
bashkët si një levë që do të
realizonte bashkimin e popul-
lit në Luftën Antifashiste Na-
cionalçlirimtare dhe do t'i jepte
shtrirje kombëtare, duke e
bërë platformën e saj plural-
iste, ashtu siç përcaktohet në
Rezolucionin e Konferencës së
Pezës;

Në Konferencën e parë plu-
raliste Nacionalçlirimtare të
Pezës, delegatët shprehën
dëshirën dhe vullnetin e plotë
për një organizim të shën-
doshë të të gjithë shqiptarëve
të vërtetë, pa dallim feje, kra-
hine, klase dhe rryme poli-
tike.

4.Krijimin e Këshillit Na-
cionalçlirimtar si organ lufte
në zonat e paçliruara, i cili do
të realizonte një sërë detyrash
edhe në tokat e çliruara, si
organe të pushtetit qeveritar.

Në Rezolucion konsiderohej
rëndësia e Këshillave Nacio-
nalçlirimtare, me anën e të
cilave do të bëhej qeverisja
lokale, mobilizimi i popullit për
luftë e për kryengritje.

Të gjithë delegatët pa për-
jashtim u shprehën për reali-
zimin e këtyre detyrave dhe
nga kjo pikëpamje Konferenca
e parë pluraliste Nacionalçlir-
imtare e Pezës iu përgjigj
detyrave më të ngutshme të
vendit; momentit historik, sh-
tresave të gjera kombëtare,
pavarësisht pjessëmarrjes së
komunistëve në të si organi-
zatorë që hartuan dhe plat-
formën politike të saj.

Në këtë plan, Konferenca e
parë pluraliste Nacionalçlir-
imtare e Pezës ishte e një
rëndësie historike dhe e vet-
mja rrugë e drejtë, reale për të
rifituar pavarësinë.

DEBATE TË ASHPRA PËR
FORMËN E REGJIMIT

Çështje të tjera që u ng-
ritën në këtë konferencë, për
të cilat pati debate të forta ish-
in çështja e regjimit të
brendshëm që do të kishte
Shqipëria e çliruar dhe prob-
lemi i bashkimit kombëtar me
Kosovën e me viset e tjera sh-
qiptare të mbetura jashtë
kufijve në Shqipërinë e
pasluftës. Kështu çështjen e
regjimit të brendshëm i takon-
te ta zgjidhte populli në kush-
tet e pavarësisë së vendit
nëpërmjet shprehjes së lirë të
vullnetit të vet.

Në Konferencë fitoi ideja që
Shqipëria të ishte "Shqipëri e
lirë, e pandashme, indipen-
dente dhe demokratike" (Rez.
fq.10). Si përfundim, Konferen-
ca e parë pluraliste Naciona-
lçlirimtare e Pezës gjeti si
zgjidhje më të përshtatshme
për t'iu përmbajtur parimit të
vetëvendosjes në fund të
Luftës, ashtu siç e përmbante
Karta e Atlantikut, për të cilën
ishin zotuar aleatët e mëdhenj
të koalicionit antifashist:
SHBA, Rusia dhe Britania e
Madhe.

Në fund Konferenca miratoi
unanimisht Rezolucionin që
përmbante në mënyrë të kon-
centruar gjithë pltaformën dhe
që përcaktonte objektivat dhe
angazhimet drejt Kryengritjes

së Përgjithshme të armatosur.
Konferenca e parë plural-

iste Nacionalçlirimtare e
Pezës aprovoi edhe Thirrjen që
Këshilli i Përgjithshëm NÇ i
drejtoi gjithë popullit shqiptar,
gjithë luftëtarëve, gjithë anti-
fashistëve, gjithë nacional-
istëve pa dallim krahine, be-
simi, klase dhe ideje që të
grumbullonin të gjithë poten-
cialin shpirtëror dhe material
në shërbim të Luftës për çlir-
imin e Shqipërisë, për një Sh-
qipëri të lirë demokratike të
pandarë dhe indipendente.

VAZHDIM I KUVENDEVE
HISTORIKE TË POPULLIT

SHQIPTAR

Konferenca e parë plural-
iste Nacionalçlirimtare e
Pezës është vazhdim i Kuv-
endeve historike të popullit
shqiptar për bashkim, sepse
bashkimi është i vetmi kusht
për të korrur fitore.

Sot populli shqiptar po ecën
i sigurtë drejt integrimit në
Bashkimin Europian dhe në
Aleancën e Atlantikut të Veri-
ut, drejt Europës së qytetëruar
dhe demokratike, ashtu siç
bëri në vitet e vështira e të
lavdishme të Luftës Antifash-
iste Nacionalçlirimtare duke u
radhitur përkrah koalicionit të
madh antifashist botëror.

Megjithëse kanë kaluar 62
vjet që kur u mbajt Konferen-
ca e parë pluraliste Naciona-
lçlirimtare e Pezës, ajo edhe
sot e ruan aktualitetin e saj.
Ne shqiptarët si komb e si pop-
ull duhet të konsolidohemi dhe
të bëjmë realitet ëndërrën
tonë të pashuar europiane.

Ratifikimi së fundi nga Par-
lamenti Europian i Mar-
rëveshjes së Stabilizim Aso-
cimit midis Shqipërisë dhe
Bashkimit Europian është ga-
ranci për një ecuri të mbarë
të proceseve integruese, por
njëherësh dhe detyrim madhor
i secilit për të përmbushur
detyrimet që rrjedhin nga kjo
Marrëveshje historike.

*Sekretar i Përgjithshëm i OBVL
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Opinion

PËRKUJTIMORE

Andoni gëzonte respektin e
veteranëve e të ushtarakëve
në saj të objektivitetit e vlerë-
simit të drejtë në punë, famil-
je e në shoqëri. Ai sakrifikoi
veten e familjen e tij në
LANÇI  dhe në veprimtarinë e
tij pasluftës, deri në goditjen
e pabesë të "partisë shtet", që
i mohoi atij e familjes kon-
tributet për çlirimin e vendit
dhe ndërtimin e demokracisë
në Shqipëri

92 VITE MË PARË lindi Andon Sofok-
li Sheti dhe u nda nga familja, shokët
e bashkluftëtarët e lirisë së Atdheut e
të ndërtimit të demokracisë, pas përm-
bysjes së diktaturës moniste të "par-
tisë shtet ", në moshën 81 vjeçare.

E përkujtojmë këtë figurë të shquar
të Luftës Antifashiste Nacionalçlir-
imtare dhe të Ushtrisë Shqiptare në
shenjë kontribuesi madhor të veçantë
në mbrojtje të Republikës, të lirisë e
pavarsisë së saj.

Andoni u lind më 17 Janar 1923 në
Vuno-Himarë të Rrethit të Vlorës, në
një familje atdhetare, e cila dallohej për
karakterin kombëtar shqiptar dhe që
ka mbështetur pavarësinë e trojeve
shqiptare dhe ka luftuar kundër cdo
pushtuesi të huaj. Ai u edukua e u
mbrujt me karakterin e familjes e të "
bashkësisë bregdetase".

Andoni si edhe gjithë familja e tij, u
rreshtua qysh në fillimin e vitit 1942,
në Lëvizjen e në Luftën Nacional çlir-
imtare, shtëpia e tij u kthye në bazë
të kësaj lufte, duke dhënë edhe një
dëshmor, vëllain e birin e tyre, kësaj
lufte. Ai u bë një nga themeluesit e
organizatorët e luftës kundër fash-
izmit, veprimtari e cila filloi me "Çetën
e Bregut", si formacioni i parë në këtë
krahinë, që hodhi bazat e njësive të
mëdha, si batalionet e brigatat.

Nga Ilir Levonja

(vijon nga fq.1)
Shoh se edhe Shqipëria po merr

masa parandalimi për emigrantët që
vinë nga lindja e mesme. Lërini. Lëri-
ni sirianët, të kalojnë. Lërini edhe
kurdët. Lërini edhe libanezët. Yzbe-
gasit, turkmenët, pakistanasit apo af-
ganët. Eshtë lufta më e turpshme në
lidhje me të drejtat e njeriut. Dhe kjo
me preteksin e ruajtjes apo kontrollit
të situatës në vendet kufitare me lind-
jen. E filloi Hungaria, pastaj Serbia, tani
së fundi dhe Maqedonia. Nuk mund të
mbrohet dështimi shekullor i poli-
tikave luftënxitëse, shtrënguese, apo
diktaturave me gardhet prej telash me
gjëmba. Çfarë ndodh tani, çfarë shiko-
ni përmes televizionit. Njerëz që ecin
më këmbë. Familje të tëra etj. Mosha
të ndryshme. Janë produktet e ideol-
logjisë së shekullit të kaluar. Nëse nuk
mundemi t'ua rregullojmë të ardhmen
menjëherë. Të paktën t'u japim njerz-
illëk.

Ato ikje apo ardhje ashtu, të kujtojnë
shqiptarët....,  pas viteve nëntëdhjetë.
Sepse para atyre viteve, vërtet është
mallkur e kënduar deri me folklor kur-
beti. Por askush nuk iku maleve.
Askush nuk iku brenda bagazheve të
autobusëve të policisë greke. Astono-
misë së famshme. Që natës mblidhte
refugjatë nëpër Greqi, i zbraste në
mëngjes në Kakavijë. Dhe në kthim,

Personalitet i shquar i Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe i Ushtrisë Shqiptare

ANDON SHETI, ushtaraku i
talentuar që provoi kalvarin e burgjeve

Me përfshirjen e "Çetës Bregut" në
Brigatën e 5-të Sulmuese, Andoni u
dallua për trimëri dhe me përvojen e
tij nga Çeta e Bregut u vlerësua deri
në udhëheqës batalioni, në çlirimin e
Atdheut.

Me çlirimin e vendit, Andoni si ush-
tarak në institucionet e Republikës së
dalë nga lufta, u arsimua në Moskë,
ku e përfundoi me rezultate të sh-
këlqyera. Ai i shërbeu me devotsh-
mëri, vetmohim e përgjegjshmëri Atd-
heut për 32 vite me rradhë, duke kry-
er detyra e funksione të larta drejtuese
në Ushtri, e duke dhënë kontribute të
çmuara në fushën e mbrojtjes e sig-
urisë së vendit.

Andoni ishte ushtarak karriere me
vizion të gjerë në fushën ushtarake,
antar i Shtabit të Përgjithshëm të Ush-
trisë, Drejtor i Drejtorisë Zbulimit, njo-
hës e hartues i strategjive
kundërvënëse të ushtrive të huaja,
armiqsore ndaj Atdheut, të ish blloqeve
ushtarako-politike të kohës. Përvoja e

LANÇI e pasuruar me veprimtarinë e
tij ushtarake e shndrroi në themelues-
in dhe organizatorin e zbulimit usht-
arak shqiptar. Ai e udhehoqi atë për
23 vite me rradhë, përgatiti dhe aftë-
soi strukturat e tij, arsimoi profesion-
alisht efektivat dhe pajisi me teknikën
bashkohore strukturat e specializuara
të zbulimit elektronik, të radiozbulim-
it, duke arritur rezultate të cilat ishin
të vlerësuara si më të kuotuarat për
sektorin e zbulimit ushtarak gjatë ekz-
istencës së tij.

Kontributet e tij janë vlerësuar me
Medalje e Urdhëra si dhe dekorata nga
institucionet shtetërore edhe nga ale-
atët e Luftës Dytë Botërore të pasluftës,
vleresime të cilat u mohuan me dën-
imin e tij nga diktatura.

Andon Sheti ishte autoritar, shem-
bull tipik i humanizmit dhe i kërkesës
së ligjit, i ndershëm e i drejtë, kërkues
ndaj vetes e vartësve, këmbëngulës, i
dashur nga mjedisi ushtarak gjatë
Luftës e pas Luftës, trim e i zgjuar, me
aftësi të rralla përceptuese, ishte një
familjar shembullor. Ai zotëronte cilë-
si të rralla e vetmohuese në përmbush-
jen e detyrave funksionale, shogërore
e familjare, përkrahës i njerëzve në
nevojë.

Andoni gëzonte respektin e veter-
anëve e të ushtarakëve në saj të ob-
jektivitetit e vlerësimit të drejtë në
punë, familje e në shoqëri. Ai sakri-
fikoi veten e familjen e tij në LANÇI
dhe në veprimtarinë e tij pasluftës, deri
në goditjen e pabesë të "partisë shtet",
që i mohoi atij e familjes Kontributet
për çlirimin e vendit dhe ndërtimin e
demokracisë në Shqipëri.

Andoni u godit padrejtësisht nga dik-
tatura enveriane, duke u kthyer nga
një kontribues i lartë në LANÇ e në
Ushtri, u cilësua pjestar i "Puçit Usht-

arak" në vitin 1974. U dënua me 20
vite burg, heqjen e dekoratave, heqjen
e të drejtës së pensionit, sekuestrimin
e pasurisë familjare, etj, duke i per-
sekutuar familjen e duke ja deportuar
nga Tirana. Ai përballoi me dinjitet e
burrëri torturat, presionet, privacionet
e qelive të burgjeve, qendroi stoik me
gjithë sëmundjet qe mbartë në trup,
duroi dhembjet e vuajtjet e familjes së
tij, në kalvarin e pothuajse të të gjithë
burgjeve famzeza, si Ballshi, Burreli,
Zejmeni etj.

Me përmbysjen e sistemit monist,
Andoni u rradhit në ndërtimin e
demokracisë në Shqipëri. Ai përkrahu
proçeset demokratike në vend e
veçanërisht në ushtri, në fushën e
mbrojtjes dhe të sigurisë së vendit. Ai
ishte nismëtar, themelues e organiza-
tor i  Organizatës së Bashkuar të Ush-
tarakve në Pension e te Liruar te Sh-
qiperise dhe të Organizatës së Bash-
kuar të Veteranëve të LANÇ. Ai dha një
kontribut të veçantë, të çmuar në
mbrojtjen e vlerave të LANÇ, të profe-
sionalizmit në ushtri, të mbrojtes lig-
jore e kushtetuese të shtresës së ush-
tarakëve e pjesmarrësve të Luftës.
Mbështeti e përkrahu pa rezerva luftën
e shqiptarëve në trojet e tyre etnike
në Ballkan, luftën e Kosovës dhe
formimin e shtetit të Kosovës, veprim-
tari të cilën e vazhdoi deri në ndarjen
nga jeta me 10. 08. 2004.

Andon Sheti u nda shpejt nga familja
dhe shokët. Vuajtjet e burgut nuk e
ndaluan që të zhvillonte veprimtari at-
dhetare e shoqërore në dobi të forcim-
it e rindërtimit të shtetit të së drejtës
e të vlerave të një shoqërie e shteti
demokratik.

Ne ushtarakët e veteranët e Luftës
kemi mjaft për të mësuar nga shem-
bulli i shokut tonë të dashur e të
nderuar Andon Sheti

I përjetshëm kujtimi i Tij !
Lavdi veprës së Tij në dobi të Kombit,
Popullit, Shtetit dhe Demokracisë !

DHIMITËR NDRENIKA
Kryetar i Organizatës së Ushtarakëve në
Pension e të Liruar të Shqipërisë (OU-
PLSH)

Heronjtë

Mediat elektronike serbe kanë
publikuar kohët e fundit një hartë
të mediave kroate, ku shfaqet harta
e Shqipërisë Etnike.

Mediat e Beogradit e kanë marrë
shumë seriozisht këtë postim duke
shfaqur edhe urretjen e tyre të mad-
he ndaj shqiptarëve dhe kroatëve

Kroatët publikojnë
hartën e Shqipërisë
Etnike, çmenden

serbët

merrte me para po klandestinë sh-
qiptarë, përmes sekserëve që kishin.

Ikjet tona. Rrugët nëpër Gramozin
e Ersekës gjënden kollaj fare. Janë
akoma të shkelura. Po edhe nga tri urat
e Përmetit, nga gryka e Vjosës. Pastaj
nga ana e Sheperit, Zagoria. Nga Vri-
na e deri në Konispol. Sa shqiptarë
janë gjymtuar. Sa kanë mbetur ma-
leve. Sa janë rrahur. Sa janë çmendur
nga torturat dhe përbuzjet. Edhe ata i
quajtën refugjatë. Njerëz që mbartnin
malarjen. Le t'i kthehemi detit. Arrat-
isjet me kamardare. Ikjet e korrikut...,
thyerjet e ambasadave. Prapë tek deti.
Rrëmbimi i anijeve të mallrave, gomo-
net etj. Mbytja e gomoneve, e anijeve.
Sa shpirtra kanë humbur. Dhe sa prej
nesh akoma ikim.

Diçka e përciptë. Ikjet janë shkak i
dështimit të shtetarëve. Kur ka luftë
civile. Këtë po e kalon sot Siria. Kur
ka luftra radikale midis fanatizmit,
bindjes dhe dhunës. Këtë po e provojnë
sot vendet e post pranverës arabe. Irak,
Libi, Afganistan etj..., me ISIS, shtetin
radikalëve islamikë. Kur ka privim të
të drejtave kombëtare, për shkak të
ndarjeve të territoreve etj. Këtë po e
provojnë sot kurdët. Kur ka  korrupsion
shushunjash dhe përpjekje të perën-
dimorëve për të instaluar
demokracinë. Këtë po e provojnë sot
afganët dhe irakenët, libanezët etj.

Midis atyre që vrasin, vjedhin,
mashtrojnë. Dhe nuk janë të aftë të

mbajnë paqen në këmbë. Të mbajnë
apo të bëjnë një shtet. Janë dhe ata që
ikin. Thjesht për të mos u bërë palë e
luftës së egër të njëriut me njëriun.

Në 2013 një nga futbollistët e Bar-
celonës, me emrin Andre Injesta. Py-
etjes së gazetarit të El Pais..., mbi atë
rutinën e titullit hero. Se ti je heroi,
se ti kështu. Dhe se si ti ndihesh etj.
Ai u përgjigj thjesht dhe i menduar.
''Unë luaj futboll për tu argëtuar. Dhe
njerëzit më duan kudo që shkoj. Hero
është njeriu që lufton kundër
sëmundjes. Një njeri që emigron për
të ushqyer fëmijët'' Shqiptarë, mos u
rrethoni me tela me gjëmba. Lëri ata
bijë nënash të shtegtojnë
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DEKRETI

Kreu i Shtetit dhe njëkohësisht
Komandanti i Përgjithshëm i
Forcave të Armatosura,

SH.T.Z. Bujar Nishani priti më 20 gusht
2015 në një takim Komandantin e ri
të Forcave Ajrore të Republikës së Sh-
qipërisë, Gjeneral Brigade Vladimir
Avdiaj të cilit i dorëzoi dekretin e
emërimit në detyrë. Të pranishëm ish-
in Gjeneral Major Jeronim Bazo, Shef
i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të
Armatosura si dhe pjesëtarë të kabi-
netit të Presidentit të Republikës.

Presidenti Nishani fillimisht uroi
Gjeneral Brigade Avdiaj për marrjen e
detyrës së lartë duke shprehur vlerë-
simin dhe besimin e Tij për kryerjen
me sukses të kësaj detyre.

Në vijim, përgjatë takimit të zhvil-
luar, Kreu i Shtetit vlerësoi maksimal-
isht arritjet, por dhe sakrificat e gjithë
pjesëtarëve të Forcave të Armatosura,
duke u ndalur tek kontributet e forcave
ajrore në funksion të arritjes së sig-
urisë në vend përgjatë dy dekadave të
fundit.

Në këtë kontekst, Presidenti i Re-
publikës vlerësoi në mënyrë të veçantë
arritjen madhore të vendit, anëtarë-
simin në NATO, si një nga sukseset
kulmore të Shqipërisë, duke theksuar
se qënia vend anëtar i NATO-s sjell në
vijimësi nevojën për rritjen e stan-
dardeve të Forcave të Armatosura për
t'u përballur me sukses jo vetëm me
sfidat e brendshme, por dhe me ato në
nivel global.

Presidenti Nishani theksoi se në
bashkëpunim me Ministrinë e
Mbrojtjes, Shtabin e Përgjithshëm do

Gjeneral brigade Vladimir Avdiaj, merr
detyrën e komandantit të Forcës Ajrore në
Forcat e Armatosura të Republikës së
Shqipërisë. Ceremonia e dorëzimit të fla-
murit luftarak, u zhvillua në Komandën e
Forcës Ajrore, Rinas. Të pranishëm në
këtë ceremoni ishin, ministri i Mbrojtjes
znj. Mimi Kodheli, shefi i Shtabit të
Përgjithshëm të FA, gjeneralmajor Jeronim
Bazo, gjeneralë, komandantë, atashe ush-
tarakë, etj. Ministrja Kodheli, duke i uru-
ar detyrën gjeneralit Avdiaj, shprehu bind-
jen se, është personi i duhur për të drejtu-
ar dhe për të çuar përpara Forcën Ajrore.
Znj. Kodheli siguroi se, ajo personalisht,
por edhe qeveria shqiptare, është e vë-
mendshme ndaj çdo problemi, shqetësi-
mi, mungesë që ka patur në vite në FA, të
shkaktuara për shumë arsye. Ministrja
garantoi se, procesi i filluar së bashku
është një rrugë pa kthim e suksesit të FA.
"Falë jush, falë përkushtimit tuaj të përdit-
shëm, që, edhe në kushte jo të favorshme,
të trajtimit jo të favorshëm, të kushteve
atmosferike, të mungesës së shumë
aseteve, për të cilat ju, nuk mund ta bënit
punën që bëni, (por që ju po e bëni), sepse
ditën që keni vendosur të jeni pjesë, e
pjesës më të mirë të shoqërisë shqiptare,
Forcave tona të Armatosura, keni vendo-
sur të bëni sakrificën, keni vendosur të
shërbeni, përpara se të kërkoni", u shpreh
ministrja. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm
të FA gjeneral major Jeronim Bazo i dorë-
zoi flamurin luftarak gjeneral brigade
Vladimir Avdiajt.

Zëvendësministri i Mbrojtjes z. Petro Koçi dhe shefi i Sh-
tabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, gjeneralma-
jor Jeronim Bazo, zhvilluan në mjediset e Komandës Mbësh-
tetëse një takim mbi emergjencat civile në vend. Fjalën e
hapjes e mbajti gjeneral brigade Ylber Dogjani, i cili informoi
mbi punën e bërë për përballimin e emergjencave civile për
vitin 2015, sipas strukturave përkatëse.

Strukturat e Forcave të Armatosura ndoqën me vëmendje
situatat e krijuara dhe vendosën në gatishmëri asetet e de-
klaruara në Planin Kombëtar të Emergjencave Civile për t'u
ardhur në ndihmë banorëve të këtyre zonave, në mbështetje
të kërkesave të shtabeve të Emergjencave Civile, të ngritu-
ra për përballimin e situatës së krijuar nga reshjet e shiut
në jug të vendit, si dhe temperaturat tepër të larta gjatë muajit
gusht.

Në fjalën e tij zëvendësministri i Mbrojtjes, u shpreh:
"Falënderoj strukturat e Forcave te Armatosura për an-
gazhimin në lartësinë e duhur për përballimin e emergjen-
cave gjatë këtyre ditëve të nxehta të sezonit të verës". Në
vijim, zëvendësministri Koçi theksoi se "qytetarë të shumtë
por edhe nëpunës të shtetit shkojnë me pushime, por shteti
nuk është me pushime. Shteti shërben dhe është në krye të
detyrës. Këtë e dëshmon edhe veprimtaria e FA gjatë kësaj
periudhe. Përballimi i emergjencave të rënda civile është
pjesë e misionit të FA. Angazhimi me trupa, mjete tokësore,
ajrore dhe detare ka dëshmuar nivel të lartë gatishmërie
dhe efikasitet në përballimin e situatave të vështira të sh-
kaktuara nga temperaturat e larta apo papërgjegjshmëria e
dorës së njeriut. Është rasti për të përmendur bashkëpun-
imin me Ministrinë e Brendshme dhe me autoritete të push-
tetit vendor. Ndërkohë kjo analizë na ndihmon për të ecur
në rrugën e reformave edhe në fushën e përballimit të
emergjencave civile".

Në përfundim të fjalës së tij, z. Koçi përcolli dhe mesazhin
e ministres së Mbrojtjes znj. Mimi Kodheli për të gjithë FA të
angazhuara në këto operacione, në ndihmë të komunitetit.

Ndërsa shefi i Shtabit të Përgjithshëm FA, gjeneral major
Jeronim Bazo falënderoi të gjithë të pranishmit dhe vlerësoi
punën e bërë nga strukturat e FA në përballimin e Emergjen-
cave Civile gjatë gjithë vitit. Ai citoi se tashmë FA disponon
asetet e nevojshme për përballimin e Emergjencave Civile e
deri në emergjencat teknologjike. Bashkëpunimi dhe koor-

Presidenti i Republikës dekreton emërimin në detyrë të Komandantit të Forcave Ajrore, Gjeneral Brigade Vladimir Avdiaj

Nishani: Mbështetje pa rezerva
ndaj Forcave të Armatosura

të vijojë të ketë në qendër të vë-
mendjes vlerësimin dhe mbështetjen
pa rezerva ndaj Forcave të Armatosura
duke theksuar angazhimin e Tij për
të adresuar sfidat me të cilat ballafaqo-
hen sot ato. Njëkohësisht, në vlerë-
simin e Kreut të Shtetit mbetet e
nevojshme që këto sfida të adresohen
me buxhetin e nevojshëm në mënyrë

që të arrihen dhe forcohen standardet
e arritura, si dhe të ballafaqohen me
sukses ato që shfaqen në vijimësi, qoftë
në rrafshin civil apo dhe atë ushtarak
duke nënvizuar faktin se siguria mbe-
tet gjithnjë e kërcënuar.

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm dhe
Komandanti i Forcave Ajrore shprehën
falënderimet e tyre për vlerësimin dhe

mirënjohjen e shprehur nga ana e
Presidentit Nishani për arritjet e
Forcave të Armatosura përgjatë dy de-
kadave të fundit duke u angazhuar për
vijimin e mëtejshëm të përpjekjeve
profesionale dhe institucionale në për-
ballimin me sukses të çdo sfide dhe të
proceseve integruese në të cilat është
përfshirë vendi ynë.

Vladimir Avdiaj,
merr detyrën e
komandantit të
Forcës Ajrore

Forcat e Armatosura, të angazhuara për të përballuar emergjencat civile
dinimi midis strukturave në FA ka qenë në nivelin e duhur,
çka tregon dhe profesionalizmin e demonstruar gjatë gjithë
situatave.

Në këtë takim ishin të pranishëm pjesëmarrës nga të
gjitha forcat si, Forca Tokësore, Forca Ajrore, Forca Detare,
Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes, Policia Ushtarake, Agjen-
cia e Sistemeve të Ndërlidhjes e Informacionit, Batalioni i
Mbështetjes në SHP, si dhe komanda mbështetëse në rolin
organizator të këtij takimi.

Gjatë këtyre operacioneve strukturat e FA u angazhuan në:

o Operacion kërkim - shpëtimi për evakuimin e 243 ban-
orëve.

o Operacioni SAR në Memaliaj të qarkut Gjirokastër.

o Zhbllokim nga inertet në disa akse rrugore.

o Transportim dhe shpërndarjen e ndihmave ushqimore për
popullsinë dhe bazës ushqimore për bagëtinë.

o Forcimin e argjinaturave në Lagunën e Nartës dhe urën e
Mifolit.

o Uljen e nivelit të ujit në ujëmbledhësin e Manskurisë në
Golem, Kavajë.

o Shuarje e vatrave të zjarrit në disa zona të vendit si, në
fshatin Kaçinar, Balldren, Kakariq, dhe Shëngjin të qarkut
të Lezhës. Në fshatin Shikaj të qarkut të Kukësit,në fsha-
tin Krastë të qarkut të Durrësit, në fshatin Tërnovë të
qarkut Dibër, në fshatin Melgushë të qarkut Shkodër, në
fshatin Poshnjë të qarkut Berat si dhe në fshatin Cakran
të qarkut Fier.

Për realizimin e këtyre operacioneve janë angazhuar në
të gjithë Forcën e Armatosur 720 trupa, 90 mjete transporti, 2
qendra mobile, 1 autoambulancë, 5 zjarrfikëse, 6 motobarka,
12 gomone si dhe 11 motopompa thithëse.

Në mënyrë më të detajuar për realizimin e këtyre opera-
cioneve informuan përfaqësuesit e të gjitha forcave përkatëse.
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Nëntëdhjetëepesë vjet më parë, pikërisht
në fillim gushtin e vitit 1920 ushtria serbe
organizoi mësymje të përgjithshme për të
pushtuar Dibrën. Por forcat serbe hasën,
madje u thyen keqas përballë rezistencës së
malësorëve dibranë…

Meqëllim që ushtria jugosllave të zotëron-
te krejt Dibrën, javën e parë të gushtit 1920
u organizuan totalisht aksione të njëpasn-
jëshme. Por përgatitjet e dibranëve për të
mposhtur synimet e pushtuesve kishin ni-
sur kohë më parë.

Në korrik 1920, kur ishte duke vazhduar
lufta e Vlorës, nënkolonel Ramiz Dibra, sen-
atori i Dibrës, Ramiz Daci dhe Jashar Ere-
bara shkojnë nga Tirana në Dibër. Bëhej një
mbledhje në fshatin Arras, ku morën pjesë
të gjithë krerët e arratisur e jo të arratisur:
Ramiz Dibra, Elez Isufi, Dine e Izet Maqel-
lara, Ramiz Daci, Shaqir e Dine Dema, Dine
Hoxha, Selim Noka, Murat Kaloshi, Dervish
Lusha, etj., në të cilën bisedohet çështja e
një aksioni kundër Jugosllavisë, pa u këshil-
luar me Qeverinë.

Qëllimi i këtij aksioni, ishte të detyrohej
Jugosllavia të tërhiqej në kufijtë e 1913 dhe,
përveç kësaj, të lirohej edhe Dibra thjesht
shqiptare, përndryshe dibranët do të lufto-
nin për këtë qëllim, njëlloj siç luftonin vlon-
jatët për Vlorën, mbasi për Dibrën nuk men-
donte as Qeveria, as edhe viset e tjera të
Shqipërisë. U bisedua mbi koordinimin e
forcave në një shtab të përbashkët dhe u cak-
tua Elez Isufi si Komandant i Përgjithshëm.
U vendos data e kryengritjes dhe u caktuan
sektorët e vendosjes së forcave. Dine Hoxha
lajmëroi komandantin jugosllav që ta lironte
Dibrën shqiptare, por ai iu përgjigj: "Kjo i ësh-
të lënë Jugosllavisë dhe nuk e lirojmë. Në
rast se sulmoni, dijeni mirë se do t'ju presim
me armë. Ushtria ime përbëhet prej 13000
vetave".

"Jo 13 000 veta, por edhe 13 milionë ush-
tarë po të keni, ne e kemi da mendjen me ba
pushkë, se me duar në brez nuk do të rrimë!".
Përgjigjja flakë për flakë e Dine Hoxhës e hu-
toi për një çast komandantin jugosllav.

Por nuk vonoi shumë dhe serbët, që nga
Lisi i Trenës bombarduan me top kullën e
Dine Hoxhës në Muhurr dhe postën sh-
qiptare të xhandarmërisë në Luzni. Forca
ushtarake serbe kaluan Drinin dhe hynë në
Luzni.

Historiani Bajram Xhafa shkruan në lib-
rin e tij "Lufta e Dibrës, 1920", se "Pas push-
timit të Luznisë nga serbët, qeverisë së Arr-
asit i dilte për detyrë pastrimi në mënyrë to-
tale i këtij fshati nga forcat armike. Kështu,
vetëm dy ditë para kryengritjes së përgjiths-
hme, më 13 gusht 1920, u zhvilluan luftime
të ashpra mes ushtrisë serbe dhe forcave
vullnetare. Aksioni luftarak u zhvillua në Rraf-
shin e Myrtajve dhe në të gjithë teritorin e
Luznisë. Aksioni i Luznisë ishte edhe si ogur
i mirë për kryengritjen e madhe që do të niste
më 15 gusht 1920. Për të organizuar sulmin
mbi Rrafshin e Myrtajve dhe spastrimin e
Luznisë nga serbët, si dhe për të shkuar në
ndihmë të Postës së Xhandarmërisë, u cak-
tua Dine Hoxha. Pasi u njoh mirë me terre-
nin dhe venndodhjen e forcave armike, së
bashku me Liman Xhanin nga Muhurri, Hys-
en Manin nga Shqathi dhe Llan Destanin
(Ndregjoni) nga Lukani, major Dinja hyri fshe-
hurazi në bisedime për sulmin e ardhshëm
mbi serbët, me pjestarët e postërojes serbe
që ndodhej në Majën e Arapeve, e cila për-
bëhej nga luznakë e katërgrykas".

KUVENDI HISTORIK I ARRASIT
Vetëm dy ditë na ndanin nga data 15

Gusht 1920, kur tek vendi i quajtur Ferra e
Pashës u mbajt Kuvendi i Arrasit, një kuv-
end i madh burrash që nuk ishte mbajtur herë
tjetër. Në të nuk merrte pjesë vetëm paria e
Dibrës, por dhe 700-800 burra të tjerë.

Banorët e zonës, kuvende të tilla kishin
dëgjuar vetëm në legjenda.

Në Kuvend merrnin pjesë burrat e Dibrës
("Tigrat" e Dibrës - i quajti E.Durham): Ram-
iz Bej Dibra, Dine Bej Maqellara, Izet Bej
Maqellara (bejlerët e Maqellarës), Ramiz Daci,
Jashar Erebara, Ismail Strazimiri, Dine Hox-
ha (Hajredin Aga-Muhurri), Selman Alia
(Fushë Alie), Selë Bajraktari (Arras), Selim
Noka, Haxhi Noka (Grykë Nokë), Murat
Kaloshi, Avdi Kaloshi, Sali e Selim Kaloshi
(Sinë), Dan Cami, Selman e Hakik Mena (Ba-

95 vjet më parë dibranët luftuan që të detyrohej Jugosllavia të tërhiqej në kufijtë e 1913-tës

Kryengritja e gushtit 1920, dibranët dëbuan
serbët përtej kufirit politik të vitit 1913

Në agun e 15 gushtit 1920,
kryengritësit e Bulqizës dhe ata
të Steblevës, u bashkuan me
rreth 250 ushtarë të Ushtrisë
Kombëtare Shqiptare, në krye të
të cilave ishin atdhetarët
dibranë Shefki Shatku dhe
Hysni Dema.Vija tokësore
Bulqizë-Zerqan, e cila ishte
fortifikuar prej trupave serbe, në
orën 8-të të mëngjezit ishte
pothuaj në duart e kryengritësve.
Ata nën thirjen karakteristike
"besë a besë", ndoqën këmba-
këmbës armikun duke i hequr
atij mundësinë për t'u
organizuar

jraktari i Lurës), Llan Destani (Lukan), Kurt
e Dik Spata (Grykë Nokë), Ali Tahiri (Pira-
Muhurr) e shumë burra të tjerë me zë nga të
gjitha trevat e Dibrës. Kishte përfaqësues nga
Daci i Kalisit e Lita i Ploshtanit, por dhe nga
paria e Matit. Kuvendi bashkoi malësorët
luftëtarë dhe i dërgoi mesazhin gjeneralit
serb. "Do të lini kokën në trojet tona!". ("Bal-
lafaqime Politike", faqe 159 - S.Vllamasi)

Në Kuvendin historik të Arrasit, veë të
tjerave, u vendos që:

1- Të zgjidhet një komiteti luftarak
2- Organizimi dhe bashkërendimi mes fs-

hatrave e krahinave për veprime të
përbashkëta,të njëkohshme, të kryengritësve
popullorë kundër garnizoneve serbe të
përqendruar në tërë trevën e Dibrës.

 3- Vënia e të gjithë kryengritësve dhe
udhëheqësve në një komandë unike.

 4- Hyrja në lidhje me përfaqësuesit e Ko-
sovës për t'i dhënë masivitet kryengritjes
ndërkrahinore, po kështu dhe me qarqet poli-
tike  maqedonase që kërkonin mëvetësinë e
Maqedonisë.

 5- Furnizimi me ushqim i forcave kryeng-
ritëse nga vetë fshatrat

 6- Shtabi luftarak i udhëheqësve popu-
llorë, brenda 2-3 ditëve zgjidhi një sërë
detyrash me karakter ushtarak, politik dhe
ekonomik".("Dibra dhe etnokultura e saj",
Vëllimi parë, 1995, faqe 340 ).

PËRBALLJA E ARMATOSUR
Erdhi përballja e armatosur. Sipas buri-

meve serbe, numri i përgjithshëm i kryeng-
ritësve shqiptarë që kryen mësymjen mbi tru-
pat jugosllave e mercenare më 13-15 gusht
1920, arrinte në 4000 vetë dhe ishin nën ko-
mandën e Ramiz Beut, Elez Isufit, Dine Hox-
hës dhe Dine Beut (Maqellarë), kurse fsha-
tarët vendas, të cilët ngriheshin në kryeng-
ritje me afrimin e kolonave kryengritëse, ko-
mandoheshin nga paria e tyre: Murat Kaloshi,
Selim Noka, Musatafa Kurtishi, Serdar Feta
Beu, etj. (AM, Skopje, Pov.br.730, 24.08.1920,
Debar).

Sipas të dhënave burimore, kryengritja di-
brane filloi në mëngjezin e datës 15 gusht
1920. Sic shkruan Eugen Shehu, në gazetën
"DIELLI", " Vetëm 24 orë përpara sulmit, sh-
tabi kryengritës dibran, pati dërguar lajm në
komandën ushtarake  të forcave serbe në ven-
din e quajtur Llasen, ku e njoftonin atë ko-
mandë se brenda 24 orëve duhej me doemos
të linte pozicionet dhe së bashku me trupat,
të kalonte matanë kufijve të Shqipërisë së
vitit 1913. Komanda serbe, ndonëse kishte
dijeni rreth përgatitjes së një lëvizjeje popu-
llore, nuk parashihte rreziqe, duke menduar
se reparti i forcave të saj me ato shqiptare,
ishte gati 4 me 1. Përballë këtij raparti, ek-
spertët e komandës ushtarake serbe në Llas-
en, parapanë si mjet më me avantazh për ta,
fillimin  e betejës. Nga ana e vet, komanda
ushtarake e kryengritësve dibranë duke llog-
aritur me gjakftohtësi të gjitha rrethanat,
mundi të organizojë disa luftime model ku
ndërthureshin elementët e Luftës Popullore
me trimërinë tradicionale dibrane. Ata në
mënyrë prefekte planifikuan të parin sulm
në garnizonin e Shumbatit ku ishin përqen-
druar forcat kryesore serbe dhe ku pozicioni
gjeografik i favorizonte së tepërmi ata. Duke

vendosur përballë garnizonit të Shumbatit,
kryngritësit më të armatosur, të komanduar
prej Sufë Xhelilit, shtabi dibran kërkonte
goditjen e fuqishme dhe të menjëhershme.
Në këtë mënyrë rrugëkalimet e mundshme
të forcave serbe të ushtrisë së rregullt kon-
trolloheshin rreptësisht prej kryengritësve të
tjerë. Ndër masat e marra prej kryengritësve
ishte edhe largimi i banorëve të fshatrave
Shumbat, Kala e Dodës, Maranicë, Llasen dhe
Okshtun, të cilët përbëheshin më së shumti
prej grave dhe fëmijëve që nuk mund të bë-
nin rezistencë të armatosur. Kur në agun e
15 gushtit u dha kushtrimi "O burra mbi sh-
kja !", kryengritësit dibranë, nga 15 - 70 vjeç,
u derdhën në sulm të paparë ndaj hordhive
të Beogradit. Stuhia dibrane, e mpleksur me
shiun dhe mjegullën e maleve, i gjeti në be-
fasi trupat serbe që gjithsesi nuk besonin të
sulmoheshin në front dhe nga të gjitha krahët.
Por mençuria e luftëtarëve dibranë kish bërë
të veten. Ata ishin të bindur se vetëm kësh-
tu, në kohë të keqe, në mënyrë të beftë dhe
në sulm nga të katër anët, mund të shporr-
nin prej trojeve të tyre, armikun shekullorë.
Ndaj dhe u nisën të paepur drejt sakrificës
sublime, në emër të lirisë së shenjtë të
trojeve atërore. Kryengritësit e fshatit
Çidhën, me të dëgjuar të shtënën e parë të
pushkës (ashtu ka qenë dhënë porosia nga
komanda dibrane) u hodhën përmes tymit e
armëve dhe mjegullës, nëpër valët e lumit
Drin. Kjo manovër e guximshme, bëri që tru-
pat serbe anës Drinit të lënë menjëherë pozi-
cionet e tyre dhe të largohen për në Fushë-
Çidhën. Por edhe aty, brenda 3-4 orëve, mbër-
riti stuhia e kryengritësve dibranë. Nën thir-
rjet që ngrohnin gjokset, luftëtarët dibranë
të fshatit Çidhën, rreth 70-80 vetë, mundën
të zbrapsin dy kompani të ushtrisë së rreg-
ullt serbe të armatosur më së miri dhe të
ndihmuar edhe nga topat e artilerisë së le-
htë. Më tej, këta trima vihen nën komandën
e Sufë Xhelilit dhe mësyjnë pozicionet e reja
të serbëve në vijën : Kodra e Ostushit - Sel-
banter".

Po në agun e 15 gushtit, u sulmua në
mënyrë të menjëhershme vendkomanda e
trupave të ushtrisë serbe, në vendin e quaj-
tur Llasen. Disa qindra kryengritës të fsha-
trave të Melanit, Dohoshishtit, Dovolanit,
Grevës  etj, iu afruan vendkomandës serbe
në 200- 300 metra dhe duke përfituar nga
shiu dhe terreni, mundën të organizojnë një
sulm rrufe. Kaq është dashur që një pjesë e
kryengritësve të zënë pozicionet e fortifikuara
të trupave serbe, për të vijuar më tej për-
leshjen deri në orët e vona të asaj nate. Sh-
tabi serb, ndonëse dispononte të gjitha armët
dhe mjetet, nuk mundi t'i bëjë ballë kryeng-
ritësve dibranë. Duke patur në dispozicion
trupa dhe mjete speciale në natën e 15-16
gushtit, ai mundi të organizonte një koridor
tërheqjeje duke lënë mbrapa dhjetra të vrarë
e të plagosur, si edhe një sasi të kon-
siderueshme të municionit luftarak. Ndërkaq,
në agun e 15 gushtit 1920, kryengritësit e
Bulqizës dhe ata të Streblevës, u bashkuan
me rreth 250 ushtarë të Ushtrisë Kombëtare
Shqiptare, në krye të të cilave ishin atdhetarët
dibranë Shevki Shatku dhe Hysni Dema.Vija
tokësore Bulqizë-Zerqan, e cila ishte forti-
fikuar prej trupave serbe, në orën 8-të të

mëngjezit ishte pothuaj në duart e kryeng-
ritësve. Ata nën thirjen karakteristike ""besë
a besë, ndoqën këmba-këmbës armikun duke
i hequr atij mundësinë për t'u organizuar.Të
nesërmen,"forcat serbe të detyruara u tërho-
qën prej kufirit politik të vitit 1913"(Gazeta
"Zëri i Ri" Tiranë,9 shtatorë 1920).

Më 16 gusht, në mëngjes, filloi kryengrit-
ja në Lugjapravë-Shumbat prej Sufë Xhelilit:
tek Ura e Lushës, prej Dervish Lushës e
Murat Kaloshit; në Cap të Brezhdanit, prej
Dine Hoxhës; në Grykë të Vogël, prej Dema-
jve e Dan Camit". Në këto luftime do të sh-
këlqente edhe një herë trimëria dhe mençuria
e legjendës së Maleve të Dibrës, "gjeneralit
me shajak", Elez Isufi. Ky vetë, në krye të
300 kryengritësve do të ndiqte hipur në kalë
krejt luftimet. U jepte zemër luftëtarëve të
lirisë, jo me fjalë por duke u dalë përparra
serbëve me trupat e veta dhe duke luftuar si
rrallëkush në ato vise.

Në mesnatën e datës 16-17 gusht 1920,
trupat serbe ishin larguar pothuaj plotësisht
prej kufijve të shtetit amë duke lënë pas disa
qindra ushtarë të vrarë dhe të plagosur. Nuk
munguan edhe 70 -80 robër serb, të rënë në
duart e kryengritësve, por falë dinjitetit të kry-
engritësve dibranë, ata u trajtuan konform
ligjeve të luftës moderne. Pjesa më e madhe
e ushtrisë serbe, e cila u largua nëpërmjet
Grykës së Radikës, u ndoq prej Elez Isufit
me trimat e vet deri në afërsi të Mavrovës i
ndihmuar në këtë rast edhe prej banorëve
shqiptarë të Maqedonisë.

Gazeta "Zani i Ri", 2 shtator 1920 shkru-
ante se "Dine Hoxha, Dan Leka e Murat
Kaloshi rrethuan Brezhdanin, Peshkopinë e
Llasenin. Ky i mbrami u plagos". Ndërkohë,
sipas Prof.Isuf Luzhaj (SHBA) "Qendra e ball-
inës drejtohej vetë nga njeriu i hekurt. Os-
man Lita sulmoi në Kala të Dodës, kurse Dine
Hoxha drejt Peshkopisë".

Kryengritja dibrane e 1920-tës kundër ser-
bëve gjen pasyrim real edhe në kujtimet e
Ismail Strazimirit ("Kujtime historike në
Qarkun e Dibrës"), i cili shkruan: "Burime të
besueshme theksojnë se serbët dispononin
100 topa të mëdhenj e të vegjël, regjimentet
12, 17, 18, 19, 25, 27, 28, përvec forcave tjera
ardhur nga Prizreni….. Forcat shqiptare sh-
konin deri në 700 veta, një top e disa mitral-
oza, por heroizmi i tyre ishte i madh. Në jug
të Lan Lurës, pranë Sharrës së Zagollit ishte
vendosur Kurt Kodra me një fuqi të përbërë
prej matjanësh. Poshtë Sharrës së Zagollit e
ngjit me Qafën e  Murrës ishte vendosur Dine
Hoxha me një fuqi dibrane, kryesisht mu-
hurrakë. Në Pllajë kishte zënë pritë Murat
Kaloshi me dibranë e cidhnakë, që dhanë pro-
va të guximit e trimërisë së pashoqe".

Është e natyrshme që në këtë betejë të
lavdishme 48 orëshe të luftëtarëve dibranë,
te kishte edhe humbje nga ana e kryengritësve
shqiptarë. Dibranët që flijuan jetën për
mbrojtjen e trojeve të veta ishin: Osman Paci,
Halil Gjoci, Adem Hoxha (nga Fushë - Çidh-
na), Halil Losha, Mevlude Murraku, Shaban
Doda, Dali Koka, Abaz Daloshi (nga Kalja e
Dodës), Tahir e Adem Duriçi (nga Vajkali-Bul-
qizë), Halil Hyseni, Abdylla Cara, Murat
Hyseni(nga Reçi), Demir e Bajram Lleshi (nga
Kastrioti), Majune Noka (nga Grykë-Noka),
Xhemail Kanxha e Vehbi Bala (nga Trebishti),
Osman Met'hasani dhe Sherig Bali (nga So-
hodalli), Allaman Zeneli (nga Kovashica), Is-
mail Bodurri (nga Okshatina), Alush Bunguri
(nga Greva), Allaman Salkurti (nga Rashnopo-
ja), Rushit Spata (nga Blliçja), Shaban Cami
(nga Viçishta), Ali Topa (nga Bllicet).

Përgatiti:Halil RAMA
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HISTORIA

Kongresi Kombëtar i
mbajtur në shtator
1909, i njohur si "Kon-

gresi i Elbasanit", apo "Kongresi
i shkollave Shqipe", përbën një
ngjarje me rëndësi në historinë
e arsimit, shkollës shqipe dhe
kulturës kombëtare shqiptare.
Studimet e kohës citojnë se, ai
kongres la gjurmë dhe ndikoi si
një aktivitet shqiptar, duke pa-
sur njëherazi karakter politik,
arsimor e kulturor e kombëtar.
Por kronologjikisht si kanë
rrjedhur aspektet historike deri
në mbajtjen e këtij kongresi,
duke pasur parasysh se ardhja
e xhonturqve shqiptarët i gjeti
mjaft aktivë. Shumë patriotë sh-
qiptarë menduan se, me shpall-
jen e kushtetutës (Korrik 1908),
ishin krijuar kushtet për zhvil-
limin e lëvizjes kombëtare sh-
qiptare. Fill pas shpalljes së
kushtetutës, u krijuan klube
dhe shoqëri shqiptare kombëtare
në qytetet kryesore të vendit dhe
në disa qendra të perandorisë,
ku banonim shqiptarë, të
udhëhequr nga intelektualë.
Qëllimi kryesor i klubeve ishte
zhvillimi kulturor i popullit sh-
qiptar. Në harkun kohor shtator
- nëntor 1908 u ngritën 12 klube
shqiptare, të cilët qenë mjaft ak-
tivë: si në Manastir, Selanik,
Korçë, Elbasan, Janinë,
Gjirokastër, Berat , Vlorë, Filat,
Starovë, Shkup, Stamboll. Dy
muaj më pas numri i tyre shkon
në njëzet. Në pjesën veriore të
vendit për shkak të kushteve
dhe rrethanave historike ngrit-
ja e tyre qe më e vështirë. Në
aktivitetin e programin e tyre të
paraqitur në statut, pavarësisht
se thuhej se klubet nuk do të
kishin qëllime politike, faktik-
isht ato u bënë qendra të aktivi-
tetit politik të patriotëve. Edhe
në Kongresin e  Elbasanit, për-
faqësuesit shqiptarë për arsye
konjukturale, qenë të detyruara
të miratonin rezolutën se " ....
përzierja në çështje politike të
çdo lloji qoftë, është e ndaluar për
gjithë klubet e  shoqëritë..". Në
periudhën e parë të fitores së
revolucionit, komiteti Bashkim
e Përparim nuk i solli pengesa
aktiviteteve të klubeve sh-
qiptare, përkundrazi i inkurajoi
me shpresë se me ndihmën e
tyre do ta shtinte lëvizjen sh-
qiptare nën ndikimin e kontrol-
lin e tij. Po në këtë kohë shtypi
u bë shumë aktiv. I lidhur
ngushtë me klubet ai propagan-
donte idetë e lëvizjes kombëtare.

Refleksione historike nga kongresi që përbën një ngjarje me rëndësi në historinë e arsimit, shkollës shqipe dhe kulturës kombëtare shqiptare

Kongresi Kombëtar i Elbasanit, 106 vjet
nga evenimenti më i rëndësishëm kombëtar

DELEGATËT E KONGRESIT

Elbasani: Klubi "Vëllazëria" - Dervish Beu [Biçaku] dhe Xhemil
Feza [Qamil Haxhifeza]. Klubi "Bashkimi" - Emin Haxhi
[Haxhiademi] dhe Taq Buda.

Berati: Klubi "Bashkimi" - Qemal Beu [Karaosmani] dhe Kahreman
Beu.

Filati: Klubi "Vëllazëria" - Mithat Beu [Frashëri] dhe Osman Joraja.
Selaniku: Klubi "Bashkimi" - Mithat Beu [Frashëri] dhe Osman

Joraja.
Shkupi: Klubi "Bashkimi" - Mithat Beu [Frashëri].
Elbasani: Shoqëria "Afërdita"- Simon Shuteriqi dhe Josif

Haxhimima.
Struga: Klubi "Bashkimi" - Abdullah Reshidi dhe Ahmed Dakli.

Kocanë [Kozan]: Shoqëria "Vëllazëria" - Abdurrahim
Kavaja.

Ohër: Klubi "Bashkimi" - Hamdi Beu [Ohri] dhe Irfan Beu [Ohri].
Përmeti: Shoqata "Bashkimi" - Haxhi Bajram Beu dhe Teki Bej

Reshidi.
Leskoviku: Klubi "Bashkimi" - Haxhi Bajram Beu dhe Teki Bej

Reshidi.
Manastiri: Klubi "Bashkimi - Gjergj Qiriazi.
Korça: Misioni Amerikan- Grigor Cilka dhe Sevasti Qiriazi.
Skrapari: Klubi "Pellazgu" - Abdullah Bej Komprecka.
Janina: Klubi "Bashkimi" - Mithat Beu [Frashëri].
Jenije -Vardar: Klubi "Bashkimi" - Mithat Beu [Frashëri] dhe

Osman Joraja.
Karaferia: Klubi "Bashkimi" - Mithat Beu [Frashëri] dhe Osman

Joraja.
Korça: Klubi "Dituria"- Orhan Beu [Pojani] dhe Idhomenë Kosturi.
Gjirokastra: Klubi "Drita" - Andrea Ikonomi dhe Thoma Papapano.
Starova: Klubi "Bashkimi"- Selman Blloshmi dhe Sulejman Leka.
Tirana: Klubi "Bashkimi" -Refik Beu [Toptani] dhe Hafiz Ibrahimi

[Dalliu]. Misioni Amerikan- Kristo Dako.
Peqin: Klubi "Bashkimi" Sabri Beu.
Frashër: Klubi "Bashkimi" - Mithat Beu [Frashëri].
Gramsh: Klubi "Bashkimi"- Telha Beu.
Durrës: Jahja Efendiu, Mihal Gjurashkovici dhe Dom Nikoll Kaçorri.

Ndër organet më të rëndë-
sishme ishin: të Korçës "Korça"
, "Lidhja Ortodokse", Manastirit
"Bashkimi i Kombit", Elbasanit,
"Tomorri", Selanikut "Lirija",
Stambollit "Besa", Shkodrës
"Bashkimi " etj. Lëvizja ko-
mbëtare në Shqipëri përkrahej
edhe nga shtypi shqiptar në
mërgim, si në Egjipt "Rrufeja",
"Shkreptima", Sofje, "Kalendari
kombiar", Bruksel "Albania"
Sh.B.A, "Dielli" etj. Në këtë kohë
lëvizja kombëtare Shqiptare fi-
toi mundësinë të zhvillohej hap-
tazi, të përdorte rrugët legale, për
përhapjen e shkollave dhe të sh-
krimit shqip, për lëvrimin e
mëtejshëm të kulturës ko-
mbëtare. Nuk ishte e rastit, që
Elbasani u zgjodh si qyteti i pun-
imeve të këtij Kongresi. Tradi-
tat patriotike arsimore e kultur-
ore me figura të spikatura si
Dhaskal Todri, Kostandin Kristo-
foridhi, etj., kishin rrezatuar
dritën e diturisë në gjithë trevat
shqiptare. Ai tanimë qe shndër-
ruar në një qendër të rëndë-
sishme të veprimtarive jo vetëm
politike, por dhe arsimore e kul-
turore. Nga disa të huaj Elbasani
konsiderohet si "qyteti më i
rëndësishëm në Shqipëri". Në
këtë kohë aty zhvillonin veprim-
tarinë disa klube e shoqëri pa-
triotike. Elbasani, kishte tregues
domethënës të një mjedisi in-
telektual të përparuar për ko-
hën, i cili vinte si rrjedhojë e një
akumulimi e kultivimi dhjetëra
vjeçar me natyrë intelektuale
psikologjike apo dhe institucio-
nale. Historikisht ky qytet tra-
ditë vënës është prirur nga
qytetërimi, por dhe që ka folur
me gjuhën e qytetërimit. Por
Xhonturqit nuk i mbajtën prem-
timet ndaj Shqiptarëve. Punimet
e kongresit nuk u mbajtën në
datën e caktuar, për shkak të
tensioneve të krijuara në Stam-
boll gjatë kësaj periudhe si dhe
në pengesat që krijoi regjimi
xhonturk për thirrjen e tij, duke
iu druajtur problemeve me kar-
akter politik, që mund të ngri-
heshin gjatë punimeve. Komi-
sioni organizator vendosi që kon-
gresi të mbahej në fillim të mua-
jit shtator. Ai i zhvilloi punimet
më 2-9 shtator 1909. Në të
morën pjesë 35 përfaqësues nga
28 klube e shoqëri patriotike nga
trojet shqiptare.

 DELEGATËT E KONGRESIT
Delegatët arritën në Elbasan,

ku i priti një atmosferë entuzi-

aste nga populli i këtij qyteti dhe
nga klubet "Bashkimi" e "Vël-
lazëria". Për pjesëmarrjen e del-
egatëve na informojnë njoftimet
e të ngarkuarve britanikë në
Manastir: konsulli Ë.S.Edmonds
dhe nënkonsulli Ë.D.Ë Matheës.
Ndër 35 përfaqësuesit e klubeve
dhe shoqërive, një delegat për-
faqësonte më shumë se një klub
apo shoqëri dhe anasjelltas, nga
secila qendër janë dërguar një
ose më shumë përfaqësues. Kon-
gresi në mënyrë demokratike
dhe me vota të fshehta, zgjodhi
forumet drejtuese të tij: Kryetar
Dervish Beu [Biçaku], nënkry-
etar Mit'hat Beu [Frashëri], ndër-
sa sekretarë u caktuan Simon
Shuteriqi dhe Josif Haxhimima.
Në seancat që zhvilloi kongresi,
trajtoi gjerësisht probleme të ar-
simit e kulturës kombëtare. Në
aktin e vendimeve të kongresit
prej 15 pikash, siç shkruhet në
shtypin e kohës, më të rëndë-
sishmit qenë: 1) Çelja e shkollës
Normale Elbasan, "për të përm-
bajturit e së cilës brenda e jash-
të Shqipërisë, sikundër dhe tërë
njerëzit që dëshirojnë përpa-
rimin e kombit Shqiptar...".  2)
Krijimi i një shoqërie qendrore
shkollore në Korçë, shoqërinë
"Përparimi" .3) Zgjedhjen e klu-
bit të Manastirit "Bashkimi", si
klub qendror për dy vitet e ardhs-
hme.

 PROGRAMI AMBICIOZ I
KONGRESIT

 Programi arsimor e kulturor
i hartuar parashikonte në radhë
të parë njohjen zyrtare të gjuhës
shqipe në kulturën dhe në gjithë
sistemin ekzistues arsimor dhe
përhapjen e mëtejshme të ar-
simit në gjuhën shqipe. Ky pro-
gram, me këtë përmbajtje ndikoi
mjaft në të gjitha drejtimet e
luftës për zhvillimin e arsimit e
kulturës kombëtare. Mësuesit
patriotë, drejtuesit e klubeve
patriotike pjesëmarrës në këtë
kongres, sollën e mbrojtën në
një kuptim të ri rrugët e mjetet
e përhapjes së kulturës. Mbi të
gjitha këto mjete, ata vinin ar-
simin kombëtar, shkollat, luftën
për kulturën kombëtare të përf-
shirë si pjesë të pandarë të luftës
për arsim kombëtar për shkollë
kombëtare. Arsimi nuk ishte
vetëm shkolla, por dhe të gjitha
mjetet e tjera për përhapjen e
diturisë, të shkencës e kulturës
kombëtare, botimet shkollore e
jo shkollore, gazetat, revistat,
klubet, shoqëritë kulturore.

Por në relacionet e britani-
këve shënohet se pas një
shqyrtimi të hollësishëm në
kongres u vendos: "zgjedhja e
dialektit të Elbasanit, me syn-
imin që të bëhet gjuha ko-
mbëtare... Dialekti i Elbasanit
është zgjedhur si gjuha letrare
dhe autorëve shqiptarë i kërko-
het ta përdorin e ta popullari-
zojnë sa më gjerë të jetë e mun-
dur". Duke hulumtuar mbi ven-
dimet e Kongresit të Elbasanit
dhe zbatimin e tyre pohohet se
ai qe kongresi i parë arsimor e
pedagogjik Shqiptar, sepse
konkretizoi me vendimet e tij or-
ganizimin e sistemit arsimor sh-
qiptar. Në rrafshin pedagogjik
përcaktoi strukturën e shkollës
Normale si dhe rregullat e
drejtimit të shkollës me drejtor
e pleqësi. Ai gjithashtu luajti një
rol të rëndësishëm me disku-
timet e mendimet, që kishin të
bënin me gërshetimin e veprim-
tarive shkencore me atë orga-
nizative, si dhe i veprimtarisë
pedagogjike me atë administra-
tive. Punimet e këtij Kongresi
patën jehonë brenda e jashtë
vendit. Në një letër dërguar nga
Elbasani, botuar në shtypin e
kohës, ndër tjera thuhet: "
....Fryma patriotike e Kongresit,
që u mbajt në Elbasan, shtoi
flakën e atdhetarizmës të el-
basanasve dhe po i ngut pa resh-
tur që të këqyrim të tjera prob-
leme që lidhen me çështjen tonë
kombëtare. Një çështje për të
cilën elbasanasit përkujdesen,
është e futura e gjuhës shqipe
në të gjitha shkollat e qytetit..."
Kalendari "Korça" nën titullin
"Kongresi i Elbasanit ", shkruan:
" Ky Kongres është më i shënu-
ari nga të gjithë kongreset ....
me vendimet që bëri e ka em-

rin e tij të pavdekur në faqet e
historisë sonë..." E përkohshm-
ja  "Italia për të huajt" (L'Italia
all'estero") nën titullin "Një Kon-
gres i Shqiptarëve", ndër tjera
thekson se: "Në Elbasan u mbajt
një Kongres i madh ku muarnë
anë shqiptarë të shkëlqyer me
qëllim që të bisedojnë dhe të
vënë në udhë të gjitha ato që
janë të nevojshme për përpa-
rimin dhe paqen e Shqipërisë".
Ndërsa gazeta në gjuhën frënge,
që botohej në Zvicër, "Gazeta e
Gjenevës" (Journal , de Geneve"),
për kongresin e Elbasanit do të
shënojë: "Në kongresin e Sh-
qiptarëve që u mbajt në Elbasan
delegatët votuan me një zë që të
organizojnë arsimin e shkollave
të para me themeli gjuhën sh-
qipe...."

Konsiderata me shumë in-
teres jep patrioti i njohur ar-
bëreshi A.Lorekio, në të
përkohshmen "Kombi Shqiptar"
("La Nazione Albanese"). Në tit-
ullin "Kongresi gjuhësor shqiptar
në Elbasan", ai shkruan: "Kon-
gresi i Elbasanit ka qenë ..... në
homazh të së vërtetës, pohimi
më i lartë i intelektit shqiptar,
shprehja më e lartë dhe më prak-
tike e tij.... Ata njerëz të mençur
vendosën të formojnë një shkollë
Normale, e aftë si në të gjitha
vendet e qytetëruara të përbal-
loj me specialistë dhe mësues...."
Këto qëndrime ndaj "Kongresit të
Elbasanit" janë dëshmi
konkrete për suksesin e plotë të
punimeve të tij. Ai përbën ngjar-
je jo vetëm për arsimin por dhe
kulturën kombëtare. Shkolla
shqipe dhe kultura kombëtare,
mbijetesa e tyre, mbeten trium-
fi faktorit shqiptar për kohën.

Përgatiti Tefik OSMANI
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LETERSI

Lufta për liri e dibranëve dhe për tokën
amtare, kanë gjetur shprehjen e tyre në ve-
prat e shkrimtarit të mirënjohur patriot,
demokratit përparimtar dhe luftëtarit të lir-
isë, Haki Stërmilli. Ato trajtojnë tema patri-
otike të frymëzuara nga jeta e popullit dib-
ran dhe godasin ashpër normat e moralit mbi
femrën në familje.

Subjektet e veprave i gjejmë të shprehu-
ra në qëndresën kundër turqëve dhe shovin-
istëve serbë.

Kur fuqitë e mëdha dhe ato serbe u mun-
duan t'i venë kufinjtë në Qafë-Murrë dhe në
Qafë të Buallit, dibranët vendosën: "këtij ser-
bit jam tue i dalë/ Faqe për faqe e ballë për
ballë".

Me këto ngjarje janë ushqyer dramat e
shkrimtarit: "Dibranja e mjerueshme"(1923);
"Dashuni e besnikri"(1923); "Burgu" (1935).
Betimi gjen mishërim në drama se: "Nuk do
t'i përulemi me ngjallje atij armiku që do të
zgjasë dorën e thatë e të zezë me na rrëm-
bye tokat tona". Ky është betimi i gjithë di-
branëve, që shkrimtari ua kishte lexuar mirë
shpirtin. Sido ndjehet fati tragjik i dibranit
për liri….

"SIKUR T'ISHA DJALË"

Subjekti i romanit është kompozuar në
formën e ditarit, ku Dija i nënshtrohet jetës
së një familjeje qytetare, e izoluar brenda
mureve të shtëpisë. Këtu autori zbulon mjer-
imin e jetës patriarkale shqiptare. Lexuesi
përjeton botën shpirtërore të Dijes, jetën e
saj të ndrydhur sipas dëshirës dhe moralit
patriarkal.. Aty nuk njihen ndjenjat e Dijes,
dinjiteti, dashuria e liria. Ajo arrin të shfaqë
kundërshtimin.. Don të shkojë në shkollë.
Kërkon të mos mbulojë fytyrën me ferexhen
e zezë.Kulmi arrin kur njihet me Shpendin.
Kjo krijon tragjedinë. Dija izolohet. Fyhet nga
njerka dhe babai. Dija sëmuret. E martojnë
me forcë dhe vdes. Shpendi nuk arrin ta
shpëtojë me rrëmbim….

Romani tronditi oponionin publik sh-
qiptar. Bota e vjetër etikomorale u dënua.
Sido, autori nuk përzgjodhi asnjë rrugëdalje
për shpëtimin e Dijes dhe Shpendin për t'u
arratisur.

Dija e gdhendur me botë të bukur
shpirtërore dhe natyrë dibrane tërheqëse i

Në 120-vjetorin e lindjes

DUKE RILEXUAR STËRMILLIN E PËRJETSHËM

Nga Lutfi Hanku

zbukuronte skenat e subjektit dhe e tërhiqte
lexuesin. Veçanërisht ajo i kundërvihet mo-
ralit patriarkal dhe e demaskon.

Romani përshkohet nga ndjenja e  dhim-
bjes me vuajtje e dashuri, por shkrimtari i
madh nuk mundi t'i fshijë nga bota e tij mor-
alizuese e sentimentale.

"Në këtë vlerë arti, Stërmilli madhësh-
tor "vë gishtin"në plagën më të dhimbshme
sociale shqiptare, tragjizmin e jetës së fem-
rës, një apoteozë e fuqishme artistike..", -
konkludon kritiku e shkrimtari Xhezair Aba-
zi.

TEMA HISTORIKE, E GËRSHETUAR
ME MOTIVET E DASHURISË

Tema historike është gërshetuar me mo-
tivet e dashurisë. Në veprat e para, duke

mos përjashtuar edhe "Kalorësin e Skënder-
beut", fabulat historike, të papritura, ras-
tësitë dhe nganjëherë skemat me nota sen-
timentale janë të ndieshme. Në mjaft ske-
na të dramave, Stërmilli, në formën episodike
ka ditur të gërshetojë faktet historike me
elementët artistikë, duke dramatizuar për-
pjekjet skllavëruese të armikut, tiraninë e
tij nga njëra anë dhe vuajtjet çnjerëzore të
popullsisë, nga ana tjetër. Autori e ka treguar
armikun antinjerëzor në dialogjet rrën-
qethëse të masakrave të tmerrshme "ku tr-
ishtimi" kishte arritur "në shkallën e fun-
dit" se "serbët sa mundnin po djegin sh-
tëpitë, po vrasin e po presin njerëz të pafa-
jshëm". Por dibranët nën udhëheqjen e Elez
Isufit me shokë, organizohen se ata prefer-
ojnë: "ma e ambël vdekja, se sa rrojtja nën
zgjedhë të këtij barbari". "Ky ligj lirie asht
në grykë të pushkës dhe se duhet me u
mbështetë në fuqitë e kombit të vet" shpre-
het një hero i veprës, kur  është fjala për të
mos e zgjidhur problemin e kufirit me anën
e Evropës sepse shtetet e mëdha kishin in-
teresat e tyre dhe nuk "dëgjonin lutje, pasi
Shqipëria ishte e ngratë pa miq". Njëherësh
shkrimtari ka goditur Fuqitë e Mëdha për
mohimin që u bënin të drejtave shqiptare
dhe hedh poshtë pretendimet demagogjike
të tyre se gjoja ata "luftonin për të drejtat e
popujve të vegjël"; se po të kishte pas një të
drejtë diplomacia Europiane kurrë nuk kish
me u vu një kufi si ky që na kanë shënue
sot në mes të fushës dhe tue ia lanë gjithë
majat e nalta Serbisë", -shprehet heroi.

Ideja e qëndresës së fshatarësisë ndaj
armikut të lirisë, ruajtja e njësisë tokësore,
ka bërë që Stërmilli duke qenë i lidhur me
Dibrën ka derdhur në veprat e tij shpirtin e
popullit dibran. Heronjtë e Stërmillit janë
fshatarët e lidhur ngusht me truallin e
trashëguar. Është dibrani që nuk mund të
jetojë pa pushkën e pa punën, gjithmonë në
luftë me armiqtë, i papërkulur, i panënsh-
truar. Prandaj dhe Stërmillin e kanë rrëm-
byer figurat e fshatarëve të thjeshtë e të lirë,
figurat e trimave udhëheqës si Sheh Mus-
tafa, Elez Isufi, Hoxhë Vokrri, Sheh Fejza,

Sufë Xhelili, Ramiz Daci, etj.
Veprat e tij nuk janë thjesht kronika his-

torike, por vepra artistike, deri në një farë
shkalle edhe përgjithësuese. Të bën përsh-
typje mënyra e pasqyrimit të jetës së per-
sonazheve, lidhur ngusht me rrethanat his-
torike, në situata reale, siç është Aliu, Tush-
ja, Lam Druni, Dem Bujari, etj. Këto i ka
krijuar për të realizuar një ide më konkrete:
dashurinë ndaj Atdheut, ndaj jetës dhe
shqetësimeve që sjell ajo, kur me armikun
në vatër bëhet e padurueshme, dashurinë
intime dhe forcën e karakterit të dibranit.
"Zogjtë e shqipes së lirë nuk e dëshirojnë
jetën, kur çerdhja e tyre pushtohet prej të
huajit" -thotë një personazh.

DASHURIA PËRSHKOHET NGA NJË
SENTIMENTALIZËM I NDJESHËM

Në një plan jo pa rëndësi, në subjektin e
veprave autori ka vendosur dashurinë në
mes heroit patriot e trim me një dibrane të
bukur. Dashuria për Stërmillin shpesh është
një histori sentimentale e me të papritura,
por nuk është e shkëputur nga historia, nga
jeta politike e shoqërore. Megjithëse dashu-
ria përshkohet nga një sentimentalizëm i
ndjeshëm, ajo i shtynë heronjtë të luftojnë
kundër armiqve e të realizojnë ëndrat për
liri. Ata venë Atdheun mbi dashurinë, pran-
daj janë dhe luftëtarë të vendosur. Krahas
ekzaltimit politik të heronjve, gjejmë dhe
dhëmshurinë që i karakterizon ato, tek vësh-
trojnë si shkatërrohen e digjen fshatrat, si
vdesin njerëzit prej bajonetave serbe, si mër-
gojnë dibranët prej vendlindjes, si vriten në
mënyrë tragjike gra e fëmijë nga veprimet
shtazarake të armiqvet.

Te krijimtaria e Stërmillit gjejmë frag-
mente luftrash, përpjekjesh të dibranëve në
shekullin XV. Në romanin "Kalorësi i
Skënderbeut"(1968), përmes një subjekti in-
teresant për epokën "zulmëmadhe" njihemi
me fakte historike të kohës së Skënderbeut.

Duke vështruar epokën përmes historisë
e gojëdhënave, ka zbuluar botën e disa her-
onj të panjohur. Ai përmes dashurisë së
Mark Spanit e Mira Mireshit, është marrë
edhe me dashuritë dhe intrigat deri tek
tradhëtia e Moisi Golemit.

Me ngrohtësi është dhënë lufta masive
popullore. "Atëherë kur dibranët kishin nisë
me zbritë maleve, duke e shqye errësirën
me sy shqiponje dhe tue ndriçue rrugën me
pisha të ndezura, në Sfetigrad, Kalorësi i
Bukur e Hila luftojshin kundërr turmave të
jeniçerëve". Dibranët janë vizatuar të zgjuar,
ata mbajnë qëndrim të lartë, duke e dënuar
me ashpërsi e urrejtje tradhëtinë e Moisi
Golemit. Pra autori bën dallimin midis
masave popullore dhe renegatëve. Dibranët
nuk duan të dinë mbi famën që kishte pa-
sur Moisiu, ata lidhen me Skënderbeun e
tyre, sepse Moisiu "Këto kohët e fundit ka
nisë me i përqeshë petkat e veta. Duket se
i ka ngel syri në një palë petka të tjera ari..."
- shprehet Farno Litari, ndërsë Frrok Kepi
pohon: "... Jemi të besatuem me e mbajtë
Atdheun me gjak. Kjo është gjoja dhe zemra
e popullit tonë". Prandaj dibranët u vunë
"nën urdhën të prijësit të madh e me iu kush-
tue altarit të lirisë".  Sido, Stërmilli ka vler-
at e veta të njohjes së botës, të historisë
dibrane, por ai ka arritur të pastrojë gjuhën
e shterruar sentimentaliste.

Si shkrimtar patriot ai përqafoi idetë at-
dhetare, veshi rrobat partizane e me push-
kë e penë pasqyroi me dinjitet artistik
heroizmin popullor. Në mal hodhi në letër
ditarin "Shtigjet e Lirisë" dhe shkroi veprën
e pabotuar "Afsh dhe hove zemrash".

Vizatimi artistik i heronjve, qofshin këto
partizanë të thjeshtë ose me përgjegjësi,
paraqiten me realizëm, pa idealizime. Lufta
partizane nuk përshkruhet e ashpër dhe e
vështirë vetëm në proçesin e zhvillimit, por
dhe jashtë saj. Autori tregon sakrificat, vet-
mohimin, vuajtjet, ku disa s'kanë as opinga
... por kanë zemër të fortë që duron gjako-
sjen e këmbëve të zbathura dhe ushqimin
me mish mushkash".

Por shkrimtari nuk e vajton gjendjen. Nga
kjo merr shkas për të shtuar besimin ndaj
Luftës Çlirimtare dhe urrejtjen ndaj armiqve
sepse "Këtë popull ... s'ka asnjë fuqi që të
mundet me e përkulë dhe me e robnue".

Unë i dëgjoj psherëtimat e medituara të
shkrimtarit tim të paharruar…

" Stërmilli, ai që shkruante për botën e njeriut…
" Natyra artistike e Stërmillit…
" Kur lexoj meditimet me dashuri e sentimentalizëm…
" Drithërimat e qelizave të shpirtit të shkrimtarit….
" Kur dëgjoj psherëtimat e shkrimtarit tim….
" Bota e shkruar e Stërmillit dhëmb…
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RAJONI

Zëvendëskryemin i s t r i
Thaçi në Këshillin e Sigurim-
it të OKB-së , deklaroi se luf-
ta e Serbisë ishte një
fshizëm i pastër.

Ai u shpreh se Kosova nuk
do të lejojë që historia e saj
të rishkruhet duke mos pa-
tur ende një dallim të qartë
mes shtypësit dhe të shty-
purve.

"Nuk ka kosovarë, përf-
shirë këtu edhe veten time,
i cili do të qëndrojë duarkryq
dhe të lejojë që gjykata jonë
speciale të barazojë veprimet
gjenocide të Sllobodan Millo-
sheviqit, ish-Presidentit të
Serbisë, me veprimet e dësh-
përuara e kriminale të indi-
vidëve të komunitetit të sh-
typur, të kryera gjatë ose pas

Kirby është shprehur se që
nga tetori i 2012-s nuk ka
asnjë dokument konkret
për marrëdhëniet mes dy
vendeve.

SHBA-të kërkojnë që nor-
malizimi i marrëdhënieve
Kosovë-Serbi të jetë konkret.
Ambasadori amerikan në Beo-
grad, Michael Kirby, është
shprehur se që nga tetori i
2012-s nuk ka asnjë doku-
ment konkret për mar-
rëdhëniet mes dy vendeve.

"Që në tetorin e vitit 2012,

Terricabras thotë se
anëtarësimi i Kosovës në
Bashkimin Evropian është
garancia më e mirë për
stabilitet dhe zhvillim në
Kosovë e rajon

Delegacioni i Kosovës dhe ai i Serbisë në Bruksel, janë pajtuar
për shumicën e pikave sa i përket formimit të Asociacionit të Komu-
nave Serbe. Mosmarrëveshja më e madhe për formimin e Asocia-
cionit është tejkaluar. Pala serbe ka kërkuar që Asociacioni i Komu-
nave Serbe të mbajë zgjedhje të veçanta në Kosovë. Por kjo pikë,
nuk ka kaluar, siç raporton Klan Kosova. Pala kosovare ka kërkuar
që Asociacioni të ketë delegatë dhe jo të garojë në zgjedhje si orga-
nizëm i veçantë. Pala serbe, gjithashtu ka kërkuar që pasuritë e
Kosovës të njihen si "pasuri nën juridiksionin e Kosovës" dhe jo si
pronë e Kosovës. Mirëpo, sipas raporteve, palët janë pajtuar edhe
në këtë pikë, që pasuritë e Kosovës të njihen si pronë e Kosovës.

Çështja e minierës së Trepçes nuk do të jetë
pjesë e bisedimeve Prishtinë-Beograd.

Pavarësisht pretendimeve që kanë shfaqur
përfaqësues të shtetit serb ndaj gjigantit
ekonomik "Trepça", ndërmarrje kjo e cila në
Kushtetutën e Kosovës njihet si ndërmarrje
shoqërore dhe e administruar nga Agjencia
Kosovare e Privatizimit, zyrtarë të qeverisë së
Kosovës deklarojnë se çështja jo vetëm e
Trepçës, por e të gjitha pasurive dhe aseteve
të Kosovës, asnjëherë nuk do të diskutohet në
dialogun me Serbinë, pasi çështjet e brendshme
të Kosovës nuk kanë se si të diskutohen me
një palë tjetër. Ministrja për dialog, Edita Tahi-
ri, i ka thënë agjencisë KosovaPress se asn-
jëherë nuk do të diskutohet në dialogun me
Serbinë për Trepçën, e as për ndonjë pronë apo
aset tjetër të Kosovës.

Kosova nuk do të lejojë që historia e saj të rishkruhet duke mos patur ende një dallim të qartë mes shtypësit dhe të shtypurve

Thaçi: Lufta e Serbisë, një fashizëm i pastër

luftës. Lufta e Serbisë kundër
Kosovës është bërë me përf-

shirjen e ushtrisë, policisë
dhe njësiteve paraushtarake

dhe është mbështetur edhe
nga intelektualët serbë.

Thjesht dhe qartë kjo luftë e
Serbisë ishte një fashizëm i
pastër", tha Thaçi në KS të
OKB-së.

"Ne në Kosovë nuk do të le-
jojmë që historia jonë të rish-
kruhet për të turbulluar dal-
limin në mes të shtypësit dhe
të shtypurit.

Ne do të mbrojmë
trashëgiminë e luftës sonë,
lirinë e Kosovës dhe pavarës-
inë tonë", shtoi ai.

Pëlqimi për kri j imin e
Gjykatës Speciale,  s ipas
Thaçit, është dhënë për kr-
ijimin e një instrumenti që
është shumë më i  be-
sueshëm se çdo g jykim
tjetër i mbajtur në gjykatat
e të gjitha vendeve të Ball-
kanit.

"Pa njohjen e Kosovës, s'ka BE për Serbinë"

Spanja nuk e njeh Kosovën
për shkak të Katalonjës, por
kjo është qesharake. Vetë pop-
ulli katalonjas do të vendosë
për të ardhmen e tij, e pranon
apo jo Spanja pavarësinë e Ko-

sovës.
Kështu shprehet eurodepu-

teti katalonjas, Josep-Maria
Terricabras, në një intervistë
të dhënë për "Zërin" në Kosovë.

Terricabras thotë se
anëtarësimi i Kosovës në
Bashkimin Evropian është ga-
rancia më e mirë për stabilitet
dhe zhvillim në Kosovë e rajon.
Sipas tij, Parlamenti Evropian
duhet të veprojë më shpejt sa
i përket liberalizimit të vizave
me Kosovën. Sipas tij, mbetja
e Kosovës, i vetmi vend i izolu-
ar, është një trajtim jo i drejtë
nga Evropa që po u bëhet koso-
varëve.

Duke u ndalur në mar-
rëdhëniet Prishtinë-Beograd,
ai shprehet se njohja e Kos-
ovës nga Serbia do të jetë ab-
solutisht dhe padyshim e
detyrueshme për Serbinë para
se kjo të bëhet anëtare e plotë
e Bashkimit Evropian.

SHBA, apel për marrëdhëniet
Kosovë - Serbi

kur sekretarja amerikane e
shtetit, Hillary Clinton, dhe
përfaqësuesja e lartë e BE-së,
Catherine Ashton, vizituan
Beogradin, ato biseduan për
normalizimin e mar-
rëdhënieve Beograd - Prish-
tinë, por kurrë nuk u tha se
çfarë do të thoshte ky normal-
izim. Deri tani nuk është
miratuar asnjë dokument. Në
çfarë forme do të jetë, kjo i
takon Serbisë, Kosovës dhe
BE-së të vendosin e të pra-
nojnë për atë që kanë rënë
dakord", ka deklaruar Kirby.

Gati formimi i Asosacionit të
Komunave serbe

Brazili ka vendosur që të njo
hë pasaportat e Republikës
së Kosovës.

Me njohjen e pasaportave, qyteta-
rët nuk kanë nevojë që të pajisen me
vizat e këtij shteti në letër, por ato do
të vendosen në pasaportë. Zëv-
endëskryeministri i Kosovës Hashim
Thaçi, me anë të një postimi në rrjetin
social "Tëitter" konfirmon lajmin se Bra-

Trepça nuk do të jetë pjesë e
bisedimeve në Bruksel

Brazili njeh pasaportat e Kosovës
zili ka njohur pasaportën kosovare.
Duke falenderuar shtetin brazilian në
gjuhën portugeze, në postimin e tij,
Thaçi shkruan: "Obrigado". Më pas,
ministri i Jashtëm kosovar shton: "Brazili
ka filluar të lëshojë viza për pasaportat
kosovare".

Ndërkohë, Brazili është njëri nga
shtetet që nuk e ka njohur pavarësinë
e Kosovës.
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HISTORI

RAKIP SINANI u lind në vitin
1938 në Smollnik të komunës
Zerqan,Dibër.

Ka mbaruar shkollën e mesme
pedagogjike "Ndrec Ndue Gjoka"
në Tiranë dhe ka kryer stu-
dimet e larta për filozofi pa
shkëputje nga puna. Në vitet
1955-1964 ka qënë mësues ne
Lejcan, Ostren i Madh,
Smollnik e Lladomericë. Pas
përfundimit të shkollës n ë
vitet 1964-1967 u ngarkua me
detyra komanduese në repartet
ushtarake në Dibër deri në rang
Regjimenti. Që nga viti 1982
ka botuar në shtypin e kohës
shkrime me karakter Shkencor
e historik në fushën ushtarake.
Ka botuar: "Beteja e Skënder-
beut në Dibër", 1997 "Kujtime
dhe shkrime historike", viti
2003 "Dibra dhe Dibranët në
faqet e Historisë"- viti 2005 .

Në të majtë të rrjedhës së Drin
it të Zi, nga Trebishti në Vi
cisht shtrihet ana lindore e

krahinës së Gollobordës. Në jug, pllaja
e Gollobordës ka malin e Raducit(2084
m) dhe në përëndim kufizohet me lu-
min e Okshtunit. Kjo pllajë, në veri,
shkon deri në kodrat e Cerenecit. Kra-
hina e Gollobordës në vecanti dallohet
për punë cilësore të mjeshtrave të saj
në fushën e ndërtimit dhe për trimëri
e atdhedashuri. Ata kanë luftuar
kundër pushtuesve turq, serbë, bull-
garë, austro-hungarezë, italianë e gjer-
manë.

Në vitet e luftës Antifashiste Nacio-
nal-Clirimtare bijtë e Gollobordës
treguan shumë akte trimërie e
heroizmi në luftë për clirimin e atd-
heut të tyre, Shqipërisë.

Haxhi Lleshi me luftëtarë dibranë ,
përfshirë dhe nga Golloborda, organiz-
oi luftën kundër forcave ushtarake
italiane.

Më 6 prill të vitit 1941, ata goditën
në befasi e me ashpërsi forcat italiane
në postat kufitare në Ostren të Vogël,
në Miresh dhe në Vicisht. Atë ditë ra
dëshmori i parë nga Vicishti, Faslli
Feta Cami. Pastaj fashtistët italianë
zunë dhe pushkatuan Musa Rrahman
Camin dhe Sefer Ramiz Camin nga
Vicishti.

Më 25 maj të vitit 1943 u krijua
Ceta e Gollobordës me komandant Ah-
met Camin. Në këtë cetë u rreshtu-
an djemtë e Gollobordës për të luftu-
ar kundër pushtuesit Italian. Në
gusht të vitit 1943 , ceta e Gollobor-
dës hyri në përbërje të batalioniut
partizan të Dibrës. Në këtë kohë, ko-
misar  i cetës së Gollobordës u
emërua Spiro Velko.

Më 23 gusht të vitit 1943, Batalioni
i Dibrës me komandant Haxhi Lleshin
u zuri pritë në Sofracan forcave ital-
iane të Divizionit Firence që nisi
lëvizjen në drejtimin Dibër e Madhe-
Bulqizë. Në luftën e Sofracanit ra dësh-
mor Mexhit Tafil Tola nga Ostreni i
Madh.  Ai , nga pozicioni i tij në sh-
këmbin e Sofracanit hapi zjarr të fu-
qishëm mbi armikun. Këtë e gjejmë
dhe në vargjet: ".. Në Qafë të Arës ësh-
të ngujue/Mitralozin e ka shtërngue/
Flakë e zjarr me 'të ka vjell/ Tmerr
armikut t'u i sjellë.."

Më 17-18 tetor të vitit 1943, në
luftën e Peshkopisë, kundër forcave të
parisë së Dibrës që donin të hynin në
qytetin e Peshkopisë mori pjesë edhe
ceta e Gollobordës. Më 18 tetor 1943, u

Lufta Nacionalçlirimtare në zonën e Gollobordës
Nga Rakip Sinani

(Historian)

plagos komandanti i cetës së Gollobor-
dës Ahmet Cami , i cili pas disa ditësh
vdiq.  Kënga thotë  "Ahmet Cami djalë
i ri/T'u luftue në Peshkopi/E dha jetën
për liri.

" Bijtë e Gollobordës luftuan me
trimëri edhe kundër pushtuesve gjer-
manë. Disa prej tyre dhanë jetën për
clirimin e Shqipërisë.

Ata ishin: Nuredin Osmani nga fs-
hati Trebisht të cilin e arrestuan forcat
ushtarake në Vlorë në vjeshtë të vitit
1943 dhe e pushkatuan më 15 dhjetor
të atij viti.

Sabri Sadik Caka nga fshati Oksh-
tun ishte partizan në Brigadën e Parë
Sulmuese , ai më 21 janar të vitit 1944
, në luftën e Tendës së Qypit në Skra-
par, u ndesh në dyluftim me një ush-
tar gjerman, të cilin e goditi me thikë
në gjoks dhe e lëshoi të vdekur në tokë.
Një plumb i armikut e goditi për vde-
kje, kështu ai u rendit mes dësh-
morëve të Atdheut.

Sefer Muharrem Seferi ishte nga
fshati Klenjë. Në luftë me forcat gjer-
mane për clirimin e Krujës ra dësh-
mor më 8 shtator të vitit 1944.

Jonuz Tafil Basha nga fshati Gji-
navec , në prill të vitit 1943 u radhit
partisan në cetën e Dajtit në Tiranë,
ndërsa ka rënë dëshmor në përpjekje
me armikun më 20 tetor 1944.

Në brigadën e katërt dhe në
Brigadën e parë të ushtrisë Nacional-
Clirimtare që morën pjesë në clirimin
e Tiranës, kishte edhe partizanë nga
Golloborda. Lufta zgjati 19 ditë. Tirana
u clirua më 17 Nëntor të vitit 1944. Në
arritjen e kësaj fitoreje ranë në fush-
ën e betejave me ushtrinë gjermane
dhe partizanë nga Golloborda.

Ata ishin:

1- Arif Nexhip Haxhijaja nga
fshati Trebisht.

2- Demir Bajram Sejdini nga
fshati Ostren i Vogël

3- Dine Van Bajrami nga
fshati Tucep

4- Hajdar Rexhep Stojku
nga fshati Lejcan.

5- Hasan Demir Koci
nga fshati Trebisht.

6- Isuf Mustafa Gjini
nga fshati Zabzun.

7- Mahmut Ramadan Isaku
nga fshati Lejcan.

8- Mehmet Nuredin Ajazi
nga fshati Trebisht.

9- Memish Hysen Shevroja
nga fshati Trebisht.

10- Muharrem Sabri Sinani
nga fshati Trebisht.

11- Muharrem Sabri Sinani
nga fshati Trebisht.

12- Njazi Zenun Seferi
nga fshati Trebisht.

13- Rrahman Ramazan Haxhijah-
ja nga fshati Trebisht.

14- Rexhep Demir Oshafi
nga fshati Gjinovec.

15- Tufik Adil Tola
nga fshati Ostren.

16- Zenun Hysen Abdija
nga fshati Trebisht.

Duhet vënë në dukje se nga 16 parti-
zanë nga Golloborda, 14 prej tyre qenë
partizanë në brigatën e IV, kurse 2 ish-
in partizanë në Brigatën e Parë Sul-
muese.

 Gjithashtu, edhe për clirimin e
Malësisë së Madhe dhe të Shkodrës
ranë dëshmorë nga Gollobordda. Ata
ishin: Gani shaqir Nina nga fshati
Klenjë dhe Islam Fetah Caushi nga fs-
hati Steblevë.

Ata dolën partizanë në korrik të vitit
1944. Në luftë me forcat e armikut ,
ata dhanë jetën në lulen e rinisë së

tyre. Ranë dëshmorë në një ditë, më
20 nëntor të vitit 1944, në Malësi të
Madhe në Shkodër. Shaqir Mimidin
Pupuleku nga fshati Trebisht ra dësh-
mor në luftë kundër forcave ushtarake
gjermane për clirimin e Shkodrës.

Më 29 nëntor të vitit 1944 u clirua
Shkodra dhe Shqipëria. Populli sh-
qiptar fitoi lirinë me armët dhe gjakun
e tij. Edhe pas clirimit të vendit nga
pushtuesi gjerman, u renditën dhe
dëshmorë të tjerë që dhanë jetën për
rindërtimin e vendit të shkatërruar
nga lufta.

Ata ishin:

1- Selim Nesim Rama
(Trapcenaku) nga fshati Rodovesh. Ai
mori detyrë nga pushteti vendor të
rindërtonte urën e Topojanit mbi lumin
Drin që ishte shkatërruar nga lufta.
Duke punuar ra në Dri dhe u mbyt.
Kësisoj, Selim Rama, mjeshtër i
ndërtimit të urave, u bë i dëshmor i
parë në fushën e ndërtimit të vendit.

2-  Bajram Arif Kasa nga fshati
Trebisht. Ai ishte partizan i Brigadës
së 24-tërt Sulmuese . Më 5 prill të vitit
1945  vdiq në spitalin e Prizrenit. U
shpall dëshmor.

3- Rakip Arif Disha nga fshati
Okshtun, u vra më 17 korrik të vitit
1946 në përpjekje me forcat kriminele
në Malin e Ostrenit të Madh.

4- Melazim Iljaz Marku nga fs-
hati Tërbac  ra dëshmor duke luftuar
me forcat greke në kufirin shtetëror
në zonë e Korcës , më 2 gusht 1949.

5- Hamit Muharrem Cami nga fs-
hati Vicisht , në vitin 1945 u rendit në
policinë popullore. Më 14 maj të vitit
1950 u vra në Vicisht duke luftuar me
kriminelët.

6- Ahmet Vesel Llapa nga fshati
Steblevë, u vra duke luftuar me
kriminelët në afërsi të fshatit Steblevë
në vitin 1951.
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PROFIL

Strateg i lindur lufte, pa shumë bujë
por me shumë bëma e heroizëm, tip-
iku i individit që çështjen kombëtare
e shikonte si detyrë shtëpije, jo për
emër e për famë.

Njeriu që s'ka një fotografi i gjallë,
por i vdekur pasi forcat bullgare e çvar-
rosën dhe e fotografuan të vdekur për
të qenë të sigurtë se Fetah Cami nuk
jetonte më. Ai ishte bërë tmerri i tyre
në zonën e Dibrës.

Sipas bashkëkohësit  Ramiz Izvira:
"Feta nuk ishte një luftëtar i thjeshtë,
por një nga krerët e prijësit e krahinës,
njeri trim e mentar."

Ndër të parët anti-esadist  në Dibër
që luftoi pa kompromis kundër serbëve
pavaresisht shumave të medha ofruar
prej tyre për ta angazhuar në krah të
Esat Toptanit. Në vijim një episod nga
ato zhvillime:

"Më 1913 forcat ushtarake serbe
sulmuan në drejtim të Urës së Spiles
dhe me shpejtësi e kaluan atë. Fetah
Cami lëshoi thirrjen dhe vullnetarët e
komanduar prej tij u zunë pritë serbo-
esatistëve te Përroi i Tërbaçit. Këtu u
zhvilluan luftime të ashpra mes të dy
palëve. Përballë qëndresës së vendosur
të luftëtarëve të komanduar nga Fetah
Cami, serbo-esatistët u tërhoqën në
anën lindore të lumit Drini i Zi.

Lidhur me fitoren e arritur, studi-
uesi Prof. Gazmend Shpuza shkruan:
"Ky ishte një sukses i rëndësishëm për
vullnetarët shqiptarë, të komanduar
nga antiesatisti i vendosur Fetah
Cami".

Në librin e tij me kujtime Shpirti
ynë liridashës,  faqe 41 , nipi i Fetës,
Uke Dullë Cami   shkruan për luftimet
e cetës së Fetah Camit në vitin 1913
në Topojan dhe Mazhicë, luftime që i
pasqyron edhe studiuesi Sejfi Vllama-
si në librin  e tij "Ballafaqime politike".

Çeta  e Fetah Camit ishte vendosur
në gropën e Mazhicës, tek vorrët e
Cuke ku bënin roje Osmani, Mehmeti
dhe disa cuke të tjerë.  Izet Cuku ru-
ante në malin e Dethit, ku u ndesh me
rojet e zbulimit serb. Krisi pushka në
Deth. Lajmi u përhap në Gjuras, Bllacë,
Shtushaj, Zogjaj e deri në Hotesh.

Në Hotesh, Ismail Skuka me grupin
e vet kapërxeu Drinin dhe u vendos
mbi Urën e Topojanit. Serbët u rre-
thuan nga të katër anët, nga të gjitha
fshatrat. Një pjesë e forcave serbe u
mbytën në lumin e Drinit të Zi.

Në këto luftime morën pjesë shumë
luftëtarë dibranë, por të organizuar në
cetën e Fetës ishin Cupi, Tofiku, Izeti,
Beqiri, Ramizi, Rrahmani e Sinani nga
fisi Cami, kushurinj të Fetës si dhe
Cup Duka, Ram Dumani, Ramiz Mur-
ra, Esat Grrana, Ferit Kaja, Mersim
Lleshi, Lahim e Musa Dema, e shumë
të tjerë.

Në vitin 1913 për të parë nga afër
gjendjen erdhi në Grykë të Vogël të
Dibrës një mision humanitar ameri-
kan i kryesuar nga Mr. Kenedy. Ata
konstatuan fshatra të tërë të shkatër-
ruara. Sepetova, Golevishti, Tërbaci,
Izvira, Vicishti dhe Gjorica ishin dje-
gur tërësisht. Banorëve vendas ju of-
ruan ndihma si badanije, shtresa si
dhe 425 lira. (Gazeta "Liria e Sh-
qipërisë" , Sofie, 28.1.1913)

Pushtimi bullgar i rikonfiguroi më
tej vlerat e Fetah Camit. Madje ngjar-
jet e viteve 1913-1916 e nxjerrin në
plan të parë në fisin e Cameve. Avan-
cimi i fuqive të Boshtit në Luften e Parë
Botërore u pa si lëvizje pozitive nga
Fetah Cami, sepse largonte forcat ser-
be nga krahina. Fillimisht ai suportoi
vendosjen e forcave bullgare në zonën
e Dibrës së Sipërme. Por bullgarët grad-
ualisht filluan të nxjerrin dhëmbët, të
grabisin fshatrat përreth, dhe të sillen
si pushtues.

Foto nga Burgu fashist i Burrelit ,
viti 1941/1942 Në foto Dullë Cami,
Ahmet Cami, Uke Dullë Cami dhe 20

kushurinj të fisit Cami 

Fetah Cami -Legjenda shqiptare e Luftës së
Parë Botërore dhe dy djemtë e tij dëshmorë

Lugina e Drinit të Zi ku operonte Fetah Cami me vullnetarët e tij (në të majtë
qyteti i Dibrës së Madhe (Debar në foto), në të djathtë fshatra të fisit Cami)

Vendosja e një njësie bullgare te
Çezmja e Viçishtit (fshati i Fetës) dhe
përdorimi i saj si pikë mbështetëse për
të avancuar drejt Malësisë e rriti së
tepërmi zemërimin e Fetah Camit.

Sipas tregimeve gojore të Sinan
Camit (1880/1967), në kohën  e lufti-
meve kundër serbve dhe bullgarëve
1913-1916 në territorin e Vicishtit dhe
të Sepetovës kanë vepruar dy ceta
luftëtarësh. Në Golevisht e Vicisht ve-
pronte ceta e komanduar nga Fetah
Cami dhe në Sepetovë dhe Tërbac ve-
pronte ceta e komanduar nga Dan
Cami. Feta ishte vëllai i Sinanit dhe i
biri i Shaban Camit. Shabani e kishte
Danin e Shemës djalë mixhe.

Qarqet ushtarake bullgare bënë për-
pjekje ta afronin në administratën e
tyre, por Feta nuk pranoi.

Sipas Izet Izvires: "Forcat e Fetës i
zunë pritë ushtarëve bullgarë dhe në
përleshjen e zhvilluar u vranë shumë
bullgarë. Feta mori kalin e bardhë të
shalës të komandantit bullgar."

Sipas tregimeve gojore të Avdulla
Sumës  1890-1970 tek shtëpia e Sha-
ban Camit dhe Fetah Camit  vinin miq
të rëndësishëm si Elez Isufi, Mersim
Dema, Sulë Shehu etj.

Bullgarët kishin planifikuar vrasjen
e Fetës, këtij luftëtari që po u prishte
planet e tyre shoviniste  dhe rrethuan
me forca të shumta shtëpinë e tij  dhe
në luftime u vra Fetah Shaban Cami
(1875 - 1916), legjenda shqiptare e
Luftës së Parë Botërore, luftëtari i
paepur kundër turqve, serbëve e bull-
garëve.

Citoj nga botimi i historianit, profe-
sor Gazmend Shpuza " Kryengritja fs-
hatare e Shqipërisë së mesme 1914-
1915 " Botim i Akademisë së Shken-
cave të RPSSH, Instituti i Historisë,
viti 1986, f. 375-376, 392: " Krerët esa-
distë kishin marrë prej Serbisë të hol-
la per rekrutimin e 2000 vetëve, porse
nuk patën sukses në këtë drejtim,
sepse nuk gjetën përkrahjen e ban-
orëve të krahinave ku filluan të vepro-
nin. Shanset e tyre u pakësuan, sepse
pranë tyre qenë atashuar ushtarakë
serbë. Forcat e pakta mercenare që
mundën të mbledhin, edhe pse të për-
forcuara me ushtarë serbë, u thyen nga
forcat shqiptare të komanduara nga Fet
Cami, antiesadist i vendosur. Përpjek-
ja u bë në përroin e Tërbaçit. Bandat u
detyruan të tërhiqen brënda kufirit
shtetëror të Serbisë. Sidoqoftë këto
banda përbënin një shqetësim të vazh-
dueshëm per autoritetet kryengritëse.
" ( f. 375-376 )

Në kapitullin " Lufta kundër forcabe
Serbe " përshkruhet: " Forcat agresive

serbe ndeshën në qëndresën e sh-
qiptarëve sapo kaluan kufirin. Dan
Cami me forca të pakta organizoi
pritën e parë në Sepetovë. Forcat e
shumta serbe nuk e patën të vështirë
ta kapërcenin atë. Për shkak të kësaj
qëndrese dhe të luftës së Fet Camit
kundër bandave serbo-esadiste të Taf
Kaziut e të krerëve të tjerë esadistë,
shtëpitë e Camëve në Viçisht u bënë
preja e parë e terrorit serb. " ( f. 392 ).

Në vitin 1916 është vrarë e masak-
ruar trupi i Fet Camit. Forcat push-
tuese serbe e kanë zhvarrosur dhe e
kanë fotografuar per t'ia çuar fotot Pa-
shiqit si dëshmi të vrasjes e të vdekjes
së trimit legjendar Feta Camit, si dhe
per të terrorizuar popullin.

Pas vrasjes së Fetës, e merr
drejtimin e çetës i ati, Shaban Cami.
Për herë të parë i vendoset pushka në
krah djalit të madh të Fetah Camit,
Ahmetit, që sapo kishte mbushur 16

vjeç dhe e merr në çetën Shaban Cami
ndër luftime kundër forcave shoviniste
pushtuese serbe e bullgare. Në
luftimet që ndërmorën duke i zbrapsur
forcat pushtuese deri në thellësi përtej
kufijve të vendosura nga Fuqitë e
mëdha më 1918, u vra Shabani nga
forcat pushtuese serbo-bullgare. Ndër-
sa gratë e fëmijët e Cameve nga djegi-
et e terrori u larguan per afro një vit
per të banuar në Lukan të Katër
Grykëve tek familja atdhetare e Rah-
man Dervishit, me të cilët u lidhën me
gjak, dmth, u bënë byrazera dhe nji-
hen edhe sot e kësaj dite si farefis të
afërt.

Ndërsa dy djemtë e Fetës, Fasli
Cami e Ahmet Cami do binin dësh-
morë në Luftën e Dytë Botërore më
1941 e 1943.

Komandanti i çetës partizane të
Gollobordës, Ahmet Fetah Cami njihet
si pjesëmarrës i dy Luftrave Botërore
dhe si heroi i pashpallur. Ka lindur më

8 Gusht 1900 në fshatin Viçisht të kra-
hinës së Dibrës në një familje me tra-
dita atdhetare dhe liridashëse. Që në
moshë të re Ahmeti u njoh dhe u frymë-
zua nga ngjarje dhe episode trimërie
dhe heroizmi të popullit shqiptar, të
krahinës dhe të parardhësve të tij si,
të stërgjyshit, Mahmut Cami, i vrarë
në luftën e Drinit kundër forcave të
Hajredin Pashës, (në kullën e tij në
Gjoricë është mbledhur Kuvendi i
Nëntë Maleve të Dibrës); të gjyshit,
Shaban Mahmut Cami, i vrarë në luftë
për mbrojtjen e trojeve shqiptare nga
sulmet e forcave shoviniste bullgare;
të babait, Fetah Shaban Camit që, si
komandant për mbrojtjen e krahinës,
është vrarë dhe masakruar nga
shovinistët serbë, të cilët e kanë zh-
varrosur pas një jave dhe e kanë fo-
tografuar për t'ia çuar Pashiqit, kryem-
inistrit të Serbisë, si dëshmi të vrasjes
së atij heroi.

Përgatiti  Vera  Rakipi
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HOMAZH

e karakterizonte si njeri.
Homazhet për nder të aktorit u

mbajtën në teatrin "Petro Marko" në
Vlorë. Qindra qytetarë, miq e kolegë
iu bashkuan kortezhit që shoqëroi
aktorin për në banesën e fundit. Mu-
nguan figurat politike

"Lamtumirë Kapedan!". Këto ish-
in fjalët që shoqëronin fotot e Albert
Verrisë, një prej personazheve më të
njohura të kinematografisë këto ditë
në rrjetet sociale.

Ndarja e t i j  nga jeta është
përcjellë me trishtim, jo vetëm nga
kolegët, por dhe nga mijëra fansa, të
cilët duket se e kanë pasur të vësh-
tirë të ndahen me "Kapedanin". Një
aktor që do të mbetet gjatë në
kujtesë, Verria spikati gjatë karri-
erës së tij me role të dimensioneve
të mëdha njerëzore.

Qindra njerëz morën pjesë dje në
homazhet e zhvilluara në teatrin
"Petro Marko" në Vlorë. Pikërisht në
teatrin ku kaloi pjesën më të madhe
të jetës së t i j ,  Verria bëri  dhe
ndalesën e fundit.

 Në orën 12.00 kortezhi me trupin
e tij u përcoll për në varrezat e qy-
tetit. "Verria nuk do të jetë më mes
nesh, por sigurisht vepra që ai ka
lënë do të jetë, siç ka qenë për të
gjithë brezat që janë rritur në këtë
vend, një frymëzim i madh për kul-
turën, një vlerësim i madh për artin
e tij.

Jam i sigurt që vlonjatët do ta
ndiejnë për një kohë të gjatë mung-
esën e Bert Verrisë", u shpreh krye-
tari i Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli.
I pranishëm në homazhe ishte dhe
ish-kryetari i bashkisë së këtij qy-
teti, Shpëtim Gjika, i cili e quajti një
ngjarje të dhembshme për qytetin
dhe artin shqiptar ndarjen nga jeta
të Verrisë.

 "Sot është larguar përgjithmonë
dhe jo duke luajtur ato rolet e tij
klasike Berti ynë i dashur. Sigurisht
që e kujtojmë si një nga korifenjtë e
kinematografisë dhe artit skenik sh-
qiptar dhe një nga ikonat e qytetit të

Pëllumb Kulla

Na goditi rëndë lajmi i ikjes
tënde, Bert. Bëhet edhe më
i rëndë nga largësia ku ndod-

hemi dhe nuk jemi dot ne atje, që të
ngushëllojmë familjen, shokët tanë
të dikurshëm të Teatrit të Vlorës, por
edhe aktorët e rinj që kanë mbushur
radhët që lamë bosh ne, ato radhë që
zumë me fillimet në karrierën tonë
profesioniste, që e nisëm atje, me
Piron, Ademin, Sandrin, Lekën, Don-
ikën, Lavdien, Agimin, Resmien, Ar-
qilenë, Luftarin, Fabitin…

Ishim nxënës të një shkolle të re
të teatrit, nxënës të Kujtim Spahi-
voglit, Andrea Malos, Nina Çefra-
novës, Mihal Luarasit, Kadri Roshit,
emrave autoritarë të artit të inter-
pretimit.

Në atë skenë ti pate një karrierë
brilante nga e cila ndaheshe vetëm

Lamtumirë Kapedan!
ARDIT GJEBREA - Nuk ishte meteor, por nga ata Yje që

e lënë dritën pas shumë gjatë. Kapedan, të
jemi borxh për të gjitha kënaqësitë që na ke
dhënë. Paqe në prehjen tënde!

SAIMIR KUMBARO - U largua edhe Berti. Ekrani do
mbetet bosh. Iku një aktor i mrekullueshëm
dhe një burrë e familjar i mirë. Bert Verria
do mbetet i paharruar.

MIRELA KUMBARO - "Mua më merr të keqen ti!" thotë
xha Sulua Albert Verria mbetet, se figurave
si ai vdekja u merr të keqen! Homazh!

ALBERT VERRIA U NDA NGA NE

Lamtumirë,
Bert i dashur!

kur të thërriste kamera e filmit, me
të cilën ti pate një jetë të dytë, një jetë
vërtet mbresëlënëse.

Do të të kujtojmë, Bert, sa të kemi
jetë, për atë gazin tënd, për tharmin
me të cilin para syve tanë gatove fig-
urat e tua komike të paharruara. Do
të të kujtojmë Bert, për turnetë tona
të gjata në Veri dhe në Jug, me "Në
emër të lumturisë", me "Dasmën pa
nuse" me "Sinjalin e kuq".

Do të na vish në kujtimet tona për
atë jetë lëvizjesh nëpër salla dhe ho-
tele të ndryshme, jetë endacakësh
qejflinj të llojit tonë. Ti, Bert, ishe edhe
kënaqësia jonë, e shokëve të tu, ras-
te të shpeshta kur spektatorë të
bëheshim ne, shokët, që shijonim
vetëtimat e humorit tënd të pashter-
ur.

Na le, Bert, na hidhërove… Lam-
tumirë vëlla, shok, koleg! Të qoftë
dheu i lehtë!

Artistin e Popullit, Albert Ver
rinë do ta kujtojmë gjith
monë për interpretimin e

përsosur të rolit të Xha Sulos te filmi
"Kapedani", por të pashlyera do të
mbeten në kujtesën e artdashësve
shqiptarë qindra role dhe personazhe
që ai me mjeshtëri diti të luante në
skenën e teatrit  dhe kine-
matografisë shqiptare. Ai ia doli
mbanë me mençuri dhe profesional-

izëm të lërë shenjën e tij në mbi 100
role ku të pashlyera do të mbeten
emocionet që na ka përcjellë, pa har-
ruar dhe ato të arrira në teatër. Al-
bert Verrinë do ta kujtojmë gjith-
monë buzagaz jo vetëm për mjesh-
tërinë mbresëlënëse në inter-
pretimin e roleve të tij, por dhe për
gojëtarinë e t i j  të rral lë dhe
trashëgiminë që na ka lënë, për kul-
turën e qytetarisë dhe të urtësisë që

Vlorës", tha Gjika. Nga Tirana drejt
Vlorës kishin udhëtuar dhe miqtë e
tij të vjetër të skenës.

Aktori Luftar Paja e quajti Verrinë
një nga shtyllat e teatrit shqiptar."Po
përcjellim një nga shtyllat e teatrit
shqiptar, Artistin e Popullit, Albert
Verria, i cili ka ngulur një gurthemel
i cili nuk do të shkulet kurrë nga his-
toria e teatrit dhe kinematografisë
shqiptare. Megjithatë, ai do të mbe-
tet i pavdekshëm, veprat e tij flasin
dhe do të flasin brez pas brezi", tha
Paja.

Në homazhe kanë munguar per-
sonazhe të politikës, duke preferuar
të përcjellin ngushëllimet përmes rr-
jeteve sociale. Kryeministri  Edi
Rama kishte hedhur në faqen e tij
në Facebook një foto të aktorit, sho-
qëruar me f jalët "Lamtumirë
Kapedan"! Presidenti Bujar Nishani
i dërgoi familjes një telegram ngush-
ëllimi.

"Albert Verrinë do ta kujtojmë
gjithmonë buzagaz jo vetëm për
mjeshtërinë mbresëlënëse në inter-
pretimin e roleve të tij, por dhe për
gojëtarinë e t i j  të rral lë dhe
trashëgiminë që na ka lënë, për kul-
turën e qytetarisë dhe të urtësisë që
e karakterizonte si njeri", thuhej
ndër të tjera në mesazhin e Presi-
dentit Nishani.

Albert Verria është një nga figu-
rat më të dashura të ekranit sh-
qiptar. Me një karrierë më shumë se
gjysmëshekulli, ai la pas një galeri
të pasur rolesh. I njohur për humor-
in që përcillnin karakteret e tij, Ver-
ria u bë shumë i ri një personazh i
dashur për publikun.

 Pas viteve '90-të, ai iu përkush-
tua punës në teatrin "Petro Marko"
në qytetin e Vlorës. Vitet e fundit
aktori vuajti nga shëndeti, duke iu
nënshtruar disa operacioneve. Ikja
e tij nga jeta është një humbje për
teatrin dhe kinematografinë sh-
qiptare. Ai mban titullin "Qytetar
Nderi i Vlorës" si dhe "Artist i Popul-
lit".
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Pushtimi fashist i vendit e tronditi
thellë nacionalistin e orëve të para,
Cen Krujën. Si antifashist ai dha
ndihmë shumë të madhe materiale
për njësitin partizan të zonës dhe
për Pezën, kurse shtëpia e tij u
shndërrua në një nga bazat krye-
sore të luftës për liri në gjithë
nënprefekturën e Shijakut, ndonëse
asnjëherë nuk do të pajtohej me
qëllimet përçarëse të PKSH

Viti 1947. Kudo trumbetohet me të
madhe "puna titanike" që bëhej për
tharjen e kënetës së Maliqit, si vepër
madhështore e "pushtetit të ri popullor",
duke lënë me qëllim në errësirë se ajo
ishte vepër gjaku e qindra bijve, mjaft
prej të cilëve nga familjet më të nderu-
ara të Shqipërisë. Të etiketuar si "armiq
të popullit", ata duhej "të lanin mëkatet
e origjinës dhe të nacionalizmit të tyre"
në tharjen e kënetës së Maliqit.  E në
këtë mjedis, që çdo ditë merrte jetë
njerëzish, ishte dënuar të vuante për
ndjenjat e tij nacionaliste, patrioti i
shquar, burri i urtë e shpirtmadh, që
aq shumë kishte dhënë për vatanin,
Hysen Kruja (Kau). Puna në tharjen e
kënetës ishte mbinjerëzore; shpesh uji
arrinte deri në fyt dhe për thellimin e
shtratit duhej zhytur në fund të kënetës
për të hequr dheun. Atje punohej me
mjete primitive, pa ujë të pishëm në
zhegun e vapës, ku mushkonjat dhe
gjarpërinjtë bënin kërdinë. Kësaj pune
të tmerrshme e të përditshme i shto-
hej edhe "eksperimenti" i vazhdueshëm
që bënin kapot e këtij kampi: hipur mbi
varkën "e vdekjes" (siç e quanin të bur-
gosurit), ata lëviznin dhe duke goditur
me kamxhik të dënuarit, ashtu të
raskapitur nga puna e rëndë, nga mu-
ngesa e ujit dhe e ushqimit. Por Zoti i
madh ia lehtësoi sadopak vuajtjet këtij
njeriu të mirë, tashmë të moshuar.
Ceni qe bashkëvuajtës me trimin e
shquar shijakas Qamil Kacmoli, me
këtë atdhetar të vendosur me trup prej
divi, me këtë antifashist të rrallë, që
aq shumë i kishte dhënë luftës për liri
si në Vlorë ashtu edhe në Shijak, por
që tashmë ishte zhgënjyer plotësisht
nga ideologjia komuniste. Qamili çdo
ditë bënte tri norma, duke shpëtuar me
muaj të tërë jetë njerëzish e në rradhë
të parë Cen Krujën. Çdo ditë e merrte
në kurriz burrin e moshuar për ta kthy-
er në kapanon, pas punës së
tmerrshme në kënetë. Në këto çaste
plaku i urtë e zemërbardhë i jepte
urimet më të mira prej prindi, këtij
djaloshi zemërflori.

Në burg Ceni u njoh dhe u miqësua
shumë me intelektualin e shquar Ar-
shi Pipa, i cili e deshi pa masë këtë
patriot të vendosur e burrë të mençur.
Asnjëherë nuk do ta harronte Ceni
përkujdesjen ndaj tij edhe të djaloshit
tjetër nga Shijaku, Shaban Gashit, që
bëri aq shumë për t'ia lehtësuar vuajt-
jet plakut të urtë, shëndeti i të cilit nga
dita në ditë po dobësohej. Keqtrajtimi në
hetuesi (si pasojë e tyre u shtrua dy
herë në spital), puna jashtëzakonisht e
rëndë, kushtet e papërballueshme të
jetës në qeli dhe mosha e kaluar ia sh-
katërruan plotësisht shëndetin Cen
Krujës. Me një brengë të madhe, sepse
nuk mundi t'i shohë për herë të fundit
të afërmit e tij më të dashur, atdhe-
tari i nderuar shijakas Cen Kruja mby-
lli sytë në burgun e Durrësit.

 Cili ishte Hysen Kruja (Kau)? Përse
ai sot kujtohet me respektin më të
thellë?

Ai u lind në Krujë, në vitin 1888, në
një familje atdhetare e të përmendur

IN MEMORIAM
Cen Kruja, frymëzuesi dhe udhërrëfyesi i fëmijëve të vet, të cilët zgjodhën rrugën e luftës ilegale për liri dhe drejtësi shoqërore

Dy filiza të dhashë Shqypni…
Nga Nikolla  Sudar*

në tregti. Pasi kreu shkollën e mesme
turke, ku u dallua për rezultate të lar-
ta dhe etje për dije, më 1907 vendoset
përfundimisht në Shijak, të cilin e
deshi njëlloj si vendlindjen e vet. Këtu
Cen Kruja u bë i përmendur, jo vetëm
si tregtar i zoti, por mbi të gjitha si
humanist i madh, që ndihmonte cilin-
do në nevojë dhe që mbi gjithçka vinte
atdheun. Ceni mbante lidhje të ngush-
ta me Abaz Kupin, që e kishte mik për
kokë, me Bilal Kolën, Shefqet Bejën,
avokat Myshketën, Ramazan Jellën,
Qazim Domin, hafiz Maliq Jakovën,
fiset e përmendur Deliallis, Mancakë,
Kokol, Ramë Markun etj. Cenin e don-
te dhe e respektonte Naltamadhnia.
Pyetjes me shaka të mbretit, kur një
herë po kalonte nëpër Shijak, nëse
ndihet i nderuar, me që po e takonte
në dyqan, ai iu përgjegj me
buzëqeshjen e vet karakteristike:
"Naltmadhni, miku pritet në shtëpi
dhe jo në dyqan!"

Pushtimi fashist i vendit e tronditi
thellë nacionalistin e orëve të para,
Cen Krujën. Si antifashist ai dha ndi-
hmë shumë të madhe materiale për
njësitin partizan të zonës dhe për
Pezën, kurse shtëpia e tij u shndërrua
në një nga bazat kryesore të luftës për
liri në gjithë nënprefekturën e Shi-
jakut, ndonëse asnjëherë nuk do të
pajtohej me qëllimet përçarëse të
PKSH. Kërkesës së Kajo Karafilit për
ta strehuar pas një atentati që men-
donte të kryente në Shijak, më 7 dhje-
tor të vitit 1942, burri i mençur iu
përgjgegj: "Kush guxon me hy në Shi-
jak për me vra, ka me lanë kryt e vet!".
Dhe pikërisht ashtu ndodhi: atentati
në Shijak dështoi dhe u kushtoi jetën

dy të rinjve partizanë.
Cen Kruja bëhet frymëzuesi dhe

udhërrëfyesi i fëmijëve të vet, të cilët
zgjodhën rrugën e luftës ilegale për liri
dhe drejtësi shoqërore. Vajza e tij,
trimëresha e paharruar Naile Kau, e
edukuar me ndjenjën e lartë të atdhe-
dashurisë, doli mbi mjedisin fanatik e
plot paragjykime të atëhershëm. Kur-
rë nuk do të harrohet kontributi i
kësaj vajze burrneshe (në atë kohë e
fejuar), e cila u bë shembull i gjallë për
dhjetra vajza antifashiste të Shijakut,
që u futën në rrugën e vështirë të
luftës ilegale. Gjatë një bastisjeje të
rreptë nga ana e fashistëve italianë,
Nailja dha jetën si atdhetare e vërtetë,
në gusht të vitit 1943, kur qe vetëm
19 vjeçe. Por peshën kryesore të vep-
rimtarisë antifashiste nga fëmijët në
familje do ta mbante i biri i Cenit, in-
telektuali i paepur Kapllan Kruja (Kau).
Me fjalën dhe shembullin e tij ai u bë
frymëzues për rininë antifashiste shi-
jakase. Gjatë operacionit të vështirë të
Dimrit, Kapllani u përlesh me armë në
dorë kundër nazistëve. Gjysmë të ngr-
irë në dëborë nga të ftohtit e madh e
sjellin fshehurazi në shtëpi, në Shijak,
këtë trim të çartun, nën përkujdesjen
e mjekut patriot Koço Deda. Ishte sh-
kurti i vitit 1944, kur djaloshi 23-vjeçar
do të ndahej përgjithmonë nga ideali i
lirisë, nga familja dhe shokët e tij. Këto
qenë dy goditje shumë të rënda për atd-
hetarin Cen Kruja, por rrugën e ther-
orve për liri do ta ndiqnin djemtë e tjerë:
Aliu, Beqiri e Petriti.

Dita e Çlirimit nga pushtuesit e
huaj, ndoshta më tepër se cilindo tjetër,
duhej të gëzonte familjen e Cen Krujës,
e cila kishte dhënë gjithçka për arritjen

e saj. Por ideologjia komuniste, e cila
nuk e njihte tolerancën dhe human-
izmin, u hodh me tërbim kundër Cenit
dhe familjes së tij. Ajo shkeli mbi
gjakun e dy të rënëve për liri, të Nailes
dhe Kapllanit, shkeli mbi veprimtarinë
antifashiste të të gjithë pjesëtarëve të
familjes, duke mohuar edhe kontribu-
tin e paçmuar që kishte dhënë ajo ma-
terialisht për batalionin partizan të
zonës dhe sidomos për Pezën. "Pushteti
i ri popullor" nuk do t'ia falte Hysen
Krujës origjinën e tij si tregtar dhe bind-
jet e forta nacionaliste. Pasi u sekues-
troi gjithçka me vlerë dhe i flaku në
mes të katër rrugëve, diktatura e egër,
që tashmë kishte marrë revan, arres-
toi dhe burgosi për shumë vite me
rradhë atdhetarin Cen Kruja dhe po atë
vit edhe djalin e tij, Beqirin. Shumë vjet
kaloi nëpër burgje edhe djali tjetër, Aliu,
po kështu burgosen i vëllai dhe nipa të
Cenit. I tërë fisi Kruja (Kau) në forma
nga ma të ndryshmet do të provonte
hakmarrjen e gjatë komuniste. I tërë
ky fis i paepur, nga më të nderuarit, jo
vetëm në Shijak, por në të gjithë Sh-
qipërinë e Mesme, nuk u mposht dot,
por ruajti me fanatizëm krenarinë dhe
respektin e thellë për veprën e të parëve
të tyre.

Përmbysja e madhe do të realizonte
më në fund ëndrrën e familjes Kau.
Përsëri në radhët e para të Lëvizjes
Demokratike do të ishin trashëgimtarët
e patriotit, sidomos nipat e tij, Ruzhdiu,
Sovjeti, Kapllani (Loshi) etj. Rivarrimi i
eshtrave të Cen Krujës, më 8 qershor
të vitit 1994, në prani të qindra ban-
orëve shijakas, është shprehje e dashu-
risë dhe e respektit për këtë bir të pa-
harruar të popullit.

30 dhjetor 1994. Qindra qytetarë shi-
jakas janë mbledhur në sallën e pallatit
të kulturës të Shijakut. Djali i Cen
Krujës, Aliu, tashmë i moshuar dhe i
pamundur fizikisht, mbledh forcat e fun-
dit, por nuk i ndal dot lotët nga emocio-
ni i madh, kur merr dekoratat e larta
akorduar motrës Naile dhe vëllait Ka-
pllan. Ai nuk përmbahet dhe me një
ndjenjë të lartë mirënjohjeje e respek-
ti për demokracinë, i puth duart z.
Pjetër Arbnori. Momente prekëse për të
gjithë të pranishmit. I emocionuar
thellë z. Pjetër Arbnori ia puth edhe
vetë duart e rreshkura këtij plaku të
urtë, (që aq shumë të këqia kishte pro-
vuar), duke e përqafuar me dashurinë
prej djali. Kontributi i shquar i familjes
Kau do të kujtohet nga bezi në brez. Ai
është përjetësuar edhe në pllakën
përkujtimore të vendosur në këtë sh-
tëpi të përmendur.

Kam besim se vargjet e  thjeshta të
cituara më poshtë do t'u bëjnë sadopak
jehonë atdhetarizmit dhe humanizmit
të plakut të urtë, birit të paharruar të
Shijakut e të Shqipërisë së Mesme, Cen
Krujës dhe familjes së tij.

Dy filiza të dhashë, Shqipni,
Unë Cen Kruja nga Shijaku,
Edhe veten e baj fli,
Se për ty s'na dhimbset gjaku.

Dhashë ç'ka kisha ma të shtrenjtë
Fëmijë, mall dhe katandi,
Por e pësova me të padrejtë
Mbylla jetën në robni.

Dhashë Nailen e Kapllanin,
Bash në lulen e rinisë,
Nuk e shihnin dot vatanin,
Mbyt në gjak e mizori.

Asnjëherë të mos harroni,
Ju, o nipër edhe mbesa,
Cen, Naile dhe Kapllani,
Jeni Ju, jeni shpresa.

*Historian dhe përkthyes.
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SPECIALE

Nga Arben Llalla

Historikisht arvanitasit kanë
dhënë një kontribut të madh në të
gjitha fushat e jetës politike dhe kul-
turore të Greqisë. Shumë prej tyre përf-
shihen në listën e emrave më të
shndritshëm, që i dhanë lavdi Greqisë
së Re.

Gjithnjë nga historia kemi mësuar
se shqiptarët kanë bërë karrierë
udhëheqëse politike në Turqi, Ru-
mani, Itali, Egjipt. Por shumë pak ësh-
të shkruar dhe folur që shqiptarët ose
grekët me origjinë shqiptare ishin
shumë kryetarë dhe kryeministra të
Greqisë. Prandaj për lexuesit sot kemi
zgjedhur të paraqesim biografitë të
disa kryeministrave të shtetit Grek
që ishin arvanitas. Qëllimi është për
të ndriçuar rolin historik që luajtën
arvanitasit për drejtimin e
mbretërisë dhe shtetit grek. Kryem-
inistra të Greqisë që ishin arvanitas
janë më shumë seç paraqesim në
këtë përmbledhje të përgjithshme, por
mjerisht na mungojnë të dhënat
biografie për më gjerë. Dhe këto
biografi janë marrë nga arkiva e
Lidhjes së Arvanitasve të Greqisë.
Arvanitasit, këta luftëtar trima, her-
onj të Kryengritjes të 1821, jo vetëm
me armët e tyre luftuan për pavarës-
inë e Greqisë, por ishin kryetarët e
parë të shtetit grek, që drejtuan Gre-
qinë drejtë zhvillimit të jetës evropi-
ane. Shumica e kryeministrave të
Greqisë që ishin arvanitas janë me
origjinë nga ishujt që historikisht nji-
hen të banuar dhe banohen edhe sot
me shumicë nga popullata arvanitase
si Hidra, Speca, Poros, Salamina etj.

Në vitin 1850, arvanitasi Andoni
Kryeziu, kur ishte kryeministër,
shpalli Kishën Autoqefale Greke,
duke e shkëputur përgjithmonë nga
vartësia e Fanarit të Stambollit.

Arvanitasi tjetër Dhimitër Vulgari
pasi u zgjodh kryeministër i Greqisë,
u bë e mundur bashkimi i Shtat
ishujve me Greqinë. Kryeministri
Dhimitër Vulgari mbështeti fuqishëm
kryengritjen e ishullit të Kretës për
tu bashkuar me Greqinë.

Po ashtu Kryeministër të Greqisë
kanë qene edhe arvanitasit Teodor-
os Pangallos i cili më tej u zgjodh dhe
Kryetar i shtetit grek. Kryeministër
i Greqisë ka qenë edhe anëtari i Ak-
ademisë së Athinës Aleksandër Dio-
midhis për të cilin kemi shkruar në
biografitë e arvanitasve që ishin
anëtarë të Akademisë greke. Ai u zg-
jodh Kryeministër i  Greqisë më
30.6.1949 deri më 6.1.1950.

Pra historikisht arvanitasit kanë
dhënë një kontribut të madh në të
gjitha fushat e jetës politike dhe kul-
turore të Greqisë. Shumë prej tyre
përfshihen në listën e emrave më të
shndritshëm, që i dhanë lavdi Gre-
qisë së Re. Por sot pozicioni i gjuhës,
kulturës dhe i traditave të tyre nuk
e meritojnë vendin që u ka lënë sh-
tetin grek. Ku çdo gjë që ka lidhje me
arvanitasit fshihet, izolohet dhe kon-
servohet nëpër bodrumet e harresës
për të mos dalë më në dritë e vërteta
e tyre që janë zotër të Greqisë.

1.- Gjergj KUNDURIOTI (1782-
1858) lindi në ishullin e Hidrës. I
takon familjes së Kunduriotëve që ia
dhanë shumë kryengritjes së 1821.
Tok me vëllanë Llazarin, dhanë
shumën prej 1.948.158 franga ari (4/
5 të pasurisë së tyre) për mbështetjen
të Kryengritjes të 1821. Ishte Kryetar
i Greqisë në periudhën 11.10.1824-

Arvanitasit/ Kryeministrat e
Greqisë me origjinë shqiptare

6.2.1825. Kryetar dhe anëtar i Komi-
sionit Drejtues më 1832. U zgjodh
kryetar i mbledhjes së Pleqërisë së
parë(1844-1845), të mbledhjes së
Pleqërisë së dytë(1845-1846), dhe të
mbledhjes së tretë(1846-1847). Në
janar të 1844 u bë kryeministër dhe
ministër i Marinës.

U bë kryeministër përsëri në vitin
1848, dhe dha dorëheqjen për shkak
të mospajtimit me mbretin Otton. Në
vazhdim ishte deputet dhe kryetar i
Kuvendit të mbretërisë së Greqisë më
1856. Vdiq më 1858 në ishullin e
Hidrës.

2.- Andon KRYEZIU (1796-1865)
lindi në ishullin e Hidrës më 1796.
Familja e tij kishte ardhur në ishull
në shekullin XVII. Rrënjët e fisit të
Kryezinjve gjenden në fshatin arvan-
itas Krieza të Eubesë jugore. Qysh në
fillim të luftës së 1821 luftoi gjithnjë
në vijën e parë dhe si dorë e djathtë
e admiral Andrea Miauli. Më 1836
bëhet ministër i Marinës detare
greke, më vonë bëhet krye kujdestar
i oborrit të mbretit Otton dhe zgjidhet
kryeministër në 1842-1844, dhe në
vitin1849-1854. Gjatë periudhës që
ishte kryeministër zgjidhi problemin
e madh kishtar të asaj kohe me
shpalljen e Kishës Autoqefale Greke
më 1850 duke e shkëputur përgjith-
monë nga qendra e fesë ortodokse në
Stamboll. Ishte i pari njeri që u bë
nënadmiral i Marinës greke dhe u
caktua adjutant i mbretit Gjeorgjit të
parë të Greqisë. Vdiq më 1865 në
Athinë dhe u varros me nderime të
veçanta të mëdha.

3. - Dhimitër VULGARI (1801-
1877) lindi më 1801 në ishullin e
Hidrës. Ishte bir i beut të Hidrës, Gje-
orgjio Vulgarit. Në moshën 17 vjeç u
bë anëtar i Këshillit të Hidrës dhe më
1822, u zgjodh kryetar i përfaqësisë
së Hidrës, u bë dhe drejtues i anijes
luftarake në ishull. Më 1826 ishte
prokuror i Hidrës dhe më 1848 u bë
ministër i Ekonomisë.

Ishte kryeministër nga viti 1855-
1857, 1862-1863, 1863-1864, 1868-
1869, 1871-1872, dhe nga 1874-1875.
Gjatë periudhës që ishte kryemi-
nistër u bë bashkimi i Shtat Ishujve
me Greqinë, dhe mbështeti fuqishëm
kryengritjen e ishullit të Kretës.

Vdiq më 1877 në Athinë.
4. -Athanas MIAULI (1815-1867)

lindi në ishullin e Hidrës më 1815
dhe ishte djali i të lavdishmit Andrea
Miaulit. U rrit pranë babait në det dhe
mësoi në anije Fregatë shkrim e kën-
dim në gjuhën greke nga Filip Joanu.
Ai mbaroi Fakultetin Ushtarak të My-
nihut në Gjermani dhe shërbeu si
oficer i marinës greke. U bë adjutant
i mbretit Otton dhe ministër i
Marinës në vitin 1855. Kryeministër
i Greqisë u zgjodh nga viti 1857-1862.

Vdiq në Paris të Francës në vitin
1867.

5.- Pavlo KUNDURIOTI (1855-
1935) lindi në ishullin e Hidrës më
1855. Pavloja ishte nipi i Gjeorgjio

Kunduriotit dhe bëri karrierë si oficer
i Marinës, me një veprimtari të gjerë.
Në vitin 1905 u bë adjutant i mbretit
Gjeorgjio i Parë, në prag të luftës së
1912 u bë komandant i flotës së Egjeut
dhe në vazhdim u bë nënadmiral.

Pushtoi ishujt Limons, Tenedos,
Tasos, Samothraqit, Psara dhe Mitili-
ni. Mundi flotën turke në dhjetor të
vitit 1912 dhe në janar 1913.

Më 1915 u zgjodh ministër i
Marinës dhe më 1916 anëtar i Tresh-
es arvanitase Venizellos, Dangëlliu,
Kundurioti që drejtonte lëvizjen më
1917, dhe u bë ministër i Marinës.
Më 1920 u bë mëkëmbësi i mbretit
të Greqisë dhe më 1923 u bë Kryetar
i parë i Republikës Greqisë deri
më1926. Në vitin 1926 u zgjodh Kry-
etar i Republikës Greke arvanitasi
tjetër Teodoros Pangallos. Në vitin
1929 u rizgjodh përsëri Kryetar i Re-
publikës së Greqisë dhe dha
dorëheqjen për shkaqe shëndetësore
në dhjetor të vitit 1929. Vdiq më 1935
në Faliro të Greqisë.

6.- Petro VULGARI (1884-1957)
lindi në ishullin e Hidrës më 1884.
Ishte oficer i Marinës në Luftërat
Ballkanike dhe mik i ngushtë i Pavlo
Kunduriotit. U bë në periudhën 1926-
1935, komandant i përgjithshëm i
aviacionit të marinës, komandant i
bazës së nëndetëseve dhe më vonë
atashe ushtarak në Ankara të Tur-
qisë. U bë ministër i Aviacionit në
Qeverinë e Lindjes së Mesme, dhe nga
8-4-1945 e deri më 17-10-1945 u bë
kryeministër i Greqisë. Nuk pranoi
kurrë shpërblimet për detyrën si
kryeministër. Ai vdiq në Athinë më
1957.

7.- Diomidh QIRIAKO (1811-1869)
lindi në ishullin e Specas në vitin
1811. Familja Qiriako i dha shumë
Kryengritjes të 1821. Vëllai i tij, Jani
Qiriako ishte nënadmiral i flotës së
ishullit të Specas dhe u vra në luftën
e Mesollogjis.

Diomidhi studioi për drejtësi në
Universitetin e Pizës dhe të Parisit.
Më 1835 u bë prokuror i Gjyqit të Sh-
kallës së Parë. Në vitin 1840 u zgjodh
i plot fuqishëm i ishullit të Specas.
Ishte redaktori kryesor i Kushtetutës
të vitit 1843 dhe qysh nga viti 1851
ishte profesor i së Drejtës Kush-
tetuese.

Ishte ministër i Fesë dhe Arsimit
Publik, dhe më 18-3-1863 deri 29-4-
1863 ishte kryeministër i Greqisë.
Vdiq në Itali në vitin 1869.

8.- Emanuil REPILI (1863-1924)
lindi më 1863 në Kranidhi. Studioi për
drejtësi dhe u mor dhe me gazetari.
Ishte kryeredaktor i gazetës "Akropol"
dhe ishte artikullshkruesi special për
më se një dekadë. U bë ministër i
Jashtëm më 1910 dhe më 1913, në
krah të kryeministrit Elefterios Veni-
zellos. Ai mori administrimin e
përgjithshëm dhe organizimin e Gre-
qisë së Veriut. Në vitin 1925 u zgjodh
ministër i Ekonomisë dhe më 1916
ministër i Punëve të Jashtme dhe

nënkryetar i qeverisë. Si ministër i
Jashtëm përpunoi dhe arriti të voto-
het ligji për Bashkitë dhe Komunat
që tregonte sistemin e drejtimit të
bashkive dhe komunave. U zgjodh
kryeministër më 21-8-1917 deri 28-
8-1917, dhe nga 19-10-1917deri 3-1-
1918. Vdiq në Kranidhi më 1924.

9.- Aleksandër KORIZI (1885-
1941) lindi më 1885 në ishullin e
Poros. Studioi për Drejtësi dhe në
vitin 1903 u emërua nëpunës në
Bankën Kombëtare Greke. U bë drej-
tor i kësaj banke më 1921 dhe nën-
drejtor i saj më 1928. Në vitin 1929
krijoi Bankën Bujqësore dhe ishte i
pari drejtor i saj. Më 1936 u bë min-
istër i Komunikacionit dhe më 1939
u bë përsëri drejtor i Bankës Ko-
mbëtare Greke. Me vdekjen e kryem-
inistrit Metaksait në janar të vitit
1941, kur askush nuk ndërmerrte
qeverisjen e Greqisë, mori detyrën e
kryeministrit më 19-1-1941, dhe më
18 prill 1941, pas një mbledhje të
vështirë të Këshillit të Ministrave,
kur u kthye në shtëpi, vrau veten.

10.- Kiço XhAVELl (1801-1855),
në s'është më i rëndësishmi i fisit të
madh Suljot të Xhavellave, është
gjithsesi, më i rëndësishmi i Xhave-
llave që morën pjesë në Revolucion-
in e 1821. Xhavella më i rëndë-
sishëm cilësohet Fotoja, për të cilin
Kollokotroni thoshte: "Marko Boçari
nuk kapej, por Fotoja ishte përsos-
mëria. Kiço Xhavella u rrit në Korfuz,
ku ishin shpërngulur suljotët pas
pushtimit të Sulit nga Ali Pasha. Më
1820 rikthehet në Sul pas mar-
rëveshjes të suljotëve me Aliun dhe
shpallet kapedan në moshën 19 vjeç.
Shkonte në Itali me detyrë të sigu-
ronte municione, por kur u kthye, Ali
Pasha ishte vrarë dhe suljotët, u sh-
kulën përse dyti nga Suli prej turqve
të Sulltanit. Xhavella shkon në Eto-
lakanani dhe merr pjesë në të gjitha
betejat e rrethinës, qoftë nën ko-
mandën e Marko Boçarit qoftë dhe
vetëm. Kur Gjeorgji Karaiskaqi u bë
kryegjeneral i Rumelisë, Kiço Xhave-
lla me suljotët e ndoqën pas, pavarë-
sisht nga kundërshtimet fillestare.
Më 1835 mbreti Othon e bëri
nëngjeneral dhe Mbikqyrës i
Përgjithshëm i Ushtrisë dhe adjutant
të vet. Kiço Xhavella shërbeu si
prokuror, kryegjeneral pas vdekjes së
Karaiskaqit, ministër i mbrojtjes më
1844. Më 1847-1848 ishte kryemi-
nistër. Vdiq më 1855 në Mesologgji.

Sot pjesëtarët e fisit të Xhavellave
i kemi në Shqipëri, Greqi, ShBA dhe
Australi. Ata që jetojnë në Shqipëri e
kanë ndryshuar mbiemrin nga
Xhavella në Tasho. Trashëgimtarët e
fisit të Xhavellave çdo 6 gusht mblid-
hen në Melesin në kishën e Shën
Sotirit ku festojnë së bashku dhe
kujtuar të parët e tyre. Xhavellasit
kanë qenë pjesëtarë edhe të gardës
së Skënderbeut.

11. Jonani Teodor Kolokotroni
(1804-1868) lindi më 1804 në Zak-
intho. Që në moshë të re 17 vjeçare
mori pjesë në kryengritjen kundra
turqve. Mori pjesë në disa beteja të
mëdha për çlirimin e Greqisë si në
Tripoli, Navplio, dhe luftoi përkrah ar-
vanitasit Gjeorgjio Karaiskaqit deri
në vrasjen e tij. Pas kësaj Joani u
kthye në Peloponezi për të luftuar
edhe aty kundra turqve. Ishte mik i
arvanitasit tjetër Joani Kapodistrisë
dhe u burgos më vonë nga kundërsh-
tarët politik që kundërshtoni ardhjen
e mbretit Otton. Në vitin 1836, kur
Greqinë e udhëhiqte mbreti Otton
ishte gjeneralmajor i ushtrisë së tij.

U zgjodh Kryeministër i Greqisë në
vitin 1862 dhe luftoi për të mbrojtur
mbretin Otton të cilët kundërshtarët
politik donin ta rrëzonin nga pushte-
ti. Me largimin e mbretit Otton nga
fronti mbretëror u largua për në Ita-
li. U rikthye në Greqi pas ardhjes të
mbretit Gjeorgjit të Parë. Vdiq më 20
maj 1868
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OPINION

Kjo ka qenë një verë e gjatë dhe e
nxehtë me kujtime të fuqishme dhe të
dhimbshme në Ballkan, dhe i bëri disa
njerëz të shqetësoheshin për të ardh-
men e rajonit.

Një të diel përcëlluese korriku,
mijëra njerëz u grumbulluan në lug-
inën e Srebrenicës në Bosnjë për të
kujtuar 8000 myslimanë burra që u
masakruan 20 vjet më parë nga trupat
çetnike serbe, dhe të varrosnin 136
viktima që ishin identifikuar së fund-
mi nga eshtrat e gjetura në varret
masive.

Në fjalimin e tij përkujtimor, ish-
presidenti i SHBA-së, Bill Clinton bëri
thirrje për pajtim mes armiqve të vjetër
ballkanas dhe u kërkoi të pranishmëve
të shtrëngonin dorën e kryeministrit
serb, Aleksandër Vuçiç, i cili ndodhej
aty.

Megjithatë, më herët atë javë,
Vuçiçi dhe qeveria e tij kishin zemëru-
ar shumë myslimanë të Bosnjës, pasi
i kishin kërkuar Rusisë të bllokonte
rezolutën e NATO-s që do ta kishte
dënuar masakrën si genocid, siç ësh-
të përcaktuar nga një gjykatë e OKB-
së.

Kur Vuçiçi vendosi lule në varrezë,
zemërimi i turmës shpërtheu. Disa e
fërshëllyen, disa e gjuajtën me gurë
dhe u valëvit një banderolë ku ishte
cituar një fjalim i tij në parlamentin
serb gjatë luftës: "Për çdo serb të vrarë,
ne do të vrasim 100 myslimanë". Bodi-
gardët e mbrojtën dhe e larguan, ale-
atët e tij menjëherë e quajtën sulmin
një "përpjekje për ta vrarë" dhe aku-
zuan myslimanët e Bosnjës se po refu-
zonin dorën e miqësisë së Serbisë në
një betejë për përfitim moral që ishte
po aq e shëmtuar sa dhe vetë inciden-
ti.

Javën e kaluar, rreth 80 000 kroatë
u grumbulluan në qytetin Knin për të
festuar 20-vjetorin e fitores ndaj sepa-
ratistëve serbë në Operacionin 'Stu-

Në kohën kur flasim se shkolla dhe komuniteti janë një
hallkë shumë e madhe e rëndësishme e arsimimit të brezit të
ri merr vlera dhe rëndësi të veçantë roli i nëndrejtorit të
shkollës.Gjatë praktikës njëvjeçare duke qenë në kontakt me
dinamikën e përditshme të aktivitetit të shkollës kam vënë
re se nëndrejtori i shkollës ka rol kyç në krijimin e urave të
bashkëpunimit midis shkollës dhe komunitetit.Kontaktet e
përditshme të nëdrtejtorit me prindër që kërkohen në shkollë
për arsye dhe probleme të ndryshme të fëmijëve të tyre e
mundësojnë  këtë gjë në vazhdimësi.Nëndrejtori koordinon lidh-

Kroacia dhe Serbia, në një lufte të re ballkanike

hia', i cili bashkoi Kroacinë, por dety-
roi 200 000 serbë të largoheshin prej
saj.

Në një koncert të këngëtarit nacio-
nalist Marko Petroviç Thompson, disa
persona thirrën "Vrite serbin" dhe slo-
gane lidhur me ustashët, një lëvizje që
qeverisë Kroacinë si një shtet kukull
naziste gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Në të njëjtën kohë në Serbi, Vuçiçi
dhe zyrtarë të tjerë morën pjesë në një
ngjarje për të përkujtuar "pastrimin
etnik" e Operacionit Stuhia, dhe na-
cionalisti serb dhe i dyshuar si
kriminel lufte Vojisllav Sheshel dogji
flamurin kroat jashtë ambasadës

kroate në Beograd.
Vuçiçi dhe presidenti serb i tan-

ishëm Tomisllav Nikoliç ishin aleatë
të ngushtë të Sheshelit para se të zbut-
nin antipatinë e tyre për Perëndimin
dhe të betoheshin për ta anëtarësuar
Serbinë në BE, por ata janë të gatshëm
të përdorin gjuhë të mprehtë naciona-
liste kur është e përshtatshme.

Edhe në Kroaci forcat e djathta janë
në rritje. Presidentja kroate Kolinda
Grabar-Kitaroviç vjen nga Unioni
Demokratik Kroat (HDZ) i themeluar
nga presidenti Franjo Tuxhman (1990-
99), dhe kjo parti është e sigurt që të
përmbysë socialdemokratët në zgjedh-

jet e përgjithshme pas gjashtë muajsh.
Për një pjesë të kroatëve, HDZ gjith-

monë do të lidhet me skandalet e
mëdha të korrupsionit që e çuan liderin
e partisë dhe ish-kryeministrin Ivo
Sanader në burg për 8.5 vjet, dhe për
nacionalizmin e fortë që lidhet me Tux-
hmanin. Megjithatë, Sanader do të
rigjykohet, pasi gjykata kushtetuese e
Kroacisë vendosi muajin e kaluar që
gjyqi i tij më 2010 nuk kishte qenë i
drejtë dhe, së bashku me ndryshimin
e shanseve të HDZ, shumë nga patri-
otët e tij mendojnë se po rishfaqet dhe
nacionalizmi.

Në maj, Grabar-Kitaroviç vizitoi
Bleiburg-un në Austri për të nderuar
anëtarë të ustashëve, serbë e sllovenë
bashkëpunëtorë të nazistëve, dhe
mijëra guerile civile komuniste të
masakruar aty në fund të Luftës së
Dytë Botërore. Memoriali tërheq ul-
tranacionalistë, të cilët reklamojnë
simbolet me krenari dhe përdorin slo-
ganet e ustashëve, të cilët vranë qin-
dra mijëra serbë, çifutë, romë dhe
kundërshtarë kroatë, dhe krijuan ka-
mpe përqendrimi si ai në Jasenovac.

Më shumë se 80 000 mijë viktima
u përkujtuan në atë kamp, 110 km në
jug të kryeqytetit kroat, Zagreb, në prill
në një ceremoni ku mori pjesë kryem-
inistri socialdemokrat Zoran Mil-
anoviç, por jo Grabar-Kitariviç.

Kritikët thonë se HDZ ka një qën-
drim të paqartë ndaj ustashëve dhe
inkurajon të djathtën ekstreme në
Kroaci, kombëtarja e futbollit e të cilës
do t'i luajë dy ndeshjet e ardhshme në
shtëpi në stadiumin bosh, pasi në një
ndeshje në qershor në fushë ishte
vizatuar një sëastika [simboli nazist].

Milorad, Pupovaç, një akademik,
politikan liberal veteran dhe kryetari
i Këshillit Kombëtar të Serbëve të Kroa-
cisë, thotë se rrëshqitja e vendit djath-
tas është e dukshme në gjithçka, nga
fushata për të hequr shkrimet në ser-
bisht-cirilike nga tabelat e rrugëve në
lindje të Kroacisë te rritja e ndikimit
të Kishës Kroate në çështjet sociale.

Në shoqëri po kthehet frika. Frika
që e bën shumicën të mos veprojë ndaj
incidenteve, dhe frikëson minoritetin",
i tha Pupovaç The Irish Times.

"Këtë vit në Srebrenicë mësova
shumë. Mësova që ne [në ish-
Jugosllavi] jemi ende në luftë, dhe sër-
ish të udhëhequr nga banditët. Tani ata
nuk luftojnë domosdoshmërisht për
territore, por për vlera dhe mendje".

 /The Irish Time/

Nëndrejtori i shkollës dhe komuniteti
jet midis komunitetit dhe personelit të shkollës.Ai siguron një
klimë bashkëpunimi midis shkollës dhe mjedisit rrethues me
qëllim që të mundësojë progresin dhe zhvillimin në arritjet
profesionale të mësuesve dhe nxënësve. Ashtu si drejtuesi i
shkollës edhe nëndrejtori është në kontakt të përhershëm me
nxënësit.Ai ndihmon në afrimin e kushteve me qëllim që të
gjithë të gëzojnë të drejtën për edukim dhe shkollim.Organizimi
i aktiviteteve të ndryshme nga shkolla si
eskurisonet,konkurset,garat sportive dhe evenimente të ndry-
shme si me stafin pedagogjik ashtu edhe me nxënësit e ven-
dosin nëndrejtorin e shkollës në një rol kyç dhe shumë të rëndë-
sishëm në afrimin e komunitetit me shkollën. Në një artikull
të botuar para disa ditësh ku flisja për rëndësinë e hapjes së
shkollave si qendra komunitare kam deklaruar dhe për
mundësinë e vendosjes së ambienteve të shkollës si
biblioteka,terenet sportive në funksion të vetë komunittetit.
Edhe në këto raste del në pah figura e nëndrejtorit të shkollës
në kontakte të vazhdueshme me nxënësit  apo dhe  vetë
prindërit duke qenë gjatë gjithë kohës në kontakt me men-
dimet dhe sugjerimet e tyre për një bashkëpunim më të gjërë
dhe një përfshirje më të madhe të komunitetit në shkollë. Nën-
drejtori i shkollës nuk ka thjeshtë një funksion ndërmjetësi
apo këshilluesi por ai shkon dhe më thellë duke u bërë pjesë e
dinamikës së përditshme midis stafit pedagogjik dhe nxënësve
në shkollë.Duke pasur parasysh se këto individ vijnë nga ko-
munitete të ndryshme shkolla shëndrrohet në një udhëkryq
komunitetesh ndërsa nëndrejtori bëhet  rol kyç në mbarëva-
jtjen midis këtyre përplasjeve dhe ai është një urë e fortë lidhëse
midis stafit pedagogjik dhe problemeve të nxënësve me drej-
tuesin e shkollës, që gjithashtu është pjesë shumë e rëndë-
sishme e këtij labirinthi që mban jo vetëm individ të
ndryshëm,jo vetëm kultura të ndryshme,por diçka më të mad-
he se kaq,një ndërthurje unike e komuniteteve të ndryshme
që kërkojnë një guidë shumë të fuqishme për të gjetur drejtimin
e duhur.Për të gjitha këto dhe arsye të tjera të pa thëna në
këtë shkrim mendoj se roli i nëndrejtorit të shkollës do të jetë
në vazhdimësi mjaft i rëndësishëm në aktivitetin e përdit-
shëm të shkollës dhe komunitetit.

Klodiana Muça
Ish praktikante  gjimnazi "Aleks Buda" Tiranë
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SHËNDETI

Dhimbja e shpinës
është një fenomen
që mund të jetë

shqetësues për shumë perso-
na. Nesë jeni pjesë e person-
ave të cilët vuajnë nga dhimb-
ja e shpinës është e rëndë-
sishme që të përdorni një re-
cetë natyrale, ku përbërës

Qumështi është një
produkt qëndihmon
në mbrojtjen e qel-

izavetë trurit. Sipas një kërki-
mi të realizuar nga disa studi-
ues të SHBA-së thuhet se rreth
tre gota qumësht në ditë mund
të ndihmojnë për uljen e rrez-
ikut të çrregullimeve të trurit.

Sipas tyre antioksidanti që
ndodhet në qumësht me em-
rin glutaljon ndihmon në
mbrojtjen eqelizave të trurit,
gjitrhashtu dhe në mbrojtjen
ndaj sëmundjeve Alzheimer
dhe Parkinson.

Antioksidani në fjalë ndih-
mon uljen e dëmeve që radika-

A e keni ditur se kompli-
mentet, fjalët e bukura dhe
lëvdatat stimulojnë trurin?

Ai i përjeton si shpërblim
kështu që njerëzit e kompli-
mentuar mundohen edhe më
shumë. Rritet edhe vetëbesi-
mi dhe puna bëhet edhe më e

Dhimbja e shpinës,
ja receta e duhur

kryesor është xhenxhefili.
Për të përgatitur këtë re-

cetë është e rëndësishme që
të grini në katrorë të vegjël
rreth 100 gramë të rrënjës së
freskët të xhenxhefilit dhe
përvëloni me ujë. Kur të ftohet
uji deri në temperaturë
trupore, nxirreni xhenxhefilin,

vendoseni në një copë garzë
dhe vendoseni në vendin që ju
dhemb. Përforcojeni dhe lëre-
ni që të veprojë gjatë gjithë
natës. Dhimbja do të duhej të
largohej që të nesërmen.

Nëse ende keni dhembje,
përsëriteni këtë procedurë
edhe disa herë.

Si ndikojnë komplimentet në trurin e njeriut?!
mirë. Lëvdatat janë të
mirëseardhura edhe në dashu-
ri, punë edhe në mes miqve,
pohojnë shkencëtarët e Insti-
tutit shkencor nacional japon-
ez. Ata kanë dëshmuar se si
truri fjalët e bukura dhe lëv-
datat i sheh si shpërblim sho-

qëror dhe reagon në mënyrë të
ngjashme sikur të kishim
marrë dhuratë me të holla,
shkruan "Daily Mail".

Ata kanë vëzhguar grupin
prej 47 të anketuarve të cilët
kanë kryer detyra në kompjut-
er dhe kanë zbuluar që ata të
cilët kanë marrë komplimente
për punën kryer, detyrat e
ardhshme i kanë kryer edhe
më mirë dhe me motivim më
të madh. Ata të cilët nuk kanë
marrë komplimente për punë
e tyre detyrat i kanë kryer në
nivel të njëjtë si më herët.

Kjo vërteton piramidën e
nevojave të psikologut të fam-
shëm Abraham Masloë. Sipas
saj, vetëbesimi që bazohet në
shpërblimet dhe avancimet
është jashtëzakonisht i rëndë-
sishëm për të gjithë njerëzit.
Ai është faktori kyç në jetë,
ndërsa arrihet përmes punës,
hobit ose çfarëdolloj veprimi
tjetër. Punën tonë të mirë e
njohim edhe vetë ne, por e
njeh në radhë të parë mjedisi
i cili me lëvdatat e veta ngrit
vetëbesimin tonë, ka thënë
Masloë.

Njerëzit të cilët nuk kanë
vetëbesim ndihen më të paaftë
dhe për këtë arsye nuk kanë
as motiv për punë, ndërsa ko-
mplimentet janë ilaçi i duhur
për vetëbesim të ulët, kanë
shpjeguar shkencëtarët japon-
ezë.

Kafeja në të kaluar është
njohur si një pije që redukton
oreksin, por një gjë e tillë ësh-
të e gabuar. Sipas një studimi
të realizuar më së fundmi, i
cili dëshmon se kafeja në të
vërtetë nuk ka ndonjë efekt
në oreks.

Studimi është kryer nga një
grup i shkencëtarëve austra-
lianë, ku u përfshinë një grup
prej nëntë femra, të cilat katër
herë gjatë ditës kanë shkuar
në laborator. Çdo herë atyre iu
janë dhënë tri gjëra; mëngjes
standard, placebo ose pilulë me
kafeinë dhe dy pije, ujë ose
kafe pa kafeinë.

Gjatë studimit, sh-
kencëtarët kontrolluan
frymën, gjakun, dhe ndjenjën

Studimi: Si të shmangim
çrregullimet e trurit

let e lira i japin qelizave të tru-
rit. Dr Debra Sullivan u shpreh
se: "Mendonim se qumshti ish-
te një produkt që ndihmonte
në zhvillimin e kockave dhe
muskujve, por përfundimet e
kërkimit treguan që ai ndikon
pozitivisht edhe ndaj trurit".

Studiuesit për të arritur në
këto përfundime, sipas AA,
kanë bërë disa prova tek disa
të rritur duke vërejtur trurin
dhe mënyrën e të ushqyerit.
Tek personat të cilët pinin
rreth tre gota qumësht në ditë
u vërejt një sasi më e madhe
antioksidani të titulluar si
glutaljon.

Ndikimi që ka kafja
në oreksin e njeriut

e oreksit të tyre në mes të
racioneve. Ata donin për të
zbuluar se si kafe ndikon në
oreks, nëse ajo në fakt e
zvogëlon apo edhe mund të
rrit oreksin.

Pavarësisht se çfarë pije
kanë konsumuar, me kaf-
einë ose pa të, gratë kishin
të njëjtin oreks dhe kanë
ngrënë të njëjtën sasi të ush-
qimit. Sigurisht, ky studim
ka pasur kufizimet e veta dhe
ka nevojë për të bërë prova të
reja, por shkencëtarët aus-
tralianë pohojnë se ekziston
një bazë shumë e mirë për një
bindje të re se kafeja nuk do
t'ju bëjë më pak të uritur dhe
në këtë mënyrë edhe më të
hollë.


