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Rishkrimi i historisë, duke iu përmbajtur vetëm fakteve e dokomenteve autentike arkivore, shqiptare e  ndërkombëtare

MUAJI I FESTAVE TË 
MËDHA KOMBËTARE

Halil RAMA
Si asnjë vend tjetër në botë, shqip-

tarët e kanë muajin e 11 të kalendarit, 
muajin e festave të mëdha kombëtare.

28 Nëntori,  njihet dhe festohet si 
Dita e Pavarësisë së Shqipërisë. Kjo 
ditë është një ditë e veçantë për shqip-
tarët në mbarë botën (jo vetëm në 
Shqipëri) sepse në këtë datë, në dy vite 
të ndryshme kanë ndodhur dy ngjarje 
historike në historinë e Shqipërisë.

Më 28 nëntor 1443, heroi ynë kom-
bëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu çliroi 
Krujën nga pushtimi osman dhe ngriti 
 amurin kombëtar mbi kalanë e saj.

469 vite më vonë, më 28 nëntor 
1912, i quajtur gjithashtu si Nëntori i 
dytë, u shpall Pavaresia e Shqiperisë 
nga Ismail Qemali i cili ngriti  amurin 
në Vlorë.

28 nëntori është shpallur gjithash-
tu ditë festë edhe në Republikën e 
Kosovës; kjo gjë u bë zyrtare nga 
kryeministri Ramush Haradinaj në 
vitin 2017.

28 nëntor të vitit 1443
Kur zbardhi dita, më 28 nëntor të vi-

tit 1443, krutanët i kishte pushtuar një 
gëzim i papërmbajtur dhe, siç shprehet 
Barleci, “të gjithë kishin në gojë lirinë, 
kudo oshëtinte zëri i ëmbël i lirisë”. Në 
prani të gjithë krutanëve mbi muret e 
kështjellës së Krujës u ngrit  amuri i 
lirisë, ai i Kastriotëve. Me këtë rast, sip-
as Marin Barlecit, Skënderbeu u mbajti 
banorëve të Krujës një fjalim të zjarrtë e 
plot patos patriotik. Duke vlerësuar lart 
gatishmërinë e madhe të shqiptarëve 
për të luftuar, sipas M. Barlecit, Skën-
derbeu iu drejtua krutanëve me fjalët 
lapidare: “Armët nuk ua solla unë, por 
ju gjeta të armatosur! Lirinë e pashë se 
e keni kudo: në kraharor, në ballë, në 
shpatat e në ushtat tuaja”.

(Vijon në faqen 3)
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• 28 Nëntori festohet jo vetëm në Shqipëri, por edhe 
në Kosovë, shumica absolute e popullsisë të së cilës 
është etnikisht shqiptare. Kjo ditë festohet edhe në 
trojet shqiptare në Maqedoni e në Malin e Zi.
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HISTORIA

Brigada e Dytë Sulmuese është një nga 
formacionet e para të mëdha partizane, e 
cila si pjesë përbërëse e Ushtrisë Nacio-

nalçlirimtare, u krijua me vendim dhe me urdhër 
të Shtabit të Përgjitshëm qysh në tetor 1943. Por 
do të ishte data 28 Nëntor (dita e shpalljes së Pa-
varësisë së Shqipërisë) data zyrtare e krijimit dhe 
fshati Shëngjergj i Tiranës vendi ku u inagurua 
Brig.II-të S.

Dita e inagurimit të saj shënoi një ngjarje me 
rëndësi të madhe politike dhe ushtarake si për 
UNÇSH ashtu edhe për mbarë Lëvizjen Antifash-
iste Nacionalçlirimtare të vendit.

Siç dihet Brig.II-të S pati si bazë të formimit 
të saj zonën e Shëngjergjit, Çermenikës dhe Mar-
taneshit që ndodheshin në qendër të Shqipërisë 
me hapësira teritoriale të çliruara e me baza të 
siguruara të furnizimit në juridiksionin e qarkut 
ushtarak partizan që drejtohej nga Kadri Hoxha. 
Përsa i përket bazës shoqërore politike të zonës 
ku u formua Brigada, ajo banohej nga fshatarë të 
varfër por patriotë të cilët përbënin shumicën dër-
muese të banorëve të këtyre krahinave. Prandaj 
kur Fronti NÇL lëshoi kushtrimin e luftës për liri 
kundër pushtuesve të huaj, populli i këtyre kra-
hinave u ngrit i tëri në këmbë qysh në prill 1942 
dhe u lidh ngushtë me Lëvizjen Antifashiste Na-
cionalçlirimtare duke e përkrahur atë pa rezerva 
moralisht e materialisht, si dhe me pjesëmarr-
je direkte në formacionet luftarake partizane. Po 
kështu populli i këtyre krahinave kuntribuoj me 
strehimin dhe furnizimin e reparteve partizane në 
përgjithësi me ushqime e armatime të zëna nga 
çarmatosja e një pjese të madhe të ushtrisë ital-
iane që kishte kapitulluar në shtator 1943, duke 
ia dorëzuar të gjitha këto armatime Brig.II-të S që 
në këtë kohë ishte në formim e sipër. Duhet pohu-
ar pa mëdyshje se, ata që mbajtën barrën kryesore 
të lidhjeve të ngushta të popullit të këtyre krahi-
nave me Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare 
dhe i qëndruan besnik deri në fund LANÇ, për kra-
hinën e Çermenikës, Shëngjergjit dhe Martaneshit 
kanë qenë patriotët e shquar shqiptarë Beg Balla 
në Orenjë, Ali Shtëpani në Shëngjergj dhe Baba 
Faja në Martanesh.

Koha, vendi dhe momentet në të cilat u kri-
jua Brig.II-të S karakterizoheshin nga një numër 
vështirësish serioze; ishte stinë vjeshte me shira e 
reshje atmosferike që nuk pushonin; dimri po afron-
te dhe zona ku grumbulloheshin partizanët që do 
të hynin në brigadë paraqitej një ndër teritoret me 
ekonomi të varfër dhe me klimë të ftohtë, në një ter-
ren tepër të thyer malor. Ndërsa nga pikëpamja e 
situatës ishte pikërisht pragu i Operacionit të madh 
Armik të Dimrit, të cilin pushtuesit nazistë dhe 
bashkëpunëtorët e tyre shqiptarë e kishin përgatitur 
prej kohësh, duke patur si qëllim që me anë të këtij 
operacioni të shkatërronin Ushtrinë Nacionalçlirim-
tare dhe ta shuanin krejt luftën tonë, e cila ishte bërë 
tmerr për armiqtë dhe shpresë për popullin.

Brigada e II-të S përshkoi një rrugë të lavdishme, 
të përgjakshme, të mbushur në çdo fazë të Luftës 
me shembuj vetmohimi dhe akte të heroizmit kolek-
tiv, duke plotësuar gjithmonë me nder detyrat poli-
tiko-ushtarake të caktuara nga Shtabi i Përgjith-
shëm. Historia e Brigadës së II-të S është historia e 
luftës dhe e përpjekjeve të atyre bijve dhe bijave që 
erdhën në gjirin e kësaj njësie nga zonat dhe kra-
hinat e ndryshme të Tiranës, Elbasanit, Mallkas-
trës, Kurveleshit, Beratit, Korçës, Devollit, Kolonjës 
etj. Këta bij e bija të thjeshtë të popullit, duke lënë 
vullnetarisht vendet, vatrat dhe qetësinë familjare, 
hynë në një familje të madhe partizane, ku luftuan 
me vetmohim pa kursyer as gjakun dhe jetën e tyre 
në emër të çështjes të çlirimit të Shqipërisë nga ok-
upatorët nazifashistë. Në këtë luftë të lavdishme ata 
dhanë kontributin e vet më të çmuar.

Brigada e II-të S luftoi kundër armiqve të 
shumtë, si kundër pushtuesve nazifashistë ashtu 
edhe kundër reaksionit të brendshëm. Ajo veproi 

Brigada e Dytë Sulmuese dha mbi 85 dëshmorë në altarin e lirisë gjatë LANÇ të popullit shqiptar

Brigada partizane që u inaugurua ditën e Pavarësisë

në krahina të ndryshme të Shqipërisë të Mesme 
dhe të Jugut si: në Qarkun e Dibrës së Madhe, në 
zonën e Matit e të Martaneshit, të Çermenikës, në 
krahinën e Qarrishtës, të Shëngjergjit, në Zaranikë 
të Elbasanit, në rajonin e Dajtit, në territorin fus-
hor të Tiranës dhe brenda në kryeqytet, në zonën 
e Fushë Krujës, të Ishmit, të Pezës, të Darësisë së 
Peqinit, të Dumresë e Gramshit, të Gorë-Oparit, 
në rrethin e Përmetit në krahinën e Dangëllisë, të 
Vithkuqit, në fushën e Korçës e Devollit, në rre-
thin e Pogradecit, në rajonin e Strugës dhe të Pr-
renjasit.

Në gjithë veprimtarinë e vet luftarake, brigada 
kreu shumë luftime në shkallë njësie, batalioni 
dhe kompanie. Veprimet luftarake u karakter-
izuan nga sulme të fuqishme e të vazhdueshme 
mbi armikun. Në situata nga më të ndërlikuarat, 
duke vepruar me guxim e trimëri, ajo çau rrethime 
të ndryshme të armikut si gjatë Operacionit Armik 
të Dimrit (1943-1944) në Çermenikë, në Pezë, në 
Brar e Mauri dhe në Operacionin armik të Qer-
shorit 1944 në Dangëlli.

Gjatë mësymjes së përgjithshme të Ushtrisë 
Nacionalçlirimtare për çlirimin e Shqipërisë së 
Mesme e të Veriut, Brig.II-të S e ndodhur në 
drejtimin Juglindor të Shqipërisë luajti një rol 
të rëndësishëm si forcë goditëse në këtë drejtim 
për dëmtimin e kolonave gjermane që tërhiqesh-
in nga Greqia nëpër teritorin tonë gjatë rrugëve 
automobilistike Leskovik-Korçë-Bilisht-Kapshticë 
dhe Strugë-Qafë Thanë-Librazhd, të cilat ishin të 
vetmet rrugë të tërheqjes së tyre nëpër Shqipërinë 
e Jugut. Në Qarkun e Korçës Brig.II-të S zhvilloi 
një veprimtari të gjerë luftarake. Me formacionet e 
saj të shtrira gjatë gjithë rrugës automobilistike që 
nga Leskoviku deri në Kapshticë dhe që nga Stru-
ga deri në Prrenjas, ajo mbajti nën goditje të vazh-
dueshme kolonat armike dhe pikëmbështetjet e 
tyre të forti kuara të cilat ishin të vendosura gjatë 
këtyre rrugëve, duke ju shkaktuar atyre dëme të 
mëdha në njerëz e materiale ushtarake.

Brigada, në bashkëveprim me forcat partizane 
të batalioneve territoriale asgjësoi përfundimisht 
reaksionin në krahinat e Kolonjës, Devollit e të 
Korçës dhe likujdoi në përgjithësi kundërveprim-
in e tyre të armatosur në këto krahina. Brigada 
e II-të S çliroi qytetet e Leskovikut e të Ersekës 
dhe në bashkëveprim me Brig.IX-të S çliroi qytetin 
e Korçës, një nga qytetet kryesore të vendit.

Përvoja luftarake e Brigadës së II-të S është me 
shumë vlerë, sepse burimi prej nga lindi dhe u for-
mua ajo ka qenë jeta dhe rruga e saj e gjatë plot 
përpjekje e luftë kundra pushtuesve nazifashistë 
dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Ajo luajti rolin që i ta-
konte në kuadrin e përgjithshëm të luftës të UNÇSH 
e cila dha një kontribut të rëndësishëm për çlirimin 
e plotë të Shqipërisë.

Nga gjiri i kësaj lufte dolën një plejadë e tërë per-
sonalitetesh të spikatura ushtarake e politike, të 
cilët me pjekuri e vendosmëri, në zjarrin e betejave 

të ashpra  timtare kundër pushtuesve të huaj u 
bënë promotorë të luftës antifashiste të njësive dhe 
reparteve partizane që komanduan.

Duke vlerësuar LANÇ, natyrshëm mendimi shkon 
tek madhështia e njerëzve që e drejtuan atë. Brigada 
e II-të S nxori nga gjiri i saj me dhjetra kuadro. Ato 
ishin njerëz të thjeshtë, bashkëkombas të nderuar, 
pa përvojën e duhur por me kurajo, patriotizëm e 
me përgjegjësi qytetare morën mbi supet e tyre një 
detyrë sa të vështirë, aq edhe të lavdishme, të ud-
hëheqin luftën e armatosur kundër pushtuesve dhe 
ta  tojnë atë. Prandaj këto kuadro meritojnë nderim 
e respekt, por edhe një konsideratë të veçantë.

Brigada e Dytë Sulmuese, që nga krijimi i saj 
deri në çlirimin e plotë të Shqipërisë nga pushtuesit 
e huaj u drejtua nga Beqir Balluku, ish koman-
dant i Brigadës, i cili më pas u bë Shef i Shtabit të 
Përgjithshëm, Ministër i Mbrojtjes të Republikës të 
Shqipërisë, ndërkohë që mbajti dhe detyra e funk-
sione të tjera të rëndësishme politike dhe më vonë i 
pushkatuar padrejtësisht nga diktatori Enver Hox-
ha.

Komisar Politik i Brigadës ka qenë Vasil Konomi 
dhe zv/komisar i Brigadës Kiço Ngjela (ish Ministër 
i Tregtisë së Brendëshme dhe të Jashtme), më vonë 
i burgosur politik që mori dënim maksimal dhe 
familja e tij u persekutua egërisht nga diktatura. 
Zëvendës Komnadant i Brigadës ka qenë Irakli Bozo 
dhe Intendent i Brigadës Gani Goxhi, ndërsa përg-
jegjës i rinisë Alqi Kondi.

Komandantët dhe komisarët e batalioneve në mo-
mentin e krijimit të brigadës kanë qenë: Petër Bullati 
– Komandant dhe Hero i Popullit, Kozma Naska-ko-
misar. Irakli Bozo dhe Bardhyl Mano kanë drejtuar 
batalionin e dytë si dhe Santo Santo dhe Gazali Se-
jko, batalionin e tretë.

Brigada e Dytë Sulmuese dha mbi 85 dëshmorë 
në altarin e lirisë gjatë LANÇ të popullit shqiptar.

Shtatëdhjetëegjashtë vjet kanë kaluar nga dita 
e krijimit të Brig.II-të S. Populli ynë dhe ne veter-
anët e LANÇ përulemi me respekt përpara veprës të 
partizanëve shqiptarë në përgjithësi dhe veçanërisht 
atyre të Brig.II-të S, të cilët bashkërisht nënshkru-
an me grykën e pushkës çlirimin e Shqipërisë nga 
pushtuesit e huaj duke e rreshtuar vendin tonë në 
krah të koalicionit të madh antifashist botëror që 
drejtohej nga aleatët e mëdhenj SHBA, BS dhe Bri-
tania e Madhe.

Veteranët e LANÇ në përgjithësi e sidomos ata të 
Brig.II-të S, në këtë përvjetor të 77-të të saj kanë 
të drejtën të krenohen pasi kanë luftuar dhe për-
jetuar ngjarje, kanë sakri kuar duke dhënë vlera 
për këtë vend. Ndaj ne sot nderojmë veprën dhe 
sakri cat e tyre dhe përulemi me respekt para ku-
jtimit të dëshmorëve të LANÇ – shokëve tanë me të 
cilët luftuam bashkërisht në llogoret e kësaj lufte 
të shenjtë për çlirimin e Atdheut.

(Sipas kujtimeve të Edip Ohrit - ish kudër i 
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, Brig.II-të 
Sulmuese)
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SPECIALE

Halil RAMA

(vijon nga fq.1

Lajmi i  tores historike, i çlirimit të Krujës, u 
përhap me shpejtësi dhe u prit me gëzim të papërsh-
kruar në mbarë vendin. Ai i dha hov të paparë luftës 
çlirimtare dhe i paralizoi plotësisht forcat osmane, 
duke i vënë ato në gjendje frike e paniku.

Pasi mori Krujën, Skënderbeu në bashkëpunim 
edhe me të vëllanë, Stanishën, hyri menjëherë në 
bisedime me banorët e zotërimevë të Kastriotëve si 
dhe me  snikët shqiptarë që kishin lidhje fare snie 
ose krushqi me Kastriotët. Këtyre ai u parasht-
roi planin e veprimeve të mëtejshme për çlirimin e 
kështjellave dhe të krahinave të tjera të Shqipërisë.

28 NËNTORI ËSHTË DITA E PAVARËSISË SË 
SHQIPËRISË

28 Nëntori është dita e Pavarësisë së Shqipërisë 
dhe e nisjes së rrugëtimit të saj si një shtet më vete, 
i shkëputur nga Perandoria Osmane. Kjo datë është 
historikisht e veçantë për shqiptarët në të gjithë 
botën pasi shënon dy ngjarje historike: shpalljen e 
pavarësisë më 1912 dhe çlirimin e Krujës nga Skën-
derbeu më 1443.

Të dyja këto ngjarje kanë të bëjnë me ngritjen e 
 amurit të arbërit, ndaj edhe 28 Nëntori quhet ndry-
she Festa e Flamurit.

28 Nëntori festohet jo vetëm në Shqipëri, por edhe 
në Kosovë, shumica absolute e popullsisë të së cilës 
është etnikisht shqiptare. Kjo ditë festohet edhe në 
trojet shqiptare në Maqedoni e në Malin e Zi.

Shpallja e Pavarësisë më 28 Nëntor 1912 nga Is-
mail Qemali u deklarua në Kuvendin e Vlorës ku 
morën pjesë 83 delegatë nga të gjitha trevat shqip-
tare në Ballkan. Menjëherë pas saj, Asambleja for-
moi qeverinë e parë të pavarur, të kryesuar nga Is-
mail Qemali, si dhe Këshillin e të Urtëve të njohur 
ndryshe edhe si Pleqësia.

Njohja ndërkombëtare e pavarësisë së Shqipërisë 
dhe përaktimi i ku jve shtetërorë të saj u bë në për-
fundim të Luftës Ballkanike, në Konferencën e Lon-
drës, gjatë së cilës, për fat të keq, u kënaqën shumë 
nga synimet copëtuese dhe aneksuese ndaj trevave 
shqiptare të fqinjëve sllavo-grekë.

Gjithsesi, njohja e Shqipërisë si shtet i pavarur e 
sovran nga ana e Fuqive të Mëdha dhe dora-dorës, 
edhe nga shtete të tjerë, ishte një akt me rëndësi 
jetike për popullin dhe kombin shqiptar. Kjo ngjar-
je shënoi menjëherë një linjë demarkacioni në hi-
storinë shqiptare. Ajo ishte frut i emancipimit të 
shqiptarëve si komb dhe i përpjekjeve të parreshtura 
të tyre për të qëndruar të lidhur me familjen europi-
ane të kombeve të emancipuar.

Me Aktin e 28 Nëntorit të vitit 1912 a rmohet 
e drejta e pamohueshme e kombit shqiptar për të 
qënë një dhe i bashkuar në trojet e tij natyralë, e 
drejtë që mbrohet sot e kësaj dite nga Kushtetuta 
e Republikës së Shqipërisë. E drejtë që nuk mohon 
aspak atë të popujve dhe kombeve të tjerë ballkan-
ikë të jetojnë të bashkuar, të lirë e sovranë në trojet 
natyralë të tyre.

Kjo aspiratë dhe kjo perspektivë, edhe pse sot 
është transferuar politikisht në idenë e integrimit në 
Bashkimin Europian të të gjithë popujve dhe ven-
deve të Ballkanit, mbetet ende e ushqyer në mendjet 
dhe në zemrat e shqiptarëve kudo ku jetojnë, në tre-
vat e tyre historike në Ballkan si dhe shqiptarëve të 
shumtë të diasporës.

29 NËTORI, DITA E ÇLIRIMIT

29 Nëntori njihet zyrtarisht si festa e Çlirimit të 
Shqipërisë nga forcat fashiste italiane e gjermane. 
Gjatë Luftës së Dytë Botërore, Ushtria Nacinal Çlir-
imtare e Shqipërisë zhvilloi kryengritje të armatosur 
kundër okupimit të Shqipërisë. 

Prej 7 prillit të vitit 1939 e deri më 29 nëntor të 
vitit 1944, Shqipëria kishte qenë e pushtuar nga Ita-
lia fashiste dhe pas kapitullimit të saj, në vjeshtë të 
vitit 1943, Shqipëria pushtohet nga forcat gjermane. 

Në fund të nëntorit 1944, pas çlirimit të Tiranës, 
më 17 nëntor dhe pjesës kryesore të Shqipërisë së 
Veriut, mbetej te çlirohej qyteti i Shkodrës dhe qa-
rku i tij. 

Shkodra u çlirua më 29 nëntor të vitit 1944, datë 
kjo e cila shënon ditën e çlirimi të Shqipërisë nga 
pushtimi gjerman. Shqipëria është vendi i parë në 
Ballkan që u çliruan me forcat e veta, ndërsa të gjitha 
shtetet e tjera të Ballkanit u çliruan me ndihmën e 
Armatës së Kuqe. 

Rishkrimi i historisë, duke iu përmbajtur vetëm fakteve e dokomenteve autentike arkivore, shqiptare e  ndërkombëtare

• 28 Nëntori festohet jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, 
shumica absolute e popullsisë të së cilës është etnikisht shqip-
tare. Kjo ditë festohet edhe në trojet shqiptare në Maqedoni e 
në Malin e Zi.

Në luftë për çlirimin e Shkodrës dhanë jetën 44 
partizanë nga shumë krahina të Shqipërisë.(sipas 
“Dëshmorët e Atdheut“, botim i Ministrisë së Mbro-
jtjes, Tiranë, 2012)

Në mëngjes herët me 29 nëntor komanda e përg-
jithshme e UNÇSH në Tiranë do të njoftohej më ra-
diogram për çlirimin e Shkodrës. Njoftimin e Shtabit 
të Përgjithshëm e ka shpallur po atë ditë, me 29 
nëntor, Nako Spiru në një miting të rinisë antifash-
iste që mbahej në Tiranë (në sheshin e sotëm “Nënë 
Tereza”) dhe që e transmetonte gjithashtu drejt-
përdrejt Radio Tirana.

RISHKRIMI I HISTORISË, MISION HISTORIK

Më 29 Nëntor mbushen 77 vjet nga  torja e 
Luftës Antifashiste Nacional-çlirimtare të popul-
lit shqiptar e cila u zhvillua në rrethanat e Luftës 
së Dytë Botërore, kundër dy fuqive agresore më të 
mëdha të kohës, Italisë fashiste dhe Gjermanisë 
naziste. Gjatë viteve të fundit është folur dhe është 
shkruar shumë, mbarë e mbrapsht, për këtë ngjarje 
të madhe të historisë së Shqipërisë. Në shkrimet e 
në diskutimet për këtë çështje vihen re dy prirje të 
kundërta, që shprehin dhe vlerësime të ndryshme 
për Luftën Antifashiste Nacional-çlirimtare. Njera i 
bën Luftës një vlerësim realist, objektiv, plotësisht të 
merituar. Kurse tjetra përpiqet t’a errësojë e ta deni-
grojë, duke e cilësuar si një luftë civile, vëllavrasëse, 
për pushtet, e cila i solli vendit dëme, shkatërrime 
dhe fatkeqësi. 

Sië shkruan Novruz Zejnati -  Doktor i Shken-
cave, Kolonel R: “Evropa e qytetëruar e demokratike 
ka kohë që i ka kapërcyer qëndrimet primitive, ek-
streme, të djathta e të majta, mllefet dhe grindjet 
e vjetra për këtë çështje. Lufta Nacional-çlirimtare, 
nga largësia e më shumë se shtatë dekadave, na 
fton t’i lëmë mënjanë dallimet dhe bindjet partiake 
e ideologjike dhe të bashkohemi të tërë, si një trup i 
vetëm, si në vitet e lavdishme të luftës, për të ndër-
tuar një Shqipëri demokratike, pluraliste, evropiane. 

Përvoja e jonë dhe ajo e vendeve të tjera tregon se një 
shoqëri e vërtetë demokratike nuk mund të ndër-
tohet ndryshe veçse duke çmuar e ruajtur vlerat e 
Luftës së Dytë Botërore, antifashizmin, frymën dhe 
idealet antifashiste dhe, në këtë kuadër, respektin 
dhe nderimin për dëshmorët dhe luftëtarët antifash-
istë, që derdhën jakun e tyre, për ta parë Shqipërinë 
të lirë, të pavarur e demokratike.

Me zhvillimet demokratike që ndodhën në 
Shqipëri, pas shëmbjes së murit të Berlinit, popul-
li shqiptar u kthye përsëri tek vlerat e mëdha poli-
tike të Luftës Antifashiste, sepse Shqipëria u kthye 
në radhën e aleatëve të kohës së luftës, sidomos 
aleatëve perëndimorë anglo-amerikanë, të cilët e 
ndihmuan politikisht, moralisht dhe materialisht që 
të  tojë luftën kundër agresorëve fashistë, ashtu siç 
po e ndihmojnë edhe sot për të ndërtuar një Shqipëri 
të re demokratike”.

Pikërisht nënn këtë optike duhet ta konsidero-
jë misionin e tij Komisioni Shtetëror i ngritur pranë 
Akademisë së Shkencave për rishkrimin e historisë, 
duke iu përmbajtur vetëm fakteve e dokomenteve 
autentike të arkivave shqiptare e atyre të vendeve 
perëndimore, Britanisë së Madhe, Gjermanisë etj.

Lufta ANÇ është epopeja më e madhe dhe e lav-
dishme me rëndësi historike në historinë e kombit 
shqiptar, sepse çliroi vendin nga pushtuesit dhe e 
radhiti Shqipërinë ne krahun e  timtarëve. Si rr-
jedhojë, ajo u bë simbol i mbrojtjes së integritetit 
territorial të shtetit shqiptar. Detyra parësore dhe 
strategjike e Luftës së Dytë Botërore, dhe e LANÇ 
në Shqipëri, si pjesë e saj pati si objektiv kryesor 
çlirimin e vendit nga pushtuesit nazifashistë. Lufta 
NÇ ishte luftë çlirimtare, antifashiste, kombëtare e 
patriotike që u shndërrua në revolucion popullor 
nëpërmjet Kryengritjes së armatosur, e  tuar me 
heroizëm partizan dhe e shkruar me gjakun e 28 
mijë Dëshmorëve.  Studimi i Luftës Antifashiste Na-
cionalçlirimtare (LANÇ) na çon në konkluzionin e 
qartë se kjo luftë është faktor themelor që siguroi 
pavarësinë e vendit .
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SITUATA POLITIKO – USHTAR-
AKE E VITIT 1921

Pas mbarimit me sukses  të luftës së 
Dibrës  të gushtit 1920, me 17 dhjetor 
1920 Shqipëria u pranua në Lidhjen 
e Kombeve  sipas ku jve të vitit 1913. 
Jugosllavia duke shfrytëzuar  një  klau-
zolë  të vendimit  të Lidhjes së Kombeve  
për  rati kimin  e ku jve  nga kjo datë 
e në vazhdim, nuk i largoi fuqitë e veta 
ushtarake nga Shqipëria. Ajo kishte për 
qëllim që të depërtonte në ku rin e Tre 
Qafave, “Qafën e Buallit”, “Qafën e Mur-
rës” dhe “Qafën e Merkurthit”, si hap 
të parë që më pas të  depërtonte drejt  
Durrësit, ëndrrës së vjetër për dalje në 
Detin Adriatik. 

Nisur nga këto veprime të qeverisë 
jugosllave, qeveria shqiptare ju drejtua 
Lidhjes së Kombeve me një kërkesë për 
një komision ndërkombëtar, pasi Jugosl-
lavia po vazhdonte agresionin e saj drejt 
vendit tonë. Jugosllavia për të mos rënë 
në sy të Lidhjes së Kombeve e paraqiti 
atë si çështje të bejlerëve shqiptarë që 
luftojnë për pushtet duke ju referuar 
kështu bajraktarit të Mirditës Markag-
joni që më 17 korrik 1921 kishte shpal-
lur në Prizren Republikën Autonome të 
Mirditës. Qeveria e Tiranës nuk mund ta 
lejonte këtë akt irredentist dhe nisi drejt 
Mirditës trupat e saj qeveritare. 

Ismail Strazimiri, bashkëkohës dhe 
bashkëluftëtar në këtë luftë në kujtimet 
e tij shkruan:” Me nji urdhër të kryem-
inistrit Iljas Bej Vrioni, të ministrit të 
brendshem Sulejman Delvina dhe të 
ministrit të luftës Selaudin Shkoza,  Elez 
Isu  u nis për me u marrë vesh me Mar-
ka Gjonin.Elezi shkoi në Lurë dhe dër-
goi  Ibrahim Gjocin ke Marka Gjoni për 
ta caktue vendin e kohën e takimit. Kur 
u kthye Ibrahim Gjoci e njoftoi  Elez Isu-
 n se Marka Gjoni kishte dredhue dhe 
nuk dëshironte me hy në marrveshje me 
qeverinë. Serbia u përpoq që të dërgonte 
në Mirditë për të ndihmuar bajraktarin 
Markagjoni trupa shqiptare që koman-
doheshin nga Taf Kaziu, Halit Lleshi , 
trupa të cilat nuk arritën në Mirditë dhe 
nuk e ndihmuan dot bajraktarin e Mird-
itës.  Për këtë Serbia dërgoi për në Mird-
itë trupat e saj për të ndihmuar . 

Profesor  Kristo Frashëri   te Historia 
e Dibrës, faqe 363 shkruan se Jugosl-
lavia e nxiti politikisht dhe e ndihmoi 
 nanciarisht kapedanin konservator të 
Mirditës  Marka Gjonin që të organizon-
te një kryengritje të armatosur kundër 
shtetit shqiptar, rebelim që  lloi në fund 
të qershorit të vitit 1921. Meqenëse ka-

Tetor 1921, serbët tërhiqen përfundimisht nga territoret  shqiptare

BETEJA E LAVDISHME E DIBRANËVE  
KUNDËR SERBËVE NË  LAN LURË

• E tërë fuqija e dibranëve përbëhej nga 200 – 300 forca dhe nga një top e 
disa mitrolozë që ua morën me luftë serbëve.Me gjithë forcat e qeverisë, të 
komanduara nga Ali Rizai, bëheshin 400 burra të armatosur

pidani nuk pati mbështetje në masë as 
edhe nga mirditorët e tij u detyrua të 
arratisej në Jugosllavi. Kthehet përsëri 
për të marrë fronin, por hasi në rezis-
tencën e malsorëve dhe luftëtarëve të 
Reçit, Dardhës, Çidhnës dhe Lurës që 
drejtoheshin nga Elez  Isu . 

Në qershor të vitit 1921, për të për-
balluar në mënyrë sa më të shpejtë 
dhe efektive problemet e shkaktuara 
në Mirditë u formuan edhe 3 batali-
one të lëvizëshme që vareshin direkt 
nga Ministria e Luftës dhe komandan-
ti i operacionit Ali Rizai. (AQSH Fondi 
i kryeministrisë D II-15/1, viti 1920, 
f.81.)  Me ardhjen në fuqi të qeverisë së 
“Grupit të shenjtë” qeverisë që kryesohej 
nga Iljas Bej Vrioni u vendos që të mos 
lëshohet asnjë pëllëmbë territor dhe të 
kundërpërgjigjej me luftë të armatosur. 

BETEJA E QAFË GËLQERES NË  
LAN LURË 

Pala serbe  njoftoi  komandën shqip-
tare në Arras se në rast se nuk lirohej 
Arrasi e gjithë katundet për rreth tij 
brënda 24 oreve, do t’i bombardonte 
dhe do t’i sulmonte për t’i pushtuar. Kur 
panë autoritetet  serbe se shqiptarët nuk 
e morën në konsideratë  notën  e tyre 
verbale  dhe nuk i liruan teritoret, me 
18 shtator 1921  lluan me bombarduar  
me topa e me msye me ushtri të rreg-
ullt. Gjëmimi i topave serbe  dëgjohesh 
deri në thellësitë  e Lurës. Me nji here u 
çue Elez  Isu  dhe me nji fuqi që mbodh 
aty për aty u nis me shkue në ndihmë 
të Arrasit. Pa humbur  kohë e thirri të 
nipin Suf Xhelilin e kapiten Rizain që të 
vinin në ndihmë  me forcat  që dispono-
nin. Ndër kohë, lëshoi kushtrimin edhe 
në Dardhë  e në Reç.

Kur arrit i populli i Dardhës dhe i 
Reçit, simbas kushtrimit të marrë  dhe 
batalioni i kapiten Ali Rizait e fuqija e 
Suf Xhelilit, u nis lufta e egër në mes 
të shqiptarëve e të serbëve që kishin 
sjell njiqind topa të vegjel e të mëdhej 
të cilët i përdoren në këtë levizje. Rapor-
tet zyrtare të dhëna  prej komandantëve 
të ku rit  vërtetojnë se vetëm në ballin 
e Lurës janë përdor tridhjetë topa. Për 
ballë frontit të Dibrës serbët kishin për-
dorur  regjimentet 12,17,18,19,25,27, 
dhe 28, përveç forcave serbe të ardhun 
nga Prizreni për tu përdor  kundra ballit 
të Lurës .

Ismail Strazimiri, dëshmitar okular 
dhe pjesëmarrës në këtë betejë  në librin 
e tij me kujtime e përshkruan me detaje 
atë: “Përballë kësaj mizorije serbe të ar-
matosun gjer në dhembë qëndroi fuqia 
e dibranëve  me rreth  njëqind e sa  vetë 
nga Arrasi, Sina e Epër, Sina e Poshme, 
Grykë  Noka, Çidhna, Mustafe   si dhe 
me  nja njëqind e sa vetë nga Dardha, 
Reçi  e Lura. E tërë fuqija e dibranëve  
përbëhej nga 200 – 300 forca dhe nga nji 
top dhe disa mitroloze që ua morën me 
luftë serbve.Me gjithë forcat e qeverisë të 
komanduara nga Ali Rizai bëheshin 400 
burra të armatosur. 

Luftëtarët herë herë shkëputesh-
in për të parë fëmijët e tyre që i kishin  

strehuar  ndër shpella, pyje e bjeshkët e 
nalta dhe që po vuanin nga uria dhe të 
ftohtit. Përmbi katundin Sine e Epër e 
Sine e Poshtme të Dibres ngrihen male 
të larta,  ku kishte organizuar pritë 
Murat Kaloshi me nji fuqi dibranësh, 
çidhnakësh e të tjerë duke bërë një qën-
dresë heroike. 

“Nga ana e Lurës, pa rreshtun, ser-
bët mësynin vazhdimisht, por hasën 
në rezistencë e luftëtarëve dibranë që 
luftonin në pozicionet e tyre dhe në 
vendin e tyre që e njihnin pëllëmbë për 
pëllëmbë. Suf Xhelili  me vetëm njëzet e 
shtatë trima e zbrapsi sulmin e nji fuqie 
serbe që përbëhej  prej katërqind ush-
tarësh duke e kaluar matanë Drinit dhe 
duke i marrë edhe armatimin, një top 
dhe disa mitroloza. Zotësia e trimërija e 
komandant Ali Rizait ishte e jashtëza-
konshme. Malësorët dibranë e admiro-
nin atë për drejtësinë dhe guximin. 

Me 26 tetor 1921 serbet arritën të  
kapën dy pika strategjike, Shkallën e 
Deshve dhe Sharrën e Zogollit dhe e 
prenë rrugën prej nga  i shkonte ush-
qimi e municioni forcave tona  në Lurë. 
Në këtë mënyrë  pozita e Lurës gati mbet 
e rrethueme dhe e rrezikshme, mbasi 
nuk i shkonte më as ushqim as edhe 
municion.

Historiani  Fatos Daci    e përshkru-
an me detaje dhe me emra këtë betejë  
me heroizëm të të pashoq. “Beteja  e 
fundit me ushtrinë  pushtuese serbe 
u zhvillua në Lanë-Lurë, në vendin e 
quajtur Qafa e Gëlqeres. Qeveria serbe, 
në tentativë që të zinte vijën strategjike 
Qafë-Buall, Lanë-Lurë e Qafë-Murrë 
dërgoi në këtë rajon 5400 ushtarë, që 
rreshtoheshin në 12 regjimente  me 31 
topa. Ndërkohë, më parë në Reç-Dardhë 
ishin pozicionuar edhe 2000 mercenarë 
të Tafë Kaziut e të Halit Lleshit për syn-
imin për t’i shkuar në ndihmë të ash-
tuquajturës Republikë  të  Mirditës të 
Gjon Marka Gjonit. 

Përballë tyre ishin rreth 400 vetë të 

forcave qeveritare të komanduar nga Ali 
Rizai dhe rreth 700 forca vullnetare të 
Reçit, Dardhës e Lurës. Prandaj, më 26 
tetor 1921 serbët nisën përpunimin me 
artileri të zonës ku do të zhvilloheshin 
luftime me forcat qeveritare e vullnetare 
dibrane. Kjo situatë vazhdoi dhe më 27 
tetor, ndërsa më 28 tetor shpërtheu 
lufta frontale  mes dy palëve. Beteja 
u zhvillua shumë e ashpër. Lurasit e 
reç-dardhasit luftuan me heroizëm e 
trimëri të pashoqe. Lufta u bë dhe trup 
me trup. forcat dibrane dhe ato qeveri-
tare e ndalën përparimin e ushtrisë ser-
be te Qafa e Gëlqeres. 

Lurasit në këtë luftë komandoheshin 
nga Selman Mena, Ibrahim Gjoçi, Gjon 
Doçi dhe Hakik Mena. Vetëm nga Lura, 
në këtë betejë morën pjesë 34 veta, si: 
Gjon B. Doçi (i cili dhe u plagos), Kolë 
Mark Rajta, Ibrahim Gjoçi, Ahmet Gjoçi, 
Hasem Haldeda, Ali Vladi, Xhemë Vladi, 
Dullë Vladi, Osman Vladi, Liman Buci, 
Mehmet Ajazi, Islam Peka, Han Hoti, 
Demë Leka, Sulë Buci, Dan Kaçorri, Kolë 
Rajta, Liman Haldeda, Xhemë Haldeda, 
Riza Vladi, Musë Vladi, Xhafer Haldeda, 
Selman Haldeda, Bajram Haldeda, Ra-
madan Markola, Dan Haldeda, Rexhep 
Haldeda, Sulë Mena, Demë Mena, Ba-
jram Vladi. 

Luftuan si luanë të vërtetë  gjithë 
ushtarët e civilat, shkruan Ismail Stra-
zimiri dëshmitar okular, ndërsa eviden-
ton o cerët që morën pjesë në këtë luftë:

Kapiten  Ali Rizai, Kapiten Suf Xheli-
li, Kapiten Murat Kaloshi, Kapiten  Ibra-
him Gjoçi, Kapiten Haziz Pila , Toger 
Mehmet  Skepi, Toger Misim Ahmeti, 
Toger Qazim Aziz Ndreu, Toger Dervish 
Lusha, Toger Haxhi Noka, Toger Xhezmi 
Frashëri, Toger  Xhevdet Starova, N/
Toger Abdulla Tirana, N/Toger  Munir 
Tershana, N/Toger  Rrok Qafa, N/To-
ger Hakik Mema, N/Toger  Demir Curri, 
Aspirant Gani Dida, Asp.Sali Doda,Asp.
Dali Lami, Asp.Selman Ahmeti, Asp.
Hasan Faliu, Asp.Bajram Lusha, Asp.
Hysni Kaca, Asp.Xhetan Gjoni, Asp. 
Sadik Kerçova, Asp. Sul Cani etj… Më 
9 nëntor 1921 Konferenca e Ambasa-
dorëve  e quajti Jugosllavinë agresore 
dhe hodhi poshtë pretendimet e saj për 
“vijën strategjike”. Megjithatë ajo vazh-
doi provokacionet për të shkaktuar tra-
zira, provokime që dështuan me turp.

Ushtria  serbe me 8 Dhjetor 1921 u 
tërhoq  në ku rin e  përcaktuar  prej 
konferencës së ambasadorëve, në 
Londër dhe i liruen tokat shqiptare të 
Dibrës. Me 10 dhjetor 1921 fuqit tona 
kombëtare hynë në Dibër, Peshkopi e 
në Lumë  si ngadhnjimtarë duke pasë 
në ballë komandantin e pergjithshëm 
Elez Isu  dhe Kapiten Ali Rizain, dy 
burra të çmueshem që meritojne çdo 
nderim për trimëni, burrërine e at-
dhedashuni e tregueme kurdoherë 
e veçanarisht gjatë kohës kritike që 
vazhdoi lufta. 

Në Lurë  në këtë kohë u këndua 
për herë të parë “Hymni i djelmënisë 
dibrane” të shkruar nga Haki Sharo  
dhe të  muzikuar  nga Sami Gonxhe.
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REAGIMI

Dilaver Goxhaj

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është përpla-
sur më 15 tetor 2021, me ministrin e Jashtëm të Ser-
bisë, Nikolla Selakoviç në Takimin e KS të OKB-së për 
Kosovën, ku z. Nikolla Selakoviç shpi  duke thënë, se 
UÇK-ja pat djegur kisha serbe dhe ka prishur varrezat 
e tyre.

I them këtij zotërie, në qoftë se Ushtria Çlirimtare 
e Kosovës do të kishte atë lloj urrejtje, atëhere nuk 
do digjte gjatë luftës çlirimtare dyvjeçare ndëretnike, 
1997-1999, një apo disa kisha e manastire ortodokse, 
por kishte mundësi t’i digjte të gjitha ato objekte kulti 
pasi nuk ia ndalte kush dorën; do të vepronte në shënjë 
hakmarrjeje ndaj akteve të tilla barbare që bëri policia 
dhe ushtria serbe që dogjën e shkatërruan në Kosovë 
plot 218 xhami dhe të gjitha teqetë bektashiane, pa 
përjashtim, kryesisht gjatë katër muajve të fundit të 
luftës, mars – qershor 1999. Kaq objekte muslimane 
kulti nuk dogjën as 12 kryqëzatat e krishtera kundër 
muslimanizmit. Dhe anasjelltas, gjatë asaj kohe nuk 
u dogj asnjë kishë apo manastir ortodoks nga ana 
e UÇK-së. Ja një rast domethënës. Në manastirin e 
Deviçit në Drenicë, për shembull, për nevoja të luftës, 
atje ishte instaluar një njësit i UÇK-së, dhe jo vetëm që 
nuk u prek e nuk u prish asgjë, por edhe dy murgjërit 
që ishin atje, janë respektuar ashtu sikundër u takon 
njerëzve të nderuar të fesë.

 
Shqiptarët pranë Manastirit të Deçanit, që 

ishte dhe mbetët manastir i tyre …
Kështu ka ndodhur edhe me Manastirin e Deçanit 

dhe në shumë kisha të tjera, të cilat ndodheshin bren-
da territoreve që kontrollohshin nga UÇK-ja. Madje, 
ka patur edhe porosi e urdhëra të rrepta nga Shtabi i 
Përgjithëshëm i UÇK-së për këtë qëllim, zotëri ministër 
provokator, që objektet e kultit kurrë të mos prekesh-
in. Në rast se do të pranohet kjo që thotë ministri Ni-
kolla Selakoviç, natyrshëm lind pyetja: Në qoftë se 
këta luftëtarë ishin aq antitolerantë, pse nuk i dogjën 
ato objekte kulti në shenjë hakmarrjeje në kohën që 
në Kosovë digjeshin xhamitë dhe shkatërroheshin të 
gjitha Teqetë Bektashiane prej formacioneve ushtara-
ko – policore sërbe?

 Viti 1911. Manastiri i Deçanit dhe populli 
shqiptar në oborrin e tij, një vit para se Kosova të 
pushtohej nga Serbia. 

Nuk i dogjën luftëtarët tanë, e para, sepse nuk është 
në traditën e shqiptarit të merret me punë të tilla të er-

NJË PËRGJIGJE NDAJ SHPIFJES SË MINISTRIT TË JASHTËM TË SERBISË, z.NIKOLLA SELAKOVIÇ

Serbët  dogjën në Kosovë 218  xhami dhe 
të gjitha teqetë bektashiane • Kaq objekte muslimane 

kulti nuk dogjën as 12 
kryqëzatat e krishtera 
kundër muslimanizmit. 
Dhe anasjelltas, gjatë asaj 
kohe nuk u dogj asnjë 
kishë apo manastir orto-
doks nga ana e UÇK-së

rëta, sikundër thotë Ismail Kadare te libri “Ra ky mort 
e u pamë”, se “Populli shqiptar… mund të kritikohet 
për shumë gjëra, por … nuk mund të mos lavdërohet 
për një gjë të mrekullueshme: tolerancën fetare, për të 
cilën ai, me sa duket, ze vendin e parë në botë”.

Dhe, së dyti, sepse e dinim shumë mirë se çfarë 
ndjeshmërie dhe ç’zhurmë e madhe propagandistike 
do të krijohej në raste të tilla nga Europa, mikesha e 
Serbisë.

Të mos harrojmë se, xhamitë dhe teqetë bektashiane 
shqiptare u dogjën në mënyrë të programuar e të orga-
nizuar, me urdhër të o cerëve serbë, pra me një ven-
dim paraprak të shtetit serb. Është vetë Komandanti 
i NATO-s gjatë periudhës së luftës në Kosovë, z. ëesli 
Klark, i cili e shpjegon këtë gjë në dëshminë e tij në 
gjyqin e Millosheviçit: “Ishte e qartë nga burimet e tjera 
të besueshme se atje ishte një lloj selie e përbashkët 
e ushtrisë dhe policisë, nën drejtimin e Shahinoviçit, 
për të koordinuar veprimtaritë e ushtrisë dhe policisë 
në terren dhe për të evituar kontrollin e drejtpërdrejtë 
të forcave të armatosura nga Shtabi i Përgjithëshëm…, 
se atje kishte ende elementë, të cilët nuk ishin nën 
kontrollin e plotë politik të Milosheviçit.”

 Rugovasit duke dalur nga Patrikana e Pejës, 
para pushtimit të Serbisë.

Dhe as atëherë (por as sot), ju serbët, dhe as ata 
diplomatët europjanë, nuk na thatë qoftë edhe një fjalë 
ngushëlluese për atë barbari serbe duke djegur 218 
xhamive dhe gjithe teqetë bektashiane në Kosovë. Ne 
i dimë edhe arsyet, edhe psikologjinë tuaj e të europi-
anëve diplomat që justi kon raste të tilla dhe që “përk-
thehen” pak a shumë kështu: “Ç’u lëron nënën shqip-
tarëve, ato janë institucione për myslimanët, të cilët 
nuk duhet të jetojnë në Europë, Europa është vetëm 
për të krishterët?…” , pavarësisht se këto janë paragjy-
kime ndaj nesh pasi ne jemi vetëm shqiptarë, me iden-
titet të qartë kombëtar. Tjetra, duhet të dihet se asnjë 

Shqiptari nuk i shkon e s’mund t’i shkoj në mendje ta 
dëmtoj një kishë apo manastir të vjetër në Kosovë, pasi 
të gjitha ato janë objekte kulti të të parëve tanë.

 
Siç mund të vërehet në këtë foto të para njëqind 

e sa viteve, të gjithë këta që e kanë frekuentuar 
Manastirin e Graçicës, kanë qenë shqiptarë me 
plisa të bardhë, ashtu sikurse të gjithë ata që janë 
lutur në Patrikanën e Pejës apo në Manastirin e 
Deçanit. Pra këto ishin kisha e manastire shqip-
tare ndërsa sot janë objekte kulti të Kosovës e jo 
të Serbisë. 

A nuk janë tejet primitive edhe këto arsye dhe kjo 
lloj psikologjie, zotëri ministër i jashtëm i Serbisë? 
Lidhur me këtë problem, dëshiroj t’iu kujtoj se çfarë i 
ka thënë Isamil Kadare z.Denis Fernandez, më 5 maj 
1999: “Dua të them që nuk iu shkrepi rastësisht në 
kokë: Shteti kriminel serb i kishte programuar dhe 
unë vazhdoj të jem i bindur se shërbimet e fshehta 
perëndimore qenë në dijeni . . .Stili serb është ai i pro-
jektimit të krimit te pala kundërshtare. Përgatitet për 
masakër kundër të tjerëve dhe, ndërkaq, shpall se 
populli serb po masakrohet…”

__________
Kush më mirë se fotogra të e mëposhtme e dësh-

mon këtë?  

Në foto: Shqiptarët me priftërinjt e tyre ortodoks, 
duke punuar në fushën e Manastitit të Deçanit, para 
pushtimit të vendit nga Serbia në vitin 1912.
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LETRAT

Tregim nga Shefqet MEKO

Sapo kishim ngrënë darkë së bashku dhe ishim 
ulur në dhomën e ndenjies. Ndërsa po kërkoja një 
libër aty pranë, djali im i madh, pasi i kishte bërë 
komplimente të ëmës për darkën e shijshme, mu 
drejtua mua tërë seriozitet:

-Dua të blej një pushkë shqiptare!- më tha me një 
zë të çuditshëm. 

Mua më ra libri nga dora dhe nuk dita si të përm-
blidhja veten. E dija se imbir i kishte qejf armët. Ai 
do ta mbante gjithmonë me vete një revole që unë e 
quaja “bereta e timbiri”. Ime shoqe e dinte këtë pa-
sion të thekur të tij, dhe të dy sikur i ishim nënsh-
truar dëshirave të trashëgimtarit. E çfarë mund të 
bënim nëse ne do ishim kundra? Ai tashmë kishte 
mendjen e vet në çdo gjë, dhe ndërsa ne prisnim të 
na thoshte se: “Kjo është vajza që dua”, ai na hidhte 
një shashkë tjetër që as unë as ime shoqe nuk e 
kishim qejf. Duke sh etuar librin që më ra nga dora 
atë mbrëmje dhe ju drejtova:

-Boll ke revolet dhe automatikun, me ato je i 
mbrojtur, ç’të duhet pushka shqiptare.?

Prita me kureshtje reagimin e tij. E dija se kur ai 
vinte një synim, nuk kisha fuqi ta ndaloja. Kishte 
ardhur në Amerikë gati 10 vjeçar dhe i kishte kaluar 
të gjitha stadet e burrërimit në një shoqëri ndryshe. 
Shpesh kisha vënë re se përpjekjet e mia për t’i dik-
tuar rrugën time të gjykimit të gjërave ishin të kota. 
Ai gjithmonë do bënte atë që kishte qejf, sado që unë 
të insitoja në timen apo vizionet prindërore. E bëra 
pyetjen dhe nuk dija se si do më përgjigjej. Prita në 
një heshtje të shkurtër reagimin e tij.

-Pushka shqiptare na mungon. A jemi shqiptarë 
ba!?...- më tha me një zë entuziast.

-Po, ja prita, Por këtë nuk e tregojmë me pushkë, 
por me sjellje dhe dinjitet njerëzor.

-Ç’janë këto që më thua? Pse ti mendon se jam 
i pasjellshëm po të kem qejf armët? Ti e di unë e 
kam këtë pasion. Kjo është Amerika, secili i armato-
sur dhe liria mbrohet me “grykën e pushkës”, siç ka 
thënë ai udhëheqsi jot- më tha duke qeshur.

Ai do më mundte gjithmonë në debatet tona. Ishte 
përherë kundër gjithshkaje që më pëlqente mua, 
madje edhe kur i lutesha të më dëgjonte, ai bëntë 
përherë të kundërtën dhe më thoshte “Yt bir nuk të 
dëgjon, ashtu si nuk dëgjojë ti babanë tënd…!” Ai ma 
tha përsëri këtë përgjigje të gatshme dhe pastaj vijoi:

-Unë dua të blej një pushkë që është bërë në 
Shqipëri ku kemi lindur.

-Ne bënim vetëm  shekë. Pushkët i kishim ose 
ruse ose kineze.- ja prita.

-E ke gabim ba, kam gjetur një pushkë kineze, 
por të montuar në Poliçan në Shqipëri. E shet di-
kush në Ibei (ebay). Do ta blej...Do jetë një diçka që 
do t’u ngelet brezave.

Ishte këmbëngulës. Ndërkojë, ndërsa më  iste 
për “pushkë shqiptare”, mendja befas më shkoi tek 
pushka e tim eti. Ai mbante përherë një pushkë gjer-
mane, pa bajonetë, të gjatë si shtati i tij, me një qytë 
të ndritshme dhe tytë të errët. Ishte pushka gjer-
mane me të cilën kishte luftuar pushtuesit nazifash-
istë dhe e përkëdhelte shpesh në netët me llampë 
vajguri. Nuk dija si t’ja shpjegoja timbiri këtë histori 
të gjatë të pushkës, por befas më shpërtheu një ide: 
Po sikur ta blinte imbir pushkën e babait tim? Ai 
ishte një qe i armësh, pse mos ta “atdhesonte” në 
familje pushkën e babait.

-Pse nuk e ble pushkën e babait tim?- e pyeta be-
fas. Ajo do jetë vërtet historike për brezat.

Ai më pa tërë gëzim. Ashtu me atë shpërthimin e 
moshës. Mi hodhi sytë direkt dhe po aq i hazërxhe-
vap më tha:

-Kjo është ide shumë e mirë. Të lutem gjeje se do 
ta blej me çdo çmim dhe do ta ruaj në arsenali tim si 
“Pushka e babait të babait”,

Imbir më shokoi me atë gatishmëri të rrufeshme.

Mu duk sikur thashë një kotësi, por ai mendonte 
ndryshe. Ashtu siç vijnë bisedat në familje, kujtuam 
nënën e babain tim, shakatë që ata bënin me timbir, 
dashurinë e pamatë që rrëfenin në atë moshë të thy-
er, ndërsa i kisha marrë nga fshati në pallatin tim 
në cep të Tiranës.

Kurrë nuk kisha menduar se ai do më s donte në 
mes të Amerikës duke më thënë “Pushka e babait 
të babait”.U drodha i gjithi nga kujtimet e shkuara, 
jeta ime ndryshe, ëndrrat, befasite dhe emocionet 
me atë pushkë të gjatë gjermane. Më erdhi para syve 
im at’ me pushkën në prehër, duke e pasturar dhe 
vajisur, duke kënduar me zë të lehtë herë këngë par-
tizane, herë këngë patriotike… 

Pushka ishte shoku i tij i heshtur, përmes saj ku-
jtonte luftën, betejat, partizanët e vrarë dhe ata që 
ende jetonin. Me të në krah ai shëtiste maleve rreth 
fshatit, duke ruajtur pyjet si një kurorë e bukur 
rreth fshatit dhe zonës. Ai ishte rojtar pyjesh ato 
kohë. Dita ditës do çohej herët, me pushkën në krah 
do ngjitej maleve. Shkonte në Kakaç, Vërçun, Lesh-
nicë, Beragozhd dhe kthehej. 

Pasoni i tij për pyjet ishte si kafshata e për-
ditshme, ndërsa pushka në krah i jepte një lloj fuqie 
dhe pushteti të parrëfyer.

Një ditë, si fëmijë i paditur e pyetja babain pse 
shkon përditë maleve me pushkë në krah. Ai më pa 
me habi dhe duke më buzëqeshur m’u përgjigj: “Pylli 
ka gjithshka, pushkën e mbaj për kafshët e egrra, jo 
për njerëzit. Pastaj edhe e kam si shok që nuk më le 
të mërzitem. Do ta kuptosh kur të rritesh…”

Mua më pëlqenin librat, jo pushkët. Edhe im atë 
lexonte libra, por vetëm libra me fjalime politike që 
i konspektonte në një blloçkë të vogël.Pastaj në çdo 
5 maj atë e ftonin të  iste në dy lapidaret e fshatit 
tim për luftën dhe dëshmorët e saj. Ai thoshte gati 
të njëjtat gjëra çdo vit, por ata që e dëgjonin gjith-
monë ishin të tjerë vogëlushë dhe kjo përsëritje ishte 
thjesht detyra e tij patriotike që e bënte pa përtim.

Nuk harroj një mbrëmje kur trokiti dera.U trem-
bëm, por duke ditur që babai kishte pushkë në shtë-
pi sikur u qetësuam. Derën e hapi ai vetë. Nuk hyri 
kush brenda. Një njeri sillte një mesazh për babain 
tim. Ai erdhi në dhomën e vogël ku mblidhej familja. 
Ishte i menduar. Nuk tha gjë. Heshti pak si për të 
folur me vetvete dhe i tha nënës: “Nesër do jem me 
shërbim gjithë natën”. Ai shkoi në Korçë... Unë nuk 
e kuptova dot atë fjalë. Pastaj ai shkoi tek sobalka 
ku ishte pushka. E mori mbi prehër, e zbërtheu dhe 
me një leckë i pastroi çdo pjesë. Unë ju afrova me 
kureshtje fëminore. E pyetja se sa gjermanë kishte 
vrarë ajo pushkë. Ai më qeshi, më ledhatoi dhe mu 
përgjigj: “Nuk di shqip të numurojë, ndaj nuk të 
them dot, por nuk ka vrarë asnjë shqiptar”. 

E kisha kuptuar se kur shkonte me shërbim, do 
gdhinte natën në kodrën e fshatit ku kalonte rru-

ga kombëtare. Ai bashkë me disa të armatosur të 
fshatit thirreshin përherë të bënin këtë detyrë. Ishte 
punë vullnetare. Kurrë nuk më tregonte se çfarë 
kishte parë ato netë të gjata si roje vigjilente. Kur 
disi isha rritur, ndërsa ai vijonte atë rutinën pas-
truese të pushkës, e pyeta: “Pse dilni me pushkë 
maleve o ba? Kë ruani kur shkoni me shërbim?...”. 
Ai do më shikonte me dashuri dhe duke më parë 
drejt më sy më tha: “Je i vogël t’i dish këto punë. Do 
rritesh dhe do mësosh”.

Nuk harroj kur një ditë babai më tha se do 
shkonim të bënim qitje me pushkë. U gëzova si 
fëmijë. Ai hodhi pushkën në krah dhe më mori për 
dore. U ngjitëm sipër fshatit ku ishte një rezervuar i 
madh. Pikërisht tek prita e tij, ai pasi vëzhgoi rreth 
e qark më tha se ishte vend i përshtatshëm. Vendosi 
një shami të bardhë mbi një drize rreth 100 metra 
tutje. 

Pastaj erdhi tek unë. Improvizoi një pozicion, më 
mësoi si të merrja shenjë, si ta shtrëngoja fort qytën 
pas supit dhe të ndalja frymën pastaj të tërhiqja 
këmbzën. Mezi merrja frymë nga frika. Kurrë nuk ki-
sha tërhequr këmbëz pushke të vërtetë. Gjithmonë 
me shokët luanim me pushka druri dhe llastiqe.Vet-
ja më dukej i burrëruar, që babai më së fundi po më 
besonte diçka të rëndësishme, pushkën e vet. Ashtu 
morëm pozicion të dy. Ai në krahun tim të djathtë 
lëvizi llozin, i futi  shekun në fole, e shtyu fort dhe 
më tha: “Gati, është  shek që vret...Kujdes. 

Qëllo në shenjë…” Shamia e bardhë varur në një 
degë dushku mu duk si një copë re e zbritur nga 
qielli. U mundova ta shtrëngoja fort qytën pas ve-
tes, mbështeta faqen mbi pjesën e drunjtë, rrafshova 
shënjestrën, siç më mësoi babai, ndala pak frymën 
dhe ngadalë po tërhiqja këmbëzën. Ishin momente 
lufte brënda meje. Më dukej sikur do vrisja gjermanë 
dhe ata po më valvisnin  amurin e paqes. Një puhizë 
e lehtë fryu aty pranë dhe ca dallgë të lehta u kri-
juan në rezervuar. 

Ishte koha për krismën e parë. “Zjarr!”, dëgjova 
zërin e babait. U tremba.Pushka më lëvizi disi dhe 
unë tërhoqa këmbëzën. Një shpërthim i vërtetë mu 
duk krisma e parë që kontrollonte gishti im i njomë. 
Ndërsa plumbi  uturoi tutje si rrufe, qyta më goditi 
fort. Thashë se më shpëtoi nga dora pushka e gjatë. 
Por qëndrova. Ca zogj  uturuan të trembur dhe mu 
duk sikur isha bërë tmerri i tyre. “Të lumtë!”, më 
tha babai. Nuk i tregova se pushka ishte hakmarrur 
duke më shtytur si për të provuar forcën time. Por 
ai e kuptoi. 

Ma ledhatoi supin dhe më këshilloi sërish ta 
shtrëgoja fort. Shkuam me vrap të kontrollonim 
shenjën. Nuk kisha qëlluar. Ai më bëri të shtija edhe 
dy herë të tjera, por plumbat iknin kuturu. Më erd-
hi turp nga babai. Nuk dija të qëlloja në shenjë. Ai 
më përkëdheli pastaj ma mori pushkën dhe qëlloi 
vetë. Shamia e bardhë sikur u tund. “Do rritesh dhe 
do qëllosh në shenjë” më tha dhe prej asaj dite nuk 
bëmë më stërvitje me pushkë. Nëna ime u bë shumë 
nervoze kur mësoi se kishim qëlluar me pushkë. Fil-
loi t’i bërtiste babait.I tha se nuk deshte që djali të 
bridhte me pushkë, por të mësonte që të ikte nga 
fshati. “Na ndriti pushka jote, dëgjova t’i thoshte. 
Në fshat na le...Me grushta i hëngre plumbat dhe 
prap këtu të sollën...Lere djalin rëhat”. Pas lufte ata 
kishin qënë në disa qytete të vendit, por një ditë 
baba dhe nëna kishin përfunduar në fshat. Babai 
kurrë nuk deshte të diskutonte këtë temë. “Heshtë, 
do t’i thoshte nënës. Ku di ti nga politika!...Mos fol”. 

Pastaj ai sërish e gjente qetësinë tek pushka,  l-
lonte e zbërthente, e pastronte dhe e varte tek vendi. 
Unë kurrë nuk guxova ta prekja pushkën i vetëm. 
Kisha frikë se do më vriste…

Vitet kaluan dhe unë u rrita. Kurrë nuk pata mall 
për pushkën e babait. Ai kishte ikur, edhe nëna. 
Unë isha dedgisur tutje Atlantikut, pa e sjellë kurrë 
në mëndje pushkë e babait. Më dukej thjesht relike 
e shekullit të shkuar, që kurrë nuk më kishte ngjal-
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lur nostalgji. Kur im atë erdhi të jetonte me ne në Ti-
ranë, e di që ja kishte pasuar pushkën një kushëriri. 
Kaq dija. Asgjë më tepër. Pushka në ato kohë ishte 
pronë e shtetit dhe as që më shkonte në mendje 
se mund të isha pronar i saj, siç shoh për çdo gjë 
pronësi në Amerikë. 

Imbir më ktheu në kujtime të së shkuarës. Më 
çoi në fundin e shekullit të kaluar. Befas sikur mu 
zgjua një etje të mësoja se ku ishte pushka gjermane 
e babait tim. Bëra ca telefonata. Motra ime e madhe 
nuk dinte gjë. Imvëlla nga Italia do më thoshte se e 
kishte marrë një kushërirë, që ishte komuniste dhe 
ishte e besuar. Pas përmbysjes nuk kishte asnjë in-
formacion se ku kishte përfunduar pushka e tim eti. 
S da e timbiri më ngacmoi fort. 

Do desha ta gjeja atë pushkë të gjatë dhe të pa-
guaja çdo çmim, vetëm e vetëm ta shihja në duart 
e timbiri, që armët i shihte si fuqi dhe siguri e lirisë 
amerikane. Edhe pse nuk pajtohesha me të, dëshira 
për ta gjetur pushkën ishte e tejskajshme. Desha 
të triumfoja mbi timbir, duke thënë së nuk ruaja 
vetëm fotogra të, kujtimet e inçizuara dhe shënimet 
e tim eti, por mund ta gjeja edhe pushkën e tij. Ca 
kushërnj në Greqi më thanë se së fundmi pushka 
kishte qënë në duart e Fanit të Xhevatit, i cili sapo 
kishte vdekur nga Covid 19. E telefonova të shoqen 
dhe pasi e ngushëllova e pyeta se ku ishte pushka. Ajo 
e çoroditur nga pyetja mu përgjigj mes lotësh: “E ku 
di unë pushkën!...Mua më iku burri, ti pyet për push-
kë…”. E kisha shkelur. Isha bërë i marrë si gjysma e 
popullit amerikan për armët e zjarrit. Mbylla telefonin 
i pikëlluar, jo aq nga vdekja e kushëririt tim që kishim 
kaluar fëmijërinë bashkë, se sa nga mosgjetja e një 
adrese për pushkën e babait tim. Kurrë nuk e kisha 
menduar se imbir do më vinte përballë një s de të tillë. 

Disa herë që ai hëngri darkë me ne, u përpoq të 
mos e hapja këtë debat armësh. Ai do më  iste për 
ca investime që mendote të bënte në Florida, për një 
udhëtim që do bënte në Shqipëri për të parë ndonjë 
mundësi biznesi dhe së fundmi më tha së sapo kishte 
blerë një maqinë garash që mund të arrinte shpejtësi 
plumbi. Nuk tha gjë për pushkën, mbase për të mos 

më lënduar. Kjo më bëri edhe më nervoz. Ndihesha i 
dështuar përballë pjellës sime. Asnjë informacion të 
saktë se ku ndodhej pushka e babait…

Të nesërmen vendosa të shkoja të çoja një tufë lule 
tek varrezat e heronjve amerikanë.Tek ata që kishin 
luftuar kundër gjermanëve me të cilit im at’ ishte ale-
at dhe së bashku  timtarë. Pranë vendbanimit tim, 
ndodhet një vendprehje gjigande ku ata janë të rre-
shuar, si dikur në batalonet e tyre. Ndjeva një nevojë 
për të nderuar tim at’, sepse edhe ai ishte rreshtuar 
kundër të njëjtit armik. Simeshoqe kjo ju duk një ide e 
çmendur, por unë heshta. 

Nuk besoj se ndonjë nga ushtarët amerikanë do 
kishte përdorur ndonjë pushkë gjermane, por thjesht 
duke qënë pranë tyre, më duket sikur isha pranë 
babait tim dhe pushkës që nuk e gjeta dot. Heshtja e 
tim biri sikur më akuzonte për një lloj mëkati, që unë 
nuk e dija se e kisha kryer. Ashtu i zhytur në men-
dime, drejtova makinën deri tek varrezat ku  amujtë 
amerikanë janë bashkëshoqërues të heshtjes pa lim-
it. Ndërsa po merrja kthesën djathtas, befas diçka e 
rëndë sikur ra nga qielli dhe mu duk sikur më fundosi 
bashkë me makinën time.

Momentalisht solla në mendje të gjitha motivet e 
atij udhëtimi bashkë me heshtjen e timbiri. Ishte si 
një zgjim nga qielli. Frenova frikshëm dhe vërejta se 
pasqyra në krah ishte zhdukur. Hodha sytë tek tufa e 
luleve në sediljen e pasagjerit që sikur u drodh nën atë 
zhurmë të frikshme. Ktheva kokën djathtas dhe vëre-
jta se makina tjetër pësoi krisje të plotë të xhamit bal-
lor. Krejt tra ku ndaloi në atë sulm nga qielli. Qytetari 
tjetër kishte dalë nga makina dhe po më tregonte një 
copë metali që gati i kishte marrë jetën. “Shpëtuam 
kot zotëri”, më tha duke më treguar një copë metali në 
ngjyrë të errët. Askush nuk kishte shpjegim nëse ishte 
diçka nga disqet rrotullues të UFO-ve, apo një rënie e 
rëndomtë nga avionet që uleshin e ngriheshin në aero-
portin pranë. Dola nga makina i bërë dyllë në fytyrë 
dhe i kërkova tjetrit të ma jepte mua atë copë të vogël 
metali. Ai hezitoi në  llim, por ndërsa vërejti mjerimin 
tim gati ma dha, por ndryshoi mendje. 

“Duhet tja dokumentoj kompanisë së sigurimit”, 

më tha dhe pasi bëri disa foto ma lëshoi në duar atë 
copë të çuditshme metali, që më kujtoi skorjet e kom-
binatit metarlugjik në Elbasan. Ishte sa një grusht. E 
shtrëngova fort dhe u futa në makinë. 

Nuk më interesonte pasqyra e thyer, por vetëm ajo 
copë metal. Ashtu i tronditur hodha sytë tek tufa e 
luleve të freskëta, që sikur prisnin të dërgoheshin në 
destinacion.

Ndeza sërish makinën ndërkohë celulari rrëfente 
se një mesazh sapo kishe mbërritur. E hapa shpejt e 
shpejt. Kushëriri im nga Greqia më njoftontë: “Pushka 
e xhaxhait është dhënë për skrap...Më vjen keq”...

U drodha. Mbase copa e metalit që gati më mori 
jetën, kishte disa molekula të shkrira nga ai met-
al. Ishte një rastësi apo dënim i merituar? Bashkova 
tufën e luleve me metalin dhe u nisa drejt varrezave 
të dëshmorëve amerikanë, ku një ushtri valvitëse  a-
mujsh sikur më uronte mirseardhjen mirënjohëse. Më 
dridheshin duart dhe shpirit për pushkën e humbur 
të tim eti.

Minneapolis, Shtator 2021

Para disa ditëve u nda nga jeta Z.Gazi Cenolli, 
nënkryetar i Degës së OBVL Korçë. Ai u lindi 
në fshatin Vashtëmi në dhjetor të vitit 1935 

në një familje me tradita të hershme patriotike .
Që në moshë të re bënte pjesë në Organizatën Pi-

onier , duke qënë antifashist dhe njëkohësisht dhe 
anëta i njësitit gueril. Gaziu tërhiqte komunikatat 
dhe i shpërndante së bashku me shokët në fshatin 
e tij, si edhe në fshatrat përreth. Merrte pjesë nëpër 
aksione të ndryshme që i caktoheshin, si prerja e 
ndërlidhjes së gjermanëve, etj.

Edhe familja Cenolli ka qenë një bazë e luftës ku 
priste dhe përcillte partizanë dhe Gaziu i shpërndan-
te nëpër baza të tjera.

I palëkundur qëndroi deri në çlirimin e Shqipërisë.
Gjatë kohës së regjimit komunist punoi për shumë 

vite si specialist teknolog në fabrikën e sheqerit 
Maliq, pasi e njihte mirë teknologjinë e fabrikës.

Mbas ardhjes të demokracisë Gaziu si patriot dhe 
demokrat u angazhua në themelimin e OBVL, dega 
Korçë. Ai qëndroi i lidhur me këtë organizatë deri në 
ditët e fundit të jetës së tij si nënkryetar për shumë 
vite. Ai kishte qejf shumë poezitë, madje botoi dhe 
disa libra.

Gaziu do të kujtohet për atdhedashurinë dhe për 
kulturën e  gjithanshme të tij, për poezitë dhë për 
dashurinë për artin. 

Me vdekjne e tij, familjarët humbën një njeri të 
dashur dhe organizata jonë një njeri të përkushtuar. 
Ai do të kujtohet me nderim të veçantë vit pas viti.

Fluturak Vinçani
Kryetar i Degës së OBVL Korcë

HOMAZH

Gazi Cenolli , veterani 
atdhetar i përkushtuar
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Dr. Leonidha Pepo*

Dita Ndërkombëtare e Zemrës, sië përmen-
det edhe në të gjithë sitet ndërkombëtare,  është 
përkujtuar në funksion të sensibilizimit të të  gjithe 
qenieve frymore.  

Zemra! Eh Zemra!
Per shekuj  itet e shkruhet për të. Në fëmijëri, 

në vitet e para të shkollës, gati u bë e detyrueshme 
për t’u lexuar dhe komentuar libri i italianit Ed-
mondo De Amicis me titullin, “Zemra”, i cili u bë i 
famshëm në atë kohë.

Por zemra ka karakter  lozo k duke përfshirë 
gjithë mallin dhe dashurinë njerezore; është letra-
re si fjalë e zgjedhur, e para në përshkrimet de-
likate te marrëdhënieve midis njerëzve të dashur, 
si dhe për të shfaqur dashurië ne familje apo edhe 
tek të tjerët.

Nuk thuhet gjëkundi, “mëlçia ime”, “mushëria 
ime” dhe plot organe te tjera. E vetmja që konkuroi 
me zemren është shprehja, “Shpirti im”.

Si organ i rëndësishëm zemra është e material-
izuar qe është e vërtetë, zemra në trupin e njeriut. 
Ajo mban gjallë trupin dhe shpirtin, hedh gjakun 
në të gjithë qelizat dhe organet, por ky gjak mund 
të përmbajë edhe elemente te dëmshëm, që dëmto-
jnë enët e gjakut kudo në trup, siç janë yndyrnat e 
këqija apo kripërat me tepricë.

29 shtatori i çdo viti është Dita Botërore e Zem-
rës. Një ditë e cila i dedikohet aktiviteteve ndërg-
jegjesuese në mbarë botën për sëmundjet e zemres, 
ku vendin kryesor për nga mortaliteti dhe bar-
ra ekonomike e zënë sëmundjet kardiovaskulare 
(SKV). SKV, si pasojë e arterosklerozës së mureve 
të enëve të gjakut dhe trombozës, janë shkaku 
kryesor për vdekshmerinë e parakohshme dhe për 
DALY në Evropë dhe po bëhen gjithmonë e me të 
shpeshta edhe në vendet në zhvillim.

Përbëjnë 53-56% e të gjithë sëmundjeve dhe 
59% të vdekjeve nga të gjitha shkaqet.

Në të gjithë botën janë të prekur gati 422.7 mil-
ion nga SKV. 17.9 milion  njerëz humbasin jetën 
çdo vit nga SK, që përbën 31% të vdekjeve globale, 
nga të cilat 85% nga infarkti i miokardit dhe in-

Sëmundjet kardiovaskulare  zënë 
53-56% të të gjithë sëmundjeve

sulti cerebral. Pjesa më e madhe e këtyre vdekjeve 
ndodhin në vendet me të ardhura të ulëta dhe me-
satare, ku bën pjesë edhe Shqipëria.

Sipas një studimi të publikuar në vitin 2015, 
prevalenca e dislipidemive në Shqipëri është 58.6 
%, e ngjashme me atë  të vendeve të tjera evro-
piane. Më tej, studimi tregon se rreth 1.4 milion 
shqiptareë kanë të paktën një prej faktoreve të ri-
skut të lartë të dislipidemisë. Hiperkolesterolemia 
totale (TC ≥ 200 mg/dL) është e lartë në 44.3% të 
popullsisë, dhe femrat kaë një prevalencë më të 
lartë se sa meshkujt, por pa ndonjë ndryshim të 
konsiderueshëm nga ana statistikore. Prevalenca e 
LDL-C (≥ 130 mg/dl), HDL-C (≤ 40 mg/dl) dhe TG (≥ 
150 mg/dl) ishte 34%, 17.2% dhe 22.6 %, përkatë-
sisht. Në studim, dislipidemia nuk lidhej me grup-
moshat, BMI, arsimimin dhe të ardhurat e familjes, 
por lidhej me nivelin e glukozës esëll në gjak.

Hiperlipidemia është një faktor kryesor rrezi-
ku për zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare 
aterosklerotike (ASCVD), duke sjellë një shqetësim 
të madh për shendetin publik. Evidenca te shum-
ta mbështesin faktin që reduktimi i LDL-C/Lp(a) ul 
rrezikun e ASCVD.

Lp(a) është një faktor gjenetik risku, i pavarur, 
për zhvillimin e ASCVD, i cili nuk ndikohet nga 
ndryshimi i stilit te jetesës dhe faktorët ambientale. 

• Globalisht, rreth 1,4 bilion njerez kanë nivele 
të larta te Lp(a) me vlerë mbi 50 mg/dl. 

• Globalisht, rreth 1 ne 5 njerëz zhvillojnë AS-
CVD, si pasojë e niveleve te larta te Lp(a). 

• Globalisht, rreth 1 ne 3 njerëz kanë nivele te 
Lp(a) mbi 30 mg/dl. 

VLERESIMI I RISKUT 
KARDIOVASKULAR DHE DEPISTIMI 

Përgjithsisht, dislipidemia ështe asimptoma-
tike, prandaj një testim depistues është thelbesor 
për të identi kuar pacientet te cilëve iu nevojitet 
trajtim. 

Depistimi për dislipideminë është gjithmonë i 
rekomandueshëm për pacientët me shfaqje klini-
ke të SKV-se, në gjendjet klinike që lidhen me një 
risk të shtuar 10-vjeçar për SKV ≥ 10 % dhe kurdo 
që merret në konsideratë depistimi për faktorët e 
riskut.

Europa është ndarë në 4 rajone risku për të pa-
tur evente kardiovaskulare në 10 vitet ardhshme, 
bazuar në mortalitetin nga semundjet kardiova-
skulare. Vendet u grupuan në katër rajone sipas 
raportimeve të tyre më të fundit në OBSH për mor-

talitetin nga SKV për 100,000 banore. Popullata 
ne Shqipëri në bazë të këtyre raportimeve futet në 
kategorinë me risk te lartë (150 deri < 300 SKV per 
100,000).

Për këtë arsye merr nje vlerë të vecantë çdo ak-
tivitet ndërgjegjësues për parandalimin e SKV. 

Dhe data 29 shtator ne Tiranë ishte nje ditë e 
mbushur me aktivitete ndërgjegjesuese për SKV 
dhe dislipidemitë. Në radio dhe TV të ndryshme, 
në emisionet e mëengjesit ishin të ftuar kardiologe 
të njohur, ku bënë thirrje për një kontroll sa më 
të shpeshteë , për të parandaluar në kohë këto së-
mundje. Po ashtu, gjatë ditës, te pedonalja në Ti-
ranë, u organizua nje fushatë ndërgjegjësuese nga 
ISHP dhe Ministria e Shendetesisë dhe Mbrojtjes 
Sociale me mështetjen e kompanisë farmaceutike 
Novartis. E nderuara ministre e shendetësisë  Znj. 
Ogerta Manastirliu, drejtoresha e ISHP, Prof. Al-
bana Fico dhe kardiologët e njohur Prof. Artan 
Goda dhe Prof. Alban Dibra, njëherazi kryetar i 
Shoqates Shqiptare te Kardiologeve, u bënë thirr-
je te pranishmeve për rëndësinë e depistimit dhe 
check-up, si një nga metodat kryesore të paran-
dalimit të SKV. Aktivitetet kulmuan me një ngjarje 
shkencore dedikuar dislipidemive dhe SKV të or-
ganizuar nga Shoqata Shqiptare e Kardioloëve, me 
kryetar Prof. Alban Dibra dhe Departamenti i Lab-
oratorëve i kryesuar nga Prof. Anyla Bulo. Një fal-
enderim të vecantë për organizimin e këtij eventi i 
shkon dhe kompanisë Novartis, qe beri të mundur 
mbulimin e këtij aktiviteti.

Këshillohet një matje e rregullt gjatë gjithë jetës 
për nivelin e kolesterolit dhe Lp(a), duke  lluar me 
një rekomandim të moderuar tek femijët e vegjël 
deri ne 2 vjeç që kanë një histori familjare të CVD 
të hershme ose kolesterol të lartë të konsiderue-
shëm. Për femijët e tjerë, rekomandohet që testet 
 llestare të kolesterolit në gjak të kryhen midis 
moshës 9 - 11 vjeç për të vleresuar rrezikun më 
herët dhe për të zbuluar anomalitë e lipideve. Nëse 
dislipidemia identi kohet tek femijët ose adoles-
hentët, ndryshimet e stilit te jetesës janë qasja e 
preferuar. Duke  lluar nga mosha 20 vjeç, duhet 
të bëhet një vleresim i lipideve për të gjithë paci-
entet për të vleresuar rrezikun e CVD dhe për të 
përcaktuar një pro l baze te yndyrnave. E rëndë-
sishme është diagnostikimi në kohën e duhur dhe 
me metodat e duhura, mjekimi, në mënyrë që të 
reduktohet sëmundshmëria dhe vdekshmeëia, 
dhe të rritet jetegjatësia pacienteve. Duke përmir-
suar edhe cilësinë e pacientit në të njëjtën kohë.

Sa i takon terapisë së dislipidemive, statinat 
janë linja e parë e terapisë. Kohët e fundit, shken-
ca farmaceutike ka bërë hapa galopante me dal-
jen në skenë të alternativave të reja të trajtimit, 
ku vëmendjen kryesore e ka zëë një medikament, 
ARN e vogël interferuese (small interfering RNA 
- siRNA) që inhibon sintezën e proteinës PCSK9, 
si target për të ulur LDL-C. Ky medikament qën-
dron aktiv për një kohë të gjatë duke ofruar kësh-
tu mundësinë për dozime jo-frekuente. Për me 
tepër dhe bazuar në mekanizmin e tyre të veprimit 
(MoA), terapitë siRNA janë dizenjuar për të qene 
shumë selektive, duke vepruar speci kisht mbi 
targetin e dëshiruar dhe duke minimizuar kështu 
rrezikun e efekteve anësore si pasojë e veprimeve 
jashtë targetit. Tashmë janë publikuar informaci-
one mbi MoA te Inclisiranit.

Ky medikament, me këtë mekanizëm të vecanë 
veprimi, me një regjim dozimi unik dy herë në vit, 
ka treguar reduktime potente dhe që zgjasin të 
nivelit të LDL-C >50% dhe pro l sigurie dhe toler-
ueshmërisë të mirë ne studimet e fazes III.

(Vijon në faqen 9)
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Pas një sëmundje të rëndë, më 21 
shtator 2021 u nda nga jeta Veli Na-
zif Rama.

Veliu lindi më 5 shtator 1944 
në Kacni të Katër Grykëve të rre-
thit Dibër, në një familje fshatare të 
varfër me një të kaluar patriotike brez 
pas brezi. Babai Nazi  ndonëse i ri u 
aktivizua me grupet e rinisë kundër 
pushtuesve fashistë. Mblodhi rreth 
vetes mjaft të rinj , midis tyre edhe 
vëllezërit Hasan e Haxhi Rama.

Me formimin e ushtrisë nacion-
al-çlirimtare Nazi  rrjeshtohet në 
brigadën e 18 sulmuese, ndërsa 
shtëpia e tyre ishte një bazë e sigurtë 
e luftës  antifashiste nacional-çlirim-
tare qysh në  llimet e saj.

Shkollën shtatëvjeçare dhe të 
mesmen pedagogjike Veliu  i mbaroi 
në Peshkopi në vitin 1963.

Familja e tij u sistemua në qytetin 
e Peshkopisë. Në shkollën e mesme 
Veliu u dallua në mësime, por edhe 
si veprimtarë i organizatës rinisë si-
pas traditës dhe në gjurmët e babait. 
Ëndra për mbarimin e shkollës së 
lartë u bë realitet. I apasionuar për 
profesionin e mësuesit, në vitin 1967 
mbaron fakultetin e  lozo së, degën 
histori-gjeogra , pranë Universitetit 
të Tiranës. Filloi punë në shkollën 
shtatë vjeçare në Brezhdan, pas një 
viti telekronist i TVSH për rrethin e 
Dibrës 1968-1973.  Shumë shpejt u 
ambientua me detyrën e re. Ishte i 
pa përtuar.

Shkeli gjithë rrethin në çdo cep për 
të paraqitur realitetin por edhe ndry-
shimet që bëri Dibra në ekonomi, ar-
sim, kulturë, veprimtari edukative e 
sportive.

Në vitin 1974 u trasferua mësues 

Homazh për veteranin e arsimit Veli Nazif Rama

Përse na nevojitet ky medikament kur mund të ndryshohet stili i 
jetesës dhe ka trajtime te tjera, psh. Statinat?

• Shumë njerëz luftojnë që të mbajnë një stil jete të shendetsëm, dhe 
vetëm përmirësimet e stilit te jetës mund të mos mjaftojnë – vecanërisht për 
njerëzit me një risk te lartë për SKV. Vec kësaj, megjithëse terapitë aktuale 
jane provuar si efektive në uljen e LDL-C, shume njerëz nuk marrin trajtimin 
e duhur ose të mjaftueshëm.

• Shume njerëz nuk marrin terapië e përshkruara sipas udhëzimeve. 
Aderenca e varfër ndaj terapive që kerkojnë administrim frekuent minon 
suksesin e trajtimit.

• Një numër i mirë pacientesh janë intolerante ndaj statinave.
• Edhe kur njerëzit i marrin terapitë e pershkruara sipas përshkrimit, 

jo të gjithë arrijnë nivelin qe kerkojnë të LDL-C. Psh, në pacientët me ASC-
VD, kombinimi i terapive orale me doza të larta le jashtë rreth një në gjashtë 
njerëz në nevojë për terapi shtesë për të ulur LDL-C e tyre në nivelet e duhu-
ra. Siç u tha dhe më lart, për ta përjetur këtë Ditë Nderkombetare të Zemrës 
u zhvillua një simpozium në një nga hotelet më të mira, “Hotel Rogner” ë 
ndëthurur me tematikën, duke krijuar entusiazmin dhe peëqendrimin e tem-
atikave të shumëllojshme  të paraqitura mjaft saktë dhe profesionalisht nga  
mjekë të njohur. Tematika për tu njohur “Dislipidemitë dhe kompleksiteti i 
trajtimit te tyre”. Pra, diagnostikimi dhe trajtimi i hershem con ne rezultate 
me te mira, në një jetë më cilësore per pacientet duke patur parsysh se dis-
lipidemia është e nën-diagnostikuar dhe e nën-trajtuar.

Leksione të larmishme rreth temës kryesore u referuan nga mjekë të njo-
hur të klinikës dhe të laboratorit si: Laureta Dibra, Etleva Refatllari, Margar-
ita Gjata, si dhe Drilona Kenga me gradat dhe titujt shkencore qe i shoqero-
jne ne CV e tyre.

Sigurisht ky organizim kërkon mobilizimin dhe vizionin për suksesin e tij, 
që sigurisht është nga grupi i kompanise, “Novartis”, Tirane. Si gjithmonë 
aktori organizator është Dr. Kliti Hoti në mbështetje plot kompetence te te 
njohurit ne drejtim, Ervin Lavdari dhe anetareve të tjerë të mobilizuar dhe 

Sëmundjet kardiovaskulare  zënë 53-56% të të gjithë sëmundjeve

për tu vleresuar sensibilizimi dhe mesazhet që diktojnë dhe percjellin.
Siç u pa dhe u diktua nga subjekti i temave,  llimi dhe zhvillimi i yndyr-

nave me shenjat qe lënë tek enët e gjakut  llojnë që në femijëri, kështu dhe 
talenti i vogël Mateo  për ton dituri që nga njohuritë që merr nga familja.

Ndaj, detyrë e të gjithë specialisteve të mjekësisë është të sensibilizojnë 
popullsinë që te kenë dijeni per rrezikun dhe parandalimin e semundjeve te 
prekura nga yndyrnat e larta.

*Kardiolog në Qendrën Shendetesore Nr 4, Tiranë.

(Vijon nga faqja 8)

Muhurrit në saj të punës sistematike 
krijoi një përvojë të mirë në fushën 
e edukimit të brezit të ri. Gjithash-
tu mësuesit e Muhurrit dhanë një 
ndihmesë të çmuar në përmirësimin 
e mënyrës së jetesës, ruajtjen e tra-
ditave dhe zakoneve siç janë bujaria, 
mikpritja e tjerë.

Duke marrë parasysh rezultatet e 
mira në punë dhe shërbimet ndaj ko-
munitetit Veliu trasferohet më 1984 
në komitetin e partisë  së rrethit të 
Dibrës. Ashtu si në sektorët e tjerë 
edhe këtu veliu shfaqi pjekurinë, 
dashurinë e respektin për njerëzit e 
punës.

Në vitin 1993 Veliu erdhi familjar-
isht në Tiranë. U sistemua në punë 
si kudestar i konviktit në fakultetin e 
mjekësisë. Si kudo në detyrën e re dal-
lohet për korektesë, disiplinë e ndjen-
jë të lartë përgjegjësie për plotësimin 
e kushteve të jetës konviktore të stu-
dentëve  deri sa doli në pension.

Me muësesen Kumrie Haka krijuan 
familjen ku trashëguan tre djem; El-
tonin, Gentin dhe Olsin.

Si qytetarë në Peshkopi por edhe  
në Tiranë Tiranë kjo familje ka dhënë 
një shembull të mirë për edukimin e 
fëmijëve, në marrëdhënjet me komu-
nitetet ku kanë banuar. Fëmijët e tij 
kanë krijuar familje dhe gëzojnë res-
pekt atje ku punojnë dhe jetojnë.

Veliu ishte nip i familjes Manu-
ka në Selishtë. Mbante marrëdhënje 
shumë të mira me njerzit e gjakut tij, 
vëllain Astritin dhe motrat Munirja e 
Liria.   

Respektonte prindërit, dashurinë 
ndaj tyre e kultivoi edhe tek bijtë e tij.

Me ndarjen nga jeta të Veli Ramës 
familja  humbi njeriun e dashur të saj, 
kolegët një nga bashkëpuntorët më të 
mirë. 

U prefsh në paqe shoku ynë i pa-
harruar!

Rakip Dançe,Rexhep Gjoci, Idajet 
Lahi,Irfan Zebi, Zabit Lleshi, Elmaz 
Lala, Islam Uka, Hasan Shehu, Njazi 
Beluli, Xhelil Cibaku, Mevlud Buci

në gjimnazin e Peshkopisë. Erdhi më 
i motivuar, me pasion për punën në 
fushën e mësimdhënjes. Me përku-
shtim Veliu punoi edhe në fshat në 
Muhurr, në  llim si mësues pastaj 
kolektivi e zgjodhi drejtor i shkollës 
8 vjeçare. 

Bashkë me kolegët shkolla e 
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Nga Fatmir MINGULI

Shkrimtari i mirënjohur 
Shpendi Topollaj është i çu-
ditshëm për shumë arsye, që 

do të përpiqem t`i rendis më poshtë. 
Me babanë nga Kolonja, dhe nënën 
nga Vlora, ai është lindur në Berat 
më 14 shkurt të vitit 1947. Fëmi-
jërinë e ka kaluar në Shkodër, ad-
oleshencën në Tiranë, ku kreu dhe 
shkollën unike “Misto Mame”, të mes-
men në shkollën ushtarake “Skën-
derbej”, dhe të Lartën në shkollën e 
Bashkuar, prej nga doli o cer në 28 
dhjetor të vitit 1966. U emërua në 
repartet ushtarake të Durrësit, ku 
kreu detyra të ndryshme si instruk-
tor stërvije me universitarët, ku zuri 
miqësi me  gura të njohura të le-
trave si Faik Ballanca, Viktor Qurku, 
Thoma Qëndro, Ramazan Hushi, 
Fisnik Sina, Luan Malltezi, Skënder 
Nenaj e plot të tjerë, e më pas shef 
i stërvitjes së Brigadës së Durrësit, 
komandant i batalionit të këm-
bësorisë në Shënavlash, ku shkëlqeu 
si kuadër me shumë perspektivë. Në 
këtë kohë përfundon edhe studimet 
në Universitetin Shtetëror të Tiranës, 
në fakultetin e shkencave politike - 
juridike, ku titullohet jurist. Ishte 
koha kur çmenduria apo ligësia e 
Udhëheqësit suprem, e pangopur me 
goditjet e pamëshirshme në fushën e 
kulturës, artit, ekonomisë etj. shpi-
ku fshesën e hekurt për ushtrinë. U 
shkuan në plumb, u burgosën dhe u 
internuan familjarisht, disa nga dre-
jtuesit kryesorë të saj, Heronj të Pop-
ullit. 

Nuk mbeti pa u dënuar edhe 
babai i Shpendit, Hulësiu, parti-
zan i orëve të para, o cer dhe jurist, 
me akuzën absurde se para dhjetë 
vjetësh kishte shkruar librin “Par-
tizanët e Gramozit”, ku përmendte 
Petrit Dumen që kishte qenë koman-
dant i batalionit “Hakmarrja”. Duke 
u ndierë i turpëruar pa të drejtë, ai 
nuk i përballoi masat e marra ndaj 
tij dhe pësoi një goditje të fortë ce-
rebrale e cila i mori jetën në moshën 
58 vjeçare. 

Pasojat vijuan te nëna e tij, një nga 
antifashistet e hershme të Vlorës, te 
vëllai Spartaku të cilin e arrestuan 
dhe më pas e transferuan në një zonë 
të largët të Dibrës, si dhe te motra e 
tij maturante që e përjashtuan nga 
shkolla. Radhën e kishte Shpendi, të 
cilin si o cer nuk kishin ku ta kap-
nin, por që e gjetën një “casus belli”, 
pasi kishte lexuar librin me kritka le-
trare të profesor Rexhep Qoses “Con-
tinuitete”, ku fjala esse u interpretua 
jo si essai nga frëngjishtja që donte 
të thosh sprovë, por se lidhej sipas 
tyre me essesët e Hitlerit. Për agjita-
cion e propagandë i dhanë disa masa 
shumë të rënda, por të paktën mbeti 
o cer, falë ndodhjes në orë të mira 

Për shkrimtarin, mik me fi gura të njohura të letrave si Kadare, Agolli, Faik Ballanca..., etj

SHPENDI TOPOLLAJI , 
shkrimtari me kulturë enciklopedike

të ish kryeministrit të kohës, kësh-
tu që për 20 vjet e degdisën në një 
detyrë të ulët me ushtarë, andej nga 
Kalaja e Turrës. Nuk u thye, sepse 
ushtrinë e donte me gjithë shpirt. 
Punonte pa u ankuar, kudo jepte 
shembullin personal, zhvillonte me 
inisiativën e tij mësime treguese pa 
fund, ku merrnin eksperiencë nga e 
gjithë ushtria. Reparti i tij përherë 
shpallej shembullor dhe atë e do-
nin dhe e respektonin si ushtarët 
ashtu edhe fshatarët rreth e rrotull. 
Asnjëherë nuk harronte rëndësinë e 
veprimtarive kulturore, ndaj orga-
nizonte lloj - lloj promovime librash 
apo takime me shkrimtarë e njerëz 
të shquar të artit. Vetëm miku ynë 
i përbashkët Moikom Zeqo, kushedi 
sa herë ka shkuar për këto veprim-
tari në repartin e tij. Ish ushtari, sot 
shkrimtari me emër, Luan Laze, edhe 
pas afro 40 vjetësh, thotë se do don-
te të mos lirohej nga ushria, vetëm e 
vetëm të rrinte sa më shumë me një 
njeri të rrallë si komandant Shpen-
di, i cili ndikoi që ai të formohej si 
shkrimtar. Vetë Shpendin nuk do ta 
shihje asnjëherë pa libra e revista 
ndër duar. 

Kam folur për të në një tregim 
timin “Shqetësimet e kapitenit Sh.”, 
ku e krahasoj me Lermontovin në 
Kaukaz. Po ky Lermontovi ynë, sa 
herë ndodhte të dilte shëtitje me gru-
an e tij, binte menjëherë në sy, pasi 
vështirë të gjeje një tjetër që ta mban-
te uniformën si ai; shkëlqente i tëri, 
i pastër, i llustruar dhe i hekurosur, 
dhe që në të parë mund të kuptoje 
dashurinë e tij për profesionin që 
kishte zgjedhur. 

Mik i shkrimtarëve dhe artistëve 
të Durrësit, unë aso kohe takohesha 
rrallë me të, te ndonjë studio piktori, 
por më bënte përshtypje mendimi i 
tyre për të. Ata të gjithë habiteshin me 

kulturën e tij enciklopedike. Ai bise-
donte me kompetencë për letërsinë, 
pikturën, skulpturën, kinematograf-
inë, operat e deri sportin, ku kishte 
qenë disa vjet me ekipin e mundjes 
së “Partizanit”. E kisha dëgjuar të 
deklamonte pa u lodhur poezi nga më 
të bukurat të autorëve tanë dhe atyre 
botërorë. E dija që së bashku me të 
vëllanë kishin miqësi me Kadarenë e 
madh dhe se ai i vlerësonte shumë. 
Por sigurimi i shtetit që nuk i besonte 
as lëkurës së tij, nuk iu nda për asn-
jë çast; e mbanin nën vëzhgim me 
“Dosjen 2A”, i kontrollonin shtëpinë 
dhe e ndiqnin nga pas me ushtarë, të 
cilët duke ia ditur vlerat komandan-
tit të tyre, i tregonin për detyrën që u 
kishin vënë. 

Nuk kishe ç`prisje nga muratorët 
e artizanët analfabetë që K.Q. ia 
kishte bërë peshqesh ushtrisë, duke 
i caktuar si komisarë apo sekretarë 
komitetesh partie. Ata në përgjithë-
si e urrenin këtë o cer, i cili kri-
tikonte hapur dhe me kulturën e tij 
i errësonte më keq se ç`ishin, si dhe 
nuk ia falnin atë guximin që nëpër 
analizat që zhvilloheshin në sallën 
e madhe të Konvaleshencës, kishte 
deklaruar se komisarët gënjejnë. Kur 
në vendin tonë, si në tërë Evropën 
Lindore, sistemit të kalbur komunist 
i ranë patkonjt, Shpendi qe në ballë 
të protestave, deri tek ajo greva e 
studentëve dhe rrëzimi i monumentit 
të qoftëlargut më 20 shkurt 1991. 

Vendosja e demokracisë, i dha 
gradën nënkolonel dhe e emëroi Shef 
të MCR - së së Rrethit të Durrësit. 
Nisi të shkruajë artikuj në mbrojtje 
të demokracisë dhe të bëhet promo-
tori i dhjetra e dhjetra veprimtarive 
në Pallatin e Kulturës “Aleksandër 
Moisiu”, kushtuar   gurave të 
shquara dhe ngjarjeve historike. Me 
interesimin e zotit Franko Bruno, 

President i CICAL, i botohet në Itali 
në dy gjuhë libri me poezi “Lirikat e 
Zemrës” (përkthyer nga Met Gjergji). 
Po atje u botua “Gjithë dashuritë e 
mia” (poezi), dhe pastaj ai me tre-
gime “Rrë mi i Kapitenit”, i cili para-
lajmëronte se po vinte në skenën e le-
trave tona një penë e fuqishme, çka u 
vërtetua përfundimisht me romanin 
“Lotët e Zambakut”, dhe ai me kriti-
ka letrare “Flakët e Fjalës” për të cilat 
veç të tjerëve shkroi me entuziazëm 
profesor Gjergj Zheji, gazetari Kostaq 
Xoxa, shkrimtari Hasan Ulqini e 
shumë të tjerë.  Por çuditë Shpendin 
e ndoqën edhe në demokraci; miku 
i tij, tani ministër i Mbrojtjes, nisi 
sherret me të, pasi ai nuk pranonte 
të  rmoste për zhvatjen që donte të 
bënte baxhanaku i tij. 

U largua me kërkesën e vet nga 
ushtria, dhe mori detyrën e she t të 
Mbrojtjes Shoqërore po në Këshillin 
e Rrethit, dhe pas suprimimit, punoi 
në Gjykatë dhe Përmbarimin gjyqë-
sor, gjersa doli në pension në vitin 
2012. 

E kishte nisur jetën me një dhomë 
e kuzhinë prej 50 m2 në të cilën rriti 
dy vajzat e tij dhe atje banon edhe 
sot e kësaj dite. Shkruan, boton dhe 
dhuron libra, të cilët nuk i gjen nëpër 
librari. 

Respektohet nga i madh e i vogël 
dhe ka pafund miq, njerëz nga më të 
nderuarit e vendit. Asnjëherë nuk e 
sheh pa libra në duar apo pa shokë 
rreth e qark. Nuk kam parë dikë 
tjetër që t`i ngjajë atij në përpilimin e 
reçensave dhe promovimin e librave 
të autorëve të njohur e të panjohur 
nga Shqipëria, Kosova e Maqedonia 
e Veriut, apo botime kritikash letrare 
në shtypin e ditës. 

Nga puna ku jam, pra në një shtë-
pi botuese, më takon të njoh shumë 
libra dhe autorë të ndryshëm dhe sa 
herë i lutem Shpendit që të përgatisë 
ndonjë artikull rreth tyre, gjithmonë 
tregohet i gatshëm; nuk kalojnë as 
dy - tre ditë dhe ai e sjell të përfun-
duar materialin. 

Anëtar i Kryesisë së LSHA , 
kryetar i saj për degën e Durrësit, 
Ambasador për Paqen, nënkryetar i 
Paqes Universale Durrës, nënkryetar 
i Shoqatës Kombëtare “Skënderbe-
gasi”, kryetar për degën e Durrësit, 
anëtar i Këshillit Kombëtar të OBVL - 
së, nënkryetar për degën e Durrësit, 
nënkryetar i Shoqatës Kolonja, 
kryetar i Bordit Drejtues të Teatrit 
etj. atë me të drejtë e kanë quajtur 
një institucion më vete. 

Duhet kujtuar se ai angazhohet 
pa asnjë interes në redaktime, kor-
rektime dhe shkruarje parathëniesh 
të një morie librash, deri edhe për 
shkencën e mekatronikës. 

Ja, ky është shkrimtari i çudit-
shëm Shpendi Topollaji,
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Në kuadrin e 115 vjetorit të 
Nën/Komitetit të Fshehtë 
krahinor “Besëlidhja Gora-

re 1906” dhe të muajit të letërsisë 
dhe artit - Tetor 2021, në Tiranë dhe 
në disa qytete, në praninë e dhjetra 
personaliteteve të artit, kultuirës e 
politikës, është promovuar  lmi do-
kumentar “Kapedanët e Gorës”.  Fil-
mi me producent Z.Koçi Tahiri dhe 
regjisor Kristaq Janushin pasqyron 
gjerësisht qendresën heroike dhe 
kuvendet e bijve të Gorës që kanë 
luftuar kundër çdo pushtuesi të 
huaj e padrejtësie të bërë ndaj ven-
dit. Historiografia tregon se kra-
hinës së Gorës, kur e ka dashur 
nevoja dhe e ka kërkuar koha, nuk 
i kanë munguar as trimat e as njer-
zit e mençur. 

Filmi dokumentar na tregon 
vëndlindjet e këtyre kapedanëve, ku 
u rritën dhe u edukuan me atdheta-
rizëm për ti dalë zot Atdheut dhe 
popullit. Fillimisht disa prej tyre, 
për të mos ju nënshtruar pushtuesit 
shumë shekullor, e nisën si kaçakë 
malesh duke formuar çetat e tyre por 
me kalimin e kohës nën orientimin 
e drejtimin e patriotit të madh Th. 
Gërmenji u bashkuan dhe formuan 
NËN/ KOMITETIN E FSHEHTË KRA-
HINOR “PËR LIRINË E SHQIPËRISË,, 
në Strelcë më 28 mars 1906, ku u 
zgjodh kryetar Xhelo Selca (Ky Nën 
Komitet në gjuhën popullore në atë 
kohë u quajt,” Besëlidhja Gorare 
1906). 

Më tej njihemi me misionin histor-
ik dhe me anëtarët e tjerë: K.Babjeni, 
M.Zvarishti, I. Dërdusha, F.Zbogji, 
C.Lozhani, P.Kolaneci, K.Plovishti, 
T.Senishti, P.Krushova, A.Dolaneci, 
F.Goça, T.Dërdusha, I. Selimollari, 
H. Pirgu, burrat më në zë të Gorës që 
u lidhën me njëri tjetrin dhe së bash-
ku i dhanë besën TH. Gërmënjit duke 
i thënë që: “Sa herë ta lipte nevoja, 
ditën apo natën, dërgona haber dhe 
na ke gati”.

Në ekranin e gjërë dhe me ngjyra 
shfaqen madhështorë kapedanët 
trima, këta atdhetarë e patriotë të 

115 VJETORI i NËN/KOMITETIT TË FSHEHTË KRAHINOR TE GORES (Besëlidhja Gorare 1906)

U PROMOVUA FILMI DOKUMENTAR 
“KAPEDANËT E GORËS”

• Realizuesit e këtij fi lmi: Koçi Tahiri- ide-
ator, skenarist e sponsorizues; Kristaq Ja-
nushi-skenarist, regjizor e operator; Petrit 
Zeneli-autor i tekstit; Agim Xheka-lexuesi i 
tekstit; Gjergji Pano-montazhier, me kope-
tencë dhe profesionalizëm kanë nxjerrë në 
pah dhe vendosur në lartësinë e merituar 
vlerat patriotike, atdhetare të Gorës si djep i 
lëvizjes për liri dhe pavarësi

spikatur, shfaqen vëndet ku u zhvil-
luan kuvendet historikë si dhe shtig-
jet e grykat ku u zhvilluan sulmet e 
përleshjet në betejat kundër shovin-
istëve greko-sërbë. 

Në heshtjen solemne të sallës së 
madhe të Muzeut Historik Kombëtar 
në Tiranë ku u promovua dokumen-
tari kumbon zëri i plotë i poetit-artist 
Agim Xheka që me tonalitetin e vi-
bracionin e veçantë ja rrit më shumë 
vlerat  lmit duke përcjellë te shikuesit 
emocione të fuqishme, të cilat herë pas 
here shpërthejnë në duartrokitje. 

E ndërsa folësi i talentuar na 
njeh me bëmat e tyre, me luftën e 
heroizmin e tyre per mbrojtjen e kra-
hinës dhe Korçës nga kthetrat e sho-
vinistëvë greko-serbë, natyrshëm të 
kujtohen vargjet kushtuar këtyre pa-
triotëve: Burra të nderuar në krye të 
vëndit,/Të sertë e të fortë porsi gur’i 
strallit./ U ka peshë fjala në bash të 
kuvëndit,/Besa-besë lidhur supeve 
të malit./Nga krahu martinën nuk 
e hoqën kurrë,/Në çark të dyfekut 
gishti se ç’u ngriu,/Ja Cane Lozhani 
dit’e natë në udhë,/Nga malet e Gorës 
te Themistokliu/…Më tej del në pah 

roli i madh i këtij Nën/ Komiteti në 
kordinimin e veprimeve të çetave dhe 
drejtimin e tyre në luftimet e shumta 
në krah të Th. Gërmenjit për mbrojt-
jen e Korçës dhe trojeve tona…

Realizimi i një  lmi të tillë për-
bën një ngjarje të rëndësishme kul-
turore jo vetëm për Gorën e Korçën, 
por edhe më gjërë, sepse ngjarjet 
që trajton lidhen me çështjen kom-
bëtare për lirinë e pavarsinë e Atd-
heut. Prandaj ai përbën një vlerë të 
shtuar në fondin historik e kuluror 
jo vetëm të Gorës e Korçës por edhe 
atij Kombëtar sepse ky  lm sjell në 
vëmëndje ngjarjet historike të një 
shekulli e ca më parë duke nxjerrë në 
pah krijimin dhe veprimtarinë e nën/
Komitetit të Fshehtë të Gorës si dhe 
atdhetarizmin e heroizmin e këtyre 
patriotëve të shquar gorarë që i dhanë 
besën Kryekapedanit TH.Gërmenji, 
të gatshëm për të bërë sakri cën më 
sublime për lirinë dhe pavarsinë e At-
dheut.

Kjo luftë, përpjekje e sakri cash 
për liri e pavarsi, vlerat atdhetaro-pa-
triotike janë njohur e vlerësuar nga 
instancat më të larta të shtetit, pasi 
kësaj date historike dhe këtij Nën 
/Komiteti, me  vullnetin e mirë e 
këmbënguljen e ish deputetit - një-
kohësisht dhe Kryetar i Shoqatës 

atdhetare Kombëtare, “Besëlidhja 
Gorare”, Koçi Tahiri, Presidenti i Re-
publikës z. Bujar Nishani i ka akor-
duar dekoratën e lartë: “URDHËRI I 
KALORËSIT TË SKËNDERBEUT,”. 
Në kujtim të kesaj ngjarje historike, 
në qëndër të Gorës, në bashkëpun-
im me Bashkinë Maliq, me Kr. Gëzim 
Topçiu,  nancuar po nga z. Koçi Ta-
hiri, është ngritur Obelisku ku jan 
radhitur të 15 emrat e  rmëtarëve, 
inaguruar po nga ish-Presidenti i Re-
publikës Z. Bujar Nishani.

Realizuesit e këtij filmi: Koçi Tahi-
ri- ideator, skenarist e sponsorizu-
es; Kristaq Janushi-skenarist, 
regjizor e operator; Petrit Zeneli-au-
tor i tekstit; Agim Xheka-lexuesi i 
tekstit; Gjergji Pano-montazhier, 
me kopetencë dhe profesionalizëm 
kanë nxjerrë në pah dhe vendosur 
në lartësinë e merituar vlerat patri-
otike, atdhetare të Gorës si djep i 
lëvizjes për liri dhe pavarsi. 

Ky dokumentar, jo vetëm pasuron 
fondin e artë historik të krahinës por 
ai merr vlera të mëdha për edukim-
in atdhetar partiotik të brezave që 
bën të njohin historinë, të njohin të 
parët tanë, veprën e tyre dhe të ndi-
hen krenarë në vetvete si pasardhës 
të denjë.

P.BRAÇE
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 DEKORIMI

Nga Ing. Kol DEDAJ – studiues

Në vlerësim të kontributeve të pa kursuera 
në fushen e studimeve  dhe botimeve për 
pasqyrimin e historisë së popullit shqiptar 

dhe prejadhjes sonë  iliro-pellazge, Presidenti i Re-
publikës Ilir Meta i ka akorduar Prof.dr.Eqrem Ze-
nalajt titullin e lartë  “Kalorës i Urdhërit të Skënder-
beut”. Une pata fatin të jem i ftuar në ceremoninë 
mbreslëmënse që u organizua në Presidencë me 
këtë rast. Në këtë ceremoni morën pjesë, situdiues, 
pedagog, profesor, akademik, koleg,  miq, të afërm e 
familjar të zotit Eqrem Zenelaj nga Shqipëria, Koso-
va e më gjërë. 

Studimet e Profesor Eqrem ZENELAJ-t, janë një 
burim pa fund dijesh, për vlerat nga më të lartat 
dhe dinjitetin e jashtëzakonshëm të kombit tonë 
dhe përbëjnë një horzizont të ri njohurish, për çdo 
lexues. Për studiuesit në veçanti, ato janë një the-
sar i vërtetë akademik, sikurse do ta cilësonte shty-
pi i kohës. Hulumtuesi Hazir Mehmeti, në librin e 
tij: Studiues Austriak dhe shqiptar në Austri, do 
ta vendoste në ballinën e këtij libri Prof. Dr. Eqrem 
Zenelajn, krahas kollosëve të letrave shqipe si: 
Eqrem Çabej, Gjergj Pekmezi, Pandeli Sotiri, Nor-
bert Jokl, Hil Mosi, Lasgush Poradeci, Xhevat Korça, 
Eqrem Vlora, Marie (Paluca) Kraja, Aleks Buda, si 
dhe miku i shqiptarëve, mbështetësi i Pavarësisë 
së Shqipërisë Kancelari i Austro-Hungarisë  dhe 
Ministër i Jashtëm Konti Berchtold (Berhtold) dhe 
Ismail Qemal Vlora (Ismail Qemali).

Të shumta  janë vlerësimet për të nga person-
alitete të njohura akademike e kombëtare, të tilla si: 
“Me librin Pellazge-ilirët-Shqiptarët, Pof. Dr. Eqrem 
Zenelaj lëkund rrënjët e historogra së së gjithë 
botës” (Berat Armagedoni., “Epoka e Re,, 2017, f.13 
); “Prof. Dr. Eqrem Zenelaj, një studiues i përkush-
tuar ndaj kombit të tij” (Darling Ismail Vlora-Sternip 
i Ismail Qemalit, Epoka e Re, 08.10.201, f.11); “Pas, 
Aleks Budes, Vjena na dha Eqerem Zenelajn”(Prof. 
Dr. Selim Daci, “Koha Ditore” Prishtinë 2016, f.30 
);  “Veprat e Prof. Eqrem Zenelajt janë një akademi 
më vete” (Mag.sci.Hazir Mehmeti-Ambasador Nderi i 
Vjenës, Veprimtar dhe autor i shumë librave, “Epo-
ka e Re” f.13, 03.11.201, f13); “Një libër i veçantë 
me vlera të mëdha arkivore, shkencore kombëtare 
dhe historike” (Prof. Dr. Muhamet Mala-Vice Rektor 
i Universitetit të Prishtinës, Epoka e re, 01.10.2010, 
f.13); “Nuk kam njohur një të dytë shkencëtar si 
profesor Zenelaj” ( Dr. Vili Minaraolli-Ish-ambasador 
i Shqipërisë në Vjenë “Epoka e Re”, viti 2015f.12); 
“Libri Pellazget-ilirët-shqiptarët, një vepër e rrallë 
dhe autori Prof. Dr. Eqrem Zenelaj njeri me kredi-
bilitet Shkencor” ( Prof. Dr. Mazllum Baraliu, Epoka 
e Re, viti 2018; Pellazget Ilirët Shqiptarët ia shton 
krenarinë kombëtare çdo shqiptari (Dr.Roland Bi-
mo-Ambasador i Shqipërisë në Vjenë ),etj.

JETËSHKRIMI

Prof.dr.Eqrem Zenelaj  - Kalorës i Urdhërit të 
Skënderbeut , u lind në Grajkoc të Therandës, në 
Dardani (Kosovë). Shkollën  llore e kreu në vend-
lindje, të mesmen (gjimnazin) në Therandë, kurse 
studimet universitare në Universitetin e Prishtinës. 
Në Fakultetin Filozo k mori titullin shkencor Profe-
sor i Filozo -Sociologjisë, ndërsa në Fakultetin Ju-
ridik mori titullin e Magjistrit të Shkencave Politike 

Prof. Dr. Eqrem ZENELAJ ,  
“Kalorës i Urdhërit të Skënderbeut”

“Ekspert për të drejtën e Unionit Evropian”. Eqrem 
Zenelaj ka vijuar dy vjet për një specializim tjetër për 
të Drejtën Gjermane (Deutsches Recht) në qytetin 
Passau të Gjermanisë. Po ashtu, ka  lluar studimet 
e doktoratës së dytë nga lëmi i Historisë së Mesjetës 
në Universitetin e Vjenës (Hauptuniversität-Alma 
Mater Rudolphina) në Austri,  në të cilin i ka përfun-
duar provimet, kurse tani është duke punuar temën 
e diplomës. 

Eqrem Zenelaj është hulumtues i pasionuar i 20 
arkivave të vjetra evropiane, ndërsa për 24 vjet të 
hulumtimeve arkivore ka zbuluar dhe grumbulluar 
rrreth 5 000 dokumente të vjetra arkivore me rëndë-
si historike e kombëtare, shumica e të cilave zbu-
lohen dhe publikohen për herë të  parë. Ai, deri më 
tani i ka botuar 12 libra:

- Historia e shtetit dhe  e së drejtës shqiptare (nga 
mbretërit pellazgë e ilirë e deri te Mbreti Zogu I);

- E drejta diplomatike e konsullore; Historia e 
diplomacisë; Diplomacia e Ismail Kemal Bej Vlorës, 
rivalitetet e brendshme në Shqipëri dhe rruga e Pa-
varësisë 1911-”12;

-Çështja shqiptare nga këndvështrimi i diploma-
cisë dhe i gjeopolitikës së  Austro-Hungarisë (1699-
1918);  

-Gjenealogjia e familjes Albani nga Urbinodhe 
Bergamo të Italisë, Papa shqiptar “Klemens XI-Al-
bani”; 

-Shtypi i Austrisë për demonstratat e shqiptarëve 
të Kosovës më 1968, 1981 dhe 1989; 

- Bazat e diplomacies;
-Pellazgët-Ilirët-Shqiptarët, botimi i parë 2017 

dhe botimi i dytë 2021; 
- Album historik Kombëtar, Gjegj Kastrioti- Skën-

derbeu; Lufta e Trojës si pas Diktit të Kretës dhe 
Darit të Frigjisë (De Bello Trojano-Dictys Cretensis& 
Dares Phrygiys).

 Shumica e librave të tij kanë recensentë të njo-
hur ndërkombëtarë (si: Univ. Prof. Dr. Peter Fischer, 
Univ. Prof. Dr. Richard Potz, Univ. Prof. Dr. Leopold  
Auer etj.)

Deri më tani Profesor Zenelaj ka hapur shtatë ek-
spozita me gravura të vjetra, fotogra , dokumente 
dhe materiale të vjetra arkivore me rëndësi historike 
e kombëtare: 

Eqrem Zenelaj, ka punuar një vit në Gjykatën 
Supreme të Austrisë në Vjenë në cilësinë e juris-
tit praktikant, ndërsa disa vjet ka qenë anëtar dhe 
bashkëpunëtor i Institutit të Evropës së Mesme dhe 
Hapësirës së Danubit me seli në Vjenë (IDM INSTI-
TUT-Ëien ), nën udhëheqjen e Dr.Erhard Busek. 
është bashkëpunëtor i Institutit Albanologjik të Pr-
ishtinës, bashkëpunëtor i Qendrës së Studimeve 
Albanologjike (QSA) në Tiranë dhe bashkëpunëtor i 
shumë gazetave ditore e javore e revistave shkencore 
në Kosovë.

Juridike. Pasi mbaroi studimet pasuniversitare në 
Prishtinë, Eqrem Zenelaj u regjistrua në Universi-
tetin e Vjenës (Haupt universität-Alma Mater Ru-
dolphina-Ëien) në Austri. 

Në Universitetin publik (shtetror) të Vjenës Zene-
laj mori titullin shkencor të Doktorit të Shkencave 
Juridike (dr. iur.) nga lëmi i së Drejtës Ndërkom-
bëtare Publike. Pas mbarimit të doktoratës së parë, 
 lloi specializimin për të Drejtën Evropiane në qyte-
tin Krems të Austrisë së Ulët (Donau-Universität), 
për ta vazhduar në Vjenë dhe për ta për fundu-
ar në qytetin Nica të Francës, duke marrë titullin 


