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Halil RAMA
 
 Qytetarët shqiptarë me të dre-

jtë vote do t’iu drejtohen kutive të 
votimit më 18 qershor të këtij viti 
për të dhënë verdiktin e tyre për 
legjislativin e ri. Sipas dekretit që 
mban numrin 9883, kreu i shtetit 
Bujar Nishani ka përcaktuar ditën 
kur votuesit do të zgjedhin qeverinë 
që do t’i drejtojë në katër vitet e ar-
dhshme (2017-2021). 

Për vetë situatën kaotike të par-
lamentit aktual, të shkaktuar krye-
sisht nga prezenca në të e ekspo-
nentëve me të shkuar kriminale, 
përgatitja për zgjedhjet e ardhshme 
parlamentare është e një rëndësie je-
tike. Në këto kushte OBVL u kërkon 
partive politike që të zbatojnë me 
përpikmëri Ligjin për Dekriminal-
izimin, për të sjellë në legjislativin 
e ri shqiptar intelektualë me integ-
ritet moral e profesional, të denjë 
për të përmbushur misionin e tyre.

Tashmë pritet që partitë parla-
mentare shqiptare të intensifiko-
jnë përpjekjet për përmirësimin e 
Kodit Zgjedhor,  që do të aplikohet 

Organizata e Bashkuar e Veteranëve të LANÇ (OBVL) edhe gjatë vitit 
2017 do të ketë si objektiv kryesor ruajtjen dhe transmetimin te brezi i 
ri të vlerave të kësaj lufte legjendare që e renditi Shqipërinë në krahun 
e fi timtarëve të Luftës së II-të Botërore

Forcat e Arma-

tosura u bënë 

pjesë e aktivite-

tit të organizuar 

nga Ministria e 

Mirëqenies So-

ciale dhe Rinisë FAQE 2

Si e përballoi Ushtria 

UNÇL shqiptare 

Operacionin armik të 

Dimrit ‘1943-1944

Ing. Myfi t GUXHOLLI FAQE 4

Përfaqësuesja e Lartë 

e BE-së për Politikë 

të Jashtme në mesin 

e 12 ngjarjeve të vitit 

2016-të përmend nën-

shkrimin e MSA-së...
FAQE 12

REFERATI

FAQE 5

Nga Sakip  Cami

Kohët e fundit Këshilli i Qarkut të Dibrës nderoi me 
titullin e lartë “Nderi i Qarkut” Dr. Mehdi Canin, mjeku 
dhe drejtori i parë i Spitalit të Bulqizës si dhe mjek dhe 
drejtor për një kohë të gjatë i spitalit të Peshkopisë. Cere-
monia e rastit u zhvillua në qytetin verilindor në prani të 
qindra kolegëve, qytetarëve dhe të afërmëve të tij. 

 Xhemal Meçi - “Mjeshtër i Madh” 
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Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e 
Armatosura u bënë pjesë e aktivitetit 
“Festat duan dashuri”, të organizuar 
nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe 
Rinisë, me rastin e Vitit të Ri 2017.

Në kuadër të këtyre aktiviteteve, 
ministrja e Mbrojtjes znj. Mimi Kodhe-
li ishte në Shtëpinë e Fëmijëve “Zyber 
Hallulli” në kryeqytet, ku bashkë me 
nënkryetaren e Bashkisë së Tiranës 
znj. Brunilda Paskali, shpërndanë 
dhurata për fëmijët e kësaj qendre.

Fillimisht të pranishmit ndoqën 
programin artistik, me vjersha, këngë 
dhe kërcime, të përgatitur nga fëmijët 
e Shtëpisë “Zyber Hallulli”.

Më pas ministrja Kodheli, si një 
ish - nxënëse e shkollës “Kosova”, 
tregoi lidhjen e veçantë që ajo ka me 
këtë institucion. “Kam qenë prezent 
këtu çdo fundviti, pasi kam një lidh-
je të veçantë me këtë institucion. Kam 
pasur fatin të shkoj në shkollën fi l-
lore krejt pranë institucionit, shkollën 
‘Kosova’ dhe ishte traditë që në klasat 
tona të kishte gjithmonë fëmijë që vi-
nin nga ky institucion. Kështu që unë 
jam rritur me fëmijë që vinin nga ky 
institucion dhe i kujtoj akoma emrat 
e tyre.” - u shpreh znj. Kodheli, e cila 
foli edhe për nevojën që këto shtresa 
të shoqërisë kanë për përkujdesjen jo 
vetëm të strukturave shtetërore, por 
të të gjithë shoqërisë. “Unë do t’i bëja 
një apel të gjithë qytetarëve, ta kthejnë 

Z
ëvendësministri i Mbrojtjes, z. 

Petro Koçi ishte në batalionin 

e parë të këmbësorisë (b1k) në 

Vaun e Dejës, ku mori pjesë në aktivitetin 

e zhvilluar me rastin e Vitit të Ri 2017, për 

fëmijët e ushtarakëve të këtij batalioni. 

Gjatë këtij aktiviteti nuk munguan dhu-

ratat për fëmijët e ushtarakëve të këtij 

batalioni, të cilat u fi nancuan nga Fon-

dacioni Shpresa për Botën me ndërmjetë-

simin e Shërbimit Social Shkodër.

Në hyrje të fjalës së tij përshëndetëse, 

zëvendësministri i Mbrojtjes z. Petro Koçi 

shprehu kënaqësinë për pjesëmarrjen në 

këto lloj aktivitetesh, të cilat siç tha ai “na 

japin më shumë energji që të punojmë më 

mirë, që të punojmë më shumë, të puno-

jmë më bukur, në të gjitha detyrat tona, 

përfshi ato ushtarake apo ato civile”.

Zëvendësministri Koçi i cilësoi këto 

festa për fëmijët edhe si një mënyrë për 

të refl ektuar për punën e të rriturve. “Këto 

janë festa ku na tërhiqet veshi ne të rrit-

urve, që të mos mendojmë thjesht për sot, 

kur punojmë, kur veprojmë, kur fl asim, 

por të mendojmë kryesisht për të ardh-

men. Prandaj, një festë ku ka fëmijë është 

një mesazh që na pjekuron të gjithëve, 

qofshin ata që merren me politikën, me 

qeverisjen, ata që janë në profesione të 

tjera, përfshirë edhe ushtarakët.” - tha 

z. Koçi, i cili bëri thirrje për më shumë 

solidaritet, në veçanti për njerëzit në uni-

formë. “Kur jemi kështu bashkë me fëmi-

jë, ndjenja e komunitetit bëhet më e fortë, 

bëhet më aktive dhe sidomos për ush-

tarakët ka një kuptim edhe më të madh, 

sepse ju e dini që shpesh ushtarakët 

janë në situata të vështira, në rrethana 

kërcënuese dhe kjo ndjenja e solidarite-

Forcat e Armatosura u bënë pjesë e aktivitetit të organizuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

FESTAT DUAN DASHURI

kokën më shpesh nga këto instituci-
one apo nga fëmijët në nevojë sepse 
vetëm kështu shoqëria shqiptare do të 
mundet më tepër ta respektojë veten 
për atë çka bën dhe për atë çka mund 
të demonstrojë se është në gjendje të 
bëjë. Të dhënit pak nga vetja për të 
tjerët sidomos për ata që kanë nevojë, 
sidomos për shtresën më vulnerabël të 
shoqërisë që janë fëmijët.”

Më tej ministrja Kodheli vlerësoi 
ministrin z. Blendi Klosi dhe nënk-

ryetaren e Bashkisë së Tiranës znj. 
Brunilda Paskali për organizimin e 
këtij aktiviteti, pa harruar të falendero-
jë edhe Forcat e Armatosura, rolin e të 
cilëve në këtë fushatë e konsideroi si 
shumë të rëndësishëm. “Një faleënder-
im i veçantë i shkon Forcave të Arma-
tosura, të cilët shërbejnë në çdo ditë 
të vitit qofshin këto festa qofshin ditë 
më diell, me shi, me borë, qofshin ditë 
të zymta, apo ditë të gëzuara, nuk ka 
rëndësi. Forcat e Armatosura janë 

gjithmonë në ndihmë të qytetarëve 
shqiptarë dhe janë edhe këtu prezent 
sot për të dhënë një mesazh të fortë 
që vetëm duke i shërbyer shoqërisë ne 
mund të bëjmë gjëra të mira bashkër-
isht dhe të ecim në rrugën që fati na 
ka caktuar të ecim, atë të ndriçimit të 
Shqipërisë, të pasjes më shumë dritë, 
më shumë mirësi, më shumë bujari, 
më shumë dhurata, më shumë pasu-
ri, më shumë ushqim dhe më shumë 
dashuri.” - përfundoi ministrja Kod-
heli. Pas festës dhe shpërndarjes së 
dhuratave, ministrja Kodheli ofroi një 
drekë për fëmijët në mensën e Gar-
nizonit Skënderbej, ku së bashkë me 
zëvendësministrin e Mbrojtjes z. Petro 
Koçi vizituan edhe Muzeun e Forcave 
të Armatosura.

Veç Shtëpisë së Fëmijëve “Zyber 
Hallulli”, Ministria e Mirëqënies So-
ciale dhe Rinisë organizoi aktivitete me 
tematikë “Festat duan dashuri” edhe 
në 27 qendra të tjera të përkujdesit 
rezidencial në të gjithë Shqipërinë. Për 
rreth 500 përfi tues, fëmijë, të mosh-
uar, persona me aftësi të kufi zuar, 
viktima të dhunës dhe trafi kut, që 
qëndrojnë në këto qendra, iu shpërn-
danë dhurata dhe u organizuan fes-
ta, të cilave iu bashkuan kryeministri 
Rama, anëtarët e kabinetit qeveritar, 
deputetë, kryetarë bashkie, partnerë 
mediatikë, organizata qeveritare dhe 
personazhe publikë.

Dhurata edhe për fëmijët e efektivëve të b1k në Vaun e Dejës
tit, e sakrifi cës për tjetrin është shumë e 

rëndësishme, në mënyrë që ne të gjithë 

t’ia dalim mbanë në misione të vështira 

dhe t’ia dalim mbanë pa u prekur kush”.

Duke folur në një festë për fëmijët, 

zëvendësministri Koçi u solidarizua me 

tragjeditë e ditëve të fundit të ndodhura 

në botë: “Sigurisht që ne festojmë dhe 

e kemi të drejtë legjitime që të festojmë, 

por, kur mendojmë ata qindra fëmijë që 

vuajnë në Halep, që humbasin jetën, kur 

mendojmë për ata fëmijë që mbetën pa 

prindër në Gjermani, për ata fëmijë që 

mbetën pa prindërit e tyre ushtarakë apo 

policë në Turqi, atëherë ndërgjegjësimi 

ynë për misionin që kemi bëhet edhe më 

i fortë.” - tha ai.

Në fund të fjalës së tij, zëvendësmin-

istri Koçi, përveç urimit për Vitin e Ri 

2017, ritheksoi edhe njëherë misionin, 

të cilit Forcat e Armatosura dhe Ministria 

e Mbrojtjes i shërbejnë: “Ne jemi të an-

gazhuar që të punojmë, të sakrifi kojmë 

për sigurinë. Ne duam një botë në paqe, 

ne duam një botë në mirëqenie, ne duam 

një botë ku fëmijëve mos t’iu preket as 

fi ja e fl okut. Gëzuar të gjithëve. Paçim 

gjithmonë festa të tilla të bukura, që i 

kanë të gjitha ngjyrat”. Të pranishëm në 

aktivitet ishin edhe drejtoresha e Shër-

bimit Social Shkodër, znj. Valbona Tula, 

përfaqësuesi i Fondacionit Shpresë për 

Botën, z. Alfred Zefi , komandanti i b1k 

nënkolonel Ali Mali, ushtarakë dhe fëmi-

jët e tyre.

në zgjedhjet e vitit 2017, si një nga 
kushtet e ndërkombëtarëve lidhur 
me zhvillimin demokratik të vendit.

OBVL shpreh shqetësim për fak-
tin se ende nuk janë miratuar ndry-
shimet e nevojshme në Kodin Zgjed-
hor, sipas rekomandimeve të OSBE/
ODHIR.

Zgjedhje të lira?!
Sipas Dekretit të Presidentit Nis-

hani zgjedhjet do të zhvillohen pas 
pesë muajsh dhe ende nuk është 
hartuar projekti i ndryshimeve që 
duhet t’i bëhen Kodit Zgjedhor duke 
u mbështetur sidomos në rekoman-
dimet e OSBE/ ODIHR-it. 

Është kjo arsyeja që OBVL e sheh 
të arsyeshme t’i sugjerojë Komis-
ionit të Posaçëm Parlamentar për 

reformën zgjedhore të krijuar qysh 
me 15 Dhjetor 2015, të intensifikojë 
punën e tij me synim hartimin e një 
projekti cilësor dhe me formulime 
të qarta që të mos lejojmë keqin-
terpretime. Zgjedhjet e lira janë do-
mosdoshmëri pasi ato janë kushti 
themelor për çeljen e negociatave 
për anëtarësimin e Shqipërisë në 
BE.

(Vijon nga faqja 1)
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Nga Halil RAMA

Vitin e kaluar, historiku i OBVL u 
pasurua nga një axhendë e ngjeshur 
veprimtarishë përkujtimore e festive, të 
cilat kulmuan me mbledhjen jubilare me 
rastin e 90-vjetorit të ditëlindjes së Znj.
Liri Belishova. Një bilanc pozitiv veprim-
tarishë e rendit këtë organizatë ndër më 
progresistet e rangut të saj.

NDERIMI PËR NDERIN E KOMBIT
Kosova e lirë, siç e ka përcaktuar 

dhe në librin me kujtime është ëndrra 
e jetës të Heroit të Popullit dhe Nderit të 
Kombit, Rrahman Parllaku. Kur i duhej 
edhe më pak se një muaj për të arritur 
në kuotën e 97 viteve jetë, gjenerali, tek i 
cili ulet këmbëkryq historia, mori sërish 
rrugën për në Gjakovë, nga ku ka kuj-
tim një plagë lufte. Por këtë radhë, jo për 
të kujtuar atë plagë, por për të nderu-
ar, një nga bashkëluftëtarët e shokët 
e tij të paharruar, Heroin e Popullit, 
Fadil Hoxha.  Pikërisht në 100-vjetorin 
e lindjes së këtij burrështetasi, Nderi i 
Kombit pritet me nderim e respekt të 
jashtëzakonshëm, siç i takon simbolit 
të qëndresës gjatë LANÇ e në burgjet e 
diktaturës. Mirëseardhjen ia urojnë në 
fi llim veprimtarët e shquar të Shoqatës 
të Veteranëve të LANÇ të Kosovës, dega 
Gjakovë, Xhevat Koshi e Skënder Hox-
ha. Më pas atë e rrethojnë me dashuri 
e respekt të jashtëzakoshëm, jo vetëm 
veteranë e pasardhës të tyre, por edhe 
dhjetra të rinj e të reja gjakovare. E 
përqafojnë me mall, kreu i veteranëve 
kosovarë Zija Mulhaxha, akdemiku i 
shquar Jusuf Bajraktari, publicisti e 
shkrimtari i shquar Veton Surroi, vep-
rimtarja e mirënjohur e Shoqërisë Civile, 
Drita Rexhepi e të tjerë personalitete të 
njohura të botës akedemike e kulturore 
të Gjakovës. Kjo pritje është emocio-
nuese e njëherazi edhe mbresëlënëse, 
jo vetëm për gjeneralin – legjendë në 
kufi rin e dy kohëve, por edhe për va-
jzën Tatjanën, si dhe për mua e kolonel 
Destan Doçin që e shoqërojnim në këtë 
vizitë historike. Paraditen e 19 Marsit 
2016, gjeneral Parllaku do të ishte i 
rrethuar nga qindra bashkëkohës, per-
sonalitete të Kuvendit Komunal të Gja-
kovës, familjarë, miq e të afërm të Fadil 
Hoxhës, që kishin ardhur tek varrezat 
ku prehet Heroi i Popullit. I përlotur, 
pasi ka vendosur një tufë me lule mbi 
varret e Vahide e Fadil Hoxha, gjeneral 
Parllaku do të shprehej se nderimi për 
këta dy bashkëshortë, protagonistë të 
kohës së LANÇ dhe të të drejtimit in-
stitucional të Kosovës është nderim për 
Historinë e lavdishme të Kombit tonë. 
Gjatë gjithë vitit të shkuar, kreu i OBVL 
vijoi me angazhimin e tij intensiv për të 
takuar personalitete shqiptare e kosova-
re, për të mundësuar nderimin e bash-
këluftëtarit të tij, Fadil Hoxha, të këtij 
burri të shquar të Kosovës e gjithë kom-
bit tonë, që hyri në histori si personalite-
ti që e bëri Kosovën, pjesë kushtetuese 
të ish Federatës Jugosllave. Si i tillë, Ai 
do të mbetet në histori si një nga fi gurat 
e shquara të kombit tonë.

 
TAKIME MBRESËLËNËSE NË 

ZABLJAK

Të një rëndësie të veçantë ishin 
pjesëmarrja e delegacioneve të OBVL, të 
kryesuara nga kryetari Rrahman Parl-
laku - Hero i Popullit dhe nderi i Kombit, 
në takimin e organizuar nga Federata 
Botërore e Veteranëve në Zabljak-Mali 
i Zi. Në këtë Konferencë ndërkombëtare 
ku Organizatat e veteranëve të vendeve të 
rajonit shprehën angazhimin në betejën 
për paqen e sigurinë globale, fjala e kreut 

OBVL - Bilanc pozitiv në 2016, 
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të OBVL të LANÇ të Shqipërisë shërbeu 
si burim frymëzimi për pjesëmarrësit e 
shumtë. Përfaqësimi i OBVL ishte vër-
tetë dinjitoz. Gjeneral Parllaku, Hero i 
Popullit dhe Nderi i Kombit shqiptar, u 
ndoq me vemendje maksimale dhe in-
teres të veçante nga perfaqesues të org. 
të veteranëve të LANÇ të Europës Jug-
lindore, në Konferencen nd/kombetare 
per luftën kunder terrorizmit, që u mba-
jt ne Zabljak. Bashkë me historianin e 
njohur Nikolla Sudar, u ndjemë vërtetë 
krenarë që ishim pjesë e këtij delega-
cioni në një takim kaq të rëndësishëm 
ndërkombëtar.

AKADEMI JUBILARE PËR LIRI 
BELISHOVËN

Më 14 tetor 2016, OBVL organiz-
oi Akademinë Jubilare me rastin e 
90-vjetorit të ditëlindjes së Znj.Liri be-
lishova. Në këtë takim festiv u eviden-
tua aktiviteti politik dhe shoqëror i Liri 
Belishovës, spikatja e saj në luftë, por 
dhe pas luftës, si një politikane që nisi të 
dallonte që në rininë e saj nga kontribu-
toret e kohës. Kryetari i OBVL-së, gjen-
eral Rrahman Parllaku, evidentoi faktin 
se jeta e Belishovës është e mbushur 
me vuajtjet e saj si dhe të familjes pas 
internimit e burgosjes së bashkëshortit 
Maqo Çomo. Prof.Dr. Ana Lalaj, që ka 
trajtuar shkencërisht më mirë se kush-
do historinë e LANÇ-it dhe të pasluftës,  
ndër të tjera tha se e sheh jetën dhe vep-
rimtarinë e Belishovës në tri kohë. 

Portreti i Liri Beloshovës na shpalos 
një pjesë të historisë kombëtare që na 
bën të ndjejmë emocione. Pikërisht këto 
emocione i përcolli në këtë takim prom-
ovues edhe Kryetari i Shoqatës të Vet-
eranëve të LANÇ të Kosovës, z.Zija Mul-
haxha, artistet e Popullit Tinka Kurti e 

Margarita Xhepa, si dhe deputetja dhe 
shkrimtarja disidente kosovare, Flora 
Brovina.

Ndërkohë libri i publicistit dhe 
shkrimtarit Halil Rama, me titullinin 
sinjifi kativ: “LIRI BELISHOVA - GRU-
AJA QË SFIDOI DIKTATURËN” erdhi 
si një dhuratë e çmuar për të në këtë 
ditëlindje të 90-të të saj..

25-VJETORI I MBROJTËSVE 
SHQIPTARË TË KROACISË

Në muajt në vijim, më 10 Nëntor 2016  
kemi përfaqësimin dinjitoz të OBVL  në 
takimin përkujtimor me rastin e  25 
vjetorit të mbrojtësve shqiptarë të Kroa-
cisë dhe në 25 vjetorin e rënies së Bog-
danovcit (fshat pararojë në mbrojtjen e 
Vukovarit) nën organizimin e Shoqatës 
Shqiptare të Mbrojtësve të Kroacisë në 
Luftën Atdhetare, ku në bashkëpun-
im me komunën e Bogdanovcit dhe 
nën patronatin e presidentes Kolinda 
Grabar Kitaroviç u përkujtuan civilët 
dhe mbrojtësit e vrarë e të zhdukur kro-
at e shqiptarë. Delegacioni i Republikës 
së Shqipërisë u udhëhoq nga ambasa-
dori Ilir Melo dhe gjenerali 98 vjeçar 
Rrahman Parllaku (Hero i Popullit dhe 
Nderi i Kombit). Bashkë me gjeneral 
Parllakun, njëherësh dhe kryetar i Or-
ganizatës të Bashkuar të Veteranëve të 
LANÇ  (OBVL), ishin dhe nënkryetari i 
kësaj organizate, kolonel Myfi t Guxholli, 
si dhe vajza e gjeneral Parllakut, Znj.Ta-
tiana Parllaku.

PAJTIMI KOMBËTAR SI DOMOS-
DOSHMËRI HISTORIKE

Një vëmendje të veçantë kryesia e 
OBVL i ka kushtuar çështjes së Pajtimit 
Kombëtar. Kryetari i OBVL, Rr.Parllaku 
në fi llim të muajit nëntor 2016 u drejtoi 

një thirrje publike krerëve më të lartë të 
shtetit, legjislativit dhe ekzekutivit, që të 
lënë mënjanë grindjet e përçarjet dhe të 
kontribuojnë konkretisht për Pajtimin 
Kombëtar. Në emër të Organizatës të 
Bashkuar të Veteranëve të LANÇ që e 
drejton prej 19 vitesh, gjeneral Parllaku  
përshëndeti Rezolutën e miratuar në 
Parlament, me të cilën dënohen krimet 
e diktatorit Enver Hoxha kundër Klerit, 
por kjo, sipas tij është e pamjaftueshme, 
sa kohë atij ende i njihen Dekoratat që 
i dha vehtes së tij, sa qe gjallë dhe Titu-
jt e Nderit që i akordoi pasardhësi i tij, 
Ramiz Alia.

Për këtë qëllim madhor, kreu i OBVL 
vijoi takimet në fundvitin e shkuar me 
kryetarin e Kuvendit të RSH, Ilir Meta si 
dhe me kryetarin e Këshillti të Qarkut 
Tiranë, z.Aldrin Dalipi, ku gjeti mirëk-
uptimine  tyre. Meta e Dalipi vlerësuan 
rolin që luan gjeneral Parllaku, si me-
moria historike e kombit.

OBJEKTIVA KONKRETE PËR 
2017-tën

Organizata e Bashkuar e Veteranëve 
të LANÇ (OBVL) edhe gjatë vitit 2017 
do të ketë si objektiv kryesor ruajtjen 
dhe transmetimin te brezi i ri të vler-
ave të kësaj lufte legjendare që e renditi 
Shqipërinë në krahun e fi timtarëve të 
Luftës së II-të Botërore.. Ashtu si edhe 
në 22 vitet e veprimtarisë së saj, që nga 
themelimi, OBVL do t’i përkushtohet 
vlerësimit realisht të historisë së luftës 
së lavdishme Nacional Çlirimtare, duke 
synuar që të shmangë shtrembërimet 
e periudhës së regjimit diktatorial të 
E.Hoxhës, mohimet dhe politizimet e 
bëra nga historiografë të atij regjimi, 
por edhe me qëllim të caktuar nga in-
dividë që kërkonin lavdi dhe pushtet të 
pamerituar. Ndërkohë OBVL vazhdon 
misionin e saj historik.  Gazeta Vetera-
ni, organ i OBVL pasqyron vazhdimisht 
veprimtarinë e kësaj organizate dhe ka 
ndihmuar në realizimin e objektivave 
dhe detyrave të saj. Përveç përvjetorëve 
të shokëve të rënë në luftë, të push-
katuarit nga diktatura, të vdekurit në 
burgje e internime, si dhe të fi gurave 
patriotike me kontribute të veçanta në 
luftrat për liri kombetare, përkujtimor-
eve të shokëve që kanë vdekur gjatë 
kësaj periudhe, veprimtarive të tjera në 
bashkëpunim me pushtetin vendor në 
përjetësim të LANÇ, OBVL u bë promo-
tor në mbrojtje të luftës së UÇK dhe të 
luftës së Kosovës, të mbrojtjes së të dre-
jtave të shqiptarëve në Kosovë, Preshevë, 
Maqedoni, Mal të Zi,të komunitetit çam 
etj.  Kryetari i OBVL-së, gjeneral Rrah-
man Parllaku – Hero i Popullit dhe Nderi 
i Kombit, ruan në kujtesën e tij fi gurat 
e paharruara drejtuese të kësaj shoqa-
te si: Ramadan Vraniqi, Xhevdet Pula 
e Vahide Hoxha, me të cilët ka patur 
bashkëpunim të frytshëm. Ndërsa tani 
ai ndjehet i nderuar që bashkëpunon 
me të respektuarit Zija Mulhaxha, Pa-
jazit Nushi e anëtarë të tjerë të Kryesisë 
të kësaj shoqate, bashkëpunim që ka 
rezultuar në veprimtari të përbashkëta 
si në Shqipëri dhe në Kosovë.

Organizata e Bashkuar e Veter-
anëve të LANÇ të popullit shqiptar 
është anëtare e Federatës Europiane e 
Botërore të veteranëve. Me pjesëmarr-
jen dhe aktivitetet e këtyre federatave, 
jo vetëm në Europë, por edhe në Mal-
jazi, në Johanesburg, Marok etj ka bërë 
të njohur kontributin e popullit shqiptar 
në Luftën e II Botërore dhe të luftrave 
për liri të popullit tonë në Kosovë, Ma-
qedoni e deri dhe kontributin që japim 
sot në mbrojtje të paqes në kuadrin e 
NATO-s.
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Në fundin e vitit 1943, Ushtria Nacio-
nalçlirimtare ishte rritur e forcuar dhe go-
diste pa pushim armikun. Në këtë kohë, 
e favorizuar dhe nga kushtet e jashtme 
si fi toret e Ushtrisë Sovjetike dhe të Ale-
atëve, Ushtria Nacionalçlirimtare kishte 
çliruar edhe mjaftë qytete si Dibra, Pe-
shkopia, Kruja, Berati, Gjirokastra dhe 
harta e teritoreve të çliruara po shtrihej 
deri në Vlorë. Po rrezikoheshin rrugët e 
Lëvizjes së Ushtrisë Naziste. Kjo gjendje e 
shqetësonte shumë komandën gjermane. 
Në këto kushte, kryekomandanti i forcave 
naziste gjermane deklaronte : “Deri tani ne 
i kemi besuar mikpritjes dhe besës shqip-
tare, por nuk mundemi të durojmë më 
gjatë sulmet; duhet të marrim masa për 
sigurinë tonë”. Në të njejtën kohë, qeveria 
tradhtare e Tiranës, u vu drejtpërdrejt në 
shërbim të okupatorit dhe mobilizoi forcat 
e veta për të asgjësuar forcat partizane. 
Gjermanët  iu vunë punës për përgatitjen 
e një operacioni ushtarak të përgjithshëm 
në Shqipëri. Qëllimi i këtij operacioni syn-
onte asgjësimin e UNÇL dhe shkatërrim-
in e këshillave Nacionalçlirimtare, për të 
vendosur pushtetin e bashkëpunëtorëve 
të tyre.

Forcat naziste gjermane që vepronin 
në Shqipëri u përforcuan me forca të tjera 
të ardhura nga Greqia e Jugosllavia dhe 
që hynin në përbërjen e katër divizion-
eve gjermane (297, 181, 21, 104.) Efek-
tivi i këtyre forcave armike arrinte rreth 
30.000 veta, përveç afro 12.000 forca të 
Ballit Kombëtar e Legalitetit. Komandan-
ti i Përgjithshëm i Operacionit ishte gjen-
erali nazist Fehm. Ndërsa forcat e UNÇL 
arrinin rreth 20.000 luftëtarë; shumica 
e tyre të inkuadruar në batalione, grupe 
e brigade të rregullta (4 brigada, 9 grupe 
dhe 17 batalione). Armatimi i tyre ishte i 
thjeshtë: pushkë automatike, mitralozë 
të lehtë e të rëndë. Burimi kryesor i fur-
nizimit të forcave partizane me veshm-
bathje, ushqim dhe municion ishte pop-
ulli ndërkohë që llogaritej edhe furnizimi 
nga aleatët dhe kapja në luftë e depove 
dhe  materialeve të ndryshme të armikut. 
Ajo kishte moral shumë ta lartë dhe di-
siplinë të shëndoshë e të ndërgjegjëshme 
sepse partizanët luftonin për një gjë të 
shenjtë, çlirimin e atdheut.

Komanda gjermane, pasi kishte për-
punuar planin e operacionit dhe kishte 
bërë përgatitjet e nevojshme fi lloi nga 
zbatimi i tij qysh në Nëntor 1943 duke 

Faqe të lavdishme nga lufta heroike e Ushtrisë Nacionalçlirimtare

Si e përballoi Ushtria UNÇL shqiptare 
Operacionin armik të Dimrit 1943-1944

sulmuar UNÇL në zonën e Pezës dhe 
pastaj me radhë në zonat e Dibrës, Mal-
lakastrës, Çermenikës, Shëngjergj-Mar-
tanesh, Korçës, Beratit, Gjirokastrës dhe 
Kurvelesh-Salari-Mesaplikut.

Pas disa goditjeve të vogla, komanda 
gjermane nazifashiste, kolaboracionistët e 
armatosur deri në dhëmbë goditjen krye-
sore e dhanë kundër forcave të Brigadës 
së 3-të dhe Grupit të Pezës. Forcat armike 
sulmuan nga drejtimet: Tirana, Ndroqi, 
Shijaku, Kavaja, Rrogozhina e Peqini me 
qëllim rrethimin dhe asgjësimin e forcave 
partizane. Këto të fundit, megjithëse të ar-
matosura me armë të lehta, pa ushqime 
dhe veshmbathje, në kondita dimri luftu-
an me trimëri të rrallë.

Shtabi i Përgjithshëm, duke vlerësuar 
rezistencën e armikut vendosi që Brigada 
e 3-të të kalonte në zonën e Çermenikës 
duke manovruar për të çarë rrethimin. Në 
të njejtën kohë, Grupi i Pezës u urdhërua 
të luftonte me grupe të vogla kundër 
forcave armike të dislokuara në zonën e 
Pezës. Ushtria nazifashiste mundi të për-
shkonte zonën e Pezës gjatë operacionit. 
Këtu ajo dogji, vrau e shkatërroi, por par-
tizanët e Pezës nuk mundi t’i asgjësonte.

PARTIZANËT I ZBATUAN ME 
PËRPIKMËRI DETYRAT

Pas operacionit të Pezës, okupatorët 
nazistë kryen sulme kundër forcave par-
tizane të Dibrës e Peshkopisë. Edhe këtu 
partizanët luftuan me trimëri, por në 
pamundësi manovrimi në ato zona, de-
tashmentet partizane në kondita të dis-
favorshme karshi armikut marrin urdhër 
për tu tërhequr dhe të kalonin në dre-
jtim të Shqipërisë së Mesme e të Jugut. 
Njëkohësisht edhe zona e Tropojës nuk 
shpëtoi nga operacioni duke u sulmuar 
nga forcat gjermane dhe ato të Xhaferr 
Devës të cilat pasi e shkelën, e dogjën, 
plaçkitën popullin, arrestuan dhe rrahën 
në gjithë zonën e Malësisë.

Operacioni në krahinën e Mallakas-

trës u krye me forca të mëdha. U push-
tua Berati dhe u vazhdua për në drejtim 
të Mallakastrës ku ishte përqëndruar 
njësia më e madhe luftarake e UNÇL për 
atë kohë, Brigada e I-rë. Forcat gjermane 
në bashkëpunim me ato kolaboracioniste 
sulmuan në drejtim të Fierit e Beratit. Në 
Gllavë sulmuan forcat kolaboracioniste 
sëbashku me ato naziste gjermane. Pra, 
forcat partizane ishin të rrethuara nga të 
gjitha anët. Mjaftonte një gabim i vogël 
dhe forcat partizane të asgjësoheshin.

Komanda e Brigadës së I-rë, nën dre-
jtimin e shokut Mehmet Shehu e vlerësoi 
drejt situatën dhe mori vendimin për të 
dalë nga rrethimi që po i përgatiste armi-
ku. Partizanët zbatuan me përpikmëri de-
tyrat dhe duke përdorur Lundrën e Vogël 
të Memaliajt kaluan lumin Vjosë për në 
krahinën e Mesaplikut. Në operacionin e 
krahinës së Mesaplikut e të Kurveleshit 
të Poshtëm, forcat e Brigadës së I-rë dhe 
ato të Zonës së I-rë Operative Vlorë-Gjiro-
kastër zhvilluan luftime të përgjakshme, 
duke i shkaktuar humbje të mëdha armi-
kut në Vajzë, Gjorm e Qafa e  Shëngjergjit.

Forcat partizane, duke mos dashur të 
angazhoheshin në luftime të gjata fron-
tale përpara një armiku superior në forca 
e mjete, me një manovrim të shpejtë u 
tërhoqën nga pozicionet e para dhe zunë 
vijën Bolenë-Vranisht duke zhvilluar luf-
time të rrepta. Njëkohësisht ato kaluan në 
zonën e Kurveleshit të Sipërm. Më vonë, 
forcat kryesore të Brigadës manovruan në 

zonën e Zagorisë e Lunxhërisë. Një pjesë 
e tyre u bashkuan me forcat partizane 
të Qarkut të Vlorës duke kaluar prapa 
krahëve të armikut për tu kthyer përsëri 
në Mesaplik e Kurvelesh duke pastruar 
këto zona nga kolaboracionistët dhe ar-
miku nazist.

ÇARJA E RRETHIMIT NË MALET E 
MARTANESHIT E ÇERMENIKËS
Në 15 ditëshin e dytë të Dhjetorit 1943, 

forca të shumta naziste gjermane dhe ko-
laboracioniste fi lluan operacionin kundër 
forcave partizane që vepronin në zonën 
Çermenikë-Shëngjergj-Martanesh. Para 
se të fi llonin operacionin bënë disa goditje 
kundër partizanëve dhe përforcuan pozi-
tat e tyre gjatë rrugës automobilistike Qaf’ 
e Thanës-Elbasan-Tiranë. Qëllimi i armi-
kut ishte që forcat partizane të Brigadës 
2-të e 3-të, si dhe batalionet e Çermenikës 
e Martaneshit të mbeteshin të izoluara 
dhe të asgjësoheshin. Me këto forca parti-
zane ndodhej edhe Shtabi i Përgjithshëm. 
Ishte rasti që Shtabi i Përgjithshëm të tre-
gonte më së miri organizimin e këtyre luf-
timeve kundër forcave të shumta armike 
të armatosura më së miri.. Ai duhej të 
grumbullonte forcat e dy brigadave, asaj 
të 2-të e të 3-të si dhe të batalioneve të 
Martaneshit e Çermenikës në një koman-
dë të vetme dhe të luftonin duke sulmuar 
e mbrojtur që të mund të çanin rrethimin. 
Por Shtabi i Përgjithshëm, sidomos En-

• Përballimi me sukses i Operacionit të egër Armik të Dimrit ‘1943-1944 ka qenë prova më e rëndë 
për UNÇL shqiptare dhe për popullin shqiptar. Në luftime të ashpra në kushte të pabarabarta, në 
një dimër jashtëzakonisht të vështirë humbjet e partizanëve ishin mbi 1000 veta por radhët e UNÇL 
shqiptare u shtuan dhe u forcuan, ndërkohë u rrit besimi i popullit në fi toren mbi pushtuesin.

• Gjermanët, kudo që shkuan dogjën, vranë dhe plaçkitën por nuk ia arritën qëllimit për të shpar-
talluar Ushtrinë Nacionalçlirimtare Shqiptare

• Veprimet luftarake të forcave partizane në operacionin e Shëngjergj-Martanesh-Çermenikës, si 
rrjedhojë i një vlerësimi jo të drejtë të situatës nga Shtabi i Përgjithshëm me Enver Hoxhën në 
krye, u shoqëruan nga një humbje e madhe e forcave partizane dhe nga një imazh i keq

(Vijon në faqen 5)
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Në fi llim të vitit 1944, Lufta Naciona-
lçlirimtare mori permasa te medha. Për-
ballë Operacionit armik të Dimrit  ishte 
e nevojshme të shtohej edhe forca godi-
tese e paartizanëve kunder armikut. Ne 
keto kushte midis formacioneve te tjera, 
me 26 Janar 1944, u formua Brigada e 
6-të Sulmuese, ne qytetin e njohur per 
tradita kulturore e atdhetare te Perme-
tit. Në Brigade u rreshtuan kuadro e 
partizane te sprovuar ne luftime te me-
parshme dhe formacione ekzistuese si: 
batalioni “Hasim Zeneli”, “Abaz She-
hu”, “Naim Frasheri” etj, me nje efektiv 
prej 912 luftetaresh. Komandant i saj u 
emerua atdhetari i shquar Tahir Kadare, 
komisar Mustafa Matohiti, Zv/Koman-
dant Jaho Gjoliku dhe Zv/Komisar Haki 
Toska. Si dhe ne batalione e kompani u 
emeruan kuadro te sprovuar.  Karak-

Brigada që përshkoi deri 1500 km rruge la gjatë luftimeve 208 bijë e bija nënash si lapidare të pëjetshëm

73 vjetori - Rruga e lavdishme e Brigadës së 6-të Sulmuese

ver Hoxha vetë i katërt vendosi të largo-
hesh në Jug të vendit, në zonën e Polisit. 
Ndërsa forcat partizane u lanë në dorë 
të shtabeve të tyre duke rrezikuar edhe 
shpërbërjen. Këto forca partizane luftu-
an me trimëri dhe vetmohim për të çarë 
rrethimin dhe me manovër të shpejtë 
arritën të shkëputeshin nga forcat gjer-
mane dhe ato kolaboracioniste. Humb-
jet e këtyre forcave, sidomos të Brigadës 
së 2-të ishin shumë të mëdha. Forcat e 
Brigadës së 3-të kaluan në zonën e Ma-
tit e Lurës dhe më vonë në atë të Pezës 
ndërsa forcat e Brigadës së 2-të kaluan në 
zonën e Tiranës e Krujës. Veprimet luftar-
ake të forcave partizane në operacionin 
e Shëngjergj-Martanesh-Çermenikës, 
si rrjedhojë i një vlerësimi jo të drejtë të 
situatës nga Shtabi i Përgjithshëm me 
Enver Hoxhën në krye u shoqëruan nga 
një humbje e madhe e forcave partizane 
dhe nga një imazh i keq. Pas këtyre godit-
jeve të vogla në të gjitha qarqet e vendit, 
më 7 janar 1944 fi lloi Operacioni Armik 
i Dimrit, njëherësh në zonën e Korçës, 
Elbasanit e Beratit. Armiku synonte ti 
shtynte forcat partizane sa më në Jug, ti 
rrethonte dhe ti asgjësonte ato.  Brigada 
e 4-të luftoi me trimëri e herioizëm në vi-
jën e frontit….- Voskopojë-Gjergjevicë dhe 
nuk i lejoi forcat gjermane të përparonin. 
Ndërsa në zonën e Beratit, në drejtim të 

Tomorricës dhe nga Elbasani armiku 
mundi të përparojë dhe arriti në Mazrekë 
të Oparit. Kjo dalje vuri në rrezik forcat 
e Brigadës së 4-të e cila me një manovër 
të shpejtë çau rrethimin duke kaluar në 
Qafën e Beçit (Mali Ostrovicë) dhe kaloi 
në Potom (Skrapar). Gjermanët pushtuan 
Tomorricën, Sulovën, Nahijën e Beratit, 
Gorën dhe Oparin duke kryer një terror 
të paparë nëpër fshatra me synimin për të 
shkëputur nga lufta masat e popullit. Ten-
tativa e armikut ishte që të dilte nga Çor-
ovoda në Tendën e Qypit për në Përmet. 
Forcat partizane të Qarkut të Beratit dhe 
sidomos forcat e Brigadës së I-rë luftuan 
heroikisht në Tendën e Qypit duke arritur 
që ti ndalojnë dhe ti detyrojnë të tërhiqen 
gjermanët. Një ndihmë të madhe dhanë 
dhe forcat partizane të Brigadës së 6-të 
që sapo ishte formuar në Përmet. Gjer-
manët kudo që shkuan dogjën, vranë dhe 
plaçkitën por nuk ia arritën qëllimit për 
të shpartalluar Ushtrinë Nacionalçlirim-
tare. Armiku po të njejtin operacion bëri 
edhe në Qarkun e Vlorës kundër Brigadës 
së 5-të e cila u rrezikua seriozisht, por 
manovrimi i saj dhe ndihma e popullsisë 
bëri që ajo, jo vetëm të çante rrethimin, 
por ta godiste armikun në befasi.

MËSYMJA E PËRGJITHSHME E UNÇL
Kur nazistët gjermanë dhe kolabora-

cionistët po i jepnin fund operacionit në 

pamundësi të asgjësonin Ushtrinë Nacio-
nalçlirimtare shqiptare, forcat e UNÇL u 
hodhën në mësymje: Brigada e 5-të në 
Qarkun e Vlorës, Brigada e 4-të në Qa-
rkun e Korçës, Brigada e I-rë në Qarkun 
e Beratit, Brigada e 6-të në zonën e Lunx-
hërisë e Zagorisë. Kështu ata i dhanë go-
ditje të fortë armikut dhe fi lluan të çliro-
nin të gjitha zonat që kishte pushtuar ai 
gjatë operacionit.Përballimi me sukses 
i Operacionit të egër Armik të Dimrit 
‘1943-1944 ka qenë prova më e rëndë për 
UNÇL shqiptare dhe për popullin shqip-
tar. Në luftime të ashpra në kushte të 
pabarabarta, në një dimër jashtëzakon-
isht të vështirë humbjet e partizanëve 
ishin mbi 1000 veta por radhët e UNÇL 
shqiptare u shtuan dhe u forcuan, ndër-
kohë u rrit besimi i popullit në fi toren mbi 
pushtuesin.Gjatë Operacionit Armik të 
Dimrit u çimentua dashuria dhe besimi 
i patundur i luftëtarëve të lirisë për de-
tyrën e lartë të çlirimit të Atdheut…, u rrit 
ndërgjegja dhe përkushtimi i partizanëve 
për një organizim të përsosur, manovër të 
shkëlqyer e displinë të lartë të UNÇL. U 
rrit në shkallën më të lartë besimi i pop-
ullit tek Ushtria Nacionalçlirimtare si e 
vetmja forcë që do ta çlironte vendin nga 
pushtuesit gjermanë.

Ing.MYFIT GUXHOLLI
Veteran i LANÇ - Nënkryetar i OBVL

teristike eshte se kjo Brigade ne formim 
e siper, u ballafaqua me luftime, sepse u 
godit nga gjermanet ne tre drejtime nga 
Janina, Berati dhe Gjirokastra, sulmi u 
shoqerua me farsimin e lumit Vjosa, duke 
perdorur gomone e mjete te rastit. Nder-
kohe komanda e Brigades mori masat e 
domosdoshme, duke zene pozita te ren-
desishme, per te mos u futur ne gracken 
e armikut, si forcat e vete brigades, ashtu 
edhe populli i Permetit. Batalioni “Hasim 
Zeneli” u hap ne rajonin Kutal – Kosine, 
ai “Abaz Shehu” ne pjerresit e Dhembelit 
permbi Permet, batalioni “Naim Frash-
eri” ne malin e Bardhe – Petran, kurse ai 

gazhuan menjehere ne luftime, kunder 
tyre, si ne krahinen e Permetit e ne 
rrafshnalten e Zagorise, deri edhe Lugin-
en e Vjoses , sepse ne keto zona ata kishin 
perqendruar forcat e mbeshtetjes, per 
njësitë kryesore Gjermane qe vinin, nga 
Konica ne drejtim Permet – Berat. 

Me tej me 29 Mars 1944, Brigades i 
erdhi urdheri nga lart dhe me nje batalion 
sulmoi  Patosin e kryesisht Kalane e Mar-
gelliçit ku ishin te disllokuara rreth 2000 
forca gjermano – balliste. Ne mengjez pa 
u gdhire per rreth nje ore rrethuam dhe 
morem kalane, duke kapur shume ar-
matim e materjale trofe, si edhe rober. Ne 
kete luftim na ngelen te vrare “Heronjte 
e Popullit”, komisari i Brigades , Mustafa 
Matohiti; Zv/Komandant Batalioni Meleq 
Gostinishti, komisar i kompanise Lefter 
Talo. Gjate operacionit te Qershorit Briga-
da e 6-te ne bashkeveprim me Brigaden 
e 12 kreu detyra dhe luftime ne zonen e 
Delvines, Sarandes, Borshit, Kuçit, Bo-
lenes, Mavroves, Mazharit e Gumenices 
e ne pergjithesi gjate Lumit te Vlores etj, 
ku ishin te perqendruara forcat me te 
shumta te armikut dhe me qe ato ishin 
te tilla, na erdhi urdheri qe ne veprimet 
te mos i kryenim kompakte, por me te 
shperndara e ne grupe te vogla, sa me te 
manovrueshme, per ta goditur armikun 
ne befasi e ne shume pika. 

Ne muajin korrik, brigada mori urdher 
te marshonte drejt Shqiperise se Mesme. 
Ne Salari prane Dukajt shpartalluam nje 
bande mercenaresh, ku na u vra Heroi 
i Popullit Mitro Xhani nga Piqerrasi qe 
bente pjese ne Batalionin “Zaho Koka”. 
Me tej ne muajin gusht, vazhduam mar-
shimin ne drejtim te Kercyres e Skraparit, 
ku u inkuadrua ne perberje te Divizionit te 
Dyte, duke goditur autokollonat gjermane 
ne Labinot, ku u vra edhe Zv/Komandan-
ti i Batalionit Balil Peçi. Ne vazhdim kalu-
am ne zonen Martanesh - Mat – Puke, te 
cilen pas luftimesh te aspra dhe e çliruam. 
Pastaj vazhduam marshimin ne drejtimin 
Iballe – Dukagjin te Malesise se Madhe 
dhe nje dite para çlirimit te Shkodres, bri-
gades ju dha urdheri te kalonte kufi rin, 
per ne Malin e Zi duke u angazhuar ne 
luftime gjate rruges Podgorice – Kolashin 
e ne zonen e Verushes deri ne Vishegrad. 
Keto luftime beheshin neper ngrica akulli 
e kushte atmosferike teper te veshtira e 
megjithate çliruam Kolosianin. Ne ato luf-
time ra heroikisht Zv/Komisari i kompa-
nise Loni Jani dhe nje komisar kompanie, 
Muke Ilmi Topi dhe komandanti i kom-
panise Gjeli Gogo. Ndersa ne Drishtan te 
Vishegradit duke luftuar ne kushte teper 
te veshtira moti e terreni na u vra zv/ko-
mandanti i Batalionit “Baba Abaz”  Lame 
Kamani.

Ish  luftëtari i kësaj brigade, Syrja Ta-
hiri , në kujtimet e tij shkruan se: “Gjate 
gjithe luftimeve deri ne mbarim te luftes, 
kjo brigade i shkaktoi armikut humbje 
te renda, si 3500 te vrare, rreth 5000 te 
plagosur, 1957 rober si dhe iu kapi 400 
mitraloze, 100 makina e tanke e shume 
teknike tjeter. Pershkoi deri 1500 km 
rruge e la gjate luftimeve 208 bije e bija 
nenash si lapidare te perjetshem ne nder-
im te kombit. Brigades i eshte akorduar 
titulli i larte “Hero i Popullit” si dhe 10 her-
onj, midis tyre dy te gialle. Shembull i asaj 
brigade do te ngelet perjete, simbol per sot 
e brezat e ardhshem si histori e shkruar 
me gjak”. 

i “Baba Abaz” ne Kuqar. Sulmit të parti-
zanëve ju paraprinë masat e marra, ndër-
kohë që dallohej vetmohimi i efektivit te 
Brigades. Pas njezetekater ore luftimesh 
gjermanet u thyen, duke pesuar humb-
je te medha ne njerez dhe teknike. Kurse 
nga ana jone nuk pati asnje demtim. Kjo, 
jo vetem rriti moralin e partizaneve, por 
dhe terheqjen vullnetarisht ne Brigade 
te 40 vajzave e djemve te tjere. Armiku i 
acaruar nga çka pesoi ne ato luftime, fi lloi 
masakrat ne drejtim te qytetit duke dje-
gur edhe disa shtepi. 

Ishte koha e operacionit Gjerman te 
Dimrit. Prandaj forcat e Brigades u an-

• Ish luftëtari i kësaj brigade, Syrja Ta-
hiri, në kujtimet e tij shkruan : “Gjatë 
gjithë luftimeve deri në mbarim të 
luftës, kjo brigadë i shkaktoi armikut 
humbje të rënda, si 3500 të vrarë, 
rreth 5000 të plagosur, 1957 robër si 
dhe iu kapi 400 mitralozë, 100 mak-
ina e tanke e shumë teknike tjetër. 
Brigadës i është akorduar titulli i 
larte “Hero i Popullit” si dhe 10 her-
onj, midis tyre dy të gjallë. Shembull 
i asaj brigade do të ngelet përjetë, 
simbol për sot e brezat e ardhshëm, 
si histori e shkruar me gjak”

Si e përballloi Ushtria UNÇL shqiptare 
Operacionin armik të Dimrit 1943-1944

(Vijon nga faqja 4)
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2016 ka qenë një vit i mbushur 
me ngjarje të rëndësishme, që 
do të ndryshojnë boshtin e rr-

jedhës së historisë. Britania votoi për 
t’u larguar nga BE-ja dhe kjo ndarje e 
vështirë do të kërkojë vite të tëra ne-
gociata. 

Donald Trump u zgjodh president i 
Amerikës me një fi tore që askush nuk 
e priste. Kriza europiane e emigrantëve 
u shtua, Pokemon Go u bë trendi i vitit 
dhe Deutsche Bank u përball me një 
gjobë deri në 14 miliardë dollarë. Dhe 
në të njëjtën kohë, çmimet e naftës u 
ulën dhe u rritën.

ZGJEDHJET QË TRONDITËN

Zgjedhjet e zhvilluara në tre vende 
të rëndësishme, Amerikë, Britani dhe 
Itali, prodhuan një rezultat që askush 
nuk e priste. 

Megjithatë, asgjë nuk është përm-
byllur në këtë vit. Fushata zgjedhore 
sapo ka fi lluar të nxehet në Francë dhe 
Marine Le Pen, udhëheqësja e Frontit 
Nacional, është betuar se do të tërheqë 
Francën prej Euros dhe se do të zh-
villojë një referendum “Frexit” për sa i 
përket anëtarësisë së vendit në Bash-
kimin Europian.

Stabiliteti relativ që europianët kanë 
shijuar që nga përfundimi i Luftës së 
Dytë Botërore duket më i brishtë se 
asnjëherë tjetër. Vota Brexit në Britani 
ka vendosur në pikëpyetje ekzistencën 
e Bashkimit Europian. Në mes të pa-
sojave të votimeve, ekonomia e lëkun-
dur greke është vendosur në fusnote. 
FMN-ja dhe Gjermania ende nuk bien 

A i rishkroi rregullat e 
politikës amerikane. 
Tashmë presidenti do të 

tregojë nëse do t’i mbajë prem-
timet e tij.

Italia votoi dikur për Silvio 
Berlusconi-n. Britania ka votuar 
për Brexit. Por Trump, manjati 
i pronave dhe ylli i reality-shoë, 
nuk mendohej kurrë se do të mer-
rte votat e amerikanëve. Parashi-
kimi më zemërgjerë i jepte vetëm 
një të tretën e shanseve për të 
marrë Shtëpinë e Bardhë disa 
ditë përpara zgjedhjeve.

Nuk është rastësi që fi torja 
e Trump-it ndodhi në të njëjtin 
vit me Brexit, votën “JO” në ref-
erendumin italian dhe të tjera 
shpërthime populiste në të gjithë 
botën perëndimore.

Secila rrethanë është e 
veçantë por, të gjitha janë të lid-
hura me tendenca të fuqishme. 
Më e madhja është neveria e 
përgjithshme ndaj politikës së 
vendosur.

Tjetër arsye është refuzimi 
ndaj globalizmit. Zotimi i Trump-
it se do ta vendosë Amerikën 
të parën duket si jehonë e ho-
mologëve europianë për vendet e 
tyre.

Kriza e euros që fi llimisht shpërtheu 
në 2009 zbuloi të meta të mëdha në 
projektimin e monedhës së vetme të 
përbashkët. Pjesërisht sepse fi lloi me 
programin e shpëtimit të Greqisë, 
shumë politikanë, veçanërisht ata 
gjermanë, mendonin se fajtorët krye-
sorë nuk ishin të metat në projektimin 
e monedhës, por shthurja në sistemin 
fi skal dhe ekzagjerimi i borxhit publik. 
Kriza e Euros nuk do të marrë fund me 
2016-n, ku Greqia ka nevojë për më 
tepër lehtësim borxhi dhe Italia është 
e zhytur me problemet bankare, me 
një rritje kronike të ngadaltë dhe me 
një normë të lartë papunësie. Vota pro 
daljes së Britanisë nuk do ta ndihmojë 
situatën, megjithëse u përshëndet prej 
disave si një arsye më shumë për një 
bashkim më të fortë fi skal dhe politik 
në eurozonë.

Ndryshimet politike patën një ndi-
kim të madh dhe në tregjet fi nancia-
re, ku vota Brexit bëri që paundi të 
binte në pikiatë duke kapur nivelin më 
të ulët historik në 30 vite. Zgjedhja e 
Donald Trump ka fi lluar të japë efektet 
e parë të forcimit të dollarit përkun-
drejt monedhave të tjera.

Sikurse fushat e tjera të politikave 
publike, bankat qendrore priren të nd-
jekin modën. Normat e ulëta të inter-
esit dhe objektivi prej 2% i infl acionit 
kanë qenë politikat e ndjekura si nga 

Ngjarjet kryesore botërore 2016/ Nga 

dakord për qasjen më të mirë ndaj 
vazhdimësisë së programit të shpëtim-
it dhe normës prej 50% të papunësisë 
te të rinjtë.

Sapo të vijë pranvera në ishujt 
grekë, do të shfaqen dhe varkat me 
refugjatët drejtuar për në Europë. Ata 
do të zbarkojnë në ishuj pikërisht në 
momentin kur vendet në zemër të Eu-
ropës do të jenë duke u përgatitur për 
zgjedhjet.

Rritja e krahut të ekstremit të 
djathtë në Europë është nxitur krye-
sisht nga kriza e refugjatëve. Në sezo-
nin e zgjedhjeve të 2017-s, konfl iktet 
jashtë Europës do të ndezin zjarrin, që 
gjithashtu është i ushqyer edhe prej 
konfl ikteve të brendshme.

BRITANIA I KTHEN KURRIZIN 
BE-SË

Britania fl aku tutje politikën 

50-vjeçare me jashtë, duke i kthy-
er kurrizin BE-së, në një moment të 
trazirave të shumta politike largoi 
kryeministrin, dobësoi monedhën 
dhe rihapi debatin për pavarësinë e 
Skocisë.

Pas një fushate të gjatë dhe të nx-
ehtë, britanikët votuan me 51.9% të 
votave për t’i dhënë fund anëtarësisë 
43-vjeçare të vendit në Bashkimin 
Europian, duke tronditur Europën 
dhe tregjet fi nanciare kudo në botë.

Vota Brexit habiti. Edhe pse rezu-
ltati pritej të ishte i ngushtë, sonda-
zhet tregonin për një fi tore të kampit 
që ishte pro qëndrimit në union. Ni-
gel Farage, udhëheqësi i Partisë së 
Pavarur, i cili u përpoq më shumë 
se kushdo për të zhvilluar referen-
dumin, nuk i mbeti gjë tjetër veçse 
të pranonte humbjen pas mbylljes së 
sondazheve.

Njeriu i vitit 2016: 
Donald Trump

P
as Brexit dhe zgjedhjeve në 

ShBA, do të ishte radha e ref-

erendumit italian për ndry-

shimet kushtetuese i organizuar prej 

njeriut që do të pagëzohej me nofkën 

“njeriu i rrënimit”.

Në 4 dhjetor, Matteo Renzi do të 

bëhej kurban i zgjedhjeve që organiz-

oi vetë, për të cilët nëse i humbte ai 

kishte premtuar se do të dorëhiqej.

Shifrat zyrtare treguan se 

mbështetësit e “Jo-së” fi tuan 60 me 

40% në Italinë metropolitane, si dhe 

59 me 41% të votave të hedhura nga 

italianët që jetojnë jashtë. Pjesëmarrja 

ishte shumë më e lartë nga sa ishte 

parashikuar, për të cilën këshilltarët 

e Renzi-t besonin se do t’i ndihmonte 

në këtë kauzë. Mposhtja erdhi pas një 

Jo, faleminderit! Italianët refuzuan 

ndryshimet kushtetuese të Renz-it…
fushate 66-ditore, në të cilën kryem-

inistri u përfshi me të gjithë forcat e 

tij. Ai nuk pati zgjidhje tjetër, veçse të 

jepte dorëheqjen përballë një rezulta-

ti të tillë të papritur.

Argumentimi i Renzi-t ishte se 

reforma qe thelbësore për të bërë Ital-

inë më efi cente në qeverisje dhe më 

të përshtatshme për reformat struk-

turore. Populistët kundër BE-së ud-

hëhoqën fushatën për të votuar “Jo”, 

megjithëse në të ishin bashkuar fi g-

ura si Mario Monti, ish-kryeministër, 

i shqetësuar për forcimin e pushtetit 

të ekzekutivit të kërkuar nga Renzi 

nëpërmjet kombinimit të ndryshi-

meve kushtetuese me një ligj zgjed-

hor të njëanshëm, që garanton shu-

micën për paritë e mëdha.

Ngjarjet politike dobësuan 

monedhën euro në 2016-n

Rezerva Federale dhe nga Banka Qen-
drore Europiane. Në periudhë krizash, 
bankat qendrore preferojnë që të ulin 
normat e interesit, në mënyrë që të 
nxiten investimet dhe të dekurajohet 
kursimi.

Megjithatë duket se kësaj poli-
tike po i vjen fundi, pasi Janet Yellen 
deklaroi se Rezerva Federale do të rrisë 
normat e interesit në vitin që do të vijë. 
Ky vendim u refl ektua menjëherë në 
tregjet globale fi nanciare, duke sjellë 
forcimin e dollarit dhe rritjen e aksion-
eve në bursa.
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Banka problematike italiane, Mon-
te dei Paschi, gjatë gjithë vitit ka qenë 
në kërkim të dëshpëruar për të gjetur 
fondet e nevojshme (5 mld euro) për t’u 
rikapitalizuar. Shpresat për një rikap-
italizim prej fondeve private me afrim-
in e fundit të vitit po shuhen, ndërsa 
ekziston mundësia e shpëtimit të saj 
me anë të fondeve shtetërore. Referen-
dumi i 4 dhjetorit i largoi dy bankat 
e investimit që kishin ofruar të bënin 
rikapitalizimin e bankës së tretë më të 
madhe në Itali dhe njëkohësisht më të 
vjetrës në botë.

5 dhjetori shënoi datën në të cilën 
ministrat e Financës së Eurozonës 
ranë dakord për një grup masash që 
do të reduktojnë kostot e borxhit grek, 
por shtynë diskutimet në lidhje me 
programin e ardhshëm të shpëtimit.

Greqia do të vazhdojë me masat 
shtrënguese, me kusht që kreditorët 
të vijojnë me masat lehtësuese, për 
të cilat është rënë dakord midis insti-
tucioneve kreditore të Greqisë, Komi-
sionit Europian, Bankës Qendrore 
Europiane, ESM-së dhe Fondit Ndër-
kombëtar Monetar.

Shumë faktorë po cilësohen sh-
kaku i zgjedhjes së Donald Trump. 
Kishte një protestë të ngjashme muaj 
më herët kur Britania votoi për t’u lar-
guar nga Bashkimi Europian. Ekzis-
ton një teori e përgjithshme se media 
dështoi për të kuptuar pse këto ngjarje 
ndodhën – dështoi në detyrën e saj.

Por, të ushtruarit mirë të gazetarisë 
është më i rëndësishëm se kurrë përg-
jatë asaj që po duket si një zhvendos-
je drejt autoritarizmit populist, do të 
njohë rënie në transparencë dhe lloga-
ridhënien politike.

Në prill 2016, më shumë se 100 
media në të gjithë botën lanë mënjanë 
konkurrencën për të publikuar in-

Prej dy vitesh, tregjet e naftës janë 
përballur me çmime të ulëta nafte që vi-
nin kryesisht si pasojë e mbiprodhim-
it. Dy vite më parë, kur Organizata e 
Vendeve Eksportuese të Naftës (OPEC) 
zgjodhi të mos e reduktonte prodhimin 
dhe të lejonte që çmimet e naftës të 
uleshin ndjeshëm, shumë ekspertë 
do të shkruanin për fundin e grupit të 
prodhuesve. OPEC-u duket se nisi një 
jetë të re, pasi arriti marrëveshjen për 
të prerë prodhimin me 1.2 milionë fuçi 
në ditë.

Tregu i naftës sot duket shumë më 

Marrëveshjet tregtare kanë qenë nga 

më të diskutuarat në 2016-n, ndërsa 

Kina kërkon me ngulm që të marrë Sta-

tusin e Ekonomisë së Tregut. Marrëvesh-

jet më të trumbetuara rajonale të botës 

po dalin jashtë duarve tani që janë më 

të nevojshme: më 27 shtator, OBT-ja 

parashikoi se për herë të parë në 15 vjet, 

rritja globale e tregtisë për këtë vit, me 

vetëm 1.7%, nuk po mban ritmin e PBB-

së globale.

Partneriteti Trans-Paqësor (TPP), 

një marrëveshje midis Amerikës, Ja-

ponisë dhe dhjetë vendeve të tjera rreth 

Paqësorit, e cila u nënshkrua në shkurt, 

por që pas marrjes së zyrës së Shtëpisë 

së Bardhë, Trump do të tërheqë Amer-

ikën nga kjo marrëveshje. Nga ana tjetër, 

Bashkimi Europian po i merret fryma 

me proceset e veta kur vjen puna tek 

marrëveshjet tregtare. Pas një periudhe 

me protesta kundër ndaj Marrëveshjes 

së Tregtisë dhe Ekonomisë Gjithëpërf-

shirëse (CETA), një marrëveshje treg-

tare midis BE-së dhe Kanadasë, në një 

takim informal me ministrat e Tregtisë 

në Bratislavë, më 23 shtator, hapi dritën 

jeshile për këtë marrëveshje.

Ndërsa ekonomia më e madhe në 

botë, Kina, dëshiron që të fi tojë Statusin 

e Ekonomisë së Tregut të paktën dhe të 

jetë e barabartë me pjesën tjetër të botës. 

ikja e Britanisë te fi torja e Trump

Investigimi më i madh në historinë e gazetarisë

Sistemi bankar italian dhe programet e shpëtimit të Greqisë

vestigimin më të madh të historisë së 
gazetarisë: Panama Papers. Rezultati 
qe një stuhi globale politike.

Hetimi nxori zbuluar sekretet e mbi 
100 politikanëve në më shumë se 50 
vende të botës, përfshirë dhe 12 lid-
erë botërorë. Protesta masive u panë 
në rrugët e Britanisë, Islandës, Maltës 
dhe Pakistanit. Autoritetet në 75 
vende hapën hetimet. Figurat e profi lit 

të lartë, përfshirë dhe kryeministrin e 

Irlandës, u detyruan të dorëhiqeshin.

E dimë që industria e gazetarisë ka 

nevojë që të përshtatet ndaj ndryshi-

meve në botë, por 2016-a ishte provë 

e rolit të fuqishëm që pushteti i katërt 

ende luan.

Lufta “e ftohtë tregtare”

Gjithsesi, politikanët në Pekin prisnin 

që procesi të ishte më i lehtë. Deri më 

tani, asgjë nuk ka ndryshuar zyrtarisht. 

Kushti i përcaktuar në Nenin 15 se Kina 

do të mund të trajtohen si “Ekonomi 

J0-Tregu” për 15 vite pasi është i është 

bashkuar OBT-së nuk qëndron më. Pas 

11 dhjetorit të këtij viti, Kina duhej që 

automatikisht të trajtohej si një Ekonomi 

Tregu dhe barriera të caktuara tregtare 

të vendosura ndaj saj duhet të hiqesh-

in. Tarifat doganore nuk janë hequr. Në 

të vërtetë, pak përpara afatit, u vendos 

tarifa të tjera antidumping për mallra të 

caktuar. Përveç faktit se Pekini e ka thek-

suar dhe risjellë në qendër të vëmendjes 

vazhdimisht në muajt e fundit. Nga 

Brukseli, pati shenja se Pekini do të 

gjente një zgjidhje, një kompromis, që 

do t’i mbronte produktet europiane nga 

çmimet dumping kineze dhe të arrihej një 

marrëveshje.

Në luftë kanë qenë edhe autoritetet 

europiane me kompanitë gjigante amer-

ikane. Fillimisht ishte Apple që do të mer-

rte një gjobë 14 mld euro, pas vendimit 

të Komisionit Europian se ka shmangur 

taksat në shtetin e Irlandës, të cilin Apple 

ka vendosur ta apelojë.

Pas Apple, radhën e kanë pasur 

gjigantët e tjerë të teknologjisë, Google 

dhe Facebook për t’u hetuar.

Marrëveshja e vitit, OPEC shkurton prodhimin

ndryshe se dy vite më parë dhe çfarë 

është më e rëndësishmja, po kështu 

është dhe situata ekonomike e ven-

deve të OPEC-ut, përfshirë dhe Ara-

binë Saudite.

Nafta e Shteteve të Bashkuara 

vazhdon të mbetet faktor i ndërlikuar. 

Ndërsa prodhimi ka rënë me rreth 1 

milion fuçi në ditë, industria është 

bërë pa dyshim më efi kase. Rezerva 

Federale e Dallasit përllogarit se pika 

kritike e kostove për naftën amerikane 

ka rënë nga 79 dollarë në 2014 në 53 

dollarë sot..
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 Xhemal Meçi - “Mjeshtër i Madh” 

Bujani i Krasniqës nuk u zgjodh rastësisht për 
Konferencën Themeluese të Këshillit Nacionalçlir-
imtar për Kosovën dhe Rrafshin e Dukagjinit.  

Së pari, siguronte garanci të plotë, se ishte zonë 
e lirë , ku vepronin batalionet partizane: “Bajram 
Curri”, “Rinia” dhe “Perlat Rexhepi”.

 Së dyti, ishte përkrahja e këtyre njësive par-
tizane të Malësisë së Gjakovës së bashku me 
përkrahjen pa rezervë të popullit të kësaj krahine 
me tradita të shquara patriotike,  që në thellësi 
të kësaj Malësie, të vendoseshin: Shtabi Kryesor i 
UNÇ i Kosovës, si dhe Komiteti Krahinor i PKJ për 
Kosovën. 

Të gjitha këto së bashku tregojnë se Malësia e 
Gjakovës,  ishte bazë e rëndësishme për LNÇANF 
për Kosovën. I theksuam këto sepse nuk ishte 
PKJ, aq më pak Serbia, që të nxiste e të përkrahte 
LNÇANF të shqiptarëve të Kosovës, si dhe Kon-
ferencën Themeluese të KNÇ sepse donin që gjatë 
fundit të luftës të kishin “të drejtën” ta ripushtonin 
ushtarakisht me dhunë Kosovën.

Në Konferencë kishte edhe nga PKSH, sadoqë jo 
si përfaqësues i drejtpërdrejt. Për më tepër ishte 
edhe një i misionit anglez, kurse nga KQPKJ nuk 
kishte asnjë përfaqësues. Po ashtu as   nga PKJ 
e Serbisë. Prandaj, ky qëndrim i tyre, përbënte 
faktin e pashprehur direkt, që për to nuk ishte e 
dobishme UNÇANF shqiptare e Kosovës, sepse pr-
ishte planin e një ripushtimi serb me operacione 
gjakatare ushtarake, siç i kryen në fund të vitit 
1944 dhe  gjat e vitit 1945.  

Konferenca e Bujanit, si edhe më parë, shtroi 
si rrugë kryesore të çlirimit jo vetëm nga nazifash-
istët, por edhe nga pushtuesit barbar shovinistë 
serb me pjesëmarrjen sa më masive të shqiptarëve 
në LNÇANF në kuadrin e popujve të Jugosllavisë, 
të cilët ishin përkrah Aleatëve kundër Boshtit 
Rromë-Berlin-Tokio. (REZOLUCION, “Veterani”, 
Tiranë, janar 2014, f 6). Prandaj, populli shqiptar 
i Kosovës edhe pse me dyshim e pasiguri, por me 
një farë besimi te Aleatët, kryesisht Anglo-Amer-
ikanë, u radhitë në UNÇ të Kosovës, aq sa nga 
fundi i Luftës UNÇ e Kosovës numëronte “mbi 53 
mijë partizanë … dhe prej tyre ranë 6200 dësh-
morë.”(ASH, Qendra e Enciklopedisë Shqiptare, 
Kosova - në vështrim enciklopedik, Tiranë, 1999, 
f.117). Kështu, PKJ, KQ i saj u ndodhën para një 
fakti të kryer: “ mbi 53 mijë partizanë shqiptarë të 
Kosovës! Kur vetë Shqipëria ëmë kishte kund 70-
mijë partizanë. 

BUJANISTËT, NDONSE ME PASOJA, KRYEN  
AKTE TË RËNDËSISHME ATDHETARIE  

1.Konferenca e Bujanit me guxim dhe qëndrim 
atdhetar dënoi ashpër qëndrimin antishqiptar 
të Jugosllavisë  Monarkiste Serbe (1912-1941) , 
sepse “Populli Shqiptar i Kosovës e i Rrafshit të 
Dukagjinit, jo vetëm që ka qenë i shtypun poli-
tikisht, kombëtarisht dhe ekonomikisht, por edhe i 
nënshtruem shfarosjes fi zike…Kulmi i shfrytëzim-
it ekonomik ka qenë reforma ( famkeqe) agrare që 
kishte për qëllim…me i vorfnue shqiptarët në një 
shkallë të tillë sa me u shpërngulë.” (REZOLU-
CION, “Veterani”, po aty). Ky qëndrim i bujanistëve 
shpreh një akt historik kombëtar, për të cilin duhet 
t’u jemi mirënjohës. 

2. Bujanistët, me Themelimin e Këshillit Na-
cionalçlirimtar për Kosovën dhe Rrafshin e Duk-
agjinit, themeluan organin më të lartë të Lëvizjes 
Nacionalçlirimtare dhe të pushtetit, që po ngrihej 
si rezultat i luftës çlirimtare. Një organizëm i tillë, 
sanksionoi pozitën e barabartë të Kosovës me popu-
jt e viseve të tjera të Jugosllavisë. (ASHSH,Qendra 
Enciklopedike Shqiptare –Kosova…po aty, f. 116).

3.Bujanistët shpallën njëzëri Vetvendosjen dhe 
Bashkimin Kosovë – Shqipëri pas Luftës II Botërore 
bazuar në luftën e përbashkët.

KONFERENCA  E BUJANIT NË 73 - VJETORIN E SAJ  (31 dhjetor 1943-2 janar 1944)

”Kosova e Rrafshi i Dukagjinit asht një krahinë 
e banueme me shumicë nga populli shqiptar, i 
cili , si  gjithmon, ashtu edhe sot, dëshiron me 
u bashkue me Shqipnin.” Pra , e thënë qart: “ si 
gjithmon, ashtu edhe sot !” (Rezolucion, “Vetera-
ni” po aty).  4. Një meritë jo e vogël e bujanistëve 
qe edhe fakti se ata nuk dolën haptas në Rezolu-
cion kundër LDP (Lidhjes së Dytë të Prizrenit). Kjo 
pati rëndësi të dyanëshme: si për Vetvendosjen 
deri në Shkëputje dhe Bashkimin me Shqipërinë 
për bujanistët “rruga e vetme… asht lufta e për-
bashkët me popujt e tjerë të Jugosllavisë…Garan-
ci asht Ushtria NÇl e Jugosllavisë dhe Ushtria NÇl 
e Shqipërisë.” Gjithashtu “garantojnë aleatët tonë 
të mëdhaj: Bashkimi Sovjetik, Anglia e Amerika 
(Karta e Atlantikut… )”. ( REZOLUCION, “Veterani” 
po aty).

 A DUHEN GJYKUAR BUJANISTËT  

Po t’i shohim argumentat e fundit me syrin e 
sotëm del se ky Rezolucion mbështej mbi utopi 
dhe mashtrim, sepse asnjëra prej këtyre ushtrive 
nuk mund t’ u shërbenin  idealeve të vetvendosjes 
dhe bashkimit kombëtar për tri arsye. 

E para, hedhja poshtë e Mbledhjes së Mukjes 
nga PKSH, nuk premtonte mbështetje për Vetven-
dosje dhe Shkëputje të Kosovës nga Jugosllavia. 

E dyta, kundërshtimi i Rezolutës nga PKJ që 
me 28 mars 1944, tregoi haptazi se KQ i PKJ 
ishte kundër Vetvendosjes dhe Shkëputjes, duke 
i hequr kështu  kryesoren Rezolucionit. 

E treta, duke futur në Rezolucion si ”e vetm-
ja rrugë” e LNÇANF në Kosovë “për me fi tue lir-
inë…asht lufta e përbashkët me popujt e tjerë të 
Jugosllavisë kundër okupatorit nazist gjakësuer 
dhe rrogëtarëve të tij,”  u dha “të drejtë” për “luftë 
klasash”, raciste brigadave partizane serbe-mala-
zeze-maqedone që nga fundi i vitit 1944 e gjatë 
vitit 1945 të kryenin masakra në tërë Kosovën me 
pretekstin e asgjësimit “ të rrogëtarëve” të okupa-
torit e “të reaksionit” për shuarjen e “kundërrevo-
lucionit” në Kosovë. Ky qëndrim i bujanistëve nuk 
mund të kalohet me “hosana!” pa u dënuar nga 
historiografi a shqiptare e Tiranës dhe e Prishtinës, 
sepse edhe sot vazhdohet në disa raste të shkruhet 
si në monizëm  “o bardh, o zi.” 

Megjithë këtë, për momentin historik që po ka-
lonin kosovarët, “në disbalancin historik” (V. Sur-
roi, “Veterani” po aty,f.5), rruga e vetme, si e keqja 
më e vogël, me gjithëse me pasoja të mëdha, ishte 
UNÇl e Kosovës në kuadrin e luftës së përbash-
kët ANF të popujve të viseve të Jugosllavisë me 
Aleatët, sepse Lidhja e Dytë e Prizrenit, themeluar 
më 16-17 shtator 1943, ishte e destinuar të dësh-
toi,  siç dështoi në të vërtetë. Qëllimi i lartë i kësaj 
Lidhje, LDP, ishte atdhetar, sepse shpalli mbrojt-
jen  e Tokave Etnike, por që ishin nën pushtimin 
gjerman. Pra, këto “Toka të lirueme” nuk mund 
të kishin jetë më të gjatë se vetë jeta e nazizmit 
gjerman që po merrte goditje vdekjepruese prej 
Aleatëve.  Nga ana tjetër Aleatët ishin shprehur 
prer se nuk njihnin kufi jt e vendosur prej nazi-
fashistëve. Për më tepër, Aleatët ishin në krah të 
popujve që po luftonin kundër nazifashistëve, pra, 
krah Jugosllavisë që numëronte mbi një gjysmë 
milioni partizanë në radhët e veta. A mund të për-
balloheshin prej Kosovës me një popullësi shqip-
tare i madh e i vogë rreth një gjysmë milioni krejt?! 
Mandej, përpjekja e LDP për mbrojtjen e Trojeve 
Etnike me divizione shqiptarësh të mobilizuar për 
luftë mbrojtëse, a nuk dështoi që në mars 1944, 
me krijimin në Has e divizionit  “Skëndërbeu” i 
cili në tetor 1944 përfundoi në “grup luftarak” ?! ( 
FESH, Tiranë, 2009, f. 1508-1509 ). 

Sidoqoftë LDP organizoi  luftime të ashpra 
mbrojtëse gusht-nëntor 1944, në harkun: Fer-
izaj-Kaçanik-Gjilan, Prishtinë-Lipjan-Podujevë, 
Mitrovicë-Vushtri-Skënderaj. Por nga mesi i nën-
torit forcat e rezistencës së LDP u detyruan të 
shpërndaheshin. Këto luftime forcat serbe-mala-
zeze-maqedone i shfrytësuan për masakra masive 
kundër shqiptarëve me pretekstin se po luftonin 
“reaksionin kundërrevolucionar”. Sigurisht që 
edhe për këto masakra nuk mund të fajësohen 
bujanistët. Po kështu nuk mund të fajsohen bu-
janistët, sidomos “ të gjithë bujanistët” edhe “për 
të gjitha ato që ndodhën pas Bujanit.”!  Për anu-
limin e vendimeve të KB, sidomos për Vetvendos-
jen, Shkëputjen e Bashkimin me Shqipërinë në 
Mbledhjen e Prizreni, 8-10 korrik 1945. Dihet se 
KP u zhvillua  një vit e gjysëm pas KB, që të mund 
të detyronte me presion bujanistët që të mohonin 
tri pikat bazë. 

Ç’ tregoi pjesëmarrja në KP?! Shqiptarët ishin 
në raport me serbo-malazezët më pak se 1/4 dhe 
se votimi, që hidhte posht Vetvendosjen, Shkëput-
jen e Bashkimin me Shqipërinë u bë vetëm me du-
artrokitje kryesisht prej  serbëve e malazezëve që 
përbënin më se ¾ e të ashtuquajturve “delegatë”. 
Një vendim, pra, krejt formal dhe i paturpshëm! 
Por për të ardhur deri këtu, ishin marrë masa të 
dhunëshme e masakra makabre! Si ishte larguar 
UNÇ shqiptare e Kosovës në Veri, si edhe Div-
izioni V-VI i UNÇSh drejt Vishegradit, kishin fi l-
luar masakrat e terrori në Kosovë, ishte vendosur 
administrim ushtarak, ishte kryer edhe masakra 
e Tivarit. Në këto rrethana terrori, të ashtuquaj-
tura “demokratike”  serbe, organizohet KP!  A nuk 
u desh UÇK-ja dhe bombardimet për 79 ditë të 
Natos, fuqia më e madhe ushtarake e Botës, që 
ta detyronte Serbinë të tërhiqej ushtarakisht prej 
Kosove?! 

E theksojmë: ushtarakisht, se Vetvendosjen, 
Shkëputjen dhe Shpalljen e Kosovës Republikë e 
Pavaruar nuk e njeh as sot e kësaj dite. Për më 
tepër Brukseli i BE-s i hedh dorën  Serbisë për 
marrëveshje gjoja “të rëndësishme dypalëshe 
Kosovë-Serbi”, që s’ janë gjë tjetër veçse detyrime 
lëshimesh nga Kosova në dëm të Kosovës, që mba-
het si në karantinë që prej 15 vjetësh nga BE-ja 
demokratike, kur Serbia ka fi tuar me kohë lëvizjen 
e lirë nëpër Europë! Edhe për këtë duhen fajsuar 
bujanistët?! 

Si pëfundim, Konferenca e Bujanit në përg-
jithësi mbetet një mesazh i Bashkimit  Kombëtar 
Shqiptar.

Nga Bujani, mesazh i bashkimit kombëtar shqiptar
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Nga Sakip  Cami

Kronika*
Kohët e fundit Këshilli i Qarkut të Di-

brës nderoi me titullin e lartë “Nderi i Qar-
kut” Dr. Mehdi Canin, mjeku dhe drejtori 
i parë i Spitalit të Bulqizës si dhe mjek dhe 
drejtor për një kohë të gjatë i spitalit të Pe-
shkopisë. Ceremonia e rastit u zhvillua në 
qytetin verilindor në prani të qindra ko-
legëve, qytetarëve dhe të afërmëve të tij. 

Përshëndetën me këtë rast, Kryetari 
i Bashkisë Muharrem Rama, Drejto-
ri i Spitalit Rajonal të Peshkopisë, Beqir 
Biçi, Dr. Nazmi Koçi, vajza e tij Dr. Alma 
Cani, si dhe mjekë pjesmarrës ish kolegë 
të doktorit, të cilët shprehën impresione 
nga puna dhe kariera e këtij mjeku të 
përkushtuar  ne shërbim të qytetareve. 
Çertifi katën me titullin “Qytetar Nderi” ja 
dorëzoi bashkëshortes zonjës Tefta Cani, 
Kryetari i Qarkut të Dibrës Hajri Laçi. 

Pas një kohë të gjatë në zonën e vend-
lindjes së tij, Dibër, Doktor Mehdi Cani u 
zhvendos në Tiranë, ku shërbeu në Spit-
alin Infektiv si mjek dhe  drejtor i këtij 
spitali, deri sa doli në pension. Edhe këtu 
ashtu si në Dibër spikati fuqishëm puna 
plot pasion e përkushtim në shërbim të 
pacienteve dhe mirëmenaxhimit të këtij 
spitali. ku fi toi respektin e pacientëve dhe 
kolegëve të tij. Në mbyllje të ceremonisë  
folën për Dr. Mehdi Canin edhe bash-
këshortja e tij, Tefta Cani si dhe vajzat, 
Ilda, Alma dhe Brikena.

 *Kjo kronikë është transmetuar në tele-

vizionet lokale Dibra TV dhe Bulqiza TV si 

dhe në disa televizione kombëtare.

JETËSHKRIMI
Mehdi Cani është lindur më 4 shkurt 

1936 në Zerqan të rrethit të Dibrës. 
Shkollën 7 vjeçare e kreu në në fshatin 
Zerqan me rezultate të shkëlqyera.

Shkollën e mesme mjekësore e kreu 
në Tiranë, me rezultate të shkëlqyera. 
Fakultetin e Mjekësisë  e kreu në vitet 
1953-1958, me rezultate të shkëlqyera, 
duke u futur në librin e artë të Universi-
tetit Shtetëror të Tiranës.  Emri i tij është 
shënuar në Librin e Nderit të Fakultetit 
të Mjekësise. Gjatë periudhës së studi-
meve ka punuar në Klinikën Universitare 

DR. MEHDI CANI, MISIONAR 
I MJEKËSISË SHQIPTARE 

Qarku i Dibrës i jep titullin “Qytetar Nderi” mjekut Mehdi Cani, pas vdekjes
të Tiranës, krahas doktorëve dhe profe-
sorëve të nderuar , korifenjve të mjekë-
sisë shqiptare si  Nikolla Shurbani, Petrit 
Kokalari, Ylli Popa, Orest Papadhimitri, 
Mynyr Karagjozi, Skënder Çiço, Dr. Shi-
roka, Dr. Dushniku, Selaudin Bekteshi, 
Hulo Hadëri, Shefqet Ndroqi, Bajram Pre-
za, Drini Ohri, Jani Basho, S. Trimçev, 
A. Bozo. A.Gusho, U.Vehbiu, J.Adhami, 
Ll.Ziçishti, O.Papadhimitri, K.Glozheni, 
Petrit Gaçe, Xh.Gjata etj. 

Ka fi lluar punën si mjek dhe Dre-
jtor i Spitalit të Bulqizës, menjëherë pas 
mbarimit të studimeve, në vitin 1958.Në 
vitin 1960-1976 emërohet Shef i Klinikës 
së Infektivit dhe Drejtor i Spitalit “Stefan 
Luarasi” Peshkopi.Në vitet 1965-1976, 
Shef i seksionit të shëndetësisë pranë 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Dibër

Në vitet 1976-1997 shërben si mjek 
në Klinikën Universitare të Infektivit të 
Tiranës dhe nga viti 1982-1992, Drejtor 
i Klinikës Universitare të Infektivit të Ti-
ranës ose Spitalit Nr 4 të Tiranës siç nji-
het nga populli. 

Nga viti 1976-2006 shërben si ped-
agog pranë Fakultetit të Mjekësisë dhe 
në Shkollën e Lartë të Infermierisë. Ai ka 
vënë bazat e lëndës së nëuroinfeksionit  
në Universitetin e Mjekësisë. 

Nga viti 1997-2006, mjek neuroinfek-
sionist në dy klinika private, një nga këto 
klinika Laboratori “Bio-Chem”.

Gjatë gjithë jetës së tij ka studiuar dhe 
është kualifi kuar hap pas hapi duke u 
bërë Doktor i Shkencave Mjekësore duke 
dhënë kontribut kryesor në fushën e 
neuroinfeksionit.

Ne vitin 1967 eshte specializuar për 
sëmundjet ngjitëse në Klinikën Infektive 
në Tiranë.Në vitin 1980 është specializuar 
për neurologji në Klinikën e Neurologjisë 
në Tiranë.

- Zotëronte gjuhën angleze dhe gjuhën 
ruse.

- Ka marrë pjesë me referate përkatëse 
në disa simpoziume dhe konferenca 
shkencore brenda dhe jashtë vendit si në 
Austri, Kroaci, Hungari, Itali. 

- Ka mbrojtur disertacionin dhe 
ka fi tuar gradën shkencore “Doktor i 
shkencave” në vitin 1985 me temë “Mbi 
meningjitet për periudhën 1976-1985 në 
Shqipëri”. 

BOTIMET
Është autor i librit të sëmundjeve ng-

jitëse që përdoret në Fakultetin e Mjeksisë 
dhe në Shkollën e Lartë të Infermierisë.

Ka bërë mbi 100 artikuj shkencorë e 
publiçistik të botuara brenda dhe jashtë 
vendit mbi neuroinfeksionet. 

Për punën e tij të palodhur në mjekë-
si është dekoruar me disa urdhra dhe 
medalje si mjek i shquar. 

Me Dekretin nr.7336, datë 13.11.1989 
Presidiumi i Kuvendit Popullor i jep titul-
lin “Punonjës i shquar i shkencës dhe i 
teknikës” me këtë motivacion “Për kon-
tributin e dhënë në ngritjen e shërbimit të 
neuroinfeksionit në vend, për përcaktimin 
e kritereve të drejta shkencore në mjekim-
in e meningiteve e për ndihmesën e dhënë 
në kualifi kimin e përgatitjen pasuniversi-
tare të kuadrit në këtë shërbim”.

Me Dekretin Nr.6872, datë 27.3.1984 
të Kuvendit Popullor i është dhënë Urd-
hëri “Për shërbim të mirë popullit”.

Është i njohur si neuroinfeksionist dhe 
klinicist i shquar i vendit, si dhe si hu-
manist që u ka shërbyer falas pacientëve 
të fshatit dhe krahinës së tij të Dibrës si 
dhe njerëzve në nevojë të Shqipërisë. 

 Eshtë vlerësuar ndër 100 mjekët e 
famshëm të shekullit, që “ kanë shpëtuar 
jetë njerëzish dhe janë kthyer në heronj 
pa titull, që kanë themeluar e kanë prom-
ovuar pavjone e spitale anembanë vendit, 
për vite, dekada e deri një shekull . “ 

Ka ndërtuar spitalet e Peshkopisë e të 
Bulqizës dhe hotelin e Llixhave. 

Gjatë viteve  që ishte shef i shëndetë-
sisë në rrethin e Dibrës ka ngritur e ndër-
tuar spitale e maternitete në të gjithë rre-
thin e Dibrës.

Më 8 dhjetor 2006 ka ndërruar jetë.
Është shpallur Qytetar Nderi i Qarkut 

të Dibrës dhe ështe propozuar nga grupe 
intelektualesh te Dibres e Shqiperise që të 
shpallet “ Qytetar Nderi “ i Shqipërisë dhe 
emri i tij ti vihet një spitali në Qarkun e 
Dibrës. 

IMPRESIONE PERSONALE

Një fjalë e urtë popullore thotë:” Nje-
riut të mirë i dihet kimeti, kur ai nuk 
jeton më.“  Kështu po ndodh edhe me 
Dr. Mehdi Canin, të cilin u bë 10 vjet që 
nuk e kemi midis nesh fi zikisht. E thek-
soj fi zikisht sepse Doktor Mehdiu është i 
ngjizur thellë në zemrat e njerëzve, sido-
mos të ish pacientëve , shokëve dhe miqve 
të tij. U mungon shumë... Dktor Mehdiu 
ishte nga ata njerëz dhe nga ata mjekë që 
jetën ua kushtoi njerëzve, dha nga jeta e 
tij. 

Kujtimet e mia për Doktor Mehdiun 
datojnë pasi u emërua drejtor i Spital-
it Nr 4 Tiranë, Spitalit Infektiv siç njihet 
nga njerëzit, pjesë e Qendrës Universitare 
Spitalore “Nënë Tereza” Në një farë kupti-
mi Doktor Mrhiu ishte një Nëne Terezë. Ai 
nuyk fl inte gjumë kur nuk kishte arritur 
që të bënte atë që mundej dhe që dëshi-
ronte edhe tej pamundësisë siç i thonë 
shpesh në mjekësi. 

Në spitalin ku drejtonte Mehdi Cani 
dera ishte e hapur për të sëmurët, për 

hallexhinjtë dhe për miqtë e shokët. “Kur-
rë mos paçi hall shëndetësor, u thoshte 
Mehdiu, por telefoni im, shtëpia ime dhe 
dera e spitalit ku unë punoj dhe drejtoj 
është e hapur.”

Ai “kritikohej” nga personeli mjekësor 
sepse merrte pacientë edhe nga spitale 
të tjerë të pashpresë dhe i shtronte në 
spitalin e tij dhe i shëronte. I shëronte 
me fjalën e tij të ëmbël, me ilaçet bash-
këkohore që porosiste, me profesional-
izmin dhe përkushtimin e tij. Një dhomë 
në spital e mbantë në gadishmëri pikër-
isht për njerëzit në nevojë, për të largëtit  
e rretheve, sidomos për dibranët e bul-
qizakët. Në një rast një plak i vjetër kishte 
ardhur nga larg për t’u vizituar nga Meh-
diu. Pasi ju bënë vizitat dhe analizat doli 
se nuk kishte ndonjë dignozë  serioze. -Të 
rrijë edhe ca ditë, tha Doktor Mehdiu, së-
mundjen e tij e di unë. Ai ka nevojë që të 
ushqehet me ushqime vitaminoze dhe të 
ngrohta. Dhe kështu u bë. Pas disa ditësh 
pacienti e mori vehten...

KANË THËNË DHE KANË SHKRU-
AR PËR DR. MEHDI CANIN

• “Humanizmi ka qenë karakteris-
tikë e këtij burri të shquar, për të gjithë të 
sëmurët, pavarësisht se ç’të krahine apo 
besimin ishin”  

Haxhi Dede Reshat  Bardhi, Kryegjysh 
Botëror i Bektashinjve. 

• Atë e karakterizonte humanizmi i 
paparë si asnjë mjek tjetër, shpirtmadhë-
sia e tij mund të krahasohet me shpirt-
madhësinë e dashurinë për njerëzit të  
Nënë Terezës” Prof. Dr. Petrit  Bara

• “I madhi, i miri, i ëmbli, i mençu-
ri, i dituri, i urti, zemërgjëri Mehdi Cani”. 
Nuk vdesin njerëz dhe mjekë të mëdhenj 
si ai. Thoni vetëm se Dr. Mehdi Cani lindi 
në Zerqan të Dibrës më 4 shkurt të vitit 
1936.   Dr. Flamur Topi 

• Mehdi Cani i përket asaj kategorie 
mjekësh, që me punën dhe jetën e tij e ka 
provuar se e meritonte besimin, respek-
tin dhe miorenjohjen e popullit të Dibrës. 
Në kujtesën time, koha që unë punova në 
spitalin e Peshkopisë, të cilin e drejtonte 
doktor Mehdiu, ka mbetur si një kohë e 
artë e mbushur me dritë e blerim. 

Prof.Dr. Ahmet Kamberi
• Mehdi Cani do të mbetet në ku-

jtesën tonë si një shqiptar patriot i fl aktë 
dhe i pamposhtur. Ai i përket asaj kate-
gorie njerëz që nuk harrohen. Dr. Kristo 
Pandofski

• Mehdiu gjithmonë më ka fry-
mëzuar dhe më ka mbështetur 

në jetë dhe në punën time humani-
tare. Tefta  Cani

• Edhe pasardhësit tanë do të 
mësojnë për urtësinë, dashurinë dhe 
përkushtimin e gjyshit tonë Dr. Mehdiut 

Av. Dr. Endrit  Poda 
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Uji dhe toka, sipas mjekësisë tradi-
cionale kineze, janë elementët e do-
mosdoshëm për shndërrimin dimëror 
të organizmit.

Kjo traditë e vjetër kulturore thek-
son për shembull se i ftohti i than in-
det e trupit të njeriut njësoj siç ndodh 
me natyrën dhe tokën, bimët, pemët 
që zhvishen nga gjethet, borën që mb-
ulon dhe than gjithçka.

Po ashtu, edhe në Perëndim, mjekë-
sia e manastireve dhe e traditave shi-
hte natyrën gjatë dimrit dhe e dinin se 
të njëjtat fenomene ndodhnin edhe me 
organet tona të brendshme, qelizat, in-
det.

Në dimër, ushqyerja është shumë e 
rëndësishme për të ndihmuar metabo-
lizmin dhe për të riaktivizuar mbrojtjet 
imunitare. Një lugë argjilë të gjelbër 
në mëngjes dhe darkë (para vaktit) ka 
funksionin e rimineralizimit të “tokës 
sonë të brendshme”. Dikur fermerët 
e vjetër shkonin në pyll dhe mblidh-
nin dhe (tokë) të njomë që të mbulonin 
rrënjët e bimëve të gjelbra, si bredhi, 
pisha, dafi na, etj.

Pra, në tryezën tuaj nuk duhet të 
mungojë spinaqi, brokoli, lakra, prasi, 
sallata, zarzavate, të cilat e pasurojnë 
organizmin me acid folik. Janari është 
muaji ku kemi nevojë jo vetëm për en-
ergji, por edhe për kripëra minerale, 
magnez, kalcium, hekur: në këtë rast 
shumë i rëndësishëm është mëngjesi, 
që në pjesën më të madhe të rasteve 
përveç konfl ekseve duhet të konsumo-
hen edhe fruta të thata (arra, lajthi, 
bajame, stika, etj.). Duke marrë vetëm 
disa kokrra prej secilës keni siguruar 
kripërat mineralet që ju duhen për të 
gjithë dimrin

RREGULLAT E 
ARTA PËR STINËN 

E DIMRIT…
Të qëndruarit në formë kur është 

ftohtë mund të jetë e vështirë.
Gjatë muajve të dimrit shumica 

e njerëzve edhe pse janë të motivuar 
për të bërë ushtrime fi zike, tentojnë të 
qëndrojnë ngrohtë ne shtepi.

Por, është shumë e rëndësishme që 
të qëndroni aktiv gjatë tërë stinëve të 
vitit si, vjeshta, dimri, pranvera, vera, 
për të qëndruar në formë dhe të shën-
detshëm, më e rëndësishmja të jetoni 
të lirë.

Ushtrimet e rregullta ndihmojnë ne 
menaxhimin e problemeve të shendetit 
si,  sëmundjet kardiovaskulare, godit-
je, diabet tip 2, depresioni, sindroma 
metabolike, presionin e lartë të gjakut, 
disa lloje të kancerit, kolesterolit të 
lartë, artrit etj. Po kështu, mbani nën 
kontroll peshën tuaj.

Ndërsa aktiviteti i rregullt fi zik 
është kritik dhe njerëzit me kushte të 
caktuara shëndetësore të tilla si, ast-
ma apo problemet e zemrës, duhet të 
kontrollohen tek mjekët në mënyre 
që perpara ushtrimeve të mund të 
shmangni problematika qe mund te 
vijne ne zemer nga aktiviteti fi zik. Me 
poshtë gjenden disa nga mënyrat që 
ju ndihmojne me problemet shendete-
sore qe keni.

-Vëreni  shenja ngrirjeje ne trup 

Aleatët tuaj natyrore në stinën e dimrit

(gishtërinj etj) drejtohuni tek mjeku
-Vishni rroba të ngrohta
-Shmangni aktivitetet në natyrë në 

të ftohtin ekstrem
-Pini ujë (shpesh)
-Kontrolloni motin

TRAJTIME 
NATYRALE NDAJ 

VIROZAVE TË 
DIMRIT

I ftohti që sjell stina e dimrit sho-
qërohet me infeksione apo viroza të 
ndryshme. Edhe pse ka ilaçe që janë 
lehtësisht të disponueshme për ne, 
më e mira mbetet që gjëndjet gripale 
ti trajtojmë me mënyra natyrale, duke 
zvogëluar efektet anësore nga për-
dorimi i medikamenteve.

Hurdhër-Ju ndihmon  të parand-
aloni infeksionet virale dhe gjithashtu 
ndihmon në uljen e presionit të lartë 
të gjakut, kolesterolit dhe shmang sul-
met në zemër, infarktin.

xhenxhefi l-Eshtë një zgjidhje e 
shkëlqyer në shtëpi, që  ju ndihmon 
për të lehtësuar simptomat e etheve. 
Xhenxhefi lin fusni në një gotë me ujë, 
përzierjejeni me mjaltë dhe  e pini atë.

Kanellë-Kanellë ju ndihmon në tra-
jtimin e dhimbjeve të fytit, ftohjes dhe 
kollës.

Gjethe borziloku-Gjethet e bor-
zilokut janë të njohur për trajtimin e 
etheve virale, gripit, dhimbjeve të fytit, 
malarien etj .

PESË KËSHILLA 
PËR USHTRIME 
FIZIKE GJATË 

STINËS SË DIMRIT
Stina e dimrit është periudha e vitit, 

ku shumicën e kohës tuaj dëshironi ta 
kaloni në ngrohtësinë  e shtëpisë dhe 
të qëndroni komod, duke hequr dorë 
nga shëtitjet apo aktivitetet fi zike.

Pra, dimri gëzon lavdinë e tij të 
plotë! Por, nuk duhet të harrojmë se 
është shumë e rëndësishme që të qën-
drojmë të shëndetshëm, në formë të 
plotë fi zike si dhe të të tregojmë kujdes 
nga sëmundjet.

Përmes ushtrimeve fi zike ju mund 
të siguroni gati-gati një “palestër” 

në shtëpinë tuaj duke i rezistuar  të 
ftohtit, kollës apo  gripit. Më poshtë 
gjënden 5 këshilla për stërvitje në këtë 
sezon të ftohtë:

Motivohuni: Sa herë ndjeheni të 
lodhur, kujtoni se jashtë shtëpisë suaj 
ka diçka (shëtitje) që do t’ju ndihmojë 
të ndjeheni më mirë.

Ushqime të shëndetshme: Për-
gatitja e supave të  shijshme, rrit niv-
elin e energjisë suaj.  Sigurohuni që 
jeni ushqyer mirë.

Relax me avull ose një dush në 
ujë të nxehtë: Duke bërë  dush me 
ujë të nxehtë relaksoni trupin tuaj 
si  dhe ndihmoni veten që të rifi toni 
fl eksibilitetin e nevojshëm për për-
ditshmërinë.

Shëtisni në kohë me diell qetësues: 
Njerëzit duan të udhëtojnë në kushte 
të ftohta klimatike. Pra, nëse ju jeni 

një person që ju pëlqen të udhëtoni, 
mund të bëni edhe një shëtitje gjatë 
një ditë të ftohtë por me diell qetësues.

Blini rroba të rehatshme/ të ngrohta 
për veten: Është e rëndësishme për të 
mbrojtur trupin tuaj nga efektet e ash-
pra të motit të thatë dhe të ftohtë.

PËRFITIMET 
SHËNDETËSORE 

NGA KONSUMIMI I 
LËNGUT TË 

ANANASIT
Ananasi është një nga frutat më 

të mira, të pasura me anti-oksidantë. 
Përveçse të shijshme, konsumimi i 
tyre  sjell mjaft përftime shëndetësore 
për organizmin tuaj.

Anti-oksidantët që përmban fruti 
ananasit ndihmon në luftën kundër 
kancerit apo të sëmundjeve të zemrës.

Disa nga përfi timet shëndetësore të 
këtij fruti ( kur e konsumoni si lëng):

Nëse konsumoni çdo mëngjes një 
gotë  me lëng ananasi, atëherë kjo 
mënyrë do t’iu  ndihmojë në mishin e 
dhëmbëve, për ti pasur  sa më të shën-
detshme. Po kështu, fryti është i pasur 
me fi bra që ju  ndihmon të humbisni 
peshe. 

Gjithashtu, ananasi mbron metab-
olizmin nga sëmundjet, ushqen fl okët 
tuaj, lëkurën si dhe ndikon në forcimin 
e thonjve. 
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Një grusht me fruta të thata mund 
të ulin rrezikun e zhvillimit të së-
mundjeve të zemrës dhe kancerit. 
Konsumimi i vetëm 20 gramëve çdo 
ditë mund të zvogëlojë gjasat e vdekjes 
së parakohshme me më shumë se një 
të pestën, kanë zbuluar shkencëtarët. 
Frutat e thata, sidomos bajamet, farat 
e lulediellit dhe arrat janë të pasura në 
antioksidues, prandaj mbrojnë trupin 
kundër dëmtimit të qelizave.

Studime të ndryshme kanë treguar 
se arrat mund të zgjasin jetën. Një 
analizë që i është bërë 20 studimeve të 
ndryshme nga Kolegji Imperial i Lon-
drës zbuloi se njerëzit që konsumojnë 
një grusht me frua të thata çdo ditë 
ulin rrezikun e zhvillimit të sëmund-
jeve të zemrës me thuajse një të tretën 
dhe atë të kancerit me 15%. Rezultatet 
gjithashtu sugjerojnë se frutat e tha-
ta mund të parandalojnë gjithashtu 
vdekjet nga sëmundjet e sistemit të 
frymëmarrjes dhe diabetit, edhe pse 
ka shumë pak të dhëna shkencore në 
lidhje me këtë. Studime të mëparshme 
kanë treguar se frutat e thata mbro-
jnë zemrën dhe parandalojnë vdekjen 
e parakohshme, por ka pasur shumë 
pak të dhëna në lidhje me rrezikun e 
zhvillimit të kancerit dhe sëmundjeve 
të tjera.Studimi i ri thekson se bajamet 
janë më të mira për të parandaluar 
kancerit, ndërsa arrat për goditjen në 
tru. Fruta të thata të mira në këtë rast 
janë edhe fi stikët, lajthitë, etj.

Edhe pse janë të pasura me yn-
dyra, të gjitha këto fruta të thata janë 
të shëndetshme sepse përmbajnë yn-
dyra shumë të pa ngopura. Ato janë 
të pasura gjithashtu me fi bër, magnez 
dhe vitaminë E. Këto lëndë ushqyese 
ofrojnë mbrojtje kundër sëmundjeve të 
zemrës dhe enëve të gjakut duke tre-
tur kolesterolin dhe ulur rezistencën e 
trupit ndaj insulinës.

LISTA E 
ARSYEVE 

BINDËSE PSE 
DUHET TË PËR-

DORIM KANELLËN
Përveçse bën ëmbëlsirat më të shi-

jshme, kanella ndihmon në luftimin e 
disa sëmundjeve, kanë zbuluar studi-
met e ndryshme.

Lufton diabetin
Studimet e kryera në lidhje me dia-

betin e tipit 2, kanë treguar se kanel-
la është shumë e mirë për ta luftuar 
atë. Nëse konsumoni gjysmë luge kaf-
eje me kanellë çdo ditë për 4 muaj, ju 
mund të ulni nivelin e sheqerit në gjak  
dhe mund të përmirësoni funksionin 
e insulinës në trup. Nëse i shtoni ëm-
bëlsirave pak kanellë, kjo do të ulë 
ndjeshëm ndikimin negativ që sheqeri 
mund të ketë në organizmin tuaj.

Anti-Mikrobik
Kanella mund të vrasë bakteret, vi-

ruset dhe disa sëmundjet që u rezis-
tojnë medikamenteve. Për këtë arsye 

Frutat e thata, ilaçi më i mirë 
për zemrën dhe për jetëgjatësinë

është e këshillueshme që pjatave tuaja 
t’i shtoni pak kanellë.

Anti-Infl amator
Infl amacioni është i rëndësishëm 

për mbrojtjen e trupit por niveli i lartë i 
tij mund të çojë në shfaqjen e sëmund-
jeve kronike si kanceri dhe Alcajmer. 
Kanella është një erëz anti-infl ama-
tore dhe si e tillë mban nën kontroll 
molekulat infl amatore.

Mbrojtës për zemrën
Kanella ul nivelin e kolesterolit të 

keq në gjak dhe mbron atë të mirin. Ajo 
gjithashtu mund të ulë tensionin dhe 
nivelet e trigliceriteve duke përmirësu-
ar kështu shëndetin e zemrës

Përmirëson kujtesën
Në studimet e kryera mbi kafshët 

është vënë re se kanella ndihmon 
shumë në përmirësimin e kujtesës, 
në aftësinë e të mësuarit të trurit  dhe 
në reduktimin e stresit të tij. Një tjetër 
studim ka treguar se kanella mund të 
mbrojë neuronet te pacientët me së-
mundjen e parkinsonit dhe madje në 
disa raste edhe vetëm aroma e kanellës 
nxiste përmirësimin e kujtesës.

Anti-kancerogjene
Kanella mund të ngadalësojë zh-

villimin e tumorit, kjo gjë është venë 
re në studimet e kryera mbi kafshët, 
por për fat të keq deri më tani nuk 
është kryer një studim i tillë edhe për 
njerëzit. Kjo erëz vret një molekulë të 
quajtur NF-kappa B dhe proteina të 
tjera të cilat ndihmojnë që kanceri të 
rritet dhe të përhapet .
Rregullon ciklin hormonal femëror

Në një studim të kryer nga 
shkencëtarët e universitetit të Kolum-
bisë në Nju Jork, u vu re se kanella 
përmirësonte rregullimin e ciklit men-
strual te gratë e prekura nga sindroma 
policistike ovarian.

PËRSE LËNGU I 
DOMATES ËSHTË I 

MIRË PËR 
SHËNDETIN TUAJ ?

Ne të gjithë e dimë se konsumimi i 

domates konsiderohet e shëndetshme 
pasi sjell përfi time shëndetësore për 
organizmin tuaj.  Por a keni dëgjuar 
ndonjëherë për lëng domate të papër-
punuar?

Sikurse domatja, edhe lëngu i saj 
konsiderohet si një ushqim “super”, 
pasi  përmban vitamina dhe minerale.

Njihuni me   disa nga përfi timet 
shëndetësore të lëngut të domates:

Ndalon kolesterolit të lartë-Kon-
sumimi lëng domate të rregullt ndih-
mon në parandalimin e kolesterolit të 
lartë.

Humbje në peshë-Një nga përfi -
timet e lëngut të domates është se ajo 
ndihmon në humbje peshe.

E mirë për lëkurën-Lengu tra-
jton dhe parandalon aknet. Burimi: 
Zeeneës

ÇAJI I MOLLËS ND-
IKON POZITIVISHT 

NË SHËRIMIN E 
DISA SËMUNDJEVE

Ndoshta nuk kemi dëgjuar shpesh 
për të, por çaji i mollës është një nga 
më të mirët që ekziston. Molla, jo pa 
qëllim, quhet “fruti i artë”, pasi jo 
vetëm që përdoret si frut freskues, por 
shërben edhe për përgatitjen e lëng-
jeve dhe uthullës.

Fruti i mollës për shkak të përbër-
jeve të pazëvendësueshme që përm-
ban ndikon pozitivisht në kurimin e 
shumë sëmundjeve. Ajo përmban fl a-
vonoidë të cilët favorizojnë absorbimin 
e kalciumit duke parandaluar në këtë 
mënyrë osteoporozën dhe artritin. Në 

mollë gjendet gjithashtu një përbërës 
i shkëlqyer si pektina që rregullon 
nivelet e sheqerit në gjak.

Çaji i mollës ndihmon në kurimin 
e astmës dhe bronkitit pasi përmban 
veti antibakteriale dhe anti infl ama-
tore. Nëse keni problem me kostipa-
cionin keni gjetur pijen e duhur. Ky 
çaj është mjet i mrekullueshëm për 

rregullimin e tretjes.
Pirja e rregullt e çajit të mollës nuk 

lejon formimin e gurëve në veshka dhe 
ndikon mirë te njerëzit që kanë vuaj-
tur nga verdhëza. Ndihmon po ashtu 
në ripërtëritjen e mëlçisë.

Për përgatitjen e çajit nga lulet e 
mollës duhet që në pranverë të mblid-
hen lulet e freskëta dhe të përdoren të 
thara gjatë vitit

STUDIM-
KONSUMIMI I 

ARRAVE SHMANG 
KANCERIN

 Një studim i ri ka bashkuar të 
dhënat e sonazheve dhe studimeve të 
mëparshme lidhur me efektet e do-
bishme të arrave dhe frutave të tha-
ta. Studimi tregon se konsumimi i tyre 
zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kar-
diovaskulare dhe kancerit.

Një grusht fruta të thata në ditë për 
t’u mbrojtur nga sëmundjet koronare 
të zemrës, kanceri, por edhe diabeti, 
nga sëmundjet e frymëmarrjes dhe 
madje edhe obeziteti.

Këtë fakt e tregon me numra dhe 
përqindje një studim i madh i publi-
kuar në BMC Medicine, i udhëhequr 
nga një ekip epidemiologësh dhe ek-
spertësh të shëndetit publik nga Impe-
rial College, në Londër dhe Universiteti 
i Shkencës dhe Teknologjisë norveg-
jeze.

Sondazhi ka vlerësuar 29 studime 
ndërkombëtare që përmbajnë një total 
prej më shumë se 800 mijë njerëzish, 
burra dhe gra, ku përfshihen 12.000 
raste të sëmundjeve koronare të zem-
rës, 9,000 infarkte, 18,000 raste mes 
sëmundjeve kardiovaskulare dhe kan-
ceri dhe 85 mijë vdekje, dhe arriti në 
përfundimin se një dozë ditore prej 20 
gramë fruta të thata në ditë sidomos 
arra, lajthi apo kikirikë redukton me 
të paktën 30 për qind gjasat për t’u 
prekur nga sëmundjet e zemrës, 15 
për qind nga patologji kancerogjene, 
dhe 22 për qind rrezikun e vdekjes së 
parakohshme. 
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Ballkani është i vendosur në 
zemër të Evropës dhe e ardhm-
ja e tij është në Bashkimin Ev-

ropian, tha Përfaqësuesja e Lartë e BE-
së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, 
Federica Mogherini.

 Ndër tjera ajo në blogun e saj shkru-
an, se rruga e Ballkanit drejt BE-së 
është në mesin e 12 pyetjeve që duhet të 
adresohen në vitin 2017.

“Ballkani është në zemër të Evropës 
dhe meriton të jetë pjesë e Bashkimit 
Evropian. Gjatë 2016 Bosnjë dhe Her-
cegovina aplikoi për anëtarësim ndërsa 
Serbia hapi kapituj të ri të negociatave.

Sa i takon Kosovës kemi formuar të 
parin “këshill për asociim”. Në Shqipëri 
pas shumë muajsh negociata kaloi 
reforma në drejtësi ndërsa unë kisha 
nderin të mbaj një fjalim në parlamentin 
shqiptar.

Puna jonë vazhdon – për të kapërcyer 
armiqësitë e së kaluarës, dhe për t’iu 
përgjigjur kërkesave për punë, unitet 
dhe hapje që vijnë nga të rinjtë e këtij 
rajoni.” – ka shkruar Mogerini.

Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit 
Europian, Federica Mogherini, me anë të 
një postimi në blogun e saj, ka listuar 12 
ngjarjet e ndodhura përgjatë vitit 2016, 
të cilat, sipas saj, duhet të vazhdojnë 
edhe gjatë vitit që sapo ka ardhur.

Mes tyre,ajo ka përmendur edhe nën-
shkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim 

Në librin për fëmijë të titulluar “At-

llasi im i parë me fotografi  ngjitëse” i 

shtëpisë botuese “Laguna”, Kosova fi g-

uron si shtet i pavarur dhe plotësisht i 

ndarë nga Serbia. Në hartën e botuar 

të botës, kufi jtë e Kosovës janë të shën-

juar njësoj si çdo shtet tjetër, dhe ky 

fakt ka nervozuar tej mase opinionin 

në Serbi. Një libër tjetër për fëmijë sër-

ish ka shokuar opinionin në Serbi, por 

kësaj radhe sipas mediave serbe kjo ka 

ndodhur për shkaqe politike, shkruan 

Telegrafi . Në librin për nxënësit paras-

hkollor “Atlasi im i parë”, brenda kufi -

jve të Serbisë nuk fi guron Kosova. Në 

të Kosova është shënjuar si çdo vend 

tjetër i rajonit. Ndërkaq në shtëpinë 

botuese “Laguna” janë munduar të ar-

syetohen, duke thënë se nuk bëhet fjalë 

për ndonjë atllas politik, dhe se Kosova 

nuk përmendet askund si shtet. “Nuk 

është e vërtetë që në atllasin për fëmijë 

Kosova fi guron e ndarë nga Serbia. Çdo 

shtet në mënyrë të qartë është prezan-

Presidenti i vendit, Hashim 
Thaçi, ka uruar sekretarin e 
ri të Përgjithshëm të Kombeve 

të Bashkuara, António Guterres, për 
marrjen e detyrës.

Në telegramin e urimit, presidenti 
Thaçi ka shprehur bindjen dhe besim 
e tij për përkushtimin e sekretarit 
Guterres në forcimin e rolit të orga-
nizatës më të rëndësishme globale të 
kombeve dhe shteteve të lira.

 Ky është telegrami i presidentit 
Thaçi dërguar Sekretarit të Përgjith-
shëm të Kombeve të Bashkuara:

 Shkëlqesia Juaj,
 Në emër të qytetarëve dhe insti-

tucioneve të Republikës së Kosovës, 
Ju uroj marrjen zyrtare të detyrës së 
sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve 

Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikë të Jashtme në mesin e 12 ngjarjeve të vitit 2016-të përmend nënshkrimin e MSA-së për Kosovën

Mogherini: E ardhmja e Ballkanit është në BE
Ballkani është në zemër të Europës dhe e ardhmja e tij është në BE. Puna vazhdon për të zbutur plagët e së kaluarës për t’ju përgjigjur kërkesës 

për punë, në mënyrë të integruar dhe hapja e dritës jeshile sidomos për të rinjtë e këtij rajoni”, shkruan Mogherini në blogun e saj

Thaçi uron sekretarin e ri të 
Kombeve të Bashkuara

të Bashkuara.
 Republika e Kosovës si shtet i ri 

dhe demokratik po jep kontribut të 
vazhdueshëm për paqen në rajon, për 
rritjen e bashkëpunimit me shtetet 
fqinje dhe realizimin e synimeve eu-
roatlantike.

 Shteti ynë dhe institucionet e tij 
zotohen për bashkëpunim të ngushtë 
me Ju dhe mbeten të përkushtuara 
në rrugëtimin e vendit drejt anëtarë-
simit në Kombet e Bashkuara.

 Shpreh bindjen dhe kam besim 
të plotë për përkushtimin tuaj në 
forcimin e rolit të organizatës më të 
rëndësishme globale të kombeve dhe 
shteteve të lira.

 Hashim Thaçi
 President i Republikës së Kosovës

Harta që po çmend Serbinë, ku 
Kosova është e pavarur

tuar me emrin e plotë të shtetit dhe të 

kryeqytetit të. Aty shkruan Serbia dhe 

Beogradi, askund nuk shkruan Koso-

va. Ju siguroj se “Atllasi im i parë i 

botës”, nuk është një atllas politik”, ka 

deklaruar Tanja Vuçkoviç nga shtëpia 

botuese “Laguna”.

Asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit 
Europian. Ajo pa ashtu ka përmendur 
edhe miratimin e reformës për drejtësi 
nga Shqipëria, kërkesën për anëtarësim 

në BE nga Bosnja e Hercegovina.“Është 
e gjatë lista e momenteve të rëndësishme 
të vitit 2016 për raportet me Ballkanin. 
Kërkesa për anëtarësim e Bosnje-Herce-

govinës, hapja e kapitujve të rinj të ne-
gociatave të Serbisë, i pari Këshill i Sta-
bilizim-Asociimit me Kosovën, miratimi 
i reformës në drejtësi në Shqipëri pas 
6 muajsh punë e përbashkët, që hap 
një fazë të re të integrimit të saj në BE. 
Është privilegj për mua që kam folur 
përpara Parlamentit në Tiranë. Ballkani 
është në zemër të Europës dhe e ardhm-
ja e tij është në BE. Puna vazhdon për të 
zbutur plagët e së kaluarës për t’ju përg-
jigjur kërkesës për punë, në mënyrë të 
integruar dhe hapja e dritës jeshile sido-
mos për të rinjtë e këtij rajoni”, shkruan 
Mogherini në blogun e saj.

Lidhur me Kosovën, veç postimit të 
Mogherinit, ka qenë dhe vetë ministri i 
Jashtëm Enver Hoxhaj, i cili në një in-
tervistë për mediet kosovare, ka kon-
fi rmuar se mund të ketë dhe një tjetër 

mundësi për liberalizimin e vizave për 

shtetasit kosovarë, por kushti kryesor 

është demarkacioni i kufi rit me Malin e 

Zi.

Ndër ngjarjet e tjera, Mogherini 

veçon Strategjinë Globale për politikën 

e jashtme të BE-së, marrëveshjen për 

refugjatët dhe partneritet i vërtetë me 

Afrikën. Përgjigjja ndaj terrorizimit dhe 

puna për të ardhmen e Sirisë, por edhe 

thellimin  e bashkëpunimit me Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës, Iranin, Kubën, 

Kolumbinë, Afganistanin dhe vendet e 

Europës Lindore.


