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Pandemia e Covid 19 ka krijuar 
shqetësim të madh në mbarë njerëzimin 
dhe në veçanti në qarqet mjekësore të 
të gjitha hallkave, që nga klinika, pra 
mjeku që bën vizitat, sidomos infeksion-
istët, epidemiologët që po bëhen shume 
të njohur në gjithë botën. Edhe tek ne në 
vijën e parë të luftes kundër armikut të 
panjohur, shumë të rrezikshëm (forma, 
tashmë e njohur) janë mjekët, mamitë 
e infermierët, duke vazhduar tek trimat 
në laboratore për zbulimin e mikrobit.

Shkenca mjeksore është në një punë 
intensive për zhvillimin e provave të 
mundimshme të papërseritura dhe për 
zbulimin e vaksinës mbrojtese të mbarë 
njerëzimit, që natyrisht do të hyjë në 
histori. Po konsiderohen anë të njohura 
tashmë për shumë sëmundje ngjitëse, 
të viruseve të ndryshme apo tuberku-
lozit, malaries, sëmundjeve veneriane, 
kancereve të llojeve të ndryshme e plot 
të tjera. Në  spitalet e qyteteve kryesorë 
në botë, kërkojnë e kërkojnë në të kalu-
arën e të tashmen këtë pandemi his-
torike, ku mundësitë shkencore janë 
shumë të mëdha për arritjen e suksesit. 
Mundësitë s’jnë më si me griin span-
joll të 1918-ës qe la 50 milion  viktima. 
Shkenca mjeksore po konsideron masa 
që tashmë dihen nga të gjithë sepse janë 
thënë e stërthënë për kurimin e kësaj së-
mundje. Tashmë shoqëria njerëzore po 
ndërgjegjësohet se distancimi njerëzor 
dhe mjekimi simptomatik, kujdesi për 
veten e të tjerët është e vetmja mënyrë 
e sherimit, derisa të njihet ilaçi i duhur, 
duke provuar shumllojshmërinë e bar-
nave të vjetra e të njohura.  Në media 
është prezantuar, deri edhe perfuzioni i 
plazmës te të sëmurët që kaluan Covid 
- 19, në të cilën ka antitrupa mbrojtëse. 
Këto janë paraqitur mjaft mirë nga prof. 
Tritan Kalo, Silva Bino, Pellumb Pipero, 
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Fshati ka nevojë të domosdoshme për 
disa investime që e tejkalojnë mundësinë 
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janë, jo detyrë, por detyrim, bile “dety-
rim me përcaktim” për  pushtetin vendor 
apo qendror ndaj votuesve taksapagues
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Më 7 qershor, kolonel Ing.My t Guxholli feston 
90-vjetorin e ditëlindjes. Këtë ditëlindje jubilare ai e feston, 
vetëm pak muaj pasi është zgjedhur Kryetar i Organizatës 
të Bashkuar të Vetëranëve të LANÇ të popullit Shqiptar. 
Si pjesëmarrës aktiv në LANÇ e kuadër në Brigadën e 
IV-t Sulmuese dhe për kontributin e tij të vyer në detyra e 
funksione të rëndësishme në Ushtrinë Shqiptare, Kryesia 
e OBVL-së i ka propozuar Presidentit të Republikës, SHT 
Z.Ilir, Meta që t’i akordojë kolonel Guxhollit “Dekoratën 
e artë të shqiponjës” (e njohur si “Medalja e Artë e Shqi-
ponjës”  në vitet 1996–2013), një dekorate nderi e Repub-
likës së Shqipërisë që u jepet qytetarëve shqiptarë dhe të 
huaj për trimëri në luftën e armatosur dhe për veprimtari 
ose akte të guximit qytetar në kohë paqeje. Kolonel My t 
Guxholli e meriton plotësisht dekorimin me këtë Urdhër 
të Artë.

Kolonel Ing.My t Guxholli ka lindur në Pogradec më 7 
qershor 1930. Ishte vetëm 9 vjeç, kur iu bashkua lëvizjes 
së rinisë pogradecare që kërkonte armë për të shkuar në 
Durrës që të luftonin kundër pushtimit fashist të vendit.

 Po ashtu, pas një viti, nga urrejtja për inxhinierin ital-
ian që ishte major i Simit dhe që punonte në minierën e 
kromit “Guri i Kuq”, e qëllon atë më një gur në bel. My ti i 
shpëtoi arrestimit pasi e fshehu rinia pogradecare ndërm-
jet protestuesve. Shkollën  llore e kreu në vendlindje 
dhe më pas studioi për dy vjet në Liceun e Korçës. My ti 
rrjedh nga një familje e pasur atdhetare dhe patriotike. 
Gjatë okupimit nazifashist të vendit, familja e tij u përfshi 
e tëra në luftën kundër okupatorit, madje babai i tij u bur-
gos për aktivitet antifashist.

My ti, megjithëse në moshë fare i ri, që në shkurt 1944 
u rreshtua në radhët e ushtrisë partizane në Brigadën e 
IV-të Sulmuese, si kuadër i kësaj brigade. Mbas çlirimit të 
vendit nga pushtuesit nazifashist, me hapjen e Shkollës 
“Skënderbej” mbaron me rezultate të mira dy vite mësi-
more të kësaj shkolle dhe më pas mbaroi Shkollën e Lartë 
të Topogra së Ushtarake në Leningrad (ishBashkimi Sov-
jetik). Pas diplomimit u emërua në Degën e Topogra së në 
Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë. Krahas detyrës së tij 
funksionale ai vazhdoi studimet dhe në Fakultetin e Inx-
hinierisë të Universitetit të Tiranës, në mbarim të të cilave 
u titullua “Inxhinier topograf”.

Ai ka kryer detyra të rëndësishme në Ushtri. Pasi u 
gradua N/toger u emërua kryetopograf, më vonë shef 
seksioni dhe N/kryetar Dege të Topogra së pranë Shtabit 
të Përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare. Gjatë viteve 1952-
1961 ka marrë pjesë në organizimin, projektimin dhe 
zbatimin në terren të të gjitha punimeve topogjeodezike 
për sigurimin topogra k të Ushtrisë në të gjithë territorin 
e Shqipërisë. Është bashkautor, së bashku me special-
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MYFIT GUXHOLLI, 
detyra të rëndësishme 

Kolonel, inxhinier, 
My t Guxholli

Për pushtetin e ri komunist nuk kishte rëndë-
si nëse kishe luftuar kundër pushtimit fashist, 
se ishe burgosur si antifashist, se kishe shkrirë 
pasurinë për luftën. Pushteti i ri donte të mbushte 
arkat, si dhe të fuste edhe në burg për “mospagim 
tatim-taksash”. Kjo ndodhi edhe me familjen 
pogradecare Guxholli, tre djem të së cilës dolën 
partizanë dhe u burgosën për këtë. 
Por kjo nuk mjaftonte që Nevruz Pasho Guxholli, 
një nga biznesmenët më të njohur pogradecarë, 
pronar i një trageti dhe i një fabrike mielli, që 
kishte kontribuar fi nanciarisht për luftën, të 
burgosej në vitet 1946-1947. Familja tregtare, që 
shihej shtrembër u rehabilitua falë kontributit të 
jashtëzakonshëm të dy djemve Bexhetit dhe Myfi tit 
si ushtarakë e shkencëtarë, pedagogë dhe autorë 
tekstesh. Studiuesi Halil Rama sjell historinë e 
kësaj familjeje të shquar pogradecare.

Si pjesëmarrës aktiv në LANÇ e kuadër në Brigadën e IV-t Sulmuese dhe për kon-
tributin e tij të vyer në detyra e funksione të rëndësishme në Ushtrinë Shqiptare, 

Kryesia e OBVL-së i ka propozuar Presidentit të Republikës, SHT Z.Ilir Meta, që t’i 
akordojë kolonel Guxhollit “Dekoratën e Artë të Shqiponjës”

istët e huaj në projektimin e zbatimin në praktikë në ter-
ren të triangulacionit shtetëror (arshiva IGU/ 1954).

Nga viti 1961 deri në 1985 shërbeu në Shkollën e Bash-
kuar të O cerëve (sot Akademia “Skënderbej”) si pedagog, 
shef cikli dhe shef i katedrës së topogra së, me gradë ma-
jor. Gjatë kohës së mësimdhënies dhe drejtimit të katedrës 
në Shkollën e Lartë të Bashkuar të O cerëve Ing. My t 
Guxholli ka një aktivitet të pasur shkencor e pedagogjik.

VEPRIMTARIA KRIJUESE E SHKENCORE E ING.
MYFIT GUXHOLLIT

Ka përgatitur cikle të plota të leksioneve ushtar-
ake në gjeodezinë e lartë, në gjeodezinë inxhinierike 
si dhe leksionet e gjeogra së ushtarake për Akade-
minë e Mbrojtjes dhe atë “Skënderbej”. Në vitin 1986 
boton tekstin mësimor “Gjeodezia” të përshtatur për 
studentët e specialitetit topograf në Akademinë “Skën-
derbej”, por dhe për studentë të tjerë të specialiteteve 
të ndryshme që studiojnë në këtë Akademi gjeodezinë, 
si xhenio etj. Po ashtu, ai është bashkautor i hartave 
të territorit shqiptar të shkallëve 1 : 25000 – 1: 50000 
(projektet në IGU Tiranë).

Ing. My t Guxholli është autor i dhjetëra artiku-
jve shkencorë, ndërkohë që ka përgatitur Rregullore të 
ndryshme dhe ka mbajtur referate e kumtesa cilësore 
në disa simpoziume e konferenca shkencore. Duke 
vlerësuar aktivitetin e pasur të tij në vitin 1973 Kat-
edra e Topogra së e Akademisë Ushtarake “Skënder-
bej” propozoi që Ing. My t Guxhollit t’i jepej titulli “do-
cent”, por pas ngjarjeve të atyre viteve të “stuhishme” 
propozimi i asaj katedre u pezullua.

Me ndryshimin e sistemit komunist, My -
ti familjarisht përfshihet në proceset demokratike 
duke dhënë një kontribut të shquar në  toren e 
demokracisë. Ai ka qenë një nga organizatorët e kri-
jimit të Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të 
Luftës (OBVL) dhe për kontributin e tij është zgjed-
hur zv/kryetar i kësaj organizate që nga themelimi 
i saj para 26 vitesh dhe që nga data 1 Nëntor 2019 
është kryetar i saj, duke punuar me përkushtim për 
edukimin patriotik të brezave. Për të gjitha këto mer-
ita kryesia e OBVL-së i ka propozuar edhe Këshillit 
të Bashkisë që ta shpallë atë “Qytetar Nderi të Po-
gradecit”.
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Nevruz Pasho Guxholli në dasmën e Mbretit Zog I…..

ish-partizani që kreu me sukses 
në Ushtrinë Shqiptare

Nevruz Pasho Guxholli 

FAMILJA GUXHOLLI, SI UA MOHOI PUSHTETI 
KOMUNIST KONTRIBUTIN NË LUFTË

Kolonel Ing.My t Guxholli i përket familjes së njo-
hur pogradecare që shkriu pasurinë e saj për luftën 
Antiofashiste Nacionalçlirimtare.

Në vitet 1920-1940, pogradecarët lundronin përmes 
liqenit për në Ohër e Strugë dhe merrnin mallra që 
andej me tragetin “Ylli i bardhë”. Trageti, në pronësi 
të Nevruz Pasho Guxhollit, transportonte misër e gru-
rë, çimento, dërrasa e materiale të tjera ndërtimi. Kur 
sapo ishte fuqizuar ekonomikisht, Familja Guxholli, 
më 1930 kishte blerë në Greqi një fabrikë mielli, e cila 
siguronte miell për qytetin e rrethin e Pogradecit, por 
edhe për Korçën, Bilishtin e Ersekën.

Në koherencë me realitetin e atyre viteve, Nevruz 
Pasho Guxholli ishte aksioner edhe në shoqërinë pri-
vate të sjelljes së dritës elektrike në qytetin e Pogradecit. 
Dhe jo vetëm kaq, por si një nga biznesmenët e njohur, 
krahas fuqizimit ekonomik të familjes, kishte  lluar të 
merrej edhe me politikën provinciale të kohës. Ai ishte 
marrë me tregti e njëkohësisht kishte qenë edhe këshill-
tar në administratën vendore qysh në vitin 1923. Gjatë 
Luftës së Dytë Botërore, kjo familje, si dhe gjithë  si Gux-

holli, e kundërshtuan pushtimin e atdheut. Për veprim-
tari patriotike dhe për qëndrimin e tij kundër okupatorit 
fashist, Nevruzi burgoset në Korçë në vitin 1943.

Pas kapitullimit të Italisë fashiste arratiset nga burgu 
së bashku me shokët e tij dhe me armë në dorë i bash-
këngjitet Lëvizjes Nacionalçlirimtare, ndërkohë që djemtë 
e tij, Bexheti, Qemali, Are u dhe My ti, si partizanë u 
rreshtuan në krah të Ushtrisë Nacionalçlirimtare. U 
burgosën si antifashistë tre vëllezërit, të cilët kishin lënë 
shkollën dhe ishin lidhur me Luftën Antifashiste Nacio-
nalçlirimtare. Në Luftën Antifashiste, qysh në  llimet e 
saj, u përfshi e gjithë familja Guxholli, ndërsa me armë 
në dorë luftuan tre djemtë e kësaj familjeje.

Është i njohur aktiviteti i tyre: Bexheti, që në maj 
1943, me çetën e Mokrës e batalionin “Reshit Çollaku”; 
My ti, si kuadër në Brigadën e IV-t S; Qemali, në qytet 
me grupet antifashiste dhe Are u i vogël, korrier me par-
tizanët e Mokrës. Por gjithsesi, edhe kjo familje që shkriu 
pasurinë për luftën, do të përballej me represionin e 
pushtetit komunist. Pas çlirimit, Nevruzi ishte anëtar i 
të parit këshill vendor në Pogradec, ndërkohë që prej vi-
tit 1946 -1947, burgoset për mospagimin e tatim- timit. 
Do të rehabilitoheshin disi më vonë, kur falë intelektit, 
zgjuarsisë dhe përkushtimit ndaj atdheut, do të dilnin 
katër o cerë nga kjo familje: Bexheti e djali, Iliri, My ti e 
djali, Artani.

DIMENSIONI NJERËZOR DHE VEPRA SHKEN-
CORE E ING. BEXHET GUXHOLLIT

Ish-akademisti dhe shkencëtari ushtarak Bexhet 
Guxholli është i njohur për kontributin e tij gjatë Luftës 
Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe në themelimin e kat-
edrës së xhenios të Akademisë Ushtarake. Në memorien 
e bashkëkohësve ai është ngulitur si intelektuali atdhetar 
dhe me karakterin e tij burrëror. Në ku jtë e njohjes së 
artit ushtarak, ai ka lënë gjurmë të thella ndër breza. 
Gjatë gjithë jetës së tij dëshmoi aspiratat e atdhetarit të 
 aktë, ndërkohë që karakterizohej nga thjeshtësia, gër-
shetuar kjo me ndershmërinë dhe vendosmërinë për të 
përfaqësuar me dinjitet uniformën ushtarake.

Ish-nxënës të tij, por edhe ushtarakë që kanë bash-
këpunuar dhe e kanë njohur nga afër Bexhet Guxhollin, 
e vlerësojnë atë si kuadrin e devotshëm e intelektualin 
erudit, si krenaria e ushtrisë sonë kombëtare. Kjo edhe 
për faktin se ai la një krijimtari të pasur dhe luajti rol të 
rëndësishëm si pedagog për 35 vite, si shef cikli dhe shef 
katedre i xhenios. Kishte një horizont të gjerë intelektual, 
një botë të brendshme të pasur dhe një mendje të shën-
doshë. Dimensioni njerëzor dhe vepra si pedagog e ven-
dosin Bexhet Guxhollin ndër kuadrot e inxhinierisë ush-
tarake më në zë të vendit. Ai i përkiste padyshim traditës 
morale, të cilën e trashëgonte nga një familje e dëgjuar 
për vepra atdhedashurie.

STUDENTI ME REZULTATE TË LARTA NË AKA-
DEMINË USHTARAKE “KUJBISHEV”

Ing. Bexhet Guxholli lindi në qytetin e Pogradecit, 
më 15 gusht të vitit 1927, në një familje me tradi-
ta të vjetra patriotike. I ati, Nevruz Pasho Guxholli, 
ishte marrë me tregti e njëkohësisht kishte qenë edhe 
këshilltar në administratën vendore, qysh në vitin 
1923. Bexhet Guxholli shkollën  llore e përfundoi në 
Pogradec, kurse shkollën e mesme, në Korçë, të cilën 
e la përgjysmë për shkak të pjesëmarrjes në Luftën 
Antifashiste Nacionalçlirimtare.

Në kohën që LANÇ mori përmasa të mëdha, Bexheti 
do të ishte komandant batalioni në Brigadën e XV-të të 
UANÇl, ku mori pjesë në të gjitha luftimet e kësaj bri-
gade, deri në çlirimin e plotë të Shqipërisë. Pas çlirim-
it, me Urdhër të Ministrisë së Mbrojtjes, duke vlerësu-
ar aftësitë e tij organizuese, përkushtimin, pjekurinë, 
ndershmërinë dhe trimërinë, dëshirën e madhe për dije 

e kulturë, dërgohet për studime në Shkollën e lartë të 
Xhenios në Saint Petersburg, ish-Bashkimi Sovjetik. I 
përkushtuar maksimalisht ndaj studimit, diplomohet 
me rezultate të shkëlqyera dhe me çeljen e Akademisë 
Ushtarake Shqiptare, emërohet shef i katedrës së xhe-
nios. 

Në vitin 1952, Bexheti emërohet pedagog i parë dhe 
më vonë shef i ciklit të Xhenios në Shkollën e Bashkuar 
të O cerëve, Tiranë. Në vitin 1954 dërgohet për studime 
të larta në Akademinë Ushtarake “Kujbishev” në Moskë 
ku mbaroi shkëlqyeshëm dhe emri i tij është shkruar në 
Muzeun e kësaj Akademie. Pas kthimit në atdhe, në vitin 
1959 dhe hapjes së Akademisë Ushtarake të Shtabit 
të Përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare, Bexhet Guxholli 
emërohet Shef i Katedrës së Xhenios. Kjo katedër e insti-
tucionit më të lartë arsimor ushtarak të Ushtrisë Shqip-
tare, nën drejtimin e Bexhet Guxhollit, u vu mbi baza 
bashkëkohore dhe shkencore.

KOLONEL, INXHINIER BEXHET GUXHOLLI 
SHKËLQENTE EDHE NËN TRYSNINË E SISTEMIT 

TË DIKTATURËS
Por edhe ky kuadër me përgatitje të lartë, që shër-

bente me kompetencë e profesionalizëm, do të ndjente 
trysninë e sistemit të diktaturës. Kolonel, inxhinier 
Bexhet Guxholli, shpesh u godit dhe nuk u vlerësua 
për bindjet dhe idealet e tij, sepse asnjëherë nuk u la 
të shpaloste dijet dhe aftësitë profesionale e shkencore 
jashtë katër mureve të Shkollës së Bashkuar dhe Aka-
demisë së Shtabit të Përgjithshëm, sepse e pengonte ga-
rancia politike, si pinjoll i një familjeje të pasur e me tra-
dita atdhetare. Gjithsesi, duke mos u nënshtruar para 
diktateve dhe në mospajtim me dogmat e kohës, Bexhet 
Guxholli do të shquhej për individualitetin dhe horizon-
tin e gjerë kulturor e arsimor.

Ai qëndroi në pozitat e luftës kundër mediokritetit 
dhe shabllonizmit. Puna me plot përkushtim, jo vetëm 
e Bexhetit, por e gjithë katedrës që ai drejtonte, për 
hartimin e programeve dhe planeve mësimore, leksion-
eve dhe metodikave, dispensave, rregulloreve xheniere 
për ushtrinë, përgatitjen e mjaft sesioneve shkencore 
bashkëkohore, të lidhura ngushtë këto me historinë 
dhe përvojën luftarake të popullit tonë në shekuj në 
këtë fushë; historinë botërore dhe atë të Luftës së Dytë 
botërore, përvojën e Luftës sonë Nacionalçlirimtare etj, 
e rritën autoritetin shkencor të kësaj katedre, veçanër-
isht në fushën e artit ushtarak shqiptar. Brenda këtij 
suksesi është padyshim roli determinant i Bexhet 
Guxhollit, i njohur edhe si autor i librit “Sigurimi xhe-
nier shqiptar”.
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IN MEMORIAM

GENC BALLANCA

SHPENDI TOPOLLAJ

Para pak ditësh mbylli sytë përg-
jithmonë njëri nga shokët tanë më 
të mirë, biri i njërës nga familjet 
më të respektuara dhe atdhetare të 
Myzeqesë dhe qytetari i dashur për 
këdo i Shijakut, Osman Adem Xhin-
doli. 

I lindur në 13 gusht të vitit 1926, 
duke ndjekur gjurmët e lavdishme 
të babait të tij, bashkëluftëtar i bur-
rave të shquar si Ismail Qemali, Isa 
Buletini, Omer Vrioni, Aqif Pashë 
Elbasani, Osman Haxhiu, Avdi Bej 
Toptani, Murat Toptani, Besim Nuri 
e Beqir Sulo Agalliu me shokë, dhe 
pjesëmarrës i ngjarjeve me rëndësi 
historike për fatet e vendit, Osmani 
duke vazhduar traditat patriotike 
nga kishin kaluar të gjithë të afër-
mit të tij, pasi kreu shkollën Nor-
male të Elbasanit, duke ndierë ur-
rejtje të pakufishme për pushtuesit 
italianë, jo vetëm u përfshi në lëviz-
jen antifashiste dhe mori pjesë në 
demonstratat që organizoheshin, 
por edhe u bashkua me lëvizjen 
çlirimtare së bashku me nxënësit 
e tjerë, qysh nga muaji prill i vi-
tit 1943. Fillimisht u inkuadrua si 
partizan në çetën që komandohej 
nga Petrit Hakani, dhe pas krijimit 
të batalioneve Dumreja dhe Shpati, 
u caktua në këtë të fundit, ku ishin 
dhe kuftëtarë të njohur si Ptoleme 
Xhuvani, Siri Kodra, Qemal Çela, 
Muharrem Dollaku, Agim Daiu etj. 
Ka marrë pjesë aktive në luftimet e 
Sulovës, Gorë - Oparit, Tomorricës, 
Përmetit, Vithkuqit etj. Dhe kur 
formacionet partizane forcohen, me 
krijimin e Brigadave të VII - të dhe 
IV - S, ai aktivitetin e tij e ka në 
Zonën Elbasan - Librazhd - Gramsh 
- Skrapar  - Përmet - Kolonjë - Korçë. 
Kudo bije në sy trimëria dhe ven-
dosmëria e tij dhe fill pas çlirimit 
të vendit, qëndron në radhët e ush-
trisë me gradën toger. Porsa u for-
mua Divizioni i V - të në Gjrokastër, 
me komandant Shefqet Peçin, atij 
i caktohet detyra e zëvendës ko-
mandantit të regjimentit të Artile-
risë për Prapavijën në Gërhot. Duke 
punuar me mish e me shpirt, edhe 
pse me shumë mungesa e vështirë-
si, ai dhe kuadri komandues, ar-
ritën të krijojnë kushtet e nevo-
jshme për një ushtri të rregullt, gjë 
për të cilën në vitin 1949, Osmanit 
jo vetëm i jepet grada kapiten, por 
edhe emërohet komandant i Grupit 
Autonom Kundërajror. Dy vjet më 
pas i jepet grada kapiten i Parë dhe 
i premtohet dërgimi për studime në 
Akademinë Ushtarake në ish Bash-
kimin Sovjetik. Por kjo nuk real-
izohet, pasi nis përndjekja ndaj tij; 
babanë, që nuk ishte kursyer për 
të ndihmuar lëvizjet përparimtare, 
e burgosin duke i kërkuar florinjtë 
dhe e mbajnë nën tortura për një 
vit e gjysmë, prej nga del në gjend-
je të mjerueshme. Vëllanë, Shefqe-

U NDA NGA JETA VETERANI DHE VEPRIMTARI I NDERUAR, ish themelues dhe krtyetar i Degës së OBVL Shijak

Lamtumirë Osman Xhindoli!
• Osmani ishte njeri i urtë, i thjeshtë, i edukuar dhe 

veçanërisht i ndershëm. Ai, pasi doli në pension, së 
bashku me shokë të tjerë, si gjeneral Ernest Jakova, 
Hamit Berberi, Beqir Kau, Selim Gjipali etj. krijuan 
degën e Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të 
Luftës Nacionalçlirimtarel. Në detyrat e ngarkuara si 
sekretar i kësaj dege dhe anëtar i Kryesisë së Shoqa-
tës Kombëtare, Osmani pati një kontribut të madh në 
veprimtari të ndryshme

tin, që kishte qenë partizan nga të 
parët dhe oficer në Regjimentin e 
Ndjekjes e dënojnë me 15 vite burg, 
kurse vëllanë tjetër arsimtar, e ço-
jnë punëtor në Gurore. Kurrë nuk 
e mësoi pse ndodhi kjo goditje ndaj 
familjes së tij, por ai e lidh me nja 
dy arratisje të një kushëriri dhe 
nipit të tij. Goditja nuk kishte sesi 
të mos shkonte deri tek Osmani, të 
cilin në vitin 1954, me arrogancë e 
lirojnë nga ushtria, e përjashtojnë 
nga partia dhe e internojnë në fsha-
tin Labënjë të Vlorës, ku kishin dër-
guar më parë gjithë familjen e tij. U 
harrua gjithçka kishin bërë e kishin 
dhënë ai dhe familja e tij për lirinë 
e Shqipërisë, duke u vënë krejt pa-
drejtësisht damkën e armikut. Pesë 
vjet me radhë ata duke kryer punë 
nga më të rëndat nën vëzhgimin e 
paprerë të njerëzve të sigurimit, jet-
uan në mjerim, në një barakë me 
katrama. 

Më pas i çojnë në Tërbuf dhe më 
vonë, me keqardhjen e Adil Çarçanit 
dhe Sadik Bocajt që ua njihnin 
meritat, Osmani vendoset në qyte-
tin e Shijakut. Këtu nisi punën si 
punëtor Hekurudhë dhe tre vitete 
e fundit si punëtor krahu në ndër-
marrjen Karro - Qerre. Shijaku 
ishte i njohur si vend për dërgimin 
e të ndëshkuarve, por këtu popul-
li dinte t`i dallonte dhe trajtonte 
me dashamirësi të gjithë ata. Mjaf-
ton të kujtojmë se miku më i afërt 
i Osmanit, ishte Piktori i Merituar 
dhe intelektuali i mrekullueshëm i 
kësaj treve, i ndjeri Agim Faja. Sa 
herë do shkonim në Shijak te Agimi, 
aty do e gjenim edhe Osmanin. Os-
mani ishte njeri i urtë, i thjeshtë, 
i edukuar dhe veçanërisht i nder-
shëm. Ai, pasi doli në pension, së 
bashku me shokë të tjerë, si gjen-
eral Ernest Jakova, Hamit Berberi, 
Beqir Kau, Selim Gjipali etj. krijuan 
degën e Organizatës të Bashkuar të 
Veteranëve të Luftës Nacionalçlir-
imtarel. Në detyrat e ngarkuara si 
sekretar i kësaj dege dhe anëtar i 
Kryesisë së Shoqatës Kombëtare, 
Osmani pati një kontribut të madh 
në veprimtari të ndryshme apo gjet-
jen e dokumenteve nëpër arkivat e 
shumë institucioneve për t`u dhënë 

atyre dhjetra e dhjetra burrave dhe 
grave statusin e veteranit të Luftës 
dhe shpërblimin që u takonte, sip-
as ligjeve të miratuara nga parla-
menti demokratik, të cilin sistemi 
monist ua kishte mohuar. Dhe jo 
vetëm ata, por i madh e i vogël në 
Shijak e donin dhe respektonin Os-
man Xhindolin, pasi ai përherë u 
gjendej atyre pranë, si në gëzime, 
ashtu dhe në hidhërime. Janë të 
shumta nekrologjitë e mbajtura nga 
ai apo shkrimet e ndryshme që ka 
botuar në shtypin periodik e sido-
mos te gazeta “Veterani”, ku ka evi-
dentuar vlerat dhe meritat e shumë 
shokëve që i ka njohur personal-
isht, duke dhënë kështu ndihmesën 
e tij për korrigjimin e historisë. Ka 
qenë kjo edhe arsyeja pse ai gëzonte 
miqësinë dhe dashurinë e Kryetar-
it tonë, Heroit të Popullit, gjeneral 
- leitnant Rrahman Parllakut. Për 
gjithësa ai dha për luftën Nacional 
- Çlirimtare, Kuvendi Popullor i ka 
akorduar disa urdhëra e medalje, si 
atë të Çlirimit, të Trimërisë, të Ku-
jtimit, të Dhjetë Vjetroit të Çlirim-
it dhe Ylli i Kuq Partizan. Në vitet 
e demokracisë, duke parë punën e 
tij të palodhur, Presidenti i Repub-
likës i ka dhënë dekoratën e lartë 
“Një jetë në shërbim të popullit dhe 
të Atdheut”. Po ashtu Osman Xhin-
doli është vlerësuar edhe me titul-
lin veteran Nderi i Republikës së 
Shqipërisë. Ndaj ai do të mbesë i 
paharruar për këdo që e ka njohur.    

OSMAN XHINDOLI, NJË JETË 
NË SHËRBIM TË ATDHEUT

Ai rrjedh nga një familje me tra-
dita atdhetare të hershme dhe të 
lidhur me LANÇ-in. Nga familja e 
tij dolën tre vëllezër partizanë: Seit, 
Shefqet dhe Osman Xhindoli, të 
cilët u inkuadruan në formacionet e 
para të njësive partizane. Vet Osma-
ni, pas mbarimit të shkollës fillore 
në Imshtë në vitin 1936 nisi studi-
met në Normalen e Elbasanit, ku 
drejtues ishte profesor Aleksandër 
Xhuvani dhe pedagogë të tillë si: 
Simon Shuteriqi, Sul Demiri, Azem 
Stringa, Ali Hashorva etj. Në vitin 
1943 iu përgjigj thirrjes së Atdheut 
për çlirimin e vendit nga pushtuesit 
nazi-fashist, së bashku me 97 stu-
dente të tjerë normalistë, të cilët 
ndërprenë studimet dhe dolën në 

mal. 
U inkuadrua në batalionin “Shpa-

ti” sëbashku me Ptoleme Xhuvanin, 
Siri Kodrën, Muharrem Dallaku, 
Agim Daiun, etj. Ndeshjen e parë 
luftarak e bënë në fshatin Mollas të 
Sulovës me forcat fashisto-balliste, 
luftë kjo që zgjati mbi dy orë, gjersa 
forcat fashisto-balliste u tërhoqën. 
“Batalioni ynë,-tregon Osmani,-ka 
marrë pjesë në shumë luftime, si 
në: Gorë, Oparë, Lavdar, Tomorricë, 
Përmet, Vithkuq, Skrapar etj. Pranë 
zonat e Elbasanit, Librazhit, Gram-
shit dhe Përmetit”. Me krijimin e 
Brigadës 7-të Sulmuese në There-
pel të Skraparit, morën pjesë në 
sigurimin dhe mbrojtjen e forcave 
partizane që u rreshtuan në këtë 
Brigadë. Osmani edhe në luftë, si 
dhe në bangat e shkollës ishte gjith-
një aktiv, ku u inkuadrua në radhët 
e Rinisë Komuniste me drejtues To-
morr Sinani dhe Ptoleme Xhuvani. 

Pas çlirimit, Osmani u titullua 
oficer dhe iu dha grada toger. Ai 
caktohet intedent pranë Komandës 
së Përgjithshme në Tiranë. Në vitin 
1945 transferohet në Gjirokastër 
me detyrën e Zv/komandantit të ar-
tilerisë, ku për punë shëmbullore 
merr disa vlerësime e shpërblime. 
Në vitin 1949 i jepet grada kapit-
en dhe caktohet komandant i grupit 
autonom kundërajror të Divizionit 
në Gjirokastër. Në vitin 1951 i jepet 
grada kapiten i parë dhe i premto-
het një bursë studimi në Bashkimin 
Sovjetik, por që nuk u realizua pasi 
i burgoset i ati, për moskallzimin e 
florinjëve që dispononte. Iu dënua 
gjithashtu i vëllai, Shefqet Xhin-
dole, partizan i orëve të para dhe 
oficer i regjimenti të ndjekjes në El-
basan, me 15 vjetë burg. Gjithashtu 
arratiset për në Greqi djali i dajës 
nga Berati, i quajtur Ilmi Allajbeu. 

Edhe kushëriri i tij, Hazis Xhin-
doli u arratis në Greqi dhe prej an-
dej në Amerikë. Pikërisht në vitin 
1954 jeta e kapitenit të parë merr 
rrokullisjen. Ju hoqën në mënyrë 
demostrative spaletat dhe përjash-
tohet nga Partia, duke mos pyetur 
për luftën dhe sakrificat që bëri gjatë 
luftës partizane, në tërë ato luftime 
të rrezikshme me pushtuesit italian 
e gjerman, duke e detyruar të kthe-
hej pranë familjes të internuar në 

(Vijon në faqen 5)
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Petrit Osmani lindi në vitin 
1960 në Gjoricë të Dibrës. 
Mbasi mbaroi shkollën 8 

vjeçare të Gjoricës me rezultate të 
shkëlqyera merr të drejtën për të 
studiuar në Shkollën e Mesme Ushtar-
ake Skënderbej, shkollë që parapër-
gatit studentët që ndjekin Shkollën e 
lartë  ushtarake dhe që dalin o cerë të 
Ushtrisë shqiptare.  Petriti ishte rritur 
në një familje atdhetare. Babai i Petri-
tit, Ramizi, kryetar i kooperativës bu-
jqësore për dhjetra vjet kishte dalur që 
15 vjeç partizan në Br. 18 Sulmuese. 
Ibrahim Osmani ishte pushkatuar nga 
fashistët italianë në Durrës në vitin 
1943, ndërsa Zyberi ishte internuar 
nga fashistët në kampin e Beratit që 
në vitet 1939- 1940. Dhe Petriti dëshi-
ronte të ecte në gjurmët e të atit dhe të 
parardhësve të tij, por fati nuk e deshi 
që Petritit t’i realizohej dëshira për t’u 
bërë o cer.  

Fill pas mbarimit të Shkollës së 
mesme “Skënderbej” ai së bashku 
me shokët e tij shkojnë për të kryer 
stazhin e punës në prodhim në Hi-
drocentralin e Komanit, vepër e mad-
he për prodhimin e energjisë elek-
trike. Ishte vetëm 19 vjeç, kur shkon 
në Komanin e largët dhe të panjo-
hur  për të punuar dhe përshpejtu-
ar mbarimin e kësaj vepre që do të 
thoshte më shumë dritë për popullin, 
që vetëm në vitin 1975 kishte arrit-
ur të siguronte energjinë elektrike aq 
shumë të dëshiruar e të nevojshme.  
Ishte vetëm 19 vjeç dhe kishte shumë 
ëndrra. 

E dashura e tij, Denisa, që shumë 
shpejt do të njihej edhe me familjen 
e tij,  e telefononte shpesh dhe e po-
rosiste që të bënte kujdes. Nëna Nete 
e kishte pikë të dobët djalin e vogël 
që rritej me uniformë ushtarake. Në 
një letër që i dërgonte familjes dhe 
prindërit në vitin 1979, ai i merrte me 
rradhë të gjithë pjesëtarët e familjes 
dhe i siguronte që ai ishte mirë, por 
kishte merak për ta. Unë jam mirë, 
shkruan ai, jam me shokët e mi të 
shkollës dhe të klasës. 

Me 3 shtator 1979, kujton vëllai i 
madh i tij, Qemali, mjek stomatolog 
ishte biseda jonë e fundit në shtëpi 
në Gjoricë sepse ai u nis në drejtim 

PETRIT R. OSMANI, SKËNDERBEGASI QË  
RA NË HIDROCENTRALIN E KOMANIT  

• Ishte vetëm 19 vjeç dhe kishte shumë ëndrra. E 
dashura e tij, Denisa, që shumë shpejt do të njihej 
edhe me familjen e tij,  e telefononte shpesh dhe 
e porosiste që të bënte kujdes. Nëna Nete e kishte 
pikë të dobët djalin e vogël që rritej me uniformë 
ushtarake. Në një letër që i dërgonte familjes dhe 
prindërit në vitin 1979, ai i merrte me rradhë të 
gjithë pjesëtarët e familjes dhe i siguronte që ai 
ishte mirë, por kishte merak për ta. Unë jam mirë, 
shkruan ai, jam me shokët e mi të shkollës dhe të 
klasës

Vetëm një muaj më pas me 3 tetor 
1979 ndodhi aksidenti në hidrocen-
tral. Më lajmërojnë në dekanat dhe 
më thonë se duhet të nisesh për në 
Dibër. U nisa me një skodë kromi. 
Rrugës  shihja një autokolonë ush-
tarake   që vinte nga 

Shkodra  dhe që shoqëronte një 
kortezh. E mora vesh kur po arri-
ja pranë shtëpisë se ishte kortezhi i 
vëllait tim, Petritit. Petriti im, ai që 
e kishte emrin Petrit dhe që Petrit 
mbeti. Të gjithëve na ra si bombë 
kjo e papritur. Edhe babai ndodhej 

në një fshat të largët, edhe motrat 
Donika dhe Leftetria ndodheshin në 
aksionin  për shkuljen e patateve në 
Klenjë.  U shkul e gjithë ushtria dhe 
Shkolla “Skënderbej” në Gjoricë për 
të nderuar efektivin e saj, e gjithë 
Dibra nderoi heroin e ushtrisë  dhe 
heroin e dritës. 

Edhe sot sa herë hap çelësin e 
dritës elektrike në shtëpi apo kudo 
që hap një aparat me energji elek-
trike  më shfaqet Petriti, shpirti i tij. 
Shpirti i tij u shëndrrua  në dritë për 
të gjithë.  

të Komanit ku do të takoheshin i 
gjithë grupi i skënderbegasve që do 
të punonin  në Koman. Edhe unë u 
nisa për në Tiranë, për në Fakultetin 
e mjekësisë. Rrugës deri në Tiranë 
e bëmë bashkë dhe ushqimet që na 
kishte përgatitur nëna  i hëngrëm 
së bashku në një lokal te Farmacia 
Numër 10 pranë Fakultetit të mjekë-
sisë.   Takimi i  fundit. Sikur na e nd-
jente zemra që nuk do të shiheshim 
më. U përqafuam fort dhe ai u nis në 
drejtim të Shkodrës  e të Komanit. 

Xhyherinë të Vlorës. Në maj të vitit 1959 familja fitoi të drejtën për t’u 
kthyer në Tiranë, duke u vendosur me banim në shtëpinë e djalit tjetër 
Seit Xhindoli, në lagjen “Ali Demi”. Një vit më vonë Osmani, bashkë me 
nënë Dekon, gruan e tij Liljanën (me të cilën ishin martuar gjatë kohës 
që ndodheshin në internim, ku kishin lindur dhe djalin e parë Arjanin) 
dëbohen për në Shijak, ku jeton dhe sot. Në Shijak, u punësuan burrë e 
grua në ndërmarrjen shtetërore të Hekurudhave Durrës, prej nga në vitin 
1984 dola në pension.”

Ardhja e demokracisë si kudo solli në familjen e tij tjetër stinë. Së bash-
ku me ish-partizanët: Eqerem Kuka, Ernest Jakova, Hamdi Berberi, Beqir 

Lamtumirë Osman Xhindoli!
Kau, Selim Gjipali etj, formuan Organizatën e Bashkuar të Veteranëve të 
LANÇ-it- dega e Shijakut, ku Osmani u zgjodh unanimisht sekretar i saj, 
si dhe anëtar i komitetit drejtues dhe anëtar i kryesisë së OBLV-së Durrës 
dhe në Tiranë. Osmani është nderuar nga ish Presidiumi i Kuvendit Pop-
ullor me dekorata e medalje të ndryshme. Por veprimtaria e tij u vlerësua 
gjatë këtyre viteve të demokracisë nga Presidenti i Republikës, Zoti Alfred 
Moisiu, me dekoratën: veteran “Nderi i Republikës” me motivacionin: “Një 
jetë të tërë në shërbim të popullit dhe Atdheut”. Me rastin e 90-vjetorit, 
prezenca e fëmijëve e bëri më të këndëshme dhe gazmore darkën që u 
përkushtua për ditëlindjen e babait, të cilën e kaluan në harmoni, dashuri 
e gëzim të madh familjar, duke i uruar Osmanit të jetojë edhe shumë vite, 
por kurdoherë me këmbë e dorë dhe në gjendje të mirë shëndetësore. 

(Vijon nga faqja 4)
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REPORTAZH

Nga Maksim VINÇANI
Nënkryetar i OBVL                                                                            

Përgjatë rrugës Tepelenë-Gjirokastër, 
në të djathtë,ndodhet një tabelë: “PICAR 
4km”. Nëse do të shtyhesh nga kuriozite-
ti e do të shkosh për një kafe në qendër 
të fshatit nuk do të shohësh njerëz, ve  
aty-këtu ndonjë të moshuar; të gjithë 
janë në punët e tyre. Me “punët e tyre” 
zakonisht kuptojmë punët personale, 
por në Picar, banorët, sidomos të rinjtë, 
ose “Djemtë e Picarit”, konsiderojnë të 
tilla dhe ato veprimtari të përbashkëta 
vetëdashëse (vullnetare) për përmirë-
simin e infrastrukturës dhe zbukurimin 
e fshatit, vepra këto me karakter civi-
lizues. Kjo ka qënë një karakteristikë e 
banorëve të këtij fshati tejendanë, por 
kohët e fundit këto nisma kanë ardhur 
duke u rritur, duke shënuar një zhvil-
lim të vrullshëm e të mirorganizuar. 
Për të ve uar është fakti se, me disa 
përjashtime minimale, fondet nuk janë 
siguruar nga arka e shtetit, por nga 
kontributi personal i banorëve (përfshi 
ata që jetojnë në emigracion) dhe pa 
tjetër, projektet dhe sidomos puna janë 
krejtësisht vullnetare. Një komision i zg-
jedhur “fshat e” organizon punën dhe 
administron në mënyrë efektive dhe me 
trasnparencë të ardhurat e grumbullu-
ara. Punët që do të kryhen janë si re-
zultat i konsultimeve  dhe vendimeve të 
komunitetit, kritere këto që të kujtojnë 
funksionimin e dikurshëm të shoqërisë 
në lashtësi, por dhe si shembull treg-
ues i vetadministrimit lokal, demokratik 
të  kohëve moderne. Kështu, në Picar 
mund të përmënden disa vepra të til-
la, si: Rruga e Varrezave, mbjellja e 100 
rrepëve dhe 40 pemëve dekorative, mini 
fusha e futbollit,  ezma “Gurra e Picar-
it”, këndi i lojrave për fëmijë, etj. Janë në 
pro es punimet për sistemimin e ujrave 
dhe përcjelljen me tubacion tek burimi i 

“Ku ka rrjedhur, do pikojë”…
DJEMTЁ e PICARIT

quajtur “Mëma”, si dhe janë plani kuar 
mjaft të tjera. Ndërkohë, fshati ka nev-
ojë të domosdoshme për disa investime 
që e tejkalojnë mundësinë dhe dasham-
irësinë e vetë banorëve. Këto janë, jo 
detyrë, por detyrim, bile “detyrim me 
përcaktim” për  pushtetin vendor apo 
qendror ndaj votuesve taksapagues dhe 
jo si “dhurata elektorale” e aq më pak 
si premtime elektorale, të cilat, jo rrallë 
harrohen mbas votimeve. Të tilla janë 
disa kërkesa funksionale-elementare, e 
jo luksi, si përshembull: Rrugët e qarkul-
limt të brëndëshëm, kanale vaditëse, 
vatra e kulturës, përmirësimi i rrjetit 
elektrik difektoz, kosha për mbeturinat, 
ndri imi brënda fshatit dhe furnizimi 
me ujë të pijshëm... Të tilla probleme ka 
dhe në mjaft fshatra  të tjerë apo qendra 
të banuara të vendit, temë e madhe kjo 
për diskutim, që në këtë rast nuk është 
objekt i këtij reportazhi.                                                    

Organizata e Bashkuar e Veteranëve 
(OBVL), e cila ka në themel të misionit 
të saj evidentimin, mbrojtjen dhe pro-
pagandimin vlerave të trashëgimnisë 
patriotike të popullit tonë, përgëzon 
banorët e Picarit dhe ve anërisht rin-
inë, (ndryshe “Djemtë e Picarit”) për 
këto vepra, duke i vlerësuar këto si një 
veprimtari patriotike me arsyetimin se: 
“Me patriotizëm, në kuptimin e thjeshtë 
popullor, konceptohen qëndrimet dhe 
veprimet që i shërbejnë mbrojtjes së lir-
isë dhe përparimit e mirëqënjes së Atd-
heut; të cilat burojnë e frymëzohen nga 
dashuria  e vetvetishme për vendlindjen 
tonë, për vendin e origjinës të të parëve 
tanë”... Karakteristikë është se kontrib-
ute të tilla kemi dhe në mjaft fshatra të 
tjera të Shqipërisë, por duke i bërë je-
honë rastit të Picarit duam të inkura-
jojmë dhe banorët, sidomos rinine e të 
gjithë fshatrave tanë që të ndjekin këtë 
shembull. Është detyrë e organeve të 
pushtetit lokal që të këmbëngulin pranë 
qeverive për të siguruar fonde, jo vetëm 
për disa rrugë kryesore të zonave të 
caktuara (të cilat nganjëherë bëhen me 
qëllime propogandistike, për vota), por 

edhe për vepra të vogla në dukje, por të 
rëndësishme nga pikpamja e lehtësimit 
dhe zbukurimit të jetës së fshatarëve. 
Këto, ve  anës praktike për përmirë-
simin e kushteve të jetesës, kanë një in-
 uencë pozitive në nxitjen e ndjenjës së 
dëshirës për të jetuar në fshatrat tona, 
që u braktisën në masë si rezultat i lëviz-
jeve drejt qendrave të mëdhaja urbane 
apo jashtë shtetit..... Shumë prekës dhe 
domethënës është mesazhi i Djemve të 
Picarit: “Ju lutemi! Përkushtohuni fsha-
tit tonë, sa nuk është vonë. Jeta jonë 
është këtu. Ne vazhdojmë të ndërtojmë 
me mish e shpirt për këtë fshat, por janë 
shumë dhe këto që ne po bëjmë”....                                                                                                 

Edhe në kohët e kaluara ka qënë 
prezente tradita e punëve me kontribu-
tin e vetë banorëve të mjaft fshatrave të 
vendit tone, ku një rol të rëndësishëm 
kanë luajtur dhe të emigruarit, e për 
këtë mund të sillen mjaft shembuj. Por 
e ve anta e Picarit qëndron në faktin 
se edhe ne të kaluarën e largët, këtu ka 
qënë e zhvilluar kjo traditë. Sikundër 
dihet, nga ky fshat ka qënë i famshmi 
 elo Picari, i cili përve  veprimtarisë 
patriotike, ka lënë gjurmët e tij dhe në 
organizimin e disa punime me karakter 
civilizues në shërbim të fshatit, të ndër-
tuara nga vetë banorët. I tillë ishte dhe 
ndërtimi i një rruge me kalldrëm rreth 
4 km që lidhte fshatin me rrugën krye-
sore, ku një pjesë ka rezistuar deri më 
sot ( mos harrojmë se bëhet fjalë për 
rreth 170 vjet përpara). Nga mongra a 
e Picariotit Mete Pe i, ”Kapedan  elo 
Picari –Bota e Guximtarëve”, lexojmë: 
“....Kalldrëmi ishte rreth 3-4 metra i 
gjërë dhe u ndërtua në një terren malor 
nga 200 deri 900 metra lartësi mbi 
nivelin e detit..... Gjurmët e kalldrëmit 
duken edhe sot....”  Pra, këto tradita të 
të parëve vazhdohen edhe më vone në 
këtë fshat dhe sidomos kohët e fundit, 
ku gjithë djemtë e fshatit kontribuojnë 
ekonomikisht e  zikisht për të mirën e 
përbashkët; si një bashkësi që e vlen 
të merret si shembull. Do të ishte e pa 
vend të përmëndnim emra të ve antë. 

Merita është e gjithë banorëve që kanë 
edukuar bijtë e tyre,” ku ka rrjedhur,do 
pikojë“. Ta gëzoni fshatin tuaj, o Djem 
të Picarit! 
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HISTORIA

Kolonel Ing.Myfi t GUXHOLLI
Kryetar i OBVL

Mbështetur në traditat luftarake të popullit shqiptar, 
Lufta Antifashiste Nacionalçlirimtare kundër okupa-
torëve nazifashistë gjatë Luftës së Dytë Botërore mori 
përmasa të gjera. Njësitë e organizyara të Ushtrisë NCÇl 
dhanë një kontribut të madh në raport me numrin e 
popullsisë, duke e renditur popullin tonë në krahun e 
 timtarëve. 

Idealet e Konferencës së Pezës ishin përhapur e përqa-
fuar kudo si ideale të bashkimit kombëtar. Me parullën 
“pa dallim feje, krahine dhe ideje” u lind, u forcua dhe u 
zhvillua lufta Nacionalçlirimtare në emër të kombit e të 
popullit shqiptar. Nga ky këndvështrim, lavdia e Pezës 
është sa heroike, aq edhe objekt për t’u studjuar si inici-
uese e idealeve kombëtare.

Idealet e Pezës u shtrinë në të gjithë vendin. Rezul-
tati është i qartë: nga njësitet në çeta e batalione…Lufta 
partizane mori përpjestime të gjëra duke shkuar te kri-
jimi i njësive të mëdhë të organizuara, siç qenë brigadat 
sulmuese.

Populli iu përgjigj thirrjes së Shtabit të Përgjithshëm 
të UNÇl për një mësymje të përgjithshme që të përballon-
te Operacionin Armik të Qershorit 1944.

Më 28 Maj 1944 formohet Divizioni i I-rë S qëështë 
një mbështetje dhe provë e gjallë e zbatimit të strategjive 
ushtarake të luftës së armatosur për fuqizimin e UNÇl. 
Shtabi i Përgjithshëm shfrytëzoi me mjeshtri formimin e 
reparteve të reja, brigadavedhe divizioneve, veçanërisht 
Divizionin e I-rë me përbërje nga tre brigada (1, 4 dhe 5), 
forcat tjera nëpër rrethe e komandat e vendit. Divizioni i 
I-rë S, më 26 Qershor 1944 kalon lumin Shkumbin dhe 
me luftim mësymës u goditën forcat armike gjermane, 
mësymje të cilën ato nuk e prisnin. Me këtë organizim 
synohej çlirimi i zonës së Çermenikës, rrethet e Tiranës, 
Dibrës e Matit, riorganizimi i këshillave Nacionalçlir-
imtare dhe mobilizimi i popullit për të mbështetur dhe 
ripërtërirë njësitë që ishin dëmtuar…

* * *
Në një kohë kur në Shqipërinë e Jugut kishte shpër-

thyer Operacionit Armik i Qershorit dhe kur në shumë 
krahina të tjera zhvilloheshin luftime të rrepta, ne 
Malësinë e Oparit, në fshatin Protopapë, më 29 Qershor 
1944, u inaugurua Brigada e XV-të Sulmuese e Ushtrisë 
Nacionalçlirimtare. Kjo brigadë e re nuk pati shumë kohë 
që të festonte inaugurimin e saj. Mjaftuan katër-pesë orë 
për organizimin e saj dhe forcat e saj u nisën menjëherë 
për luftë.

Brigada e XV-të S u formua nga kuadro e partizanë të 
batalioneve territoriale të qarkut të Korçës: “Fuat Baba-
ni”, “Hakmarrja”, “Reshit Çollaku”, “Skënder Çaçi”, “To-
morri”,

Batalioni i Rinisë dhe partizane e partizanë të por-
saardhur nga organizatat e terrenit, që duke ju përgjigjur 
organeve të pushtetit popullor të krijuara në zonat e çli-
ruara shtuan radhët e Ushtrisë Nacionalçlirimtare për 
çlirimin përfundimtar të atdheut.

I pari luftim në shkallë të gjerë i brigadës ishte go-
ditja e forcave naziste gjermane e kolaboracioniste mbi 
Pogradec. Armiku, megjithëse i armatosur mirë dhe dhe 
i mbrojtur në llogore e qendra zjarri, nuk mundi t’i rezis-
tonte sulmit të shpejtë dhe të befasishëm të partizanëve. 
Pozicionet me rëndësi, si kalaja dhe ana perëndimore e 
qytetit, Gështenjat, u morën menjëherë nga partizanët 
dhe forcat armike u larguan duke lënë të vrarë rreth 20 
ushtarë.

Më 24 gusht 1944, një autokolonë gjermane që kalon-
te nga Struga për në Elbasan u sulmua nga partizanët, 
duke i shkaktuar dëme të mëdha në njerëz dhe materiale 
luftarake. U dogjën 20 makina luftarake nga batalioni i 
IV-t i Brigadës. Po atë ditë, një autokolonë tjetër qëvinte 
nga Struga në drejtim të Elbasanit u sulmua egërsisht 

Mësymja e përgjithshme 
pranverore dhe Brigada e 15-të S

nga forcat e Brigadës. Kjo pritë dhe goditjet u krye mbi 
Qukës. Këtu armiku la mbi 15 ushtarë të vrarë, ndërsa 
nga partizanët pati vetëm tre të plagosur.

Më 30 gusht 1944 forcat e kësaj brigade çliruan Po-
gradecin dhe të gjithë fshatrat përrreth rrugës automo-
bilistike nga Elini në Pogradec (Pogradec-Korçë).

Natën e 24 shtatorit, forcat e batalioneve të dytë dhe 
të tretë goditën një autokolonë tjetër prej 75 makinash 
luftarake që vinte në drejtimin Strugë-Pogradec, duke 
i djegur e shkatërruar. Armikut iu kap edhe një sasi e 
madhe armësh dhe municionesh. Humbjet e armikut 
qenë të mëdhaja.

Brigada e XV-të, pasi kaloi lumin Shkumbin u ven-
dos në rajonin e Elbasanit, ku zhvilloi një sërë goditjesh 
të ashpra kundër forcave që mbanin të pushtuar qyte-
tin.. Këto goditje synonin çlirimin e qytetit ku ndodhesh-
in rreth 2000 ushtarë e o cerë gjermanë të armatosur 
me një teknikë shumë të mirë luftarake. Më pas forcat e 
kësaj brigade  lluan mësymjen për çlirimin përfundim-
tar të Elbasanit. Objektivat kryesor ishin: Ura e Zaran-
ikës, Lagja e Kishës dhe gazermat e Krastës. Batalioni i 
katërt do të ruante krahët dhe njëkohësisht do të sul-
monte forcat armike që ishin disllokuar në Xibrakë dhe 
Labinot.

Batalionit të dytë i ishte ngarkuar detyra të ndërpriste 
rrugën Elbasan-Tiranë. 

Mësymja  lloi që me 5 Nëntor. Pas dy ditë luftimesh, 
batalioni i katërt me sulme e kundërsulme mundi të thy-
ejë rezitencën e forcave armike dhe me luftim ndeshës 
mori këto dy qendra të forti kuara të Zibrakës dhe La-
binotit. Njëkohësisht forcat e batalioneve të parë e të 
tretë, në zbatim të Urdhërit të Shtabit të Brigadës  lluan 
luftimet për rrethimin dhe asgjësimin e forcave armike 

në qytet. Veprimet luftarake të të dy batalioneve gjatë 
sulmit dhe në rrethimin e qytetit qenë të suksesshme, 
megjithëse forcat armike u vedosën në qendra të forta, si 
ajo në Shkollën Normale dhe pika të tjera. 

Mbas sulmeve të njëpasnjëshme të forcave parti-
zane armiku nuk mundi të rezistonte dhe me humbje të 
mëdha u detyrua të largohet në drejtim të Tiranës dhe 
Rrogozhinë-Durrës.

Gjatë rrugës forcat armike iu nënshtruan goditjeve të 
tjera nga forcat partizane.

Mbas të gjitha këtyre luftimeve të susksesshme par-
tizanët e Brigadës XV-të S zbatuan detyrat e ngarkuara 
dhe më 12 Nëntor 1944 Elbasani u çlirua.

Që nga formimi dhe deri në çlirimin e plotë të atdheut 
Brigada e XV-të u kompletua dhe u rrit numerikisht. 
Ajo arriti suksese të mëdha në të gjitha luftimet drejt për 
drejt me armikun dhe u shndrrua në një njësi të vërtetë 
luftërake, duke  tuar admirimin e popullit të qarkut të 
Korçës dhe mbarë vendit. Ajo shkroi në historinë e saj 
një varg suksesesh, duke i shkaktuar armikut dëme të 
mëdha si në njerëz dhe materiale e teknikë luftarake: 
Mbi 500 ushtarë të vrarë, shumë armë e municione, 
topa, mitraloza, pushkë e materiale të tjera, makina të 
djegura etj.

Më vonë Brigada e XV-të S kreu me nder detyrat 
luftarake që i ngarkoi Shtabi i Përgjithshëm deri në çlir-
imin e plotë të atdheut.

Nga Brigada e XV-të S, për çlirimin e atdheut ranë 
dëshmorë 50 partizanë e partizane, katër kuadro dhe dy 
shoqe partizane: Thomadha Laçka (Tomka) dhe Shanko 
Starja, Istref Maka, Kiço Boboshtica, Minash Gjoka dhe 
Rahman Beragozhdi, ndërsa u plagosën 73 partizanë e 
kuadro.

• Që nga formimi dhe deri në çlirimin e plotë të atdheut Brigada e XV-të u 
kompletua dhe u rrit numerikisht. Ajo arriti suksese të mëdha në të gjitha 
luftimet drejt për drejt me armikun dhe u shndrrua në një njësi të vërtetë 
luftërake, duke fi tuar admirimin e popullit të qarkut të Korçës dhe mbarë 
vendit. Ajo shkroi në historinë e saj një varg suksesesh, duke i shkaktuar ar-
mikut dëme të mëdha si në njerëz dhe materiale e teknikë luftarake: Mbi 500 
ushtarë të vrarë, shumë armë e municione, topa, mitraloza, pushkë e materi-
al të tjera, makina të djegura, etj
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IN MEMORIAM

Nga Bashkim Hisari

Më 9 maj, si në tërë Evropën ashtu 
edhe në Kosovë, u shënua 75 vjetori 
e  tores së Aleatëve në Luftën e Dytë 
Botërore dhe  llimi i krijimit të Bash-
kimit Evropian, pesë vjet më von. Për 
shkak të pandemisë COVID 19, sivjet u 
ndërpre tradita e kremtimeve të kësaj 
date që për shqiptarët është më shumë 
se  torja dhe një datë simbolike.

Kjo ngjarje kaq madhore në his-
torinë e shqiptarëve, sivjet u përkujtua 
me modesti. Me krenari u nderuan të 
gjithë ata që u renditën me dinjitet në 
krahun e  tores botërore ndaj nazi-
fashizmit.

Veteranët e LANÇ nga Kosova dhe 
Shqipëria dhanë ndihmë të madhe në 
këtë  tore. Që nga  llimi i LANÇ në 
Kosovë, njësitë e para partizane të ud-
hëhequra nga komandanti i tyre Fadil 
Hoxha, e dinin se çfarë i priste në atë 
luftë. Në saje të vendosmërisë dhe qël-
limeve të qarta ia dolën të mobilizojnë 
masat, të masovizojnë radhët e veta 
me rreth 53 mijë luftëtarë prej të cilëve 
mbi 6.200  ijuan jetën për liri. 

Menjëherë pas luftës u formuan 
organet revolucionare demokratike 
të pushtetit dhe organet e tyre për-
faqësuese që mbështetnin qëllimet 
themelore liridashëshe të luftës dhe 
vizionin për vetëvendosje që ishte 
e pranishnme nga  llimi i luftës. 
Luftëtarët që sollën  toren e lavdishme 
mbi fashizmin, arritën rezultate të para 
në të gjitha sferat e jetës shoqërore, 
ekonomike e kulturore. Veteranët e 
luftës  zellshëm punuan që të siguro-
jnë kuadro të reja të cilët u vurën në 
shërbim për ngritjen e standardit jetë-
sor, të arsimit e kulturës.

Në jetën politika u aftësuan shumë 
personalitete të cilët u angazhuan në 
ndërtimin e marrëdhënieve demokra-
tike  dhe për të drejtat kombëtare të 
shqiptarëve. 

Ndaj, kjo datë e rëndësishme his-
torike, është rast i mirë që të përkuj-
tohen edhe  gurat të cilët pas LDB me 
përkushtim u angazhuan në proceset 
e zhvillimit dhe avansimit të statusit 
të Kosovës dhe krijimit të bazës për 
realizimin e endërrës shekullore të 
shqiptarëve për Kosovën e lirë dhe të 
pavarur.

Njëri prej  gurave që u dallua 
me cilësi të larta politike, humane e 
njerëzore në këto procese dhe që gë-
zonte respektin e qytetarëve ishte Mah-
mut Bakalli.  Populli i Kosovës vazhdi-
misht nderoi dhe shprehi  mirënjohje e 
respekt për  gurën dhe veprën e tij në 
zhvillimin e mendimit politik, historik 
e kulturor të shqiptarëve në periudhën 
e pas Luftës së Dytë Botërore dhe pas 
pavarësisë së Kosovës.

E gjithë jeta e Mahmut Bakallit ka-
loi nëpër shtigje me shumë vështirësi 
ku pati ulje dhe ngritje të fuqishme. 
Ai radhitet ndër politikanët më të mire 
dhe më të njohur të politikës Kosovare 
që iu bashkua kauzës së luftës për lirin 
e popullit shqiptar dhe për pavarësinë 
e Kosovës. Ishte politikan me karierë 
dhe eksperiencë të gjatë, pjesëmarrës 

Fadil Hoxha, Mahmut Bakalli dhe Xhavit Nimani me Titon

Edhe në Kosovë, u shënua 75 vjetori e fi tores së Aleatëve në Luftën e Dytë Botërore

Mahmut Bakalli, i pari shqiptar që 
• Njëri prej fi gurave që u dallua me cilësi të larta politike, humane e 

njerëzore në këto procese dhe që gëzonte respektin e qytetarëve ishte 
Mahmut Bakalli.  Populli i Kosovës vazhdimisht nderoi dhe shprehi  
mirënjohje e respekt për fi gurën dhe veprën e tij. Ai ishte dhërrëfyes 
i sendërtimit të Kosovës 

në shumë zhvillime politike në periu-
dha të ndryshme dhe i pari shqiptar i 
cili qeverisi Kosovën në mënyrë auto-
nome afro 10 vjet. 

Mahmut Bakalli shkollimin e 
mesëm e kreu në Prizren, ndërsa 
Fakultetin e shkencave politike në 
Beograd. Punoi si pedagog në Uni-
versitetin e Prishtinës.  Ishte kryetar 
i rinisë në Prizren, në Prishtinë dhe 
kryetar i rinisë së Kosovës, kryetar i 
Komitetit Krahinor të LK të Kosovës, 
anëtari më i ri në moshë në Kryesinë e 
Komitetit Qendror të Lidhjes së Komu-
nistëve të Jugosllavisë nga viti 1971 
deri më 1981 dhe një ndër të preferu-
arit e Titos. Kjo dhe momenti politik 
në Jugosllavi ndihmuan që të realizoi 
autonominë e Kosovës brenda feder-
atës jugosllave. Kërkoi statusin e re-
publikës por nuk arriti dot të realizoj. 

Më vitin 1974 Kosova e mori sta-
tusin e Krahinës autonome, aprovoi 
një kushtetutë liberale dhe  lloi ndër-
timin e strukturave shtetërore të pa-
varura. Kosova me këtë Kushtetutë 
quhej Krahina autonome por fare mirë 
mund të quhej edhe shteti i Kosovës. 

Me miratimin e Kushtetutës së vitit 
1974, Kosova  toi të drejtën e përfaqë-
simit në të gjithë organet e adminis-
tratës dhe të pushtetit ekzekutiv dhe 
kishte të drejtën e vetos në Feder-
atën e atëhershme jugosllave, sikurse 
gjashtë njësitë tjera federale. Kuadrot 
e Kosovës kanë patur funksione më të 
larta në Federatën jugosllave. Pa Ku-
vendin e Kosovës nuk ka mundur të 

aprovohet asnjë vendim që kishte me 
qenë i rëndësishëm për sistemin ju-
gosllav në përgjithësi.

Efektet pozitive politike dukeshin 
qartë në të gjitha sferat e jetës. Arsimi, 
kultura, ekonomia, industria, shënde-
tësia, tregtia u bënë prioritet kryesor 
të zhvillimit. Veprimtaria informative 
përjetoi ekspanision. Filloi emetimi i 
programit të Televizionit të Prishtinës. 
Në veprimtarinë botuese, përveç bo-
timeve të librave në gjuhën shqipe, 
 lluan të botohen edhe përkthime të 
autorëve të huaj. Krijimtaria artistike 
mori hov. Veprat nga lëmia e letërsisë, 
pikturës, muzikës, kinematogra së, 
 lluan të tejkolojnë nivelin lokal. U 
krijuan kushte të volitshme për bash-
këpunim me Shqipërinë në fushën e 
arsimit dhe kulturës. Në Prizren, në 
mënyrë madhështore u festua 100 
vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizren-
it. Filloi të zbatohet gjuha e njësuar 
letrare shqipe me standarde të për-
bashkëta me atë të shqiptarëve në 
Shqipëri dhe kjo u bë udhërrëfyese për 
punën e qindra mësuesve të shqipes, 
studiuesve të saj, për nxënësit dhe 
studentët, institucionet dhe medi-
at. Kuvendi i Kosovës miratoi Ligjin 
mbi punën shkencore-kërkimore dhe 
në bazë të këtij ligji, Enti i Historisë 
u ngrit në Institut. Në organet e Fed-
eratës dhe diplomacisë jugosllave u 
emëruan edhe kuadrot shqiptarë. Ku-
 ri që ndante Kosovën prej Shqipërisë 
ishte më shumë ideologjiok se sa ndër-
shtetëror. Në këto rrethana, Mahmut 

Bakalli ishte i pari shqiptar i cili pati 
fat të drejtoj pothuaj shtetin e pavarur 
të Kosovës. 

Megjithëatë, në kohën kur Koso-
va ishte bërë faktor në federatën Ju-
gosllave, Mahmut Bakalli kërkonte 
që Kosova të pavarësohet. Ai, me del-
egacionin e Kosovës kishin shkuar 
në Beograd ku në Beli Dvor (Pallati 
mbretëror), ishin takuar me Titon ku 
kishin biseduar 4 orë me të dhe kishin 
marrë përkrahjen e tij për atë që bëhej 
në Kosovë. Por, jo edhe kërkesat e del-
egacionit që Kosova të udhëheqë vetë 
 nancat, bankat, ekonominë, shënde-
tësinë, arsimin, kulturën, shërbimin 
sekret …pra, të ndahet prej Serbisë. 
Tito ishte përgjegjur se e di cilat janë 
synimet e shqiptarëve dhe se i kup-
ton ato, por se nuk është në gjendje 
të japë përkrahje që Kosova të ndahet 
plotësisht prej Serbisë. Megjithatë, 
kishte thënë që të gjitha propozimet të 
shkruhen për Kushtetutën e re. Deleg-
acioni kishte bërë një raport për këtë 
vizitë që ishte prezantuar në Komitetin 
Krahinor. Kuadrot serbe në Komite-
tin Krahinor, këtë raport dhe vizitën e 
delegacionit e kishin vlerësuar të pav-
lefshëm me arsyetim se në biseda me 
Titon nuk ka marrë pjesë dikush nga 
Serbia.

MAHMUT BAKALLI-TITOS: “NE 
DUAM REPUBLIKË”

Në një takim tjetër te Tito, në vitin 
1974 në Brione, Mahmut Bakalli 
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INMEMORIAM

Mahmut Bakalli

Mahmut Bakalli

qeverisi Kosovën në mënyrë autonome 

kishte thënë: “Duam të kemi sa më 
pak apo fare lidhje me Serbinë dhe 
ekziston synimi që Kosova të jetë Re-
publikë”,  por Tito kishte pyetur: -Ç’ka 
ju duhet republika?

Duke folur për media lidhur me këto 
kërkesa, Mahmut Bakalli tha se  llimi 
i diskutimeve rreth amendamenteve 
në Kushtetutën e atëhershme në vitin 
1971, ka qenë  llimi i avancimit të 
Kosovës dhe se aty ka  lluar procesi 
i ndarjes së Kosovës nga Serbia. Ai 
përkujtoi bisedën që kishte zhvilluar 
me Titon:

–Tito më pyeti a je i kënaqur me di-
skutimet që po bëhen për Kushtetutën 
e 74-ës. Unë i thashë po, por kemi 
pengesa mjaft të mëdha.

Ai më pyeti: mirë, por a po më tre-
gon pse ju duhet juve Republika? Unë 
i thashë se ne faktikisht jemi të gjithë 
për Republikën e Kosovës.

Tito më tha e çka ju nevojitet Re-
publika?

I thashë se ne duhet të sundojmë 
me ekonomi, me kulturë, me polici, 
me arsim, me politikë të jashtme me 
mbrojtjen territoriale.

Ai ma tha: –Krejt ç’ka i the, dhe ato 
që nuk i ke thanë thuaj komisionit 
tënd le t’i paraqet si kërkesë.

I thashë por ato kërkesa janë për 
Republikë, a je ti që ne te jemi për Re-
publikë, ai thotë: –Jo se do të hynim 
në telashe të mëdha me shovinizmin 
serb.

Kur udhëheqja serbe synonte që 

të rihapte në nivel të ish-federatës ju-
gosllave diskutimet për heqjen e au-
tonomisë së Kosovës që ishte siguruar 
me Kushtetutën e vitit 1974, Mahmut 
Bakalli bashkë me polikanët tjerë 
shqiptarë të Kosovës Fadil Hoxha, Kol 
Shiroka, Xhavid Nimani etj., shprehën 
indinjatën dhe u deklaruan kundër 
kësaj forme të presionit me qëllime ek-
spansioniste serbe ndaj Kosovës, dhe 
kërkuan përgjegjësinë e iniciatorëve 
për ndryshime kushtetuese.

Lidhur me pretendimet ser-
bomëdha dhe hogjemoniste të shpre-
hura në “Librin e Kaltërt”, udhëheqësit 
e Kosovës, Mahmut Bakalli bashkë 
me Fadil Hoxhën dhe Xhavit Nimani, 
kishin biseduar me personin e dytë 
politik në ish Jugosllavi, Edvard Kar-
del. Atij i kishin prezantuar qartë qën-
drimet e udhëheqjes së atëhershme 
të Kosovës duke shprehur indinjatën 
për formën e presionit dhe për qëllimet 
ekspansioniste serbe ndaj Kosovës. 
Ata kishin arritur ta bindin Kardelin 
se kërkesat e Serbisë për revidim të 
Kushtetutës së vitit 1974 të Kosovës 
janë shumë të rrezikshme dhe abso-
lutisht të papranueshme për popullin 
e Kosovës.

Mahmut Bakalli me fakte të padis-
kutueshme, kritikonte ashpër pushte-
tin serb i cili me vendime jokushtetuese 
dhe me veprime të dhunës, shfuqizoi 
Autonominë dhe integritetin e Kosovës, 
suprimoi Kuvendin dhe të gjitha in-
stitucionet shtetërore të Kosovës dhe 

instaloi pushtetin e vet okupues, i 
cili përdori masat drakonike repre-
sive ndaj popullit shqiptar, me vrasje, 
rrahje dhe tortura brutale, burgosje 
masive, gjykime të montuara politike 
etj.

Për Mahmut Bakallin, kusht që 
shqiptarët e Kosovës, t’i jetësojnë të 
drejtat e tyre, ishte Kosova të jetë e 
pavarur si Republikë, sepse sundimi 
i Serbisë mbi Kosovën nënkupton-
te robërim për kombin shqiptar, i cili 
shpie kah gjenocidi kombëtar, rrezik 
i cili për popullin shqiptar nuk është 
vetëm hipotetik, apo vetëm virtuel, 
por real. Prandaj, ai vlersonte se ngel-
ja e rreth dy milionë shqiptarëve të 
Kosovës nën sundimin e Serbisë, apo 
çfarëdo lloj autonomie nën sundimin 
e Serbisë, nuk mund të sigurojë lirinë 
dhe dinjitetin kombëtar dhe njerëzor 
të shqiptarëve. Të gjitha këto çështje të 
hapura të pozitës së kombit shqiptarë 
sipas tij duhej dhe mund të zgjidhesh-
in me metoda paqësore, me negociata 
dhe dialog politike mes palës shqiptare 
dhe asaj serbe, me ndërmjetësimin e 
faktorit ndërkombëtar.

MOSPAJTIME ME QËNDRIMET E 
KRYESISË SË KQ TË LKJ-SË LID-
HUR ME DEMOSTRAT E VITI 1981 

Kur u shfaqën shkënditë dhe tron-
ditjet më serioze në një zinxhir mbi 
mlle n e akumuluar prej vitesh, më 
vitin 1981 kur shpërtheu revolta e stu-
dentëve shqiptarë në Prishtinë.

Udhëheqja kosovare ishte kundër 
ndërhyrjes të forcave policore ush-
tarake jugoslave. Mahmut Bakalli që 
atëherë ishte kryetari i Komitetit Kra-
hinor të LK në Kosovë pat deklaruar: 
–”Unë dhe Xhavid Nimani që ishte 
kryetar i Kryesisë së Kosovës, ishim 
tepër deçidiv që ata mos të ndërhyjnë, 
thamë se nuk kanë çfarë të kërkojnë 
në Kosovë... problemet i zgjidhim ne... 
ndërhyrja do ishte shkelje e parimeve 
kushtetuese... mirëpo, ata ndërhyrën 
ilegalisht pa lejen tonë... në radhët e 

tyre kanë qenë të involvuar edhe forcat 
tjera ilegale staliniste të  nacuara nga 
jashtë”.

Pas shpërthimit të demonstratave 
studentore-gjithëpopullore në tërë 
Kosovën, gjatë vitit 1981, Mahmut 
Bakalli shprehu mospajtime me qën-
drimet e Kryesisë së KQ të LKJ-së lid-
hur me shpërthimin e demostratave 
studentore -gjithëpopullore në tërë 
Kosovën dhe  dha dorëheqje nga funk-
sionet politike-partiake.  Me këtë vep-
rim ai u distancua nga programet dhe 
aktivitetet për implementimin e strate-
gjisë së LKJ-së, serbo-komuniste, për 
Kosovën dhe qëndrroi për shumë vjet i 
mbyllur në shtëpinë e tij deri në vitin 
1991.

Kur çështja e pavarësisë së Kosovës 
u vu në rend të ditës, Mahmut Bakalli 
nisi aktivitetin intensiv. Si këshilltar 
i Rugovës ai theksonte se mbrojtja 
e mirë lltë e të drejtave dhe e lirive 
të njeriut në Kosovë duhet të jetë e 
drejta e tij për vetëvendosje, deklar-
imi demokratik plebishitar i popullit 
shqiptar për republikën e pavarur dhe 
neutrale të Kosovës.

Gjatë viteve vijuese, Mahmut 
Bakalli është pjesëmarrës i denjë, si 
politikolog dhe intelektual, në jetën 
dhe zhvillimet politike-publike brën-
da dhe jashtë Kosovës, si strateg dhe 
mbështetës i zgjidhjes së çështjes 
shqiptare dhe, në veçanti, të Kosovës 
në Ballkan.

Në vitin 1998 bashkë me Ibrahim 
Rugovën, Fehmi Aganin, Veton Sur-
roin, Rexhep Qosjen etj., ishte që në 
Rambuje negocoi me Millosheviqin për 
të ardhmen e Kosovës, 

Gjatë viteve 2001-2004 ishte de-
putet i AAK-së, i përbërjes së parë 
pas luftës, në Kuvendin e Kosovës. 
Në ndërkohë, pas zgjedhjeve të dyta 
qendrore në Kosovë, me formimin 
e Qeverisë së koalicionit LDK-AAK, 
ishte këshilltar politik i ish-kryemi-
nistrit Ramush Haradinaj, poashtu 
edhe këshilltar politik i ish kryemin-
istrit Bajram Kosumi.
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STUDIMI

Xhemal MEÇI,  
Studiues & “Mjeshtër i Madh”

            
EPOSI YNË HEROIK, KUVENDI I KRESHNIKËVE , 

i përcjellë në shekuj nga breza rapsodësh në ato vise 
ARBËRORE,shqiptare, ku KUVENDI ishte organi më i 
lartë LEGJISLATIV dhe EKZEKUTIV në organizimin e 
tërë jetës së vendit, sigurisht që është ndikuar në këtë 
drejtim, aq sa   ky ndikim  është përcaktues sepse,  në 
një truall  të tillë ruajtjeje,  sadoqë roli që lot KUVENDI 
në jetën e kreshnikëve, jepet disi i zbehtë; por kjo zbe-
htësi e KUVENDIT vjen si rrjedhim i veçorive historike 
të eposit tonë heroik, nga që është parë nga një kënd 
i ngushtë vështrimi. Është  parë i tillë nga që është në 
funksion të zbulimit të aftësive dhe forcës së protago-
nistit, duke i shërbyer këtij si pikënisje për ndërmarrje 
luftarake kolektive e individuale në çetime e dyluftime 
me antagonistin e palës kundërshtare  barbare  tepër 
armiqësore sllave. Siç do ta shohim te këngët “Omeri 
i ri” e “Basho Jona”. Në to tregohet se kreshnikët janë 
mbledhur në Kuvend për të shqyrtuar kërkesën e 
Plakut të Moçëm dhe të plakut Basho Jona, të cilët 
kërkojnë ndihmë  kundër kundërshtarëve që po i gra-
bisin dhe po u cenojnë nderin. Kuvendi i Kreshnikëve 
i dëgjon me vëmendje dhe vendos duke mos ua plotë-
suar kërkesat. (Kjo gjë bëhet për çështje artistike, për 
të treguar vetitë e jashtëzakonshme të Omerit të Ri, 
çikës së Plakut të Moçëm, që arrin me zgjuarsinë dhe 
trimërinë e saj të dalë  tuese mbi të gjitha pengesat 
dhe të vrasë bajlozin e zi. Kurse në rastin tjetër i jep 
shkas Mujit të tregojë forcën e tij gjatë luftimit me an-
tagonistin e fortë sllav, (Behurin).

Në KUVEND del qartë roli mbrojtës i çetës së 
KRESHNIKËVE si mbi baza fare snore, por edhe mbi 
lidhje më të gjera vendore, rrjedhojë  e një tradite me 
mbrojtje  fqinjësore krahinore e ndërkrahinore.

Kurse te kënga “Muji dhe Behuri” kemi një Kuvend 
të Kreshnikëve ku rrahet plot shqetësim çështja e ru-
ajtjes së unitetit të çetës. Kërkesa  e padrejtë e plakut 
Dizdar Osman Aga për ndarjen e çetave dhe kundër-
shtimi i Mujit, që shprehte dëshirën e të gjithëve, merr 
formën e një Kuvendi plot debat për ruajtjen e unite-
tit të çetave. Më në fund, kreshnikët e çetës simotër, 
i binden plakut Dizdar Osman Agës për ndarjen e 
çetave vetëm e vetëm nga detyra që kanë ata ndaj pri-
jësit të tyre, gjë që  et në dobi  të një tradite të krijuar 
më parë.

Kënga “Halili merr gjakun e Mujit” jep pamjen e 
një Kuvendi, ku rrahet çështja  e organizimit të çetim-
it. Muji në mungesë të tij dërgon Halilin, të cilin njëri 
nga rivalët e fyen para Kuvendit të kreshnikëve duke 
e paraqitur si të paaftë për drejtimin e çetës. Halili, 
sado i zemëruar  shumë nga kjo, e përmban  veten, 
se “Nuk hjek kurrë burrni në log  të kuvendit  m’u 
pre!”. Ky qëndrim i Halilit tregon se  kjo normë (doke-
sore) zakonore është rrënjosur thellë në ndërgjegjen 
e malësorëve dhe është kthyer në virtyt  si  një nga 
traditat e mira të popullit tonë.

Në një këngë tjetër, “Omeri prej Mujit”, ku Omeri 
nga bedenat e kullës dallon diçka të bardhë në Fushë 
të Jutbinës. E ëma i tregon se ata janë Kreshnikët në 
Kuvend, që “për gjithë ditë qaty qi m’bashkohen” ( në 
kuvend). Omeri, s i i vesh rrobat e bukura të Halilit dhe 
ngjesh armët e tij, shkon në Kuvend te Kreshnikët, ku 
merr përsipër dyluftimin me bajlozin e dalë nga deti. I 
prekur në sedër  prej njërit  nga rivalët e Mujit, vendos 
të sulmojë në Kotorre për të liruar babë e mixhë nga 
burgu i shkjeve. Këtu zë  lli i bëmave të lavdishme të 
Omerit 7-vjeçar.

Mbledhja e çetës, KUVENDI  edhe në mungesë të 
Mujit, prijësit të saj, tregon faktin  shumë të rëndë-
sishëm se është  KUVENDI i Kreshnikëve ai që drejton 

NJË  PËRGJITHËSIM  ARTISTIK  ORIGJINAL TRADICIONAL  SHQIPTAR

KUVENDI I KRESHNIKËVE 
NË TROJET ARBËRORE

dhe mban të organizuar çetën, sepse roli i KUVENDIT 
është i madh në këtë drejtim për vetë traditën e krijuar 
kohë më parë. Gjithashtu, siç e shohim në pjesëmarr-
jen e trashëgimtarit të Mujit, Omerit, kjo traditë do të 
vazhdojë edhe  më pas në brezat e ardhshëm.

Përveç këtyre Kuvendeve të zakonshme, eposi 
ynë heroik përmban edhe Kuvende të JASHTËZA-
KONSHME, të mbledhur  me kushtrim në kuadrin e 
organizimit luftarak popullor të çetës. Kjo  shihet qartë  
te kënga  “Muji shpëton Talen”. Muji hip në bedena të 
kullës dhe “shpraz PUSHKËN HABERTARE”. Kresh-
nikët ngrihen nga dreka ku ishin ulur dhe vrapojnë 
për tek kulla e Mujit. Ky u shpjegon për Talen, shokun 
e tyre kreshnik, i cili na qenkësh zënë rob nga shk-
jetë dhe për turp të kreshnikëve është ende rob, por 
kreshnikët e VENDOSËN për ta çliruar  menjëherë, 
me forcën e shpatës, duke çliruar Talen dhe nderuar 
veten. 

Një Kuvend tjetër i jashtëzakonshëm, por me për-
masa të mëdha ndërvisnore  e dëgjojmë tek kënga 
“Martesa e djalit jabanxhi”. Në përgjigje të kushtrimit 
luftarak të dhënë nga bedenat e kullës së Mujit, “dym-
dhetmijë vetë... ll te Muji...kanë shkue...” Kur e  sho-
hin kullën të rrethuar nga krajli i shkjeve, e pyesin si 
të revoltuar, sepse i kishte tubuar pa nevojë të gjithë. 
MUEJI bën objekt Kuvendi martesën e çikës së Kurt 
Agës, që ishte nga trungu i tij, por penguar nga  shkjau 
Burc Eleze Krajli, për marre të të gjithë kreshnikëve   
“skaj më skaj.” Prandaj Muji  i kërkon KUVENDIT dy 
gjëra:  e para: njëri prej kreshnikëve t’i dalë çikës për 
zot  dhe ta marrë për grua,  dhe, e dyta, martesën 
ta bëjnë menjëherë duke e shpenguar nga krajli me 
forcën e armëve të bashkuara. KUVENDI nuk vendosë 
dot, sepse  tek kjo ndërmarrje kundër një  krajli me 
forca shumë të mëdha dhe për një martesë mund të 
vinë pasoja shumë të rënda për vendin. Më në fund, 
vetëm një e treta i bashkohet çetës së MUJIT, kurse  
tri pjesë të tjera nuk i ndjekin pas, sepse jo vetëm që 
nuk duan të binë në kurthin e provokimeve të tilla të 

rrezikshme të antagonistit të palës  kundërshtare sl-
lave, por edhe se  nuk shohin ndonji mundësi për timi 
plaçke. Kështu,ky vendim tregon karakterin demokra-
tik të KUVENDIT dhe praninë  e dy klasava brenda 
kreshnikëve.  Klasa e herëshme  feudale me interesa 
vetiake personale, që priret nga çetime kryesisht për 
plaçkë lufte.

Kurse klasa tjetër janë kreshnikët, që përfaqëso-
jnë atë shtresë të hershme kalorësiake feudale, që të 
ballafaquar me trysnitë dhe grabitjet shkatërrimtare 
të asimiluesve sllavë, u lidhën  ngushtë me interesat 
e vendit të vet dhe u bënë gardë e përhershme për një 
mbrojtje legjendare, gjë që i bëri popullorë ashtu siç do 
të bëhen më vonë( bile, shumë më tepër) nën drejtimin 
e Skënderbeut me dukagjinët, arianitët, muzakajt, go-
lemët etj. që përjetësohen me krijime të bukura artis-
tike  me jehonë brenda  e jashtë Atdheut  në favor të 
unitetit ushtarak të çetës për këtë mbrojtje që është 
mbajtur qëndrim, i cili shprehet me  gura kaq të fuq-
ishme në epos, si mbështetje të rolit të çetës në përp-
jekje të saj për zgjidhjen dhe kapërcimin e këtyre kon-
tradiktave, por sado  që rritet e forcohet roli i saj me 30 
a 300 kreshnikë agallarë, bile, deri në “dymdhet mijë 
luftëtarë”,me të cilët ruhet roli i Kuvendit si institut i 
lashtë tradicional, ku sigurohet uniteti e solidariteti, 
si dhe sovraniteti i popullit duke luftuar gjithnjë  për 
ruajtjen e karakterit demokratik të KUVENDIT mbi 
bazën e bashkësisë së lirë fshatare, që ka vazhduar që 
nga kohët ilire e te arbërve vendas dhe deri te autono-
mia e krahinave malore si Organi kryesor mbrojtës në 
drejtimin  ushtarak popullor të këtyre malësive.

Në EPOSIN HEROIK dallojmë edhe ndryshime në 
KUVENDIN e Kreshnikëve në raport me Kuvendin e 
mirë lltë të malësive tona, si: Kuvendi i Kreshnikëve 
është KUVEND ÇETE luftëtarësh, pra, me karakter 
të theksuar ushtarak, për rrjedhim, me një tematikë 
më të ku zuar, por që zhvillohet në kushtet e një pa-
varësie  të jashtme politike dhe me shtrirje mbi hapësi-
ra shumë të gjera gjeogra ke, ndryshe nga KUVENDI i 
mirë lltë, i zhvilluar në kushtet e një autonomie të or-
ganizimit shoqëror- ekonomik dhe ushtarak popullor 
me shtrirje mbi hapësira të ku zuara e të copëzuara 
gjeogra ke, por me tematikë shumë më të gjerë sho-
qërore- ekonomike . Kështu që, ndryshimet  nuk vërte-
tojnë praninë e kuvendeve krejt të veçantë. 

Përkundrazi, vërtetojnë përshtatjet e këtij INSTITU-
TI TRADICIONAL  me kushtet e ndryshuara  ekono-
miko - shoqërore dhe ushtarako- politike, duke vërtet-
uar kështu vazhdimësinë  e tij  SI NJË TRADITË dhe si 
një REALITET ARTISTIK ORIGJINAL SHQIPTAR.

Te rritja e forcimi i çetës së kreshnikëve dhe or-
ganizimi i saj gjithnjë më i përsosur, por gjithnjë në 
kuadrin e INSTITUTIT të KUVENDIT, “pasqyrohen,-siç 
thekson prof. Alfred UÇI, -marrëdhëniet e organizimit 
 llestar politik, të formacioneve” të  forcave të arma-
tosura të malësive tona. kUVENDET ndodh që të jenë 
edhe të rastësishëm. Siç është KUVENDI “ MARTESA 
E HALILIT” etj.

Duke gjurmuar për krahasim në EPOSIN BOSHN-
JAK    dhe në atë KROATO-DALMATIN (Narodna pjese 
muslimana u Bosni e Hercegovini...-Drugo izdanie, 
Sarajevo, 1933 dhe përmbledhja  e Vuk St Karadzic, 
Srpske narodne pjesme, III, Beograd, 1929)  do të bin-
demi se aty nuk kemi KUVEND në kuptimin  e një 
INSTITUTI si organi më i lartë në organizimin e kresh-
nikëve të PALËS SLLAVE, sado që  në ndonjë subjekt 
thuhet se  heronjtë “kuvendojnë”. Heronjtë e Eposit 
BOSHNJAK, po ashtu edhe ata kroato-dalmatinë, nuk 
zhvillojnë KUVENDE, por MBLEDHJE kreshnikësh, 
kapedanësh e agallarësh në MJEDISE BEJLLËKU , 

(Vijon në faqen 11)
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KOMPOZIMI

Halil RAMA
Televizioni prestixhioz Neës 24 promovoi të shtunën 

një kompozim në një mënyrë ndryshe të këngës “Flu-
turon Shqipja mbi Korab”, të kompozitorit të mirënjo-
hur Edmond Zhulali – “Mjeshtër i Madh”. Vetë Zhulali 
pohoi se ideja për risjelljen e këngës në këtë formë, 
ishte e gazetarit të njohur Dëfrim Met’hasani, ndërsa 
të gjithë personalitetet që këndojnë janë nga Dibra. 

Ikona e gazetarisë sportive, D.Methasani që ka 
bashkuar zërin me interpretuesin vyrtuoz të kësaj 
kënge, Dritan Jashari në sa e sa promovime, si dhe 
kur ka moderuar takime edhe me praninë e Presiden-
tit të Republikës, Z. Ilir Meta, pasi e kishte “bluar” për 
muaj të tërë në mendjen e tij, ia propozoi këtë variant 
Zhulalit, dhe ai nuk nguroi të hedhë në notat e pen-
tagramit një rikompozim të tillë. Bashkëpunimi qe i 
frytshëm. Kënga himn që ka ngritur peshë zemrat e 
artdashësve, jo vetëm në sallën e pallatit të Kongreseve 
në Tiranë, por edhe në dhjetra takime të diasporës në 
hapësirën mbarëshqiptare në botë, tashmë përcil-
let fuqishëm edhe në yotube, e risjellë në një mënyrë 
ndryshe me artistë dhe personalitete të Dibrës, në këtë 
kohë pandemie.  Dhe ja, zërit të Defrimit, të demostru-
ar në sa e sa transmetime ndeshjesh, në dokumentarë 
e spektakle televizive, i bashkohet ai i një tjetër ikone 
të artit skenik.

Bujar Kapexhiu – “Nderi i Kombit”, unik, i veçantë, i 
rrallë në çdo krijimtari të tij, ku ka tërhequr vëmendjen 
e shumë artdashësve e të shkrimtarëve me mënyrën 
e veçantë të intrepretimit e të të rrëfyerit, duke qenë 
një nga pasuritë më të mëdha në rrafshin e ligjërim-
it, jo vetëm kombëtar, por ndoshta edhe europian, 
këtë radhë, në moshën 75 vjeçare, por me një vitalitet 
të rrallë, prezanton edhe zërin e tij melodioz në këtë 
këngë kushtrimi.

Pas tij, një tjetër zë i njohur, ai i kampionit të botës 
në kikboks, Ismail Keta, një rast i rrallë, ndoshta uni-
kal në historinë e sportit. U rrit me lavdinë e kombit, 
tani kombi lartësohet me lavdinë e tij. Ai ka një his-
tori interesante edukimi dhe rritjeje. Karshi fshatit 
Koçaj, vendlindja e tij, vendi i luftërave legjendare të 
Skënderbeut, do të ishte modeli mendor udhëheqës në 
koshiencën e kampionit të botës. Në galeritë e kromit, 
në shpat të malit do të shfaqej imazhi epiko-heroik i 
minatorëve, karvani i të cilëve ngjitej në kollonat e pu-
seve për të zbritur në nëntokë me kilometra, në kërkim 
për të nxjerrë nga barku i malit kromin e  orinjtë, duke 
të ngjarë si heronj legjendash. Ky mjedis që bashkon 
legjendën me të vërtetën do të farkëtojë tek Ismail Keta 
vyrtyte të mëdha. Gjithkush është ndjerë krenarë tek 
e ka parë atë t’i demostrojë këto vyrtyte në arenën e 
ndeshjeve, por edhe në intervista brilante nëpër tele-
vizione të vendit e të botës dhe në takime me presi-
dentë, kryeministra e kryebashkiakë të Mynihut, Ti-
ranës, Dibrës e Bulqizës. Dhe ja, tani na shfaqet edhe 
si këngëtar, i thjeshtë gjer në madhështi, mbresëlënës 
për qindramijëra shikues e teleshikues, falë bukurisë 
 zike e shpirtërore por dhe aftësive komunikuese me 
publikun, njësoj si përballë rivalëve shumë të fortë nga 
vende të ndryshme të botës, kur e ka  kanë bërë edhe 

“Fluturon Shqipja mbi Korab”

Mynihun të  asë shqip.
Të tre të përzgjedhurit e kompozitorit famoz Zhula-

li: Methasani, Kapexhiu e Ismail Keta, në akordancë të 
plotë me këngëtarët profesionistë Dritan Jashari, Altin 
Sulku, Lundrim Paçuku e Muharem Borova. Kësisoj, 
libohoviti Edmond Zhulali, të cilin e lidhin shumë 
gjëra me Dibrën, këtë rikompozim të këngës “Fluturon 
shqipja mbi Korab” (që siç pohon vetë është ndër më të 
dashurat e tij), e bëri me shumë passion. 

“Audio e çdo interpretuesi është bërë në shtëpi me 
celular dhe editimi i zërit ishte shumë i vështirë, por 
më dha shumë kënaqësi. Teksa shikoja Bujar Kapex-
hiun të këndonte me shumë pasion, më dha një ndjesi 
shumë të bukur. Edhe Ismail Keta kishte një pasion të 
jashtëzakonshëm, që tregon se nuk është thjesht një 
sportist i kampion bote, por edhe një patriot i madh”, 
shprehet kompozitori Zhulali. Sipas tij, realizimi i klip-
it ishte pak i vështirë, pasi audiot janë regjistruar nga 
shtëpia e secilit artist me celular. 

Teksti i këngës “Fluturon shqipja mbi Korab” është 
shkruar nga i paharruari Naim Plaku, të cilin kriti-
ka letrare, si poet të këngës, e radhit përkrah Gjokë 
Becit e Lefter Çipës. Kjo edhe për faktin se tekstet e 
Naim Plakut janë lënda e parë e standardit më të lartë 
për këngëtarët e mirënjohur Arif Vladi, Shkurte Fej-
za, Haxhi Maqellara, Skënder Cala, Liri Rasha, Qerim 
Sula, Ilir Shaqiri, Selami Kolonja, Caje Poleshi, Sherif 
Dervishi, Vera Laçi, Dritan Jashari etj. Mjafton të ku-
jtojmë se si janë ngritur peshë zemrat e mijëra art-
dashësve, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në skenat 
më presitixhioze të botës, kur kanë përjetuar zërin e 

tyre melodioz në interpretimin e teksteve të këngëve 
të N.Plakut: “O prite Azem Galicën”, “Një gërshet u la 
me gjak”, “Na knojnë pushkët nëpër kulla”, “O i madhi 
Skënderbe”, “Përcolla ylberin”, “Mine mori Mine”, “Tin-
guj krenarie”, “Fluturon shqipja mbi korab”, etj.

Refreni i kësaj të fundit: “Sillu shqipe nga kalaja/
Kjo është Dibra maja-maja/Dibra pushkën e  ka znat/
Për Shqipërie për bajrak…” të ngjall emocione të forta 
e të bën për vehte në çdo çast.

Është një këngë  që të ngjall shumë dashuri dhe 
krenari, me të cilën iniciatori Methasani, si dhe kom-
pozitori i shquar Zhulali synojnë të promovojnë Di-
brën, historinë dhe vlerat e saj. Ata, sidhe Kapexhiu 
– “Mjeshtër i Madh” dhe “Nderi i kombit”, skenarist, 
regjisor, aktor e prezantues, dhe Ismail Keta, karri-
era e të cilit përmban ndershmeri e realizëm pa asnjë 
manipulim e përgënjeshtrim, me këtë këngë përcjellin 
mesazhin e  dashurisë për atdheun.

“Fluturo shqipe mbi Korab”, është një këngë që sjell 
diamante të vërteta nga folklori i zonës së Dibrës. Kjo 
këngë e interpretuar më parë me vyrtuozitet nga Dri-
tan Jashari ka ngritur peshë zemrat e mijëra spekta-
torëve në koncertet recital të tij, në Peshkopi, Tiranë, 
Dibër të Madhe, Selanik, Austri, Gjermani, Belgjikë, 
Itali etj.

Gjatë prezantimit të klipit të ri të kësaj kënge 
nëpërmjet një interviste me gazetëren e njohur Ola 
Bruka të Tv Neës 24, Edmond Zhulali i dërgoi dhe një 
mesazh të fortë gjithë politikës shqiptare, teksa i kërkoi 
të kthejë vëmendjen nga artistët, pasi janë pikërisht 
këta të fundit që bëjnë krenar vendin dhe popullin.

si: në bejllëkun e MUSTAFA BEGUT  të Utbinës, be-
jllëkun e DIZDARIT etj., ku pijnë verë e birrë dhe “ku-
vendojnë”, të kryesuar nga BYLYGBYSHË, DIZDARË, 
ALLAJBEGË e  KAPIDAN, që të gjithë me o qe zyrtare, 
që komunikojnë vërejtje,  udhëzime, këshilla dhe URD-
HËRA etj. Në këto kushte të një organizimi  shtetëror, 
ku heronjtë e eposit  boshnjak, plot tituj e ndere, të 
veshur me funksione të theksuara të feudalizmit ush-
tarak  SHTETËROR OSMAN , ku janë të varur, s’ka se 
si të veprojë INSTITUTI I KUVENDIT, veçse mbledhje 

• Kompozitori i mirënjohur Edmond Zhulali bashkon zërat dibranë, Kapexhiu, 
Methasani e Ismail Keta në këngën himn “Kjo është Dibra maja-maja”

KUVENDI I KRESHNIKËVE NË TROJET ARBËRORE
ku jepen urdhra dhe merren masa për zbatimin e tyre 
në interes të fesë e të sulltanit, për të cilin përgjërohen 
e sakri kohen me krenari e fanatizëm fetar. KREJT 
ndryshe nga KRESHNIKËT SHQIPTAR të një periudhe 
shumë të hershme, PARAOSMANE, të cilët, pa asnjë 
motiv fetar dhe ndërvarësi të huajsh, luftojnë plot lav-
di legjendare kundër antagonistëve sllavë, me motive 
krejt tjera: nga që ata u shkatërrojnë kullat, u zaptojnë 
bjeshkët dhe u grabisin çikat e nuset dhe përpiqën de-
risa vetë kreshnikët  t ’i dëbojnë nga trojet e tyre ose t’i 
zhdukin  si persona  dhe si etni.

Kështu vërtetohet plotësisht  se KRESHNIKËT e 

këngëve tona legjendare, pavarësisht nga NDIKIMET 
e mëvonshme të bëra, si rezultat i sundimit të gjatë 
OSMAN,  kur në fakt janë të  një periudhe  shumë të 
hershme ARBËRORE  PARAOSMANE, dhe si të tillë 
dyluftimet dhe çetimet e tyre zhvillohen nën  trysnitë 
sllave dhe kundër forcimit feudal sllav dhe saraqenët, 
“bajloza  e zinj” (maurë), që shkaktojnë në trojet AR-
BËRORE dhunime e fatkeqësi  shkatrrimtare.

Prandaj Kuvendi i Kreshnikëve na paraqet  një nga 
anët më realiste  të eposit tonë si origjinal,  sadoqë i   
pasqyruar nëpërmjet një përgjithësimi  artistik origji-
nal shqiptar.    

(Vijon nga faqja 10)
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 NDIHMAT

Nga Muharrem GJOKA
Nënkryetar i OBVL

Zëvendës she  i Shtabit të Përgjith-
shëm të Forcave të Armatosura, Gjener-
al Brigade Manushaqe Shehu, nga data 
11 deri në datën 21 maj 2020 është an-
gazhuar në shpërndarjen e ndihmave 
humanitare për fatkeqësinë natyrore të 
shkaktuar  nga COVID-19.

Në këtë aksion humanitar ajo është 
gjendur mes shtesave në nevojë në 
Kukës, Dibër. Krujë, Durrës, Cërrik, 
Gramsh, Shijak, Pogradec, Pustec etj. 
Kështu është bërë e njohur në komu-
nitetet e këtyre bashkive, si njeriu me 
shpirt human e  snik, si njeriu i punëve 
të dobishme, ndoshta jo të mëdha, por 
që të jenë të mirëpritura nga njerëzit në 
nevojë. Pa zë e  gure, pa bujë e kamera 
nga pas, po ndihmon pikërisht ata që po 
vuajnë pasojat e izolimi total prej situ-
atës së rëndë nga koronavirusi, tashmë 
për afro tre muaj.   Pikërisht këtu kon-
siston dhe angazhimi i të vetmes grua 

Nr.2 i Forcave tona të Armatosura, si drejtuese e këtij projekti humanitar, synon që ndihmat humanitare të ndahen në gjithë vendin

Nga Veriu në Jug, Gjenerale Manushaqe Shehu e
angazhuar në shpërndarjen e ndihmave humanitare

gjenerale shqiptare për të ndikuar që 
këto familje të çlirohen sadopak nga 
ankthi dhe pasiguria që është preznte 
në shtëpitë e të gjithëve. E kështu po 
bëhet gjithmonë e më e besueshme 
për shtresat në nevojë, duke ju gjen-
dur pranë në çdo moment të vështirë. 
E ndërgjegjshme se kjo situatë më tepër 
ka rënduar shtresat në nevojë, është 
përqëndruar tek evidentimi dhe ndihma 
për këta të fundit të cilët janë duke vua-
jtur së tepërmi pasojat nga COVID-19. 

Ndaj, edhe vëmendja për këtë shtresë 
duhet të jetë shumë e madhe. Sëbashku 
me anëtarë të tjerë të shtabeve të emerg-
jencave në këto bashki, gjenerale Shehu 
vazhdon misionin e saj për të qenë pranë 
më nevojtarëve, duke shkuar shtëpi më 

Ndikimi i COVID-19 mbi zemrën 

Najada Çomo, Albana Fico etj, me daljet e tyre të shpe-
shta në media për të dhënë këshilla. Ata duhen fal-
enderuar për persistimin dhe ndihmën sepse në këtë 
mënyrë janë bërë pjestarë të familjeve shqiptare, siç 
thonin dikur për aktorë  lmash që shfaqeshin çdo ditë 
të njejtë.

SI NDIKON KY VIRUS MBI ZEMRËN APO ENËT 
E GJAKUT KUDO QOFSHIN

Por le të ndalemi tek shenjat dhe si ndikon ky virus 
mbi zemrën apo enët e gjakut kudo qofshin.

Deri tani, pra në kohën kur u bë i njohur ky virus, 
njihej gjerësisht ndikimi i viruseve të çfardolloji, si i 
ashtuquajturi i gripit, in uencës ose viruseve gas-
trointestinale mbi zemrën, duke  sulmuar  muskulin 
e zemrës e duke dhënë atë që në mjekësi quhet mio-
kardit apo prekje e cipave të zemrës, perikardit  duke 
dhënë reaksion apo prurje të valvulave të zemrës, 
me pasojat e saj siç është insu cenza kardiake. Kjo 
mund të shoqërohet me çrregullime të rithmit të 
zemrës, duke rënduar shumë gjendjen e të sëmurëve 
me vështirësi në frymëmarrje, me fryrjen e këmbeve 
me imobilitet të rëndësishëm etj. Komplikacione të 
gripit janë edhe në mushkëri me pneumoni ose të 
cipave të mushkërive (pleurit) apo dëmtimet në tru, 
ose cipave të trurit (menimgjit), por edhe e palcës 
së kurrizit që prish formulën e gjakut me pasojat që 
rrjedhin prej saj . 

Këto ishin të njohura për çdo prekje të viruseve të 
shfaqura deri tani, të studiuara  mire, duke u mbrojtur 
prej tyre me prodhimin e vaksinave që janë microbe të 
zhytura, që duke u futur ne trupin e njeriut krijojnë 
antitrupa mbrojtëse të shëndetit.

Këto po përmenden shumë tani në kohën e in-
fektimit nga coronavirusi, i cili emrin e ka shumë 
domethënës por dhe agresivitetin e demin e ka 
shumë të madh. Ndaj dhe grupe të mëdha mjekësh e 
biologësh të specialiteteve të ndryshme janë në punë 
të vazhdueshme dhe herë herë të rrezikshme, për 
ëe zbuluar vaksinën ose mjekimin e duhur të për-
shtashëm. Disa herë mjafton arsyeja që të ketë suk-

shtëpi dhe 
shpërndarë 
n d i h m a 
ushqimore. Kësisoj ajo po ndihmon per-
sona në nevojë dhe të moshuar në këtë 
situatë të vështirë që po kalon vendi si 
pasojë e koronavirusit. Në një koordin-
im perfekt me strukturat vendore, por 
edhe me struktura tjera vullnetare, nr.2 
i Forcave tona të Armatosura, si dre-
jtuese e këtij projekti humanitar, syn-
on që ndihmat humanitare të ndahen 
në gjithë vendin. Në datat 11-12 maj  
ajo ka marrë pjesë në shpërndarjen e 
ndihmave në prefekturën e Dibrës, ku 
pushtetit lokal iu dorëzuan 1200 pako 
ushqimore për familjet në nevojë. Më 13 
maj ishte në Kukës ku u shpërndanë 

603 pako ushqimore për familjet në nev-
ojë. Në datën 14 maj ka marrë pjesë në 
shpërndarjen e ndihmave në  Gramsh, 
ku pushtetit lokal iu dorëzuan 603 pako 
dhe 5 iu shpërndanë direkt familjeve në 
nevojë, si dhe në Bashkinë e Belshit 44 
pako dhe në Bashkinë e Cërrikut 33 
pako.

Në datën 18 maj ishte  llimisht në 
Bashkinë e Krujës ku pushtetit lokal iu 
dorëzuan 79 pako në Fushë Krujë dhe 
5 familjeve më në nevojë. Gjithashtu po 
në datën 18 maj ishte në Bashkinë e 
Durrësit, ku dorëzoi 43 pako ndihmë 
ushqimore për familjet në nevojë dhe 5 

direkt familjeve më në nevojë. 
14 pako u dorëzuan në Bash-
kinë e Shijakut.

Më 19 Maj gjenerale She-
hu ishte në shpërndarjen e 
ndihmave në Fushë Arrëz 68 
pako, në Pukë 40 pako dhe 
në Vaun e Dejës 109 pako. 
Sot gjenerale Shehu do të 
marrë pjesë në shpërndarjen 
e ndihmave në Bashkinë e 
Pogradecit 129 pako dhe Pus-
tec 2 pako.

Gjenerale Shehu në takim-
in me këto familje, të cilat ishin dëmtuar 
edhe nga tërmeti dhe ishin në çadra, u 
shprehu atyre mbështetjen dhe i garan-
toi se nuk do jenë asnjëherë vetëm. Në të 
gjitha bashkitë pakot u dorëzuan nga 
përfaqësuesit e Komandës Mbështetëse. 
Qoftë edhe këto raste  asin për shpirtin 
e saj human e  snik, duke bërë kështu 
diferencën për bujarinë e njerzillëkun, 
si tiparet më të bukura të karakterit të 
njeriut. Ajo është shembulli më i mirë 
i zbatimit të përvojës njerëzore që ka 
çimentuar dhe dhënë prova se punët 
e vogla janë më me vlerë se punët e 
mëdha.

ses në kurimin e saj, edhe pse në mënyrë empirike 
jo të certi kuar.

PO Ç’NDODH  KUR VIRUSI COVID – 19, I PAN-
JOHUR SULMON ME AGRESIVITET TË LARTE 

ZEMRËN ?
Ky virus është i panjohur dhe shkenca mjekësore 

deri tani studion vetëm pasojat e sulmit të tij mbi zem-
rën, duke qenë shumë armiqsor si antigjen.

Së pari sulmon muskulin e zemrës, duke e dobësu-
ar atë dhe zmadhuar dhe duke i atribuar atë që insu-
 cenza kardiake të dëmtohet më tepër me shfaqjen e 
aritmive të formave të ndryshme (çrregullime të ritmit 
të zemrës).

Duhet të kujtoj që insu cenza kardiake shkakton 
vdekjen e pacienteve 50% , në 4-5 vjet dhe nqs shtohet 
ky virus agresiv ç’bëhet? 

Së dyti, Ndërkohë që insu cenza kardiake në gradë 
të ndryshme ka qenë së pari nga shkaqe të tjera duhet 
kujdes më i madh tëk këta të sëmurë kardiak, tek të 
cilët vdekshmëria shkon 53-59%.

Prekja e cipave të zemrës që quhet perikardit në faza 
të ndryshme është pasojë e coronavirusit që mbushin 
me likid këto. Për të gjitha që thamë më lartë, këta 
të sëmurë me Covid – 19, sidomos ata me dispne që 
është një nga shenjat kryesore të saj, duhet të kontrol-
lohen edhe nga zemra, ku ekg dhe eko e zemres janë 
kryesore, plus analiza plotësuese të gjakut. Të gjitha 
këto të çojne tek klinicisti kardiolog. Nuk ka  përqindje 
të sakte sa është e prekur zemra  nga covid - 19.

Së treti, natyrisht që do të ketë studime të mëv-
onshme, pasi të kalojë kjo fortunë pandemie, që 
njerëzit e shkencës mjeksore të kenë dhënë përfun-
dime të sakta, se si mund të shpëtohen jetët e njerëzve. 
Një fakt i ri në këtë sëmundje virale, pra nga Covid - 19 
është shfaqja e trobozave in situ siç quhet në mjekësi, 
në arterie të ndryshme të trupit të njeriut. Po ashtu 
edhe në trombozat e arterieve të mushkërive (tromboze 
pleurale) por edhe në pjesë të tjera të trupit që men-
dohet se çrregullon zinxhirin e koagulimit të gjakut 
apo dëmton endotelin e arterieve (pjesa e brendëshme) 
dhe nuk shfaqet në sistemin venoz. 

Të gjitha këto dyshime pritet të kenë shpjegim të 

vërtetë në të ardhmeen. Atëherë le të presim sepse 
duhet të rregullohet mjekimi edhe në antikoagulante 
(kunder mpiksjes së gjakut). 

Sa përmeda më lart, janë përgjithësime të nxjerra 
nga botime e artikuj në shtypin e huaj apo në medi-
at tona. Si gjithmonë iu referohemi të përparuarve në 
fushën e vështirë të kërkimeve mjekësore. 

Por pyetja shtrohet se  çfarë duhet të bëhet pasi 
kalon sëmundja, që sdihet akoma  deri kur?!  

Këshilla është që të gjithë ata që kanë patur vështirë-
si frymëmarrje, pasi kanë kaluar coronavirusin  të bë-
jnë kontroll tek kardiologu, kryesisht ata që e kalojnë 
në shtëpi, apo ata që mendojnë kështu. Këto raste i 
kemi përpara kur i pyesim. Doktori i zemrës re ekton 
dhe arrin në përfundimin për gjendjen dhe masat për 
kurimin e tyre. Si përfundim, le të presim rezultatin e 
studimeve të besueshme nga shkenca botërore dhe e 
jona.

Dr Leonidha Peppo 
Kardiolog, Poliklinika nr 4 Tiranë

(Vijon nga faqja 1)


