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Në 400 numra të saj, gazeta “Veterani” ka mbrojtur dhe promovuar vlerat 
e LANÇ, të heronjve dhe dëshmorëve të saj

Konkurruese e 
denjë në tregun 

mediatik shqiptar

Halil RAMA

Gazeta “Veterani”, botim periodik 
i Organizatës së Bashkuar të Veter-
anëve të Luftës së Popullit Shqiptar 
(OBVL) mbërriti te nr.400. Në 25 vite 
që nga botimi i numrit të parë ajo 
ka mbrojtur dhe promovuar vlerat e 
LANÇ, të heronjve dhe dëshmorëve të 
saj. Në përmbushjen e këtij misioni 
historik “VETERANI” u bë udhërrë-
fyes  i dhjetra mijëra veteranëve dhe 
pasardhësve, anëtarë të OBVL. Ajo ka 
qenë dhe vazhdon të jetë zëdhënëse e 
denjë e  Organizatës së Bashkuar të 
Veteranëve të Luftës së Popullit Shqip-
tar (OBVL) që është një organizatë 
shoqërore atdhetare.  Nëpërmjet kuj-
timeve, intervistave e artikujve të pro-
tagonistëve kryesorë të saj, si Dr.Ymer 
Dishnica - “Nderi i Kombit”, gjeneral 
Rrahman Parllaku – Hero i Popullit dhe 
“Nderi i Kombit”, Edip Ohrit, Skënder 
Malindit, Liri Belishovës etj, gazeta ka 
synuar të vlerësojë realisht historinë e 
luftës së lavdishme Nacionalçlirimtare, 
që të shmangë shtrembërimet e periu-
dhës së regjimit totalitar, mohimet dhe 
politizimet e bëra nga regjimit diktato-
rial i E.Hoxhës, por edhe me qëllim të 
caktuar nga individë që kërkonin lavdi 
dhe pushtet të pamerituar. 

Pikërisht mbi këtë platformë nisi 
botimi i numrave të parë të gazëtës 
nën drejtimin e poetit të mirënjohur 
Çobo Skënderi ...
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Nga Lule NELA

Promovohet "Testamenti i
atdhedashurisë"

Nga Rrahman PARLLAKU*

(Vijon në faqen 3)

Basha: Mbrojtje
me çdo çmim

lirive tona
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Jeta është e vlefshme
të jetohet në liri dhe

me dinjitet

70 vite më parë, Tirana u çlirua nga
pushtuesit nazifashistë, duke u renditur
në listën e paktë të kryeqyteteve
evropiane që u çlirua nga lufta partizane
e popullit të tyre.

Nga Enno Bozdo

FAQE 4

DESHMIA E GJENERALIT
GEZIM OSTRENI PARA

GJYKATËS SË HAGËSDHE
PASNGJARJET E BEOGRADIT

Nga SAKIP CAMI
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Komuniteti çam, si
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Nga P irro Guremani FAQE 12

Homazh
Lamtumirë

SHEFQET MËZINI!
Nga Sotir  Budina FAQE 16

Tribut dëshmorit
Ismail Caka

Nga Vladimir Skënderi
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15 VJET PA NJERIUN QË ZË
VENDIN E MERITUAR NË
PANTEONIN E NDERIT TË

KOMBIT SHQIPTAR

71 vjet nga Kuvendi
i parë pluralist

Nga Valsin TANELLARI

Në fshatin Pezë, rreth 20 kilometra larg
Tiranës, 71 vjet më parë më 16 shtator
1942, u mbajt Konferenca e Pezës, e njo-
hur në historinë e popullit shqiptar si kuv-
endi i parë pluralist. Protagonistë të këtij
kuvendi, ishin përfaqësues të krahinave,
besimeve të ndryshme fetare, klasave dhe
shtresave me bindje politike nga më të
ndryshmet. Kur u mor vendimi për thirrjen
e Konferencës, vendi ndodhej i pushtuar
nga Italia dhe i rrezikuar me asgjësim total
të vlerave më të qenësishme kombëtare,
kurse shoqëria shqiptare e mbërthyer në
probleme dhe kontradikta të mprehta poli-
tike, ideologjike dhe sociale. Në Pezë, ku-
venduan nacionalistë, demokratë, komu-
nistë dhe zogistë , duke iu dhënë
rrugëzgjidhje çështjeve të bashkimit të
popullit si çështje kardinale për të ruajtur
indentitetin kombëtar. Në këtë konferencë
morën pjesë personalitete të rrymave të
ndryshme politike, që nga Abaz Kupi,
Mustafa Gjinishi dhe Myslym Peza, që
përfaqësonin shtresat patriotike të asaj
kohe.    Konferenca e Pezës u karakterizua
nga debate të gjalla, disa herë të ashpra për
probleme të rëndësishme të Luftës Anti-
fashiste Nacionalçlirimtare, të strategjisë
dhe të taktikës së saj. Mendimet e patri-
otëve vinin në këtë mbledhje nga pozicio-
net , mentalitetet dhe interesat e ndryshme
të delegatëve, respektivisht të forcave poli-
tike që ato përfaqësonin. "Pikëpamjet poli-
tiko-shoqërore të rrymave të ndryshme nuk
duhet të bëhen pengesa për luftën e popu-
llit shqiptar", u theksua ndër të tjera në këtë
konferencë. Vendimet e kësaj konference,
që zgjodhi Këshillin e Përgjithshëm, me
kryetar Kamber Qafmolla, sekretar Mus-
tafa Gjinishi dhe 7 anëtarë, patën jehonë
dhe ndikuan në organizimin e popullit sh-
qiptar në ngjarjet e Luftës së Dytë Botërore.

Pa dyshim vendimi më i rëndësishëm
që mori Konferenca ishte krijimi i Frontit
Antifashist Nacionalçlirimtar, si një orga-
nizatë mbipartiake, ku do të bënin pjesë të
gjithë shqiptarët pa dallim feje apo bindje
politike.Përsa i përket çështjes së Kosovës,
delegatët vendosën që ajo të zgjidhej në
bazë të principit të vetëvendosjes si e
parashikonte Karta e Atlantikut. Tani, mbas
71 vjetësh, mbetet i njëjti vlerësim për
qëllimet dhe rolin historik të Konferencës
së Pezës, çka do të thotë që ajo i qëndroi
historisë. Ajo ishte dhe mbeti një ngjarje e
rëndësishme e historisë, pikërisht për me-
sazhet që i dha vendit, në qendër të të cilave
ishin liria dhe demokracia, bashkimi dhe
qëndresa, fitorja dhe prosperiteti. _____________________FAQE 3 ______________________FAQE 4 ____________________FAQE 8

FAQE 2

Tribuni i nacionalizmit shqiptar, Heroi i Demokracisë prehet në varrezat e Dëshmorëve të Kombitparësore

PROTAGONISTË TË KUVENDIT
TË PEZËS ISHIN PËRFAQËSUES
TË KRAHINAVE E BESIMEVE TË

NDRYSHME FETARE

Kryetari i OBVL-së,

Rrahman Parllaku

(gjeneral-lejtnant në
pension, Hero i

Popullit), nënkryetari

Myfit Guxholli dhe

anëtarët e kryesisë:
Sotir Budina, Vangjel

Kokeri e Jorgji Terca

bënë homazhe dhe

vendosën një kurorë

me lule pranë
arkivolit me eshtrat e

Liderit të Lëvizjes

Studentore

Nga Edip OHRI*

Një nga figurat më simpatike, më të
mençura, më fisnike dhe një nga

udhëheqësit kryesorë të PKSh dhe LANÇ-it

Nga Enver Hoxhaj
ministri i Jashtëm i Kosovës
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HISTORIA

Populli ynë gjatë gjithë historisë 
së tij, ka përkujtuar dhe festuar me 
madhështi ngjarjet historike, që tregojnë 
heroizmin dhe vitalitetin e kombit tonë. 
I tillë është edhe përkujtimi dhe krem-
timi i përvjetorit të 77-të të Brigadës së 
III-të Sulmuese.

E krijuar më 9 Tetor të vitit 1943, 
në fshatin Arbanë të zonës luftarake të 
Pezës, kjo njësi relativisht e madhe për 
kohën, kishte në përbërje të saj parti-
zanë të çetës së Pezës, të batalioneve 
“Dajti” e “Ishmi”, intelektualë, të rinj, që 
erdhën nga qyteti i Tiranës, të gjithë me 
përvojë dhe të kalitur në betejat e ash-
pra luftarake me okupatorin , i cili syn-
im kryesor kishte likujdimin e forcave 
partizane në krahinën e Pezës dhe në 
zonat rrethore të Tiranës.

Udhëheqja e brigadës bëri orga-
nizimin e shpejtë të forcave dhe mjeteve 
luftarake, caktoi detyrat e njësive më 
të vogla, sqaroi situatën politike dhe 
luftarake, dhe menjëherë ra në ndesh-
je ballore me armikun në zonën e Pezës 
dhe në pikat më strategjike në periferi 
të Tiranës. Rruga luftarake e saj është e 
gjatë dhe aksionet e saj janë me të vër-
tetë herokike.

Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë 
Nacionalçlirimtare i ngarkoi detyra 
të rëndësishme dhe shumë të vështi-
ra. Rrugën e saj, brigada e vazhdoi në 
zonën e Dajtit.

Forcat pushtuese, të alarmuara për 
aksionet dhe dëmtimet e mëdha që 
pësonin nga partizanët e Brigadës së III-
të Sulmuese, organizuan dhe i bënë pri-
ta e rezistencë të madhe, sidomos gjatë 
kalimit për në Çermenikë e në të gjithë 
zonën e Elbasanit, ku i shkaktoi armi-
kut humbje në njerëz dhe paisje lufte.

Në kushtet e një dimri shumë të 
egër, me ku zime shumë të mëdha në 
veshëmbathje, armatime e ushqime (që 
të gjitha këto i rrëmbeheshin armikut, 
por edhe nga populli ndihmohej e fur-
nizohej) mundi t’i plotësojë me sukses 
detyrat shumë të vështira kundër një 
armiku shumë të madh në forca e mjete 
luftarake.

Një nga aksionet e suksesshme ka 
qenë mbajtja nën goditje dhe ndër-
prerja e herë pas herëshme e rrugës 
Elbasan-Tiranë, gjë që pengonte dhe 
bënte të dështonin veprimet e goditjet 
e armikut, që e kishte të domosdoshme 
lëvizjen në Jug e në veri të vendit. Vetë 
komandanti i batalionit gjerman, kapit-

4 tetor 1944 - U formua në Bicaj të Lumës Brigada e XXIV-të S. e U.N.Çl.SH. 
4 tetor 1937 - Ka rënë në Spanjë Heroi i Popullit Asim Vokshi, komandanti i 

batalionit të III i Brigadës Internacionaliste “Garibaldi”. 
9 tetor 1943   - U formua në Pezë Brigada e III-të S. e UNÇlSh 
7 tetor 1942 - Ra heroikisht duke lufuar në rrethim me fashistët, komandan-

ti i njësiteve guerile të Tiranës, Heroi i Popullit VojoKushi, 
bashkë me shokët e tijXhorxh Martini dhe Sadik Stavaleci, 
në shtëpinë e qytetaresIjeFarka. 

10 tetor 1943 - U formua Batalioni i Pezës. 
10 tetor 1943 - U formua Batalioni “Antonio Gramshi” i përbërë prej 170 

vullnetarësh proletarë italianë. Nga ky batalion ranë dësh-
morë 15 partizanë, kurse 24 të tjerë u plagosën. 

10 tetor 1944 - U formua Divizioni i III-të S. i U.N.Çl.SH., i përbërë nga 
Brigada 12-të, 14-të dhe e 19-të S. 

11 tetor 1925 - Lindi në Tiranë Heroi i Popullit Myslim Keta. 
11 tetor 1944 - U çlirua qyteti i Sarandës prej Brigadës 12-të e 14-të S. 
13 tetor 1944 - Brigada e III-të dhe e V-të Sulmuese të U.N.Çl.SH. kaluan 

ku rin për çlirimin e Kosovës nga pushtuesit fashistë. 
15 tetor 1944 - U çlirua qyteti i Vlorës prej partizanëve të Brigadës 12-të 

Sumuese. 
16 tetor 1944 - U formua në Lozhan të Korçës Brigada e IX-të Sulmuese e 

U.N.Çl.SH., prej batalionev “Fuat Babani”, “Reshit Çollaku”, 
“Skënder Çaçi”, “Tomorri” dhe “Hakmarrja”. 

17 tetor 1944 - U çlirua qyteti i Kuçovës prej Brigadës VIII dhe XVI Sul-
muese. 

18 tetor 1943 - U qëllua me top pallati ku ishte mbledhur Asambleja Kuis-
linge, që do të legalizonte pushtimin e ri të Shqipërisë nga 
nazistët gjermanë, e cila shënon edhe ditën e armës sëArtil-
erisë së Ushtrisë Shqiptare. 

20 tetor 1942 - U formua çeta e Kolonjës. 
20 tetor 1944 -U bë mbledhja e II-të e KëshillitAntifashist Nacionalçlirimtar. 
24 tetor 1944 - U çlirua qyteti i Korçës.  
28 tetor 1940 - Italia fashiste sulmoi Greqinë. 
28 tetor 1941 - Demonstratë e madhe antifashite në Tiranë. 
28 tetor 1941 - Demonstratë e madhe antifashite në Tiranë. 

Më 17 tetor, forca të Brigadës goditën me top nga kodrat e Saukut Asamblenë Kuislinge dhe zhvilluan 
aksione të tjera edhe në qytetin e Tiranës

78 – vjetori, betejat e lavdishme 
të Brigadës së Tretë Sulmuese

KRONIKË E NGJARJEVE TË 
RËNDËSISHME HISTORIKE PËR 

MUAJIN TETOR

eni Llokman, në kujtimet e tij thekson: 
“Luftimet e Arbanës kanë qenë më të 
ashprat që kam kaluar në Ballkan, që 
janë zhvilluar deri në përleshje ballore. 
U futëm në një kazan values nga i cili 
nuk dilnim dot, por falë perëndimit të 
diellit, errësira na shpëtoi nga asgjësi-
mi”, se “nuk po luftonim me partizanë, 
por me një ushtri të përgaditur mirë”.

Më 17 tetor, njësi të Brigadës goditën 
me top nga kodrat e Saukut Asamblenë 
Kuislinge dhe zhvilluan aksione të tjera 
edhe në qytetin e Tiranës. Marshimi 
luftarak vazhdoi në zonën e Skraparit 
dhe Përmetit. Gjatë luftimeve që u zhvil-
luan në Sukën e Përmetit, të drejtuara 
nga “Heroi i Popullit” Myslim Keta, iu 
shkaktua armikut një humbje e madhe 
dhe u bë e mundur të shpëtohet jeta e 
17 fshatarëve, që ishin të zënë robër e që 
do të pushkatoheshin.

Brigada mori detyrë që në përbërje 
të Divizionit të I-rë Sulmues, me luftime 
të marshonte në drejtim të Verilindjes, 
Tiranë-Martanesh-Peshkopi-Kukës-Has 
dhe për në Malësinë e Gjakovës, nëpër 
një terren shumë ët thyer e malor, duke 
kaluar Drinin e Zi e Drinin e Bardhë, në 
një dimër të ashpër. Në bashkëpunim 
me Brigadën e V-të Sulmuese, luftime 
të ashpra kemi zhvilluar në zonën e Pe-
shkopisë e të Kukësit.

Me çlirimin e Tropojës në Tetor, luf-
time shumë të ashpra e të përgjakshme 
janë zhvilluar në zonën e Junikut në 
Kosovë, për çlirimin e Rrafshit të Duk-
agjinit, të qytetit të Gjakovës e të Pejës.

Detyrat luftarake vazhduan në dre-
jtim të Malit të Zi e deri në Sanxhak të 
ish Jugosllavisë.

Heroizmi luftarak, trimëria deri në 
përleshje me armikun, dashuria deri në 

vdekje mes partizanëve ishin cilësitë e 
vyera të efektivit.

Në luftime dhanë jetën shumë par-
tizanë e patrizane të kësaj brigade si 
“Heroina e Popullit” Ylbere Bylikbashi, 
komisari Birçe Sinomati, dëshmorët 
Kapo Ademi, Kozma Papa, Sali Ymeri, 
Ali Dervishi e shumë të tjerë. Në Dhjetor 
të vitit 1945, brigada kthehet në Atdhe 
duke plotësuar detyrat për çlirimin e 
Atdheut, gjithashtu edhe në ndihmë të 
popujve të ish-Jugosllavisë, udhëheqja 
e së cilës asnjëherë nuk i vlerësoi vep-
rimet luftarake të brigadave e divizione-
ve tona partizane, pa ndihmën e të cilave 
do të vështirësohej çlirimi i jugosllavisë. 
Përkundrazi, udhëheqja e Beogradit, 
për gjysmë shekulli, shfrytëzoi dhe 
keqtrajtoi barabarisht popullin shqiptar 
të Kosovës, duke kaluar deri në genocid 
dhe asgjësimin  zik të tij.

Falë rezistencës kosovare, ndihmës 
politike, diplomatike e deri me ndë-
rhyrjen ushtarake të NATO-s dhe 
mbështetjes së madhe të shtetit e të 
popullit Shqiptar, Kosova arriti pa-
varësinë e shumëkërkuar.
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SPECIALE

Nga Halil RAMA*

(vijon nga fq.1)
 

– kryeredaktor i parë i saj dhe gazetar-
it Mirdash Agolli, të cilët me mbështet-
jen e Prof.Dr.Elmaz Lecit si ish-Drejtor 
i Shtypit në Ministrinë e Mbrojtjes, 
bënë realitet ëndrrën e dhjetra mijëra 
lufëtarëve,  heronjve e dëshmorëve të 
LANÇ.  

Pikërisht kjo gazetë që botohet prej 
çerek shekulli ka pasqyruar gjërësisht, 
ndonjëherë edhe në detaje, pa preten-
duar se ka thënë gjithçka, punën e 
madhe të mbi 15 mijë veteranëve që 
milituan dhe militojnë në OBVL, në të 
mirë të demokracisë shqiptare dhe të 
së ardhmes së brezave, duke pasqyru-
ar sa më drejt Luftën legjendare Nacio-
nalçlirimtare, që e renditi Shqipërinë 
në krahun e  timtarëve të Luftës së II 
Botërore.

Si e tillë gazeta “Veterani” ka patur 
vlerësimin dhe mbështetjen e   gu-
rave politike të respektuara që kishin 
qenë drejtues të reparteve partizane e 
ministra, siç ishin: Kiço Ngjela, Manol 
Konomi, Fadil Paçami, Maqo Çomo, 
Sadik Bekteshi (gjeneral lejtnant-Hero 
i Popullit), Muhamet Prodani (gjeneral 
lejtnant-Hero i Popullit), gjeneral-ma-
jorët: Nexhip Vinçani dhe Ernest Ja-
kova; luftëtaret e shquara, drejtuese 
në luftë e aktiviste të OBVL: Sel xhe 
Broja(Ciu), Zenepe Golemi (Ashiku), 
Liri Belishova, Vera Ngjela (Pojani, 
Mine Doraci e të tjera.

Gazeta ka kontribur për të vënë 
në vendin e merituar  gurën e res-
pektuar të veteranit të LANÇ, duke i 
bërë jehonë propozimeve të Kryesisë 
së OBVL për miratimin nga qeveria 
e parlamenti të ligjeve e akteve nën-
ligjore për Statusin e Veteranit, akte 
këto që ligjëruan  gurën e respektu-
ar të veteranit të LANÇ. Në faqet e saj 
kanë zënë vend veprimtaritë e degëve 
të OBVL të rretheve si: të Tiranës me 
kryetar z.Muhamar Spahiu, Korçës, 

SHPENDI TOPOLLAJ

Numëri 400 në gazetarinë e për-
ditshme nuk përfaqëson ndonjë gjë 
të madhe. Por kur atë e arrin me 
sukses të padiskutueshëm një gazetë 
mujore si “Veterani” ynë, kjo do të 
thotë shumë. Janë vite të tëra që kjo 
gazetë është bërë kaq e mirëpritur për 
lexuesit, pasi ka ndjekur pa ekuiv-
oke rrugën e piketuar nga mendimi 
atdhetar dhe i mençur i krijuesit të 
saj, Heroit të Popullit dhe Nderit të 
Kombit, gjeneral - leitnant Rrahman 
Parllakut. Ka pasur një bosht të qa-
rtë dhe të palëkundur që buron nga 
programi i vetë OBVL - së, i cili i ka 
qëndruar besnik vlerave të mëdha 
të LANÇ, betejave dhe heroizmit të 
Brigadave partizane, nderimit të 
atyre që dhanë jetën për liri, të cilat 
i ka parë si burim frymëzimi edhe 
për brezat e rinj. Në vëmendjen e saj 
nuk ka munguar asnjëherë çështja 
jonë Kombëtare, trashëgimia jonë 
historike, evidentimi i sakri cave 
të popullit të Kosovës dhe Ushtrisë 
së tij çlirimtare nga okupatori serb, 
apo demaskimi i krimeve gjatë peri-
udhës së diktaturës komuniste. Një 
vend të merituar kanë zënë shkrimet 
për ngjarjet e rëndësishme nga 
luftrat e ndryshme e sidomos ajo e 
Dytë Botërore, prej nga duhen nx-
jerrë pareshtur mësimet e duhura. 
Roli i kësaj gazete ka qenë i madh 
në ndërgjegjësimin e njerëzve dhe 
forcave politike për nevojën e bash-
kimit dhe vëllazërimit mes shqip-
tarëve apo domosdoshmërinë e sol-
idaritetit me aleatët tanë strategjikë 
në NATO dhe përpjekjet për mbërrit-
jen e objektivit kryesor: pranimin në 
Bashkimin Evropian. Për ta bërë sa 
më të larmishme atë, drejtori i pal-
odhur i saj, shkrimtari i respektuar 
Halil Rama, Mjeshtër i Madh, i ka 
dhënë hapësirë edhe zhvillimeve kul-
turore në vend, dhe sidomos atyre 
letrare. Gazeta ka qenë e hapur për 
këdo, dhe asnjëherë nuk ka rënë në 
kurthet e debateve shterpë. Si e tillë, 
ajo ka mbetur përherë e freskët dhe 
e kërkuar, një shembull sesi shtypi 
duhet t`i paraprijë problemeve që nx-
jerr koha, një model sesi duhet kri-
juar një frymë besimi dhe optimizmi 
te lexuesit. Shpreh bindjen se e tillë 
do të mbesë kjo gazetë edhe në të 
ardhmen, pasi për të kujdesn njerëz 
me ndërgjegje dhe plot pasion. Pasi 
është ashtu sikurse thosh  lozo  i 
shquar i shekullit të XVIII - të Deni 
Didëro se “Vetëm dhe vetëm pasionet 
e mëdha mund ta lartësojnë shpirtin 
për vepra të mëdha”.   

SUKSESE TË 
MËTEJSHME 
DHE JETË TË 

GJATË GAZETËS 
“VETERANI”

Në 400 nr. të saj, gazeta “Veterani” ka mbrojtur dhe promovuar vlerat e 
LANÇ, të heronjve dhe dëshmorëve të saj.

Katërqint numrat e kësaj gazete, tashmë konkuruese e denjë në tregun mediatik 
shqiptar janë një kontribut modest. për të njohur të kaluarën e lavdishme, për të 

vlerësuar të sotmen dhe për të projektuar të ardhmen

15 VJET PA NJERIUN QË ZË
VENDIN E MERITUAR NË
PANTEONIN E NDERIT TË

KOMBIT SHQIPTAR

71 vjet nga Kuvendi
i parë pluralist

Nga Valsin TANELLARI

Në fshatin Pezë, rreth 20 kilometra larg
Tiranës, 71 vjet më parë më 16 shtator
1942, u mbajt Konferenca e Pezës, e njo-
hur në historinë e popullit shqiptar si kuv-
endi i parë pluralist. Protagonistë të këtij
kuvendi, ishin përfaqësues të krahinave,
besimeve të ndryshme fetare, klasave dhe
shtresave me bindje politike nga më të
ndryshmet. Kur u mor vendimi për thirrjen
e Konferencës, vendi ndodhej i pushtuar
nga Italia dhe i rrezikuar me asgjësim total
të vlerave më të qenësishme kombëtare,
kurse shoqëria shqiptare e mbërthyer në
probleme dhe kontradikta të mprehta poli-
tike, ideologjike dhe sociale. Në Pezë, ku-
venduan nacionalistë, demokratë, komu-
nistë dhe zogistë , duke iu dhënë
rrugëzgjidhje çështjeve të bashkimit të
popullit si çështje kardinale për të ruajtur
indentitetin kombëtar. Në këtë konferencë
morën pjesë personalitete të rrymave të
ndryshme politike, që nga Abaz Kupi,
Mustafa Gjinishi dhe Myslym Peza, që
përfaqësonin shtresat patriotike të asaj
kohe.    Konferenca e Pezës u karakterizua
nga debate të gjalla, disa herë të ashpra për
probleme të rëndësishme të Luftës Anti-
fashiste Nacionalçlirimtare, të strategjisë
dhe të taktikës së saj. Mendimet e patri-
otëve vinin në këtë mbledhje nga pozicio-
net , mentalitetet dhe interesat e ndryshme
të delegatëve, respektivisht të forcave poli-
tike që ato përfaqësonin. "Pikëpamjet poli-
tiko-shoqërore të rrymave të ndryshme nuk
duhet të bëhen pengesa për luftën e popu-
llit shqiptar", u theksua ndër të tjera në këtë
konferencë. Vendimet e kësaj konference,
që zgjodhi Këshillin e Përgjithshëm, me
kryetar Kamber Qafmolla, sekretar Mus-
tafa Gjinishi dhe 7 anëtarë, patën jehonë
dhe ndikuan në organizimin e popullit sh-
qiptar në ngjarjet e Luftës së Dytë Botërore.

Pa dyshim vendimi më i rëndësishëm
që mori Konferenca ishte krijimi i Frontit
Antifashist Nacionalçlirimtar, si një orga-
nizatë mbipartiake, ku do të bënin pjesë të
gjithë shqiptarët pa dallim feje apo bindje
politike.Përsa i përket çështjes së Kosovës,
delegatët vendosën që ajo të zgjidhej në
bazë të principit të vetëvendosjes si e
parashikonte Karta e Atlantikut. Tani, mbas
71 vjetësh, mbetet i njëjti vlerësim për
qëllimet dhe rolin historik të Konferencës
së Pezës, çka do të thotë që ajo i qëndroi
historisë. Ajo ishte dhe mbeti një ngjarje e
rëndësishme e historisë, pikërisht për me-
sazhet që i dha vendit, në qendër të të cilave
ishin liria dhe demokracia, bashkimi dhe
qëndresa, fitorja dhe prosperiteti.

Më 11 shtator 2013, me propozimin e kryeministrit Edi
Rama, Presidenti i Republikës Bujar Nishani dekretoi
emërimin e znj.Mimi Kodheli, Ministre e Mbrojtjes. Ajo
ka lindur në Tiranë më 11 shtator 1964. Ajo është e martuar
me Lekën dhe kanë një djalë, Mikelin. Znj. Kodheli është
Doktorante e Shkencave Ekonomike nga Universiteti i
Veronës, Itali, në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës,
Fakulteti Ekonomik, prej vitit 2007. Ka një Master në

_____________________FAQE 3 ______________________FAQE 4

Administrim Biznesi nga Universiteti i Lincoln, Nebraska,
SHBA në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës prej
vitit 2000 si dhe është diplomuar në Universitetin e Tiranës,
Fakulteti Ekonomik, Dega Financë në vitin 1986. Znj.
Mimi Kodheli ka hyrë në politikë në vitin 2002, kur edhe
u bë Nënkryetare e Bashkisë së Tiranës. Në vitin 2005,
ajo u emërua Prefekte e Qarkut të Tiranës...

____________________FAQE 8

FAQE 2

Tribuni i nacionalizmit shqiptar, Heroi i Demokracisë prehet në varrezat e Dëshmorëve të Kombitparësore

PROTAGONISTË TË KUVENDIT
TË PEZËS ISHIN PËRFAQËSUES
TË KRAHINAVE E BESIMEVE TË

NDRYSHME FETARE

Kryetari i OBVL-së,

Rrahman Parllaku
(gjeneral-lejtnant në

pension, Hero i
Popullit), nënkryetari

Myfit Guxholli dhe
anëtarët e kryesisë:

Sotir Budina, Vangjel

Kokeri e Jorgji Terca
bënë homazhe dhe

vendosën një kurorë
me lule pranë

arkivolit me eshtrat e
Liderit të Lëvizjes

Studentore

Presidenti Nishani dekreton emërimin e znj. Mimi Kodheli, ministër i Mbrojtjes

Nga Edip OHRI*

Një nga figurat më simpatike, më të
mençura, më fisnike dhe një nga

udhëheqësit kryesorë të PKSh dhe LANÇ-it

Nga Enver Hoxhaj
ministri i Jashtëm i Kosovës

FAQE 5
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KREU I SHTETIT, BUJAR NISHANI DEKORON KRYETARIN E PARË TË OBVL-SË

Dr.Ymer Dishnica
"Nderi i Kombit"

FAQE 2 FAQE  8-9

KRENARË
ME LANÇ DHE

SAKRIFICAT TONA
MBINJERËZORE

LANÇ garantoi
Shqipërinë e sotme

Qendra Kombëtare e Artit dhe Kulturës "NACIONAL" dhe OBVL
promovojnë librin e 6-të të Halil Ramës

Nga Lule NELA

Promovohet "Testamenti i
atdhedashurisë"

Nga Rrahman PARLLAKU*

(Vijon në faqen 3)

Basha: Mbrojtje
me çdo çmim

lirive tona

FAQE 2

Jeta është e vlefshme
të jetohet në liri dhe

me dinjitet

70 vite më parë, Tirana u çlirua nga
pushtuesit nazifashistë, duke u renditur
në listën e paktë të kryeqyteteve
evropiane që u çlirua nga lufta partizane
e popullit të tyre.

Nga Enno Bozdo

FAQE 4

DESHMIA E GJENERALIT
GEZIM OSTRENI PARA

GJYKATËS SË HAGËSDHE
PASNGJARJET E BEOGRADIT

Nga SAKIP CAMI

FAQE 13

Komuniteti çam, si
shembulli i antifashizmit

dhe shqiptarizmit
Nga Pirro Guremani FAQE 12

Homazh
Lamtumirë

SHEFQET MËZINI!
Nga Sotir Budina FAQE 16

Tribut dëshmorit
Ismail Caka

Nga Vladimir Skënderi

FAQE 11

me kryetar Z.Haxhi Runi, Elbasanit 
me kryetar z.Sami Vinçani, Durrësit, 
me kryetar z.Idriz Hoxha, Shkodrës 
me kryetar z.Muharrem Bushati, 
Lushnjës me kryetar.z.Iliaz Ahmeti, 
Krujës me kryetar z.Fadil Veseli; Le-
zhës me kryetar z.Loro Gjeçi, Tropojës 
me kryetar z.Hamit Neziri; Fierit me 
kryetar z.Nazif Ago, Matit me kryetar 
z.Ismail Muharremi, etj. Në vijimësi 
kanë qenë prezent me artikujt e tyre 
veteranët Fluturak Vinçani (Korçë), 
Genc Ballanca (Durrës), Osman Xhin-
doli (Shijak), Jorgji Terca (Tiranë), 
Xhemal Meçi (Pukë), Agim Dylgjeri (El-
basan), Ali Demushi (Shkodër) etj. 

Në faqet e “Veterani”-it zënë vend 
nderi veprimtaritë përkujtimore për 
ngjarjet kryesore të LANÇ, përvjetorët 
e krijimit të formacioneve partizane 
(çeta, batalione, brigada e divizione) si 
dhe përvjetorët e të rënëve në luftë, të 
të pushkatuarve nga diktatura, të të 
vdekurve në burgje e internime, si dhe 
të  gurave patriotike me kontribute të 
veçanta në luftrat për liri kombëtare.

Gazeta “Veterani” si zëdhënëse e 
OBVL u bë promotore në mbrojtje të 
luftës së UÇK dhe të luftës së Kosovës, 
të mbrojtjes së të drejtave të shqip-
tarëve në Kosovë, Preshevë, Maqedoni, 
Mal të Zi, të komunitetit çam etj. 

Në pasqyrimin objektiv të ngjarjeve 
historike dhe denoncimin e shtrem-
bërimeve të historisë nga historiogra-
 a komuniste kanë dhënë kontribu-
tin e tyre të shquara gazetarët Sakip 
Cami, Shpendi Topollaj, Xhemal Meçi, 
Isuf Imeraj, Maksim Vinçani, Hyqmet 
Zane si dhe miqtë e bashkëpunëtorët 
nga Organizata e Veteranëve të LANÇ 
të Kosovës: Bashkim Hisari, Vehap 
Shita, Pajazit Nushi e anëtarë të tjerë 
të Kryesisë të kësaj organizate.

Gazetës “Veterani” ia kanë rritur 
prestigjin me artikujt e tyre studimorë 
e shkencorë, veçanërisht  rma të 
mirënjohura si Prof. Asoc. Dr. Bernard 
Zotaj, Prof. Asoc. Dr. Zaho Golemi, 
Prof.Dr. Jusuf Bajraktari, Prof.dr. Ana 
Lalaj etj.

Katërqint numrat e kësaj gazete, 
tashmë konkuruese e denjë në tregun 
mediatik shqiptar janë një kontribut 
modest. për të njohur të kaluarën e 
lavdishme, për të vlerësuar të sotmen 
dhe për të projektuar të ardhmen. 

Si bilanc, mund të them pa asn-
jë mëdyshje se 400 numra ta gazetës 
“VETERANI” janë një histori suksesi. 
Shpreh bindjen se ky rrugëtim i saj do 
të vazhdojë suksesshëm edhe  në të 
ardhmen për të përmbushur misionin 
si themeli i rritjes dhe konsolidimit të 

OBVL-së dhe për të motivuar anëtarët 
e saj që të jenë përherë mbrojtës dhe 
promovues të vlerave të historisë sonë 
kombëtare.

*Kryeredaktor i Gazetës “VETERANI”
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Prof. Asoc. Dr. Bernard ZOTAJ

THIRRRJE TRUPAVE TË PUSHTIMIT ITALIAN
Më 8 shtator 1943, kur kapitulloi Italia fash-

iste, UNÇSH gjendej në mësymje të vazhdueshme 
në çdo cep të atdheut. Me luftë të pareshtur forcat 
partizane kishin çliruar qytetet; Berat, Përmet, Gji-
rokastër, Delvinë, Sarandë, Pogradec, Krujë, Pesh-
kopi e Dibër. Në gjithë territorin e çliruar, këshillat 
nacionalçlirimtare njiheshin nga masat popullore, si 
i vetmi pushtet politik në Shqipëri. Me kapitullim-
in e forcës fashiste italiane, Shtabi i Përgjithshëm 
i UNÇSH i bëri thirrje Komandës së Lartë Italiane 
dhe gjithë trupave të pushtimit, që të  llonin luftën 
përkrah UNÇSH ose përndryshe të dorëzonin armët. 
Por, Komanda Italiane u dha urdhër reparteve që 
të dorëzoheshin te trupat gjermanë. Nga ushtria 
pushtuese italiane në Shqipëri, në këtë periudhë 
prej 150 mijë vetash, u dorëzuan te Ushtria Nacio-
nalçlirimtare jo më shumë se 15 mijë veta. Shumica 
u dorëzua te nazistët gjermanë, të cilët një pjesë i 
përcollën në Gjermani për punë të detyrueshme e 
një pjesë i masakruan. Nga këta të dorëzuar 1.500 
veta pranuan vullnetarisht të luftonin me armë 
në dorë në rreshtat e UNÇSH, ku dhe u pritën si 
vëllezër e shokë lufte prej partizanëve. Të dorëzuarit 
te partizanët u pritën gjithkund në mënyrë vëllazërore, 
pavarësisht nga masakrat e reprezaljet që kishin kry-
er në të gjithë vendin tonë gjatë pushtimit. Repartet e 
Ushtrisë Nacionalçlirimtare i ftuan ata të rreshtohesh-
in për krah tyre në luftë kundër pushtuesit nazistë, 
duke krijuar batalione më vete ose dhe duke u shkrirë 
me repartet partizane shqiptare. Mirëpo, shumica e 
ushtarëve dhe e o cerëve italianë të dorëzuar trego-
heshin shumë të lodhur moralisht dhe pranuan më 
mirë të bënin ndonjë punë dosido në prapavijë, (në 
zonat e lira) sesa të luftonin. Vetëm rreth 1.500 veta 
gjithsej u treguan të gatshëm të luftonin me armë në 
dorë kundër hitlerianëve, si luftëtarë.

Batalioni “Antonio Gramshi” 
në luftën partizane

FORMIMI I BATALIONIT “ANTONIO GRAMSHI”
Në Brigadën I Sulmuese u dorëzuan 1.116 italianë. 

Të gjithë qenë të divizionit “Firence”, i cili ndodhej i 
dislokuar në këtë periudhë në zonën Dibër e në Mat. 
Me ushtarët e o cerët italianë të dorëzuar u zhvillu-
an konferenca e biseda mbi gjendjen e krijuar politike 
dhe ushtarake, mbi vijën e Luftës Nacionalçlirimtare, 
mbi rolin e Ushtrinë Nacionalçlirimtare dhe detyrat e 
saj, etj. Rol të rëndësishëm në këtë periudhë pati dhe 
Komanda e Brigadës me komandant Mehmet She-
hu, ku u tha se të gjithë ata që dëshironin të qëndro-
nin partizanë në brigadë, do të krijohej një batalion 
më vete. Kush të donte mund të rreshtohej dhe në 
batalionet shqiptare. Shprehën vullnetarisht dëshirën 
për të luftuar në radhët e brigadës rreth 150 veta. Nga 
këta, 137 formuan batalionin e partizanëve italianë, të 
ndarë në tri kompani. Me kërkesën e Mehmet Shehut, 
ata e emëruan repartin e tyre me emrin e revoluciona-
rit të shquar komunist Antonio Gramshi, themelues i 
Partisë Komuniste Italiane, vdekur në burg më 1937 
nga torturat e fashistëve. Komandantët e komisarët 
i vendosën vetë luftëtarët italianë. Si udhëheqës të 
batalionit, “Antonio Gramshi” u zgjodhën shokët më të 
mirë nga radhët e ushtarëve të thjeshtë antifashistë. 
Në krye të batalionit u emërua komandant Tercilio 
Kardinali. Kardinali kishte qenë në ushtrinë italiane 

nëno cer, por ishte degraduar dhe burgosur disa herë 
për veprimtari antifashiste. Përpara se të mobilizohej 
ushtar kishte qenë punëtor. Ndërsa ushtarë të tjerë 
italianë u rreshtuan nëpër kompanitë e brigadës. Të 
tjerët, që mbetën dhe që nuk dëshironin të luftonin, 
u nisën në bazën e batalionit “Dajti” për t’u shpërn-
darë nëpër fshatra ose për t’u përdorur për punë të 
ndryshme në dobi të Luftës Nacionalçlrimtare.

BATALIONI “ANTONIO GRAMSHI” LUFTOI ME 
TRIMËRI

Ushtarët italianë, që qëndruan pranë Br. I S për të 
luftuar së bashku kundër nazistëve gjermanë, e ndi-
enin veten të barabartë me partizanët shqiptarë dhe të 
kënaqur nga pritja e ndihma vëllazërore e tyre. Lidhur 
me këtë në ditarin e batalionit “Antonoi Gramshi”, që 
ndodhet në AQSH, shkruhet: “Shokët janë shumë të 
kënaqur dhe japin fjalën se do ta kryejnë detyrën deri 
në fund. Partizanët shqiptarë janë shumë të dashur 
me ne dhe bëjnë çmos për të na treguar miqësinë e 
tyre të çiltër, megjithëse kanë vuajtur aq shumë nga 
fashizmi gjatë pushtimit italian”. I inkuadruar në Br. I 
S, batalioni “Antonio Gramshi” luftoi kudo me trimëri 
dhe vetëmohim. Luftimet e tij janë të lidhura ngushtë 
me ato të Br. I S. Batalioni “Antonio Gramshi” ka 
marrë pjesë në luftimet e zhvilluara nga kjo periudhë 
gjatë rrugës Elbasan-Tiranë, në mbrojtjen e qytetit të 
Beratit, ku ranë dhe shumë dëshmorë, si dhe të pla-
gosur, luftoi në zonën e Skraparit gjatë operacionit të 
Dimrit, në Dumre e Belsh dhe mori pjesë në luftime të 
përgjakshme gjatë operacionit të Qershorit. Br. I S, e 
inkuadruar në Divizionin e I S, së bashku me batalioni 
“Antonio Gramshi” kaloi në Shqipërinë e Mesme dhe të 
Veriut, luftoi në Çermenikë, në fshatrat e Dibrës, mori 
pjesë në luftime kundër armiqve në Mat dhe gjer në 
rrethin e Krujës. Më në fund mori pjesë në luftimet për 
çlirimin e kryeqytetit të Shqipërisë, Tiranës.

KOMANDANTI TRIM, KARDINAL TERZILIO
Duke luftuar në Çetemel, afër Dibrës, për push-

timin e një kuote, ra në krye të batalionit komandan-
ti trim, Kardinal Terzilio. Prej 10 tetorit 1943 gjer më 
20 nëntor 1944 nga batalioni “Antonio Gramshi” kanë 
rënë dëshmorë të Shqipërisë 15 partizanë dhe 24 të 
tjerë u plagosën.
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Gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amer-
ikës, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi u takua me 
zëvendësshe n e Byrosë së Gardave Kombëtare 
të SHBA, gjeneralin me 3 yje Marc H. Sasseville. 
Z. Peleshi i shprehu gjeneralit Marc H. Sasseville 
gatishmërinë për të intensi kuar edhe më tej bash-
këpunimin. Pas këtij takimi, ministri i Mbrojtjes 
u shpreh:“Një takim entuziast me zëvendësshe n 
e Byrosë së Gardave Kombëtare të SHBA, gjener-
alin me 3 yje Marc H. Sasseville. Bashkëpunimi i 
deritanishëm në fushën e modernizimit, edukim-
it e trajnimit të ushtarakëve, pjesëmarrjes në mi-
sione të përbashkëta etj, do të intensi kohet edhe 
më tej. Projekti ambicioz i rimodelimit të Akade-
misë së Forcave të Armatosura , tashmë një objekt 
i rëndësishëm në axhendën e bashkëpunimit dyp-
alësh SHBA-Shqipëri”. Ministri Peleshi theksoi se 
mbështetur në partneritetin special strategjik me 
SHBA, Shqipëria do të mbetet leva e mbajtjes së ori-
entimit të rajonit tonë nga Perëndimi.

Më 16 shtator u përkujtua një nga ngjarjet më të 
rëndësishme të historisë së Luftës Nacionalçlirim-
tare të popullit shqiptar, 79 - Vjetori i Konferencës 
së Pezës.

Në nder të të rënëve dhe të gjithë atyre që bënë të 
mundur bashkimin e shqiptarëve në luftën kundër 
pushtuesve, përfaqësues të qeverisë dhe pushtetit 
vendor të Tiranës vendosën kurora me lule në mon-
umentin e ngritur në Pezë.

Në emër të Ministrisë së Mbrojtjes, një kurorë 
u vendos edhe nga zëvendësministrja e Mbrojtjes 
Dallëndyshe Bici dhe zëvendëskomandanti i Ko-
mandës Mbështetëse Përparim Gega, të cilët morën 
pjesë në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast. Të 
pranishmit bënë edhe homazhe në Varrezat e 
Dëshmorëve.

Konferenca e Pezës u mbajt më 16 shtator 1942. 
Në këtë konferencë morën pjesë përfaqësues të 
forcave antifashiste shqiptare me synim formimin 
e një fronti të përbashkët lufte kundër okupatorit, 
duke marrë edhe disa vendime të rëndësishme, një 
ndër të cilat ishte edhe krijimi i një Shqipëria të lirë, 
të pavarur e demokratike pas luftës.

DR. LEONIDHA PEPO*

Para disa ditësh në televizionet shqiptare, u shfaq 
e një portret mjaft i njohur prej vitesh, ai i doktor 
Kliti Hotit, që vetë emri tij është prej lashtësisë si 
djali i mbretit ilir. 

Por çfarë tha ky personazh, që krahas detyrës 
së mjekut kryen edhe funksionin e drejtorit të një 
kompanie mjaft të njohur, “Novartis”, në fushën e 
farmaceutikës, me barna të njohura për cilësinë e 
ilaçeve të përdorura gjerësisht në mbrojtjen e shën-
detit dhe shërimin e mjaft sëmundjeve të ndryshme. 

Pse u shfaq ai në ekranet e televizioneve? Sepse 
në datën 29 gusht të këtij viti, Ai ishte organizator 
kryesor i një gare të quajtur “Triathlon”, ku përfshi-
hen tri disiplina – 1) not 770 m 2)biçikletë 20 km 3) 
vrap 5 km. Pra, një garë që kërkon përgatitje të lartë 
 zike, inteligjencë, taktikë e teknikë të lartë për të 
arritur që sportistët të përfundojnë garën, por dhe 
pse jo të kenë pritshmëri për vende të para dhe për 

Ministri Peleshi takon zëvendësshefi n e Byrosë së Gardave Kombëtare të SHBA

Shqipëria, leva e mbajtjes së 
orientimit të rajonit drejt Perëndimit

Përkujtohet 79 - 
Vjetori i Konferencës 

së Pezës 
Zëvendësministrja e Mbrojtjes 
Dallëndyshe Bici nderon ku-

jtimin e të rënëve në luftë

REPORTAZH

“Triathlon Labeat”: “Për 
një zemër të shëndetshme”

medalje.
Këtë garë ka 8 vjet që Dr. Kliti Hotii e organi-

zon me inteligjencë dhe aftësi ndjellëse, duke sig-
uruar pjesëmarrje sa më të gjerë e të larmishme 
të shteteve; cilësi sportive e administrative, guxim 
garues me ndjenjë personale të personalitetit, pa-
varësisht profesionit bazë te tyre. 

Pati një ndërprerje gjatë këtyre 8 viteve. Ishte 
viti i pandemisë para 1 viti, që si shkatërrimtar për 
njerëzimin, ndaloi çdo aktivitet dhe u duk sikur bota 
ndaloi për një moment. 

Cili qe motivimi i 88 garuesve të 10 shteteve për 
të zhvilluar këtë garë? 

Sigla që kishte jo pa qëllim  titullin sinji kativ 
“Triathlon për një zemër të shëndetshme”, ndikoi në 
mobilizimin me një ndjenjë gare të gjithë ata që gux-
uan për kënaqësinë e tyre, por edhe  tuesit për të 
marrë gëzim e harmoni personale, edhe pse jo ven-
din e tyre në podium.

Këtë përgjegjësi dhe ndjenjë të lartë garuese 
më mirë e ndjeu dhe e zbatoi 
plot sukses farmacistja jonë at-
lete, Liljana Idrizaj, shkodrania 
e rritur në qytetin e biçikletave, 
ku çdo shtëpi ka minimumi një 
biçikletë. Por Shkodra ka afër 
edhe Shirokën, buzë liqenit, ku 
kam edhe fotogra  në shtëpinë 
time të vitit 1937, ku babai im 
me shokë bënin vizitë nëpër ven-
det më piktoreske të Shqipërisë. 
Quhet Petraq. Gjithashtu Shko-
dra, përveçse liqenin, ka afër 
dhe Velipojën e njohur për detin 
e dëshiruar nga mjaft shqiptarë 
nga gjitha trevat, por edhe të 
huaj që janë shtuar me shumicë, 
sepse përveç rërës kurative, ka 
edhe çmime shumë të favorshme.

(vijon në fq.12)
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Halil RAMA – Mjeshtë i Madh

Një vit më parë, me Dekret Nr.11726, datë 17.09.2020, 
Presidenti i Republikës Ilir Meta vlerësoi dëshmorin e atd-
heut Ahmet Feta Cami me “DEKORATA E ARTË E SHQI-
PONJËS”, me motivacionin: “Për kontributin e shquar at-
dhetar në mbrojtjen e interesave kombëtare, pavarësinë 
e vendit dhe tërësinë territoriale të shtetit shqiptar. Si ko-
mandant i Çetës së Gollobordës gjatë Luftës Antifashiste 
Nacional Çlirimtare dhe luftëtar i paepur në shërbim të 
atdheut deri në  ijimin e jetës”

Ky vlerësim erdhi pasi kreu i shtetit konsideroi 
propozimin e bërë nga Kryesia e Organizatës së Bash-
kuar të Veteranëve të LANÇ me kryetar gjeneral Rrah-
man Parllaku dhe Bashkia Bulqizë.

Mbështetur në legjislacionin në fuqi, Organizata e 
Bashkuar e Veteranëve të LANÇ me kryetar gjeneral Rrah-
man Parllaku dhe Këshilli Bashkiak i Bashkisë, Bulqizës 
që në vitin 2017 i propozuan Presidentit të Republikës së 
Shqipërisë që ti akordojë dëshmorit Ahmet Fetah Cami 
(pas vdekjes) dekoratën e lartë :NDERI I KOMBIT” për 
shembullin dhe trimërinë e tij në dy luftrat botërore” me 
këtë motivacion: “Si pjesëmarrës i Dy Luftrave Botërore 
për mbrojtjen e trojeve shqiptare nga forcat e huaja 
pushtuese, si komandant i Çetës atdhetare që në janar 
të vitit 1940 dhe i kthimit të saj në maj të vitit 1943 në 
çetë partizane, si dhe për pjesëmarrjen aktive në luftime, 
duke dhënë shembull trimërie e heroizmi.”

PINJOLL I FISIT ME HISTORI TË LAVDISHME NË 
LUFTRAT KUNDËR SERBËVE

Ahmet Cami lindi me 8 gusht të vitit 1900 në fshatin 
Viçisht të Qarkorit të Dibrës në një familje me tradita at-
dhetare e liridashëse dhe ndërroi jetë me 30 tetor të vitit 
1943 në spitalin e Tiranës nga plagët që mori në luftën 
për mbrotjen e qytetit të Peshkopisë me 20 tetor 1943.

Që në moshë te rë, Ahmeti u njoh dhe u frymëzua nga 
ngjarje dhe episode të ndryshme trimërie dhe heroizmi 
të popullit shqiptar, si dhe të paraardhesve te tij, si të 
Mahmut Camit, i vrarë në luftën kundër forcave Os-
mane të komanduara nga Hajredin Pasha, të Shaban 
Mahmut Camit, i vrarë në luftimet per mbrojtjen e tro-
jeve shqiptare kundër mësyemjeve të forcave pushtuese 
serbo-bullgare, të Fetah Shaban Camit, që është quaj-
tur si legjenda e Luftës së Parë Botërore në atë krahinë, 
i cili ka udhehequr e komanduar forcat e krahinës së 
Gollobordës kundër forcave pushtuese shoviniste fqin-
je serbo-bullgare, të cilin pasi e vranë e masakruan, e 
çvarrosën pas një jave dhe e kanë fotografuar e ia kanë 
çuar foton Pashiqit (Krajlit të Serbisë, ish-kryeministrit të 
Mbretërisë jugosllave) në Beograd, si dëshmi, se e kanë 
vrarë Feta Camin. Historiani Gazmend Shpuza në bot-
imin e vitit 1986 “Kryengritja fshatare e Shqipërisë së 
mesme 1914-1915”(Botim i Akademisë të Shkencave të 
RPS të Shqipërisë - Instituti i Historisë), citon: “Krerët es-
adistë kishin marrë prej Serbisë të holla për rekrutimin 
e 2000 vetëve, porse nuk patën sukses në këtë drejtim, 
sepse nuk gjetën përkrahjen e banorëve të krahinave ku 
 lluan të vepronin. Shanset e tyre u pakësuan, sepse 
pranë tyre qenë atashuar ushtarakë serbë. Forcat e pa-
kta mercenare që mundën të mbledhin, edhe pse të për-
forcuara me ushtarë serbë, u thyen nga forcat shqiptare 
të komanduara nga Fet Cami, antiesadist i vendosur. 
Përpjekja u bë në përroin e Tërbaçit. Bandat u detyruan 
të tërhiqen brënda ku rit shtetëror të Serbisë. Sidoqoftë 
këto banda përbënin një shqetësim të vazhdueshëm për 
autoritetet kryengritëse.”(f.377-376).

Në kapitullin “Lufta kundër forcave Serbe” të botim-

78 vjet nga vrasja enigmatike e komandantit të Çetës së pare partizane të Dibrës

Dëshmori i atdheut Ahmet Feta Cami, 
• Një vit më parë, Presidenti i Republikës Ilir 

Meta e vlerësoi me “DEKORATA E ARTË E 
SHQIPONJËS”

• Duke folur në Berat më 21.X.1944 përfaqë-
suesi i Dibrës, Haki Stërmilli, ndër të tjera do 
të theksonte: “Dibra mburret dhe krenohet 
pse pat edhe shumë burra që e nderuan, pat 
djelm të shquar që iu kushtuan altarit të lir-
isë, ndër të cilët Ahmet Cami e shumë të tjerë 
që e puthën vdekjen me kangën e lirisë në 
gojë.” (A.Q.Sh.,F.40/AP,V.1944,D.23,fl .32).

it të cituar më lart përshkruhet: “Forcat agresive serbe 
ndeshën në qëndresën e shqiptarëve sapo kaluan ku -
rin. Dan Cami me forca të pakta organizoi pritën e parë 
në Sepetovë.  Forcat e shumta serbe nuk e patën të 
vështirë ta kapërcenin atë.  Për shkak të kësaj qëndrese 
dhe të luftës së Fet Camit kundër bandave serbo-esa-
diste….shtëpitë e Camëve në Viçisht u bënë preja e parë 
e terrorit serb.” (f.392). 

Ahmeti i përjetoi ngjarjet e luftës për pavarësi kom-
bëtare dhe qe pjesëmarrës me armë në dorë gjatë Luftës 
së Parë Botërore me çetat që udhëhoqën gjyshi i tij, 
Shaban Cami dhe kushëriri Dan Cami e të tjerë pas 
vrasjes së Feta Camit. Pasi vritet e masakrohet babai i 
Ahmetit, Feta Cami, e merr dhe komandon çetën e Gollo-
bordës Shaban Cami, gjyshi i Ahmetit, i cili i vendos për 
herë të parë pushkën në krah Ahmetit që në moshën 16 
vjeçare dhe e merr në luftime kundër forcave pushtuese 
serbo-bullgare deri në Shkup, ku vritet në luftime edhe 
Shaban Cami, gjyshi i Ahmetit. Të gjithë u  ijuan si 
dëshmorë të atdheut. Ahmeti i përjetoi edhe ngjarjet e 
Kongresit të Lushnjës si dhe të Revolucionit Demokratik 
të Qershorit të vitit 1924. Ai ushqeu simpati për qever-
inë e Sulejman Delvinës dhe te Fan Noli. (Shpallen dësh-
morë të atdheut Fetah Shaban Cami dhe Shaban Mah-
mut Cami me Vendim të KE të rrethit të Dibrës nr. 72, 
me 23.6.1978- Fondi Nr. 489, Viti 1984, Dosja 192,  . 
26-43)

Mësimet e para i mori në shkollën 7-vjeçare të Zer-
qanit. Vazhdoi studimet e kreu arsimin e plotë ushtarak 
në Tirane dhe studime në akademinë ushtarake. Punoi 
për disa vite si o cer gjatë kohëxs së Zogut në rrethet 
Shkodër e Gjirokastër dhe për disa vite në Prefekturën 
e Elbasanit. Në qytetet ku punoi, Ahmeti është futur në 
rrethet intelektuale dhe ka marrë pjesë gjallërisht në di-
skutime e debate për probleme kombëtare si për orga-
nizimin e ushtrisë, të arsimit e të shkollës kombëtare, si 
dhe për disa reforma shoqërore, duke dhënë kontribu-
tin e tij, që të mos ishin gjysmake dhe formale. Ka bërë 
protesta për ruajtjen e karakterit kombëtar dhe të pa-
varësisë të ushtrisë shqiptare. Si intelektual i ndiqte me 
shqetësim ngjarjet që zhvilloheshin në vend dhe në botë. 
Ai ka mbajtur e mbrojtur anën e krahut progresist dhe 
demokratik, të cilët mbi gjithçka vinin interesat kom-
bëtare. Ka denoncuar dhe kundërshtuar me indinjatë 
penetrimin e të huajve në ushtrinë shqiptare, veçanër-
isht penetrimin e Italisë që para pushtimit. Prandaj ka 
shkuar deri tek Mbreti Zog në një takim me të dhe ia ka 
parashtruar gjendjen e ushtrisë.

ORGANIZATOR DHE KOMANDANT I ÇETËS SË 
PARË PARTIZANE TË DIBRËS

Ahmeti e ka pritur me indinjatë të thellë pushtimin 
fashist italian. Prandaj që ditën e parë të pushtimit të 
Shqipërisë, tregon ish-kolegu i tij, Isuf Kokomiri: “Ahmeti 
i ulur në gjunj puth  amurin kombëtar dhe jep dorëheq-
jen si o cer”. Shembullin e tij e ndoqën edhe ushtarakë 
të tjerë të cilët vazhduan të jepnin dorëheqjen. Kthehet 
brenda natës në fshatin e tij të lindjes, në Viçisht të Di-
brës. Ai e kishte mëse të qartë, se vetëm me luftë të arma-
tosur, mund të çlirohej Shqipëria nga pushtimi fashist 

italian. Fillimet e qëndresës dhe rezistencës mbarëpop-
ullore ndaj pushtimit fashist italian, ashtu si në të gjithë 
trevat shqiptare edhe në Dibër e në disa fshatra të zonës 
së Grykës së Vogël e të Gollobordës, nisën që ditën e 7 
prillit 1939 të organizuar dhe zhvilluar nga krerët e Ma-
leve të Dibrës. Kur kthehet në Dibër, Ahmeti mëson se 
kishin internuar e çuar në Berat Uke Dan Camin, kreun 
e Malit të Gollobordës dhe Sinan Shaban Camin, krye-
plakun e Malit të Gollobordës dhe kishin internuar edhe 
disa krerë të tjerë të Maleve. Menjëherë organizon rezis-
tencën në krahinë dhe bën disa aksione në disa fshatra 
të Grykës së Vogël dhe të Gollobordës.

Në janar 1940 organizon dhe ngre çetën atdhetare 
antifashiste të Gollobordës, ku si komandant zgjidhet 
Ahmet Cami dhe si zv/komandant Uke Dan Cami. Te 
9 Malet kanë funksionuar edhe gjatë viteve të para të 
LANÇ deri në maj të vitit 1943, kur u asgjësuan si armiq 
disa nga krerët, që bashkëpunuan me pushtuesit nazi-
fashistë. Në qershor 1943, kur  lloi shpërbërja e orga-
nizimit të Maleve dhe e qeverisjes kolaboracioniste,  l-
luan të zbatoheshin vendimet e Frontit Antifashist për 
organizimin e këshillave nacionalçlirimtare të pushtetit 
të ri popullor.  Synimet e organizimit dhe veprimtarive 
të çetave atdhetare antifashiste, në  llim, kishin karak-
ter kombëtar sipas traditës historike të Nëntë Maleve të 
Dibrës. Për krijimin e  çetës së Gollobordës Ahmeti u 
mbështet tek traditat atdhetare e liridashëse të popull-
sisë së krahinës së Grykës së Vogël dhe të Gollobordës, 
tek urrejtja që ushqente popullsia e këtyre fshatrave ndaj 
pushtimit fashist. U arrit që popullsia e krahinës, të mos 
e njihte pushtetin kolaboracionist të pushtuesve fash-
ist, të mos paguante taksat dhe të mos jepte të dhjetat e 
tokës e të prodhimit.

Veprimtaritë në krahinën e Grykës së Vogël dhe të 
Gollobordës kundër pushtimit fashist derisa sa ndërroi 
jetë, i ka organizuar dhe udhëhequr luftëtari i luftës për 
liri e demokraci  dhe për përparim shoqëror,  Ahmet Feta 
Cami.

 Gjatë viteve 1939-1941 veprimtaritë antifashiste janë 
zhvilluar  në këto drejtime:

 - Në mbledhjen e qindra vullnetarëve nga fshatrat e 
Shupenzës dhe të Gollobordës, për të shkuar dhe për të 
luftuar në Durrës kundër pushtimit fashist.

- Në organizimin e një pune politike kundër pushti-
mit fashist, me qëllim që popullsia në këto zona të mos 
binin pre e propagandës fashiste dhe kolaboracionistëve. 
Ahmeti është vënë në krye të punës politike, për sqarim-
in e popullit. Më 28 Nëntor 1940 ka folur para popullit 
në Homesh për këtë datë historike, duke u dhënë që të 
kuptojnë  se vetëm të bashkuar në luftë mund t’i dilet zot 
vendit dhe të çlirohet Shqipëria.

- Në marrjen e një informacioni të saktë për zhvillimin 
e situatave politike në Shqipëri e në botë, për veprim-
taritë antifashiste që zhvilloheshin në rrethet e tjera të 
vendit; të informoheshin për lëvizjet e armiqve, me qël-
lim që njerëzit të mos binin në kurthet e tyre. Mbi këtë 
bazë është organizuar shërbimi me roje në disa fshatra, 
tërheqja e shtypit nëpërmjet Kurt Camit, që bënte tregë-
ti në Shupenzë e shkonte në Tiranë e Dibër të Madhe 
për furnizim çdo javë, nga informacioni që merrnin nga 
njerëzit që bënin kontrabandë në Dibër të Madhe, nga 
të njohur e shokë që vazhdonin të kishin pushtet,  si 
dhe nëpërmjet rapsodit popullor, Musa Izvira, që shkon-
te sofër më sofër e konak më konak, siç e kujton populli 
i atyre fshatrave.

DISA NGA AKSIONET QË KREU ÇETA E GOLLO-
BORDËS

Komandanti i  çetës, Ahmet Cami organizoi punën 
për ndërmarrjen e kryerjen e aksioneve konkrete kundër 
pushtuesit fashist italian:

1. Në fund të muajit mars të vitit 1941 Ahmeti ka 
organizuar punëtorët e argatët, që punonin  rrugën e 
zonës së Gollobordës, për pengimin e kolonës ushtarake 
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pjesëmarrës i dy luftrave  botërore

italiane, që kalonte me municione nga Librazhdi në dre-
jtim të Shupenzës dhe Dibrës së Madhe. Puntorët kanë 
marrë armët dhe përmbytur në lumin Dri një makinë me 
municione.

2. Më 2 Prill të vitit 1941 është organizuar aksioni për 
të sulmuar depot e armatimit të  batalionit të divizionit 
“Firencie” të disllokuar në Vanastrane të fshatit Tërbaç, 
me një efektiv prej 600 ushtarësh italianë. Në këtë aksion 
u kanë marrë italianëve shumë armë dhe janë vrarë disa 
italianë si dhe një o cer i tyre. Ndërsa forcat e çetës nuk 
kanë pësuar asgjë, sepse aksioni qe i mirëorganizuar me 
detaje. Me armët e rrëmbyera në dy aksionet, janë arma-
tosur të gjithë luftëtarët e çetës e të krahinës.

Për kryerjen e këtyre aksioneve forcat pushtuese ital-
iane arrestojnë me 4 prill të vitit 1941 tetë vetë, 7 prej të 
cilëve ishin djem të Cameve dhe me 5 prill i fusim për 
pushkatim. Ejup Cami, meqë dinte italisht, u thostë: “Do 
t’na pushkatojnë. Meqë nuk jemi të lidhur, kur t’na ven-
dosin në rrjesht, ne të shpërndahemi nga të gjitha drej-
timet, për të shpëtuar!” Dhe kështu bënë. Por mbetën të 
vrarë Ejup Shahin Cami, Musa Rahman Cami dhe Mex-
hit Lezi nga Luznia. Ndërsa të tjerët largohen në drejtime 
të ndryshme dhe nuk i kapën dot. Arrestojnë 19 burra 
e djem të Cameve dhe disa nga Golloborda e Shupenza 
dhe i burgosin për një vit e gjashtë muaj në burgun e 
Tiranës dhe të Burrelit  si antifashist me Ahmet Camin si 
kryetar i tyre. Gjat kohës së burgut ndërron jetë në burg 
Dilaver Cami nga torturat.

 Në aksionin e 7 prillit 1941 gjatë përpjekjeve me 
pararojën e forcave pushtuese italiane apo të  jugosllave, 
që ishin futur këtej Drinit, vritet Fasli Feta Cami, nor-
malisti i Elbasanit, vëllai më i vogël dhe bashkëluftëtari 
i vendosur e besnik i Ahmet Camit. Fasli Cami njihet si 
dëshmor i parë i çetës atdhetare të Gollobordës dhe si 
mësuesi i parë dëshmor në Shqipëri. Krahina atë natë 
ishte e rrezikuar nga forcat pushtuese të dy vendeve nga 
forcat pushtuese italiane dhe ato serbe.

 
TË BURGOSURIT DHE DËSHMORËT E FISIT 

CAMI
 Pas një aktiviteti të hapur dhe ilegal, arrestohet 

Ahmeti më 27 prill të vitit 1941 dhe dërgohet në Ost-
ren, në Homezh dhe në burgun e Tiranës e të Burrelit së 
bashku me xhaxhallarët e kushërinjtë e tij për më se një 
vit e gjysëm. Akuzohej si organizatori kryesor i lëvizjes 
dhe të rezistencës në krahinë. Para Ahmetit ishin ar-
restuar 18 burra e djem të Camëve si dhe disa fshatarë 
nga Golloborda e fshatrat e Shupenzës.

        Në burg Ahmeti njihet dhe zë miqësi me shumë të 
burgosur nga krahina të ndryshme të vendit, të dënuar 
apo të padënuar. Ai përmend në ditarin e burgut luftëtarë 
si Thanas Xhufka, Vasil Gjika dhe Naumi...., studentë në 
Normalen e Elbasanit.  Në ditarin e tij ai shkruan:”Meqë 
komunistët qenkan aq patriot për çeshtjen kombëtare, 
atëhere edhe unë qenkam më bolshevik”.. Njeh Petro 
Markon, pjesëmarrësin e luftës të Spanjës. Njeh disa 
kosovarë e pezakë, të burgosur për të njëjtat motive. Pas 
vrasjes së vëllait të tij dhe pushkatimit të Ejupit e Musait 
dhe të Mexhit Lezit, e njoftojnë për vrasjen enigmatike e 
të pabesë të Sefer Ramiz Camit, i cili është dëshmor. (Më 
vonë bie dëshmor kushëriri i parë i Ahmetit, Mahmut 
Dalip Cami në luftimet me Brigadën e 18 S). .

Ahmeti me gjithë kushërinjtë dhe bashkëpunëtorët 
e tij dalin nga burgu në gusht 1942 me një vendim të 
rremë, të cilin e kishte paguar shtrenjtë, me 300 apo 
600 napolona  ori. Në shkresën e zv.Prefektit të Dibrës 
Mahmut Golemi të datës 22.6.1942  dhe të z/ministrit 
të MPM, Beqir Valteri shënohet lirimi.( AQSH, F.252, 
D.1637, V. 1942, Fl.188-189 ) (Fotokopje)

 Sapo u liruan nga burgu, u arratisen për 2-3 muaj 
nëpër malësi, sepse i kërkonin që t’i burgosnin përsëri. 
Ahmeti qëndroi në Grykë Nokë të Dibrës i strehuar tek 

Shaqir Rusi për tre muaj.
Me t’u kthyer në shtëpi, në nëntor 1942 e riorganizon 

përsëri çetën luftarake për zonën e Gollobordës dhe për 
disa fshatra të Grykës së Vogël. Kjo çetë bëri disa aksi-
one për t’i mbrojtur këto zona, dhe punoi me fshatarët, 
që të mos binin nën ndikimin e propagandës fashiste e 
të bashkëpunëtorëve të tyre, si dhe organizoi punën për 
çeljen e disa shkollave në krahinë. Çeta e Gollobordës 
ishte më e madhe në numër dhe shumë më autoritare. 
Ajo çetë kishte simpati e besueshmëri në atë zonë dhe 
vepronte si njësit më vehte kundër pushtuesve italianë.

Në vjeshtë të vitit 1942, ku ra në kontakt me Zoi 
Themelin, komandanti i Çetës së Gollobordës Ahmet 
Cami pranoi të bashkohej me Frontin Antifashist të 
LANÇ dhe në maj 1943, e shëndrroi çetën antifashiste 
të Gollobordës në çetë partizane të Gollobordës, ku pra-
noi edhe komisar, që u caktua mësuesi korçar i fsha-
tit Radovesh, Spiro Velko, me të cilin njiheshin, sepse 
ishte koleg me Fasliun dhe shkonte shpesh tek shtëpia 
e Ahmetit.

Ahmet Cami qe ftuar nga Spiro Moisiu, për të marrë 
pjesë me 10 korrik të vitit 1943 në krijimin e Shtabit të 
Përgjithëshëm të Ushtrisë Nacionalçlirimtare në Labinot, 
si komandant i çetës partizane më të njohur dhe që 
kishte bërë emër në Dibër në organizimin e rezistencës 
dhe të luftimeve që vitin e parë të pushtimit fashist italian 
dhe nga njohja që kishte me Ahmetin si koleg që kishin 
punuar së bashku në Shkodër në vitet 1930. Por Ahmet 
Camin e kthejnë nga rruga, nga konjukturat politike të 
kohës.

 
ORGANIZATOR I  KRIJIMIT TË BATALIONIT 

PARTIZAN TË DIBRËS
Ahmet Cami organizoi krijimin e Batalionit partizan 

me 23 korrik të vitit 1943 në fshatin Gjoricë e Epërme, si 
një fshat me një popullsi patriote dhe më i sigurtë, sepse 
ishte Dalip Cami, xhaxhai i Ahmetit kryeplak, dhe dy 
miqt e tij Ramadan Mera e Shaqir Pali dhe Ferit Kaja, 
të angazguar me lëvizjen antifashiste. Çeta e Gollobor-
dës ka qenë pjesëmarrëse në krijimin e Batalionit të Di-
brës, sepse Ahmeti e njihte artin ushtarak të kohës dhe 
e ndiente nevojën e organizimit të luftës në formacione 
më të mëdha luftarake. Ahmeti e zgjodhi Fshatin Gjoricë 
e Epërme si vend më të sigurtë, për krijimin e Batalionit 
të Dibrës, për shkak të in uencës që kish krijuar çeta e 
Gollobordës në këtë fshat, si dhe të lidhjeve të shumta 
familjare e fare snore, miqësore e shoqërore, që kishte 
ai. Çeta partizane e Gollobordës u bë një nga çetat më 
luftarake të levizjes nacional çlirimtare në Dibër dhe kreu 
një seri aksionesh. Në majë të vitit 1943 si çetë parti-
zane menjëherë pas riorganizimit kreu aksionin e parë 
në Drenok kundër një autokolone që po shkonte për në 
Strugë.

Çeta e Gollobordës ka marrë pjesë në shumë luftime 
si në aksionet për çlirimin e Trebishtit, të Ostrenit, të 
Kërçovës, të Debërskës, të Kosovrastit dhe të Izvorit, të 
rrugës Dibër-Strugë, Spas e Sollokiç, Reshane, si dhe në 
luftimet për çlirimin e mbrojtjen e Zerqanit, në luftimet 
për çlirimin e Dibrës së Madhe dhe të Peshkopisë.

Ahmet ka qenë i pranishëm në dorëzimin e Shtabit 
të Divizionit italian “Firencia” dhe qe ngarkuar të dre-
jtonte forcat e Çetës së tij dhe të një pjese të Batalionit të 
Martaneshit për ruajtjen e rendit dhe qetësisë në Dibër 
të Madhe, për t’i mbrojtur nga disa banda të panjohura, 
që ishin organizuar për të bërë vjedhje e shkatërrime të 
qytetit.

 Gjatë udhëtimit për në Peshkopi Çetës së Ahmetit 
i bëjnë dy prita, një në Maqellarë. Por këtë pritë e ka-
lon pa kon ikt, sepse forcat kundërshtare ulin armët, 
kur informohen, se po kalojnë forcat e Ahmet Camit nga 
lidhjet e shumta miqësore e familjare. Prita e dytë iu bë 
në mbrëmje në Qenok. Aty Ahmeti përdori një taktikë të 

ndezjes së zjarreve në kodër të Qenokut, ndërsa forcat e 
Çetës kaluan në pjesën anësore të kodrës së Qenokut pa 
pësuar asnjë përpjekje e dëme. Ne Peshkopi Çeta par-
tizane e Gollobordës vendoset në Dobrovë. Në mesnatë 
i jepet urdhër të kalonë në Staravec. Në krah të  Çetës 
se Gollobordës ishte vendosur Çeta serbo-malazeze prej 
45 vetësh. Pse duhej të ishte ajo Çetë brenda ku jve të 
Shqipërisë???!!!

Në këto luftime mbetën të vrarë partizani Lil Hasa, mi-
tralieri partizan italian, Salvadore si dhe u plagos rëndë 
komandanti i saj trim, Ahmet Cami, i cili pas disa ditësh 
ndërroi jetë nga plagët e luftës më 30 Tetor në spialin e 
Tiranës, duke dhënë një shembull trimërie dhe heroizmi. 
Në luftën e Peshkopisë u plagosën edhe partizanë të tjerë 
të çetës si Esat Cami, Asllan Zeneli, Hidër Manjani dhe 
Bajram Toçi. Kjo çetë në luftimet për mbrojtjen e qytetit 
të Peshkopisë u dëmtua shumë.

Ahmet Cami dha për Luftën Antifashiste Nacion-
al-çlirimtare, për lirinë dhe pavarësinë e Atdheut gjithç-
ka kishte. Ai shkriu të gjithë pasurinë e tij, duke dhënë 
edhe jetën. Akti i heroizmit të Ahmetit dhe të shokëve 
të tij, e frymëzuan çetën e Gollobordës, për ta vazhduar 
më me guxim e heroizëm luftën për çlirimin e Shqipërisë 
nga pushtuesit nazistë. Amaneti i tij i fundit për çetën ka 
qenë, për ta vazhduar luftën kundër pushtuesve të ven-
dit, për të siguruar vëllazërimin e të gjithë shqiptarëve, 
për të evituar vëllavrasjen, që përpiqeshin të nxisnin el-
ementë të ndryshëm kollaboracionistë me nazifashistët 
apo me jugosllavët. Populli i kësaj krahine e ngriti lartë 
emrin e Ahmet Camit, duke e vazhduar më me vrullë 
luftën, duke e përjetësuar në disa këngë popullore, si 
dhe duke e quajtur çetën partizane e Gollobordës “Çeta 
Ahmet Cami”.  

Duke folur në Berat më 21.X.1944 përfaqësuesi i 
Dibrës, Haki Stërmilli, ndër të tjera do të theksonte: 
“Dibra mburret dhe krenohet pse pat edhe shumë bur-
ra që e nderuan, pat djelm të shquar që iu kushtuan 
altarit të lirisë, ndër të cilët Ahmet Cami e shumë të 
tjerë që e puthën vdekjen me kangën e lirisë në gojë.” 
(A.Q.Sh.,F.40/AP,V.1944,D.23, .32).

Skënder Menzelxhiu në botimin e tij “Ditar Partizan” ( 
Gusht 1944-Maj 1945 )- Tirane 1977 shkruan:“…Trimat 
partizane s’u tremben as nga plumbat as nga vdekja.  
Shoku yne Ahmet Fehta Cami nga Viçishti, komandan-
ti trim i rrallë i çetës së Gollobordës, që u bë tmerr për 
shkelësit dhe tradhëtarët, megjithse i plagosur rëndë, në 
pamundësi që të  iste se plumbi  gjakatar i kish rrëm-
byer e prishur nofullën dhe gojën, me laps e letër në dorë, 
gjallërisht, me besim të patundur në  toren tonë, vazh-
donte të komunikonte me shokët e tij, jepte pororsira që 
t’i binin armikut e mos ta linin të qetë derisa të shpor-
resh, shkruante fjalet e tij te fundit “ Te rroje Shqiperia 
e lire! “(Fl.2 )

Pas rënies së Ahmetit kjo çetë u inkuadrua në for-
macionin e Brigadës së 18 S dhe ka kryer edhe shumë 
luftime të tjera, deri në çlirimin e plotë të Shqipërisë.

Në listën e Komitetit Ekzekutiv të KP të rrethit të 
Dibrës, që i dërgohet Presidiumit të Kuvendit Pop-
ullor me 30.1.1984, është shënuar emri i Ahmet Fetah 
Cami si Dëshmor i Atdheut i shpallur me Vendim Nr. 
50 të Komitetit Ekzekutiv të KP tërrethit të Dibrës me 
30.6.1972.

Ahmet Cami për kontributin e dhënë në luftën Nacio-
nalçlirimtare, iu akorduan menjëherë Medalja e Kujtim-
it, Medalja e Trimërisë dhe Medalja e Çlirimit. Ndërsa në 
vitin 1966 dhe 1967 nga rrethi i Dibrës i është propozu-
ar dy vite rrjesht Presidiumit të Kuvendit Popullorë që 
Ahmet Camit t’i jepej titulli”Hero i Popullit “ për qëndrim 
patriotik dhe heroik gjatë luftës Nacionalçlirimtare. Por 
ky titull nuk iu dha, sepse qe cilësuar si nacionalistë nga 
jugosllavët dhe në Shqipëri nga Haxhi Lleshi, i cili e sul-
moi Ahmetin edhe të vdekur si dhe familjen e tij deri sa 
ndërroi jetë vetë.

Me Vendimin Nr.5, datë 27.12.2002, të Komisionit 
Qëndror të Statusit “Dëshmor i Atdheut”  rmosur nga 
Kryetari i Komisionit dhe Nënkryeministri i Republikës 
së Shqipërisë, i jepet “Çerti kata e Dëshmorit të Atd-
heut”.

Po mbushen 78 vjet që kur Ahmet Cami u vra në 
mënyrë enigmatike, megjithatë jehona e emrit dhe e 
bëmave të tij vijon të jetë e gjallë, jo vetëm në zonën e 
Dibrës e të Gollobordës, ku ai luftoi kundër pushtuesit 
fashist. Porreti i luftëtarit  ton tipare edhe më të qarta 
nga copëzat e ditarit që vetë Ahmet Cami mbante.Një 
histori që përfshin jo vetëm familjen Cami, e cila iu kush-
tua e gjitha Lëvizjes Antifashiste, por një fshati të tërë, që 
u burgos nga fashistët. Ahmet Fetah Cami, dëshmor i 
atdheut me përmasat e Heroit ishte dhe mbetet një nga 
 gurat emblematike të Luftës Antifashiste Nacionalçlir-
imtare. Madhështinë e tij e rrit qoftë edhe fakti i vrasjes 
enigmatike nga espnentë të Çetës serbo-malazeze që ve-
pronte në mënyrë sporadike edhe në Dibër 78 vjet më 
pare.
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Nga Besnik GJONBRATAJ

P ara disa ditësh është ndarë 
nga jeta në moshën 94 vet-
erani Xhelo Dautaj ( Miftari) 

i njohur në rretin e Matit ku punoi 
e jetoi familjarisht më shumë se 30 
vjet. Së bashku me bashkëshorten 
Nika Dautaj (Tresta) kanë dhënë 
një ndihmesë në zhvillimin dhe për-
parimin e asaj zone, brenda kohës 
që jetuam.

Xhelo Miftar Dautaj lindi më 2 
janar 1927 në Kallarat të rrethit të 
Vlorës nga prindërit Miftar e Selime, 
të cilët të dy rridhnin nga familje 
me ndjenja të theksuara atdhetare 
e liridashëse.

Xhelua ka një kontribut shumëv-
jeçar në interes e dobi të familjes, 
shoqërisë, vendlindjes dhe me 
gjerë. Aktiviteti i tij fillon që pionier 
në Luftën Antifashiste Nacionalçlir-
imtare, fillimisht si pjesëmarrës në 
Çetën Territoriale “Mumin Selami” 
e pastaj pjesëtar i Brigadës së Tetë 
Sulmuese.

Me çlirimin e vendit kontributi i 
tij nisë me punë rinie e partie për 
rindërtimin e vendit, duke filluar në 
Kurvelesh, Tepelenë, Gjirokastër, 
Tiranë, e sidomos kontributi i tij 
mëse 30 vjeçar së bashku me bash-
këshorten Nika Treskën, në rrethin 
e Matit.

Xhelua edhe pse punoi në rrethe 
të ndryshme të vendit kishte dhe 
shprehte një dashuri të madhe për 
vendlindjen, Kallaratin.

Xhelua ishte një njeri gojëëm-
bël, i dashur, i kulturuar, njeri 
me virtutet e cilësitë më të mira, 
i cili kudo ku punoi e jetoi, famil-
jarisht, justifikoi origjinën e tij të 
labërisë. Njeri që së bashku me 
bashkëshorten Nikën do të mbahen 
mend nga njerëz të ndryshëm që i 
njohën në jug e veri për sinqerite-
tin, besnikërinë dhe përkushtimin 
ndaj njerëzve të thjeshtë dhe sho-
qërisë në përgjithësi.

Pas daljes në pension Xhelua u 
kthye me banim në Vlorë dhe vitet 
e fundit të jetës i kaloi pranë vajzës 
së.madhe Arianës në Fier.

Ai ka dhënë një kontribut të vyer 
në Organizatën e Veteranëve të 
LANÇ-it, shoqatën “Labëria” e  sho-
qatën tonë “Kallarati”, me botime 
në organe të ndryshme.

Për kontributin e tij në punë e 
shoqëri Xhelua është vlerësuar me 
një sërë dekoratash e medaljesh të 
luftës e të punës.

JETËSHKRIMI

Xhelo Miftar Dautaj lin-
di më 2 janar 1927 në 
Kallarat të rrethit të 

Vlorës nga prindërit Miftar e Selime, 
të cilët të dy rridhnin nga familje 
me ndjenja të theksuara atdhetare 
e liridashëse. Gjyshi i tij, Daut 
Abazi dhe djali i tij i madh, Bilbi-
li, patën luftuar me armë në dorë 
më 1914 kundër andartëve grekë që 
dogjën fshatin e Kallaratit. Po kësh-
tu edhe dy djemtë e tjerë Miftari e 

Xhelua ka një kontribut shumëvjeçar në interes e dobi të familjes, shoqërisë, vendlindjes dhe me gjerë

Rrugëtimi në jetë i veteranit 94 vjeçar Xhelo Dautaj

Shabani morën pjesë në Luftën e 
Vlorës më 1920 në përbërje të çetës 
së Kallaratit.

Kjo familje, ashtu si i gjithë fsha-
ti i Kallaratit dhe zona e Labërisë u 
lidh që në  llim me lëvizjen Naciona-
lçlirimtare. Vetë Xhelo, më 5 shkurt 
1943 u pranua në radhët e Rinisë 
Antifashiste dhe u fut menjëherë në 
përbërje të çetës  territoriale “Mumin 
Selami”. Shtëpia e tij në atë kohë 
ishte bazë lufte. Më 20 korrik 1943 
mori pjesë në Kuvendin e Kallaratit, 
ku burrat e fshatit u betuan “Luftë të 
paprerë  kundër fashizmit deri çlir-
imin e plotë të vendit”. 

Më vonë bashkë me shumë bash-
këfshatarë u rreshtua partizanë në 
Brigadën e Tetë Sulmuese, që u for-
mua në Sheper të Zagorisë më 25 
prill 1944. Në këtë brigadë mori pjesë 
në të gjitha luftimet që ajo zhvil-
loi kundër forcave gjermane e atyre 
balliste si në Sopik të Pogonit, gjatë 
gjithë operacionit armik të qershorit 
1944, në sulmim për çlirimin e Gjiro-
kastrës më 28 korrik 1944, në sulmin 
për çlirimin e Konispolit më 24 gusht 
1944, në Urën Vajgurore, Kuçovë në 
Qafën e Sqepurit, në luftën për çlir-
imin e Tiranës më 17 nëntor 1944 
etj. Gjithashtu ka marrë pjesë edhe 
në luftimet në ish - Jugosllavi, ku 
brigada e tetë mori pjesë në përbërje 
të divizionit të gjashtë në ndjekje të 
armikut edhe matanë ku jve tanë, 
por që jetonin shqiptarë. Atje gjatë 
luftimeve në Tuz së bashku me disa 
shokë u sëmur rëndë me ftohje dhe 

e sollën në spitalin e Shkodrës. Pas 
daljes nga spitali donte që t’i bashko-
hej përsëri brigadës, por ajo ishte lar-
guar shumë, rrugët ishin të zëna me 
dëborë, gjuhën nuk e dinte, ushqim 
e veshmbathje nuk kishin, kështu që 
vendosi të mos shkonte dhe më pas i 
shpërndanë në reparte të ndryshme. 
Xhelon e caktuan  në kompaninë e 
shtabit të korpusit të tretë. 

Aty gjeti dhe u njoh me shumë 
shokë nga Lumi i Vlorës dhe krahina 
e Labërisë. 

Pasi lufta kishte përfunduar, më 
8 shkurt 1945, u lirua nga ush-
tria dhe në mëngjesin e datës 10 
shkurt 1945 arriti në vendlindje në 
Kallarat, pranë nënës dhe njerëzve 
të tij të dashur për të cilët malli e 
kishte marrë aq shumë. 

Më pas kreu detyrën e sekretar-
it të rinisë së nënprefekturës Kur-
velesh ku punoi 8 muaj pa u lod-
hur vullnetarisht  dhe në kushte 
të vështira. Puna me organizatën e 
rinisë shkëlqeu.

Në muajin nëntor të vitit 1945 
transferohet në Tepelenë në detyrën 
e sekretarit organizativ të komitetit 
të rinisë, ndërsa në mars 1947 në 
Gjirokastër në detyrën e instruk-
torit të komitetit të rinisë të qarkut. 
Në qershor 1947 kthehet përsëri në 
Tepelenë tashmë në detyrën e sek-
retarit të parë të rinisë së rrethit, 
ku punoi 7 vjet. Këto ishin vite të 
bukura e të zjarrta, ku rinia merrte 
pjesë në shumë aksione për rindër-
timin e vendit të shkatërruar nga 

lufta, në ndërtimin e hekurudhave 
e rrugëve anembanë Shqipërisë.

Në vitin 1951-1952 vazhdoi stu-
dimet në shkollën njëvjeçare të 
partisë në Tiranë. Aty u njoh me 
Nika Treskën, një vajzë me origjinë 
nga Korça e banim në Tiranë, me 
të cilën u martua dhe krijuan një 
familje solide.

Me mbarimin e shkollës, Nikën 
e emëruan instruktore në Komite-
tin Qendror të Partisë, ndërsa Xhe-
lon përsëri në Tepelenë, sekretari i 
parë i komitetit të rinisë në detyrën 
e mëparshme. Në kohën që ishim të 
fejuar dhe mendonim si të krijonim 
familjen e re, edhe Xhelon e trans-
ferojnë në Tiranë në Komitetin Qen-
dror të Rinisë, instruktor për qarqet 
Shkodër, Kukës, Dibër dhe pas disa 
kohësh e zgjodhën në udhëheqjen 
më të lartë të rinisë. Më vonë edhe 
Nikën e sollën në Komitetin Qen-
dror të Rinisë, shefe seksioni. 

Vitet 50-60 ishin vitet që kuadrot 
që ishin me punë në Tiranë shpesh u 
kërkohej që vullnetarisht të shkonin 
të punonin në rrethet e tjera krye-
sisht në zonën verilindore. Nikës 
dhe Xhelos ju kërkua të shkonin në 
rrethin e Matit, Nika përgjegjëse e 
gruas, Xhelo sekretar i komitetit të 
rinisë. E pranuan me dëshirë, edhe 
pse familjarisht duhej të zhvendose-
shin atje së bashku me dy vajzat që 
kishin në atë kohë, Arianën 3 vjeçe 
dhe Afërditën 4 muajsh. Në fillim të 
vitit 1958 u vendosën me banim në 
qytetin e Burrelit, i cili në atë kohë 
nuk kishte drita, ujë dhe as rrugë. 
Në Mat populli i priti mjaft mirë. Aty 
gjetën mikpritje, bujari e solidaritet 
të ngrohtë e vëllazëror. 

Duke qenë me punë në Burrel 
në vitin 1963 kreu shkollën e par-
tisë. Në vitin 1965 u diplomua për 
shkencat politiko-shoqërore. Në 
vitin 1973-1974 vazhdoi studimet 
po në shkollën e partisë për filo-
zofinë. Kryerja e këtyre shkollave 
dhe kualifikimet e bëra  ndihmuan 
në formimin e tij si intelektual dhe 
drejtues i asaj kohe, e bënë që të 
jetonte më afër shqetësimeve, hal-
leve dhe problemeve të njerëzve.

Në vitet 1977-1980 shkoi vull-
netarisht, sekretar partie në 
Kurdari-Gurrë, një ekonomi me 8 
fshatra e 10.000 banorë. 

Për punën e mirë dhe rezultatet 
e arritura, në vitin 1981 kthehet 
përsëri në Burrel në Komitetin e 
Partisë, ku qëndroi deri në daljen në 
pension, bile edhe një vit më tepër. 

Tridhjet vitet që punoi e jetoi në 
Burrel për Xhelon ishin vitet më 
të mira të jetës së tijme, të bash-
këshortes, por edhe të fëmijëve.

Pas më se 30 vjetësh pune e 
banimi në Burrel, në vitin 1988, 
pasi doli edhe në pension, në kohën 
që edhe vetë matjanët filluan të 
lëvizin e të ndërtojnë jetën në qytete 
të tjera të Shqipërisë e sidomos 
edhe jashtë vendit, edhe Xhelo lu 
kthye në Vlorë në qytetin e tij, me 
arsyen e vetme që kohën e mbetur 
të jetës të ishte më afër njerëzve të 
familjes e të afërmëve të tij. 
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Brigada IX-të Sulmuese u formua në katundin 
Lozhan të Gorës, qarku i Korçës, më 16 tetor 1944. 
Shtabi i brigadës ishte i përbërë nga Irakli Bozo, ko-
mandant; Mihallaq Ziçishti, komisar; Petro Papi; zv/
komisar; Meleq Babani, përgjegjës rinie dhe Vangjel 
Marko intendent.

Kjo brigadë u krijua me qëllimin e shtimit të ve-
primeve ushtarake në zonën e Korçës. Detyra ishte 
të eliminonte autokolonat armike që lëviznin në ak-
sin Janinë-Korçë-Manastir-Follorinë, Korçë-Pogra-
dec-Tiranë, por detyra më e rëndësishme ishte çlir-
imi i qyteteve të Korçës, Ersekës dhe Bilishtit. Me 
marrjen e këtyre qyteteve armikut i priteshin rrugët 
e komunikacionit dhe paralizohej tërheqja e ushtrisë 
gjermane nga Greqia për në Jugosllavi nëpërmjet 
territori shqiptar.

Urdhri për krijimin e brigadës u dha nga Shtabi 
i Përgjithshëm i Ushtrisë Nacionalçlirimtare. Në për-
bërje të tij u caktuan batalione me përvojë në luftë 
kundër pushtuesve. Brigada kishte një armatim që 
dispononte e gjithë ushtria shqiptare në atë mo-
ment, ajo kishte armë të dhuruara nga populli, por 
edhe nga ndihmat aleate të hedhura me parashutë, 
si armë automatike, por që nuk plotësonin të gjithë 
numrin e pjesëtarëve të brigadës. Brigada ishte e 
pajisur me shërbim shëndetësor. Pranë shtabit të 
brigadës qëndronte një mjek dhe 2-3 infermiere vull-
netare. Pas ngritjes së Shtabit Operativ për çlirimin 
e Korçës, Brigada IX, që përbënte dhe një nga forcat 
kryesore pjesëmarrëse në operacion, kishte në për-
bërje të saj 1580 partizanë. E gjithë forca partizane 
në zonën e Korçës arrinte në 3000 veta, po të shto-
hen këtu edhe partizanët e Brigadës II me 1150, dhe 
brigada e XX-të me 430. Këtu mund të shtojmë edhe 
forcat guerile që vepronin brenda në qytete, si në 
Korçë dhe Bilisht, të cilat arrinin në rreth 1000 vetë.

Forcat armike që kontrollonin zonën e Korçës 
ishin më të pakta në numër, por të pajisura dhe 
mbështetura në tanke dhe artileri. Këto forca armike 
kishin nën kontroll vetëm rrugët kryesore dhe duhej 
të siguronin tërheqjen e forcave gjermane nga Greqia 
në Jugosllavi, e cila përbëhej nga Korparmata e 21.

Në bazë të urdhrave të Shtabit të Operacionit, 
batalionet e brigadës morën të gjithë detyra të 
ndryshme në zona të ndryshme në bashkëpunim me 
batalionet e brigadave ndihmëse. Batalioni I u cak-
tua të asgjësonte garnizonin e Kolonjës dhe Leskov-
ikut. Batalioni i II-të duhej të kontrollonte disa prej 
katundeve që kishin pranë rrugën automobilistike 
Qafë e Qarrit-Korçë. Batalioni III duhet të sulmonte 
garnizonin e Bilishtit dhe të kontrollonte ku rin në 
zonën e Kapshticës. Batalioni IV në bashkëpunim me 
batalionin e I të brigadës së II duhej të sulmonte gar-
nizonin e qytetit të Korçës dhe çlirimin përfundimtar 
të qytetit. Disa prej tyre edhe u diktuan në momentin 
kur dhe do të zinin pozicionet e luftimit, ata u go-
ditën nga zjarri i artilerisë armike. Katër batalionet 
e brigadës u vendosën sipas urdhrit në pozicionet e 
caktuara. Të parët që u ndeshën me forcat armike 
ishin partizanët e batalionit I, të cilët mundën të fu-
teshin thellë në linjat armike.

Nga Janina po tërhiqej një autokolonë e madhe 
me gjermanë, të cilët rrugës do të mblidhnin edhe 
disa nga garnizonet që kishin në Leskovik, Korçë 
dhe Bilisht. Kjo autokolonë u sulmua nga batalioni 
I i Brigadës IX në bashkëpunim me batalionin II të 
Brigadës II. Lufta ishte e ashpër, me sulme e kundër-
sulme, por falë errësirës, autokolona arriti të dalë 
nga rrethimi dhe të largohet në drejtim të Korçës. Ky 
largim i gjermanëve lejoi që forcat partizane të futën 
në qytetet e Leskovikut dhe Ersekës.

Në mesin e tetorit forcat partizane kishin nën 
kontroll të gjithë krahinën e Kolonjës, në dorë të tyre 
kishin rënë shumë materiale ushtarake të lëna nga 
armiku në ikje e sipër.

Të katër batalionet raportonin suksese në zonat 
ku ishin caktuar. Ato  lluan sulmin kundër forcave 
gjermane që gjendeshin të pozicionuara jashtë 
Korçës, duke pasur sukses dhe duke shkaktuar 
panik midis armikut. Kjo bëri që ato të tërhiqeshin 
në mënyrë të çrregullt drejt Korçës. Batalioni i katërt 
tentoi me sukses edhe bllokimin e rrugës Korçë-Po-

Më 4 Tetor 1944 u krijua në Bicaj të Kukësit Briga-
da e 24-Sulmuese Partizane.

Kjo datë do të kujtohet brez pas brezi si dita e kri-
jimit të formacionit më të madh luftarak të krahinës 
së Lumës një ngjarje e shënuar, jo vetëm për popullin 
e Kukësit, por edhe për Luftën Antifashiste Nacional 
Çlirimtare të popullit tonë. Kukësianët janë shquar në 
historinë shumë shekullore të popullit shqiptar, për 
ideale të larta patriotike dhe dashurinë e madhe për 
atdheun ku kanë dhënë jetën me dhjetra luftëtar e pa-
triot. Nga gjiri i Kukësianëve kanë dalë luftëtarë trima 
që e sakri kuan edhe jetën, që nga Ramadan Zaskoci, 
Hasan Kërxhaliu - Hero i Popullit, deri tek dëshmori i 
fundit i luftës së Kosovës, Halit Coka, duke kontribuar 
për këto ditë lirie që jetojmë e gëzojmë ne sot.

Përulemi me mirënjohje e nderim përpara veprës së 
dëshmorëve e luftëtarëve të lirisë të Brigadës 24-sul-
muese partizane: Abaz Peposhi, Dan Shahu, Elmaz 
Ademi, Gani Duraku, Hakik Gjici, Idriz Gafurri, Mak-
sut Rexhepi, Nuredin Braha, Osman Qenami, Rama-
dan Kotarja, Sabri Gjici, Sadik Palushi, Xheladin Mici, 
Vehbi Shehu, Sherif Smana, Imer Mata, Isuf Seferi, Is-
lam Xhahu, Emri Halilaj, Hasan Lika Gani Onuzi, Hy-
sen Koka, Halil Hasa, Ibrahim Lleshi, Mahmut Neçi, 
Musli Halilaj, Ramadan Kaculi Rustem Shehu.

Mirënjohje e nderim për drejtuesit e kësaj Brigade, 
komandantin Ndreko Rino, hero i popullit dhe komis-
arin birin e Bicajve dhe Kukësit Abedin Shehu.

E vërteta e luftës Nacional-Çlirimtare e popullit 
shqipëtar as mund të mohohet, as mund të errëso-
het. Asnjë kontribut tjetër nuk mund të sillte çlirimin 
e Shqipërisë pa luftën e ushtrisë nacional-çlirimtare, 
ishte kjo luftë e partizanëve shqipëtarë që e vendosi 
Shqipërinë në anën e duhur të historisë dhe në krahun 
e aleancës më progresiste të kohës.

“Pas ngritjes së Shtabit Operativ për çlirimin e Korçës, Brigada IX-të kishte në përbërje të saj 1580 partizanë

Brigada e IX-të S luftoi 
heroikisht për 

çlirimin e Korçës

gradec, kjo i detyroi forcat naziste të mos kishin 
asnjë komunikim me forcat jashtë, duke shuar edhe 
shpresën për ndonjë ndihmë të mundshme. Ky ishte 
një sukses në fushën e betejës për dy brigadat që 
organizuan sulmin. Sukses ishte edhe për koman-
dën e brigadës, e cila kishte vetëm pak kohë që ishte 
krijuar.

Në bashkëpunim me Brigadën II, Brigada IX iu 
afrua lagjeve të jashtme të Korçës. Menjëherë mbi 
qytet  lluan sulme të organizuar me qëllim shqetë-
simin e armikut. Duke e zgjatur vijën e luftës, par-
tizanët po ngushtonin rrethimin e armikut. Të gjen-
dur në dëshpërim gjermanët tentonin të tërhiqeshin 
prapa, andej nga kishin ardhur, nga ku ri grek. 
Forcat zbuluese partizane mundën të lokalizojnë 
saktësisht vendosjen e armikut dhe mënyrën se si 
mbroheshin. E gjithë kjo u arrit në bashkëpunim me 
forcat guerile që ndodheshin në qytet. U dha urd-
hër që rrethimi të ngushtohej edhe më shumë, forcat 
partizane intensi kuan sulmet, ato arritën deri në 
pazarin e qytetit, duke u ndeshur dhe trup me trup 
me gjermanët.

Kjo i detyroi gjermanët që ta përqëdroni çarjen 
e rrethimit në një pikë, verilindjen. U përdorën të 
gjitha armët e mundshme, që nga artileria dhe au-
toblindat. Ata  lluan të hidhnin në erë shumë pika 
strategjike të qytetit, por sidomos edhe depon e mu-
nicioneve shpërthimi i së cilës shkaktoi një gjendje 
alarmi. Gjermanët kishin lënë vetëm një shteg për 
t’u tërhequr, shteg, i cili u bllokua menjëherë nga 
forcat partizane. Vetëm një pjesë e tyre mundi të 
shpëtojë dhe të largohet nga qyteti. Pjesa tjetër u vra 
ose u kap rob nga partizanët. Ky ishte edhe sulmi i 
fundit i partizanëve, të cilët mundët ta çlironin për-
fundimisht qytetin e Korçës. Mbetej të bëhej edhe 
çminimi i zonave të pashpërthyera, operacion që u 
krye në bashkëpunim me njësitet guerile të qytetit. 
I gjithë qëllimi i gjermanëve ishte të hidhej në erë 
qyteti i Korçës, që forcat naziste të kishin mundësi 
të largoheshin të pa shqetësuara.

Menjëherë forcat partizane dhe më saktësisht 
batalioni I i brigadës së IX dhe ai I i brigadës së II, u 
vunë në ndjekje të forcave armike. Forcat partizane 
iu drejtuan qytetit të Bilishtit, i cili mbahej akoma 
nga forca naziste. Qyteti u rrethua, por partizanët 
u gjendën përballë një sulmi të artilerisë armike. 
Pas shumë përpjekjesh partizanët i detyruan gjer-
manët të tërhiqeshin nga pozicionet e zjarrit dhe 
të strukeshin në kazermat e qytetit. I gjithë sulmi 
vazhdoi tërë natën e 25 tetorit duke i bërë gjermanët 
të tërhiqeshin drejt ku rit grek.

Edhe pse dolën nga ku ri shqiptar gjermanët u 
ndoqën dhe u sulmuan duke u shpartalluar për-
fundimisht. Partizanët e Brigadës IX u futën dhe 
ndihmuan popullin grek nga forcat gjermane, në ka-
tundet Drenovon. Operacionet për çlirimin e Korçës 
u kryen në një kohë të shpejtë. Kjo ishte rezultat i 
bashkëveprimit me batalionet e tjera të Brigadës II. 
Populli i Korçës iu rezervoi një pritje të madhe par-
tizanëve kur këta u futën në qytet për nder të tyre u 
organizuan koncerte e festime. Populli i Korçës doli i 
gjithi nëpër rrugë dhe festoi me partizanët çlirimin e 
qytetit. Kori i qytetit për nder të kësaj ngjarjeje kën-

Gjatë betejave për çlirimin e Kukësit, Tiranës dhe 
Shkodrës ranë heroikisht 43 dëshmorë

Brigada e 24- sulmuese 
partizane me histori 

të lavdishme

doi këngë patriotike, sidomos një këngë e cila ishte 
përgatitur posaçërisht për këtë ditë.

Por shfaqje të tilla gëzimi kishte edhe në qytetet 
e tjera si Bilishti dhe gjithë qarkun e Korçës, të cilat 
zgjatën tërë natën deri në mëngjes.

Menjëherë pas çlirimit të qarkut të Korçës, me 
urdhër të Shtabit të Përgjithshëm, dy nga batalionet 
e brigadës IX u vendosën në mbrojtje të qytetit të 
Korçës dhe dy të tjerë në mbrojtje të qytetit të Bilish-
tit. Detyrë ishte edhe mbrojtja e ku rit me Greqinë, 
e cila po mbante një qëndrim agresiv ndaj popullit 
shqiptar sidomos çamëve. Pas qetësimit të gjendjes 
forcat e Brigadës IX, që tashmë kishin hyrë në për-
bërje të Divizionit të IV, morën urdhër të largohen 
nga qarku i Korçës dhe të vendosen në Shqipërinë e 
Mesme në rajoni Krujë-Ishëm-Kavajë.
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“Njerëzit e bëjnë historinë 
dhe ajo u shkon pas. Ndue 
Logu, për shembull…nuk 
e ka ende të shkruar his-
torinë e tij nga gazetarët 
e shkrimtarët.Po pena e 
kohës as ndryshket, as 
harron të shkruajë për at-
dhetarë si Ndue Logu…”

HYSNI MILLOSHI 

NGJARJE NË POLIGON
Ajo ishte një ditë si gjithë të tjerat. Një 

ditë e mezit të shtatorit, me një diell që 
me kalimin e orëve  llonte e ngrohte më 
shumë. Në poligonin e qitjes në Farkë të 
Tiranës ishte një ditë e zakonshme qitje-
je luftarake me granata dore. Qitje të tilla 
ishin normale dy herë në muaj dhe bënin 
pjesë në përgatitjen e rregullt luftarake të 
ushtarëve e kuadrove të regjimentit. She-
  i Armatimit të Regjimentit, o ceri Ndue 
Logu, drejtonte qitjen në poligon. Kishin 
 lluar që në mëngjes, kur dielli sapo ishte 
ngritur mbi kreshtën e Malit të Dajtit 
dhe ngrohte me rrezet e tij atë luginë të 
ngushtë, të rrethuar me kodra të buta të 
pyllëzuara kryesisht me shqopë. Përmes 
kodrave, buzë një përroi të vogël, gjarpëro-
nin transhetë luftarake, që i bënin të 
padukshëm ushtarët gjatë lëvizjeve në 
orët e stërvitjes.

Ushtarët vinin njëri pas tjetrit në pozi-

KUSHTUAR PILOTIT DËSHMOR NDUE LOGU

SHQIPONJA E DUKAGJINIT
cionin nga ku do të hidhnin granatat e 
dorës në drejtim të objektivit të vendo-
sur brenda një rrethi të bardhë. Synimi 
ishte për ta hedhur brenda atij rrethi, 
pasi kishte siguri më të plota preçizioni në 
asgjësimin e armikut. Granatat e vërteta 
luftarake shpërthenin me zhurmë e ush-
tarët uleshin në transhe për të mënjanuar 
rrezikun e goditjes nga ci at vdekjepru-
rëse. Ndue Logu, i ndiqte ata me vëmend-
je, me përkujdesje, me seriozitet e rreptësi 
për zbatimin e rregullores dhe të kushteve 
të sigurimit në poligon. Ai kishte punuar 
për 25 vjet si pilot dhe si kuadër drejtues i 
regjimentit të helikopterëve në Farkë. Por, 
pas 25 vjetësh, gjatë  një vizite mjekësore, 
mjeku i dha një lajm të papritur e të hid-
hur për të: Nuk duhej të  uturonte më. 
Nuk kishte asgjë për t’u shqetësuar në 
gjendjen e tij shëndetësore në përgjithësi, 
por pas kaq vitesh në ajër, disa parametra 
 zike nuk janë më në lartësinë që kërkon 
një mision i tillë. E priti me hidhërim, por 
duhej të bindej. Kushtet e punës në avia-
cion e kërkonin edhe këtë.  Kur doli jashtë 
në oborr, sytë vetvetiu i shkuan nga qiel-
li, ku ai ishte mësuar të ngjitej sikur 
konkuronte me shqiponjat. E në mend-
je i erdhën fjalët e Leonardo Da Vinçit: 
“Njëherë ta keni provuar  uturimin dhe 
do të ecni tërë jetën me sytë në qiell”. Për 
të mos u ndarë nga regjimenti, kolegët 
e ushtarët, pranoi të mbulonte detyrën 
ushtarake që kryente tani.

Ora po shkonte 11. Bulëza djerse  l-
lonin të dukeshin në ballin e ushtarëve 
me uniformë, por edhe të komandantit të 
tyre. Dielli i shtatorit dhe uniforma e bënin  
punën e tyre. Ishte radha e një djaloshi 
19-vjeçar, pak i ndrojtur nga natyra. Ishte 
i fundit që do të kryente qitjen. Ndueja 
i rrinte afër, instruksionet e këshillat e 
momentit, si për secilin. Shokët, të gjithë 
djem të rinj, 19 – 20 vjeçarë, ishin fare afër 
e ndiqnin me vëmendje shokun e tyre që 
do kryente qitjen. Ai, mori nga pozicioni i 
zjarrit granatën dhe ja hoqi sigurecën. Në 
fraksione sekonde duhej ta hidhte atë dre-
jt objektivit armik. Por në momentin kur 
shtriu krahun për ta hedhur, një çast pa-
sigurie, bëri që granata t’i shpëtonte nga 
dora e të binte në tokë. Në dorë i kishte 
mbetur vetëm sigureca. Djaloshi e humbi 
toruan dhe u zverdh në fytyrë. Momente 
paniku dramatik tek fytyrat e shokëve. 
Papritur vdekja ugurzezë ishte shfaqur 
mes tyre e mund t’ua merrte jetën nga 
një sekondë në tjetrin. Sytë e tmerruar të 
të gjithëve ishin drejtuar tek ai objekt në 

formën e një veze e pak më i madh se ajo, 
që mund të shpërthente në mijëra copa e 
t’i godiste për vdekje.

Por, komandanti Ndue nuk e humbi 
gjakftohtësinë. Truri i tij punoi me shpe-
jtësi marramendëse. Nuk mund të hum-
bej qoftë edhe një fraksion sekonde. Jeta 
e atyre djemve 20-vjeçarë ishte në rrezik. 
Ai, si komandant, por edhe si prind, nuk 
mund ta lejonte këtë. Në shtëpi, kur kishte 
dalë në mëngjes, kishte lënë në gjumë dy 
vajzat e tij, ende të vogla, të cilat e prisnin 
me aq dashuri kur kthehej në darkë. Ata 
djem kishin prindër që i prisnin të kthe-
heshin shëndoshë e mirë nga shërbimi 
ushtarak e drithëroheshin për ta. Ko-
mandanti, me shpejtësi të rrufeshme kapi 
për krahu djaloshin e hutuar nga tmerri 
dhe e zhyti në transhe, duke e shmangur 
nga rreziku. Si një shqipe që hidhet pin-
gul mbi gjarpërin, ai u hodh mbi granatën 
që ishte duke plasur. Me trupin e tij të 
lartë prej atleti zuri rrezen midis granatës 

dhe grupit të ushtarëve. Tentoi ta hidhte 
drejt objektivit, por granata plasi pa e 
marrë ende mirë rrugën. Një nga ci at e 
mallkuara gjeti krahërorin e komandan-
tit, duke çarë arterien kryesore të trupit të 
tij, aortën. Ai ra përdhe thuajse pa ndjen-
ja. Gjaku  lloi të vërshonte mbi uniformë 
që nga krahërori. Ushtarët, që i kishin 
shpëtuar rrezikut, u mblodhën të tërë 
rreth trupit të Komandantit. Ai, si nëpër 
gjumë, i hapi sytë me mundim, u hodhi 
një vështrim, ravijëzoi një buzëqeshje dhe 
mezi foli: Gjallë jeni të gjithë? E sytë e tij u 
mbyllën pa pritur përgjigjen…

PËRHERË NË FLUTURIM, NGA 
JUGU NË VERI

Ndue Logu u diplomua si pilot në vitin 
1961. Filloi punë në aviacionin ushtarak 
të Tiranës, në kushte të vështira materi-
ale, sepse u prishën marrëdhëniet poli-

Nga Gjin MUSA
Analist & Botues i dy gazetave 

në Romë

(Vijon në faqen 11)
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HOMAZH

Me 10 shtator 2021 u nda nga jeta Resmi-
je Hoxha. Lindi në Tiranë më 2 shtator 
1928 nga një familje qytetare prej Dibres 

se Madhe. Prindërit e saj, si qindra e mijëra familje 
të tjera, që morën rrugët e kurbetit, u shpërngulën 
nga Dibra prej terrorit dhe masakrat në vitet e Luftës 
Ballkanike dhe u vendosën në Tiranë. Resmija kaloi 
një fëmini të vështirë. Familja e saj mezi mbante fry-
mën me djersë e mund si zejtare . Pushtimin fashist, 
si gjithë populli, edhe familja e saj e Shebekeve e 
priti me urrejtje. Resmija, megjithëse e vogël, u ak-
tivizuar në njësitet  guerile të fëmijevë të lagjes për 
të kryer akte antifashisete. Kështu ajo u bë një nga 
DEBATIKASET e Tiranës. Bashkë me moshatarët e 
saj shpërndante trakte antifashiste. Fashistët dhe 
shërbetorët e tyre nuk e mendonin se një vajzë trup 
vogël “pesë  pare njeri”, do të kryente  kryente akte 
kundër tyre. Kështu ajo shpëtoi jetën dhe njëkohë-
sisht ndihmonte LANCL. Ishte nga debatikesët më 
të vogla, por ishte edhe shumë e shkathtë dhe e 
gatshme për të rrezikuar jetën duke kryer veprimtari 

U SHUA EDHE 
DEBATIKESJA E FUNDIT...

në dobi të LANCL.
Me çlirimin e vendit nga pushtuesit nazifashistë 

e shërbëtorët e tyre Resmija u angazhua ne aksionet 
për rindërtimin e ndërtimin e vendit. Mori pjesë ak-
tive në ndërtimin e veprave të rëndësishme të asaj 
kohe. Kështu ajo është aksioniste për ndërtimin e 
Hidrocentralit të Ulëzes e pastaj të Shkopetit. Këtu 
ajo u njoh me Hajri Hoxhën, një nga dibranët e njo-
hur për luftën antifashiste në Dibër, në batalionin 
“Nazmi Rushiti” e pastaj në Brigadën e 18-të sul-
muese, si një nga kuadrat drejtues të saj. Pas çlirim-
it Hajriu ishte drejtues kryesor i punimeve për ndër-
timin e këtyre  hidorcantraleve në rrethin e Matit. Në 
vitet në vazhdim Resmija ishte një aktiviste e dalluar 
në organizatat e grave në rrethet ku punoi i shoqi, 
Hajriu, si në Shkodër Sekretar i Komitetit të Partisë, 
në  Peëshkopi Sekretar e pastaj, Kryetar i Komitetit 
Ekzek. Në vitet tetëdhjetë Drejtori i Përgjithshëm i 
Kombinatit Poligra k Tiranë.

Hajri e Resmije Hoxha lanë pas një emër të mirën-
johur dhe dy djem e një vajzë, si edhe shumë nipa 

e mbesa e stërnipa e stërmnbesa, që e mbajnë lart 
emrin e prindërve të tyre.

Ne ate kohe te pushtimi fashist, as te mendhen-
jte, as te rinjte, as femijete nuk e dinin se c`ishte ko-
munizmi. Shqiptaret kishin ideal clirimin kombetar 
nga nazifashistet dhe kjo ishte e gjitha, e formuluar 
ne parullen luftarake : “Vdekje fashizmit, Liri e Pop-
ullit”..

SHQIPONJA E DUKAGJINIT

tike, shtetërore e ekonomike me Bash-
kimin Sovjetik. Megjithatë e nisi punën 
me entuziazmin e një të riu që po kurorë-
zonte ëndrrën e tij. Ai u bë një nga pion-
ierët e parë të aviacionit shqiptar. Në vitin 
1965 u krijua reparti i helikopterave në 
Farkë dhe piloti nga Dukagjini, që ishte 
themelues i tij,  lloi punën në atë repart. 
E priti me një gëzim të veçantë  llimin e 
 uturimeve me helikopterët. Tregonte 
një dashuri të veçantë për këta avionë, 
u rrinte gati ditë e natë pranë, shpesh 
sëbashku me mekanikët. Donte t’i njihte 
deri në detajet më të imta, në çdo vegël 
dhe funksionimin e secilës prej tyre, në 
mënyrë që kur të ishte në ajër të arrinte të 
kuptonte se si proçedonte ky funksionim 
gjatë  uturimit. Edhe pilotëve të rinj, që i 
përgatiste vetë, u thoshte shpesh: “Zëreni 
me dorë çdo vidhë e çdo tub, çdo dorezë e 
instrument, se kështu do t’u nguliten më 
mirë në mendje”.  Helikopteri i tij, MI-4, që 
peshonte 7 ton, ishte shtëpia e dytë e tij.
Madje ai kalonte më shumë kohë në he-
likopter e në repart se në shtëpi. Ndueja 
ishte aq  vëmendshëm ndaj cilësive vet-
jake të pilotëve që përgatiste, sa edhe kur 
ndiqte skuadriljen e tyre nga toka  arrinte 
të dallonte cili ishte njëri apo tjetri pilot në 
ajër. Ju drejtohej me fjalë sikur ata ishin 
duke e dëgjuar: Bravo Zhani,…ja edhe 
Luani,…jepi dorezës, jepi o Ta l…

 Në 25 vite ai kreu mbi 5 500  uturime 
e qëndroi mbi 11 mijë orë në ajër. Kur i 
pa këta tregues një gjeneral i NATO-s, tha 
që një karrierë të tillë do ta kishte zili çdo 
aviator edhe i aviacioneve më të mëdha. 
Ndueja startoi nga pistat e Tiranës e të 
Gjadrit, të Vlorës apo Kuçovës, qoftë në 
shërbime ushtarake e më tepër në shër-
bim të popullsisë nga jugu në veri në raste 

vështirësish të ndryshme. Aftësitë e tij prej 
aviatori të sprovuar e cilësitë njerëzore që 
e karakterizonin, i tregojnë me dhjetra e 
qindra episode nga  uturimet e tij. 

JETOI NË QIELL E VDIQ NË QIELL
Le të kthehemi tek ajo ditë shtatori në 

poligon…
Ushtarët, të tmerruar, ishin mbledhur 

rreth trupit të përgjakur të komandantit. 
Ai i mbylli sytë, por njëri nga ushtarët e 
zuri nga dora dhe ndjeu se pulsi i tij rrihte 
akoma.

-Komandanti është akoma gjallë,- u 
thirri ai shokëve. Ata u vunë në lëvizje, la-
jmëruan komandën e regjimentit.Pa nd-
jekur procedurat normale mbi ngritjen e 
helikopterëve në  uturim, trupi i koman-
dantit Ndue Logu u vu menjëherë mbi 
njërin nga helikopterët, që u ngrit me urg-
jencë në ajër për të marrë drejtimin e spit-
alit. Mjeku që ishte afër trupit bënte gjithë 
përpjekjet për ndalimin e gjakut. Minuta 
dramatike. Dukej sikur ai  uturim nuk 
do merrte fund kurrë, megjithëse reparti 
ishte në periferi të kryeqytetit e distanca 
ishte e shkurtër. Kur helikopteri po i afro-
hej hapësirës mbi spital, mjeku shqiptoi 
mes ngashërimit e lotëve:- Mbaroi. Por, 
kuadri Et’tem Mehmeti, nuk besonte. Ai 
e uli avionin në afërsi të spitalit ushtarak. 
E çuan trupin me shpejtësi në sallën e 
operacionit. Por edhe atje përgjigja ishte 
dëshpëruese e tragjike.

Zemra e pilotit trim nga Dukagjini 
kishte pushuar përfundimisht. Ai u rrit 
në ajër, jetoi në ajër dhe vdiq në ajër. 
Kështu vdesin shqiponjat.

Ishte 13 shtatori i vitit 1986. Bash-
këshortja e pilotit trim, Vera, kujton: - E 
kisha përcjellë sa e sa herë mëngjeseve 
kur nisej për të bërë  uturimet e tij të za-
konshme. Tashmë kishte 25 vjet që ishim 

mësuar me këto përcjellje e me pritjet në 
orët e vona të mbrëmjes. Po nuk e di, pse 
atë mëngjes, kur e përcolla deri tek hyrja e 
pallatit ku jetonim, ndjeva një shtrëngim 
të çuditshëm në zemër. Mbase nga që një 
natë më parë e kisha parë disi të preok-
upuar. Ishte qitja e parë me granata 
luftarake që do të bënin djemtë e, meg-
jithëse kishin bërë disa stërvitje për këtë, 
ai nuk ndjehej i qetë, siç ndihej zakonisht 
në kohën kur kryente ende  uturime. Ra 
të  nte vonë…E përcolla me sy derisa ka-
loi kthesën ku do të merrte autobuzin ur-
ban për të shkuar në repart. Nuk ma mori 
mendja se po e përcillja për herë të fundit 
për në punë.

Ngjarje të tilla, që konsideroheshin 
aksidente në detyrë, nuk bëheshin objekt 
i mediave dhe mbaheshin gati të fsheh-
ta. Dikush kërkoi që ta kalonte edhe këtë 
rast në heshtje. Ja thanë lajmin e hidhur 
familjes, dërguan trupin dhe u bë një cer-
emoni varrimi thuajse e heshtur. U mbajt 
një fjalë rasti thuajse rutinë e formale sa 
për të përcjellë trupin e tij në varr. Në var-
rimin e tij kishte zbritur edhe një malësor 
92-vjeçar. Ai iu afrua arkivolit dhe me atë 
zakonin e malësorit për të shqiptuar vetëm 
pak fjalë, tha: -Eh more Ndue. Të për-
collëm fëmijë e na erdhe hero… Ishin fjalë 
që vlenin më shumë se një fjalim.  Ndue 
Logu vinte nga një familje patriote, ndër 
më të shquarat në veriun e Shqipërisë, që 
i kishte dhënë atdheut gjak jo vetëm në 
luftërat për pavarësi, por edhe në Luftën  
e Dytë Botërore. Pastaj vdekja e tij nuk 
ishte një aksident i rëndomtë. Ai kishte 
dhënë jetën e tij për të shpëtuar jetën e 
njëzet djemve të rinj ushtarë. Ishte një 
rast që nuk mund të kalonte në heshtje. 
Lajmin e vdekjes e mësova nga një shkrim 
që botonte gazetari e poeti Xhevahir Spa-
hiu mbi këtë ngjarje, në gazetën “Zëri i 

Popullit”. Mbeta i shokuar me gazetën në 
dorë. Nuk mund të besoja që miku e ish 
komandanti im nuk jetonte më. I kisha 
ende sytë të përlotur kur arrita në shtë-
pi.Babai më pa të tronditur e më pyeti se 
çfarë kishte ndodhur. Nuk  isja dot, veç i 
zgjata gazetën. Ai e pa, mbeti i shtangur 
ashtu si unë, pastaj iu drejtua nënës: - 
Na bëj nga një kafe, se paska vdekë Ndue 
Logu. Nëna i përgatiti kafet në heshtje e 
pa sheqer, siç bëhej në raste zije. Na i sol-
li në tabake e sytë i kishte të përlotur. E 
kishte njohur edhe ajo atë djalë të rrallë të 
maleve të Dukagjinit. Sa herë e takonte, 
i thoshte: Amanet të ma kesh Gjinin, se 
është më i ri se ti.

Babai po dridhte dy cigare duhan nga 
kutia, për vehte e për mua dhe m’u dre-
jtua: Ti bir, humbe një shok të dashur, 
Dukagjini humbi djalin e Brashtës, pilotin 
e parë të bajrakëve, dera e Gjon Marashit 
humbi një tjetër trim, që ja dhuroi Atd-
heut.

Pas disa ditësh shkova në varri i tij dhe 
vura një buqetë me lule. Që aty më lin-
di ideja të shkruaja ndonjë gjë për të, ide 
që  lloi me ndonjë shkrim apo poezi e që 
pastaj u kthye në obligimin për t’i kush-
tuar një libër.

Eshte e habitshme se si nomenkla-
turat e kohës të Ministrisë së Mbrojtjes 
kërkonin t’i varrosnin raste të tilla, e 
ndodhte që nuk informonin as në instan-
cat më të larta. Madje edhe udhëheqësi i 
asaj kohe, Ramiz Alia, e mori vesh këtë 
ngjarje nga një shkrim i botuar nga vël-
lai i pilotit, Ndoc Logu bashkë me gaze-
tarin Hysni Milloshi. Kishin kaluar tre 
muaj nga dita e rënies së Ndues në krye 
të detyrës, kur Ramiz Alia i dërgon letër 
prindërve e familjes së pilotit dhe familjes 
së Gjon Marashit. Letra mban datën 12 
dhjetor 1986.

(Vijon nga faqja 10)
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 REPORTAZH

(vijon nga fq.5)

Shkodra ka të zhvilluar edhe sportin e skive, 
ku aktivisti i parë jo vetëm në rang ama-
toresk, është edhe dr. Kliti Hoti me famil-

je, që e ushtrojnë këtë sport familjarisht në pikat 
turistike të Kolashinit në Malin e Zi ku ka dëborë 
për një kohë të gjatë. Në këto pika turistike e sport-
ive malore, shoqata si “Shkodra në ski” kanë një 
pjesëmarrje të gjerë që nga fëmijët e deri te të rritu-
rit në garë. Natyrisht, të tilla gara kanë shpenzime 
dhe sponsorët nuk mungojnë në të tilla organizime. 
Aktiviteti “Triathlon labeat” u zhvilluat në kushte jo 
të favorshme atmosferike, pasi një natë para kishte 
pasur stuhi, dhe nga kjo liqeni të nesërmen ishte 
ne kushte jo të mira për garuesit, me përmbajtje 
të lartë të leshterikëve dhe barërave të tjerë, mirë-
po kjo nuk i pengoi as garuesit, as organizatorët që 
ta zhvillojnë garën, duke pasur një numër të madh 
garuesish dhe shikuesish, që kishin ardhur aty për 
ta ndjekur dhe për të përjetuar live emocionet e 
garës.

Natyrisht, distancat e 3 disiplinave të ndryshme 
qenë të barabarta për të gjithë garuesit, si për 
meshkujt dhe femrat, mirëpo koha ishte individuale 
për secilin. Koha e secilit garues matet në mënyrë 
elektronike nga një çip që merret në  llim te garës 
kur bëhet dhe regjistrimi, dhe vendoset në kyçin e 
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majtë të këmbës. Për meshkujt tregoi forcë e stil të veçantë duke 
marre çmimin e parë shqiptari nga Kosova, Albion Ymeri, me një 
kohe prej 47 minutash. Në vend të dytë tironsi Eduard Dalla me 
një kohë prej 52 minutash, dhe në vend të tretë përsëri shkodrani 
Bledar Mesi me një kohë prej 55 minutash. Për femrat,  tuese e 
vendit të parë ishte Liljana Idrizaj, duke  tuar admirimin e spek-
tatorëve, familjes e miqtë të saj.

Natyrisht që ka edhe xhelozi apo qejfmbetje, kështu ndodh si në 
sport e kudo. Po e dyta? Holandezja Judith Kisser, duke mundur 
shkodranen e vendit të tretë, Irma Temali. Por këto qenë mundësitë. 
Të përgatitesh gjatë vitit në vazhdim për  tore e në garat e ardhshme 
që do t’u bashkohet kategorive superiore dhe  tuesi i kategorisë ju-
nior Leonel Mesi, që për koincidencë është edhe i biri i  tuesit të 
vendit të tretë ne kategorinë e meshkujve. Sigurisht, ky lloj ambienti 
dhe organizimi kërkon edhe mbështetje  nanciare e dashamirësi nga 
sponsorit më të dalluar të tillë si “Uji Dukat”, rrjeti i farmacive “Ditë e 
natë”, ambasada hungareze, Bashkia Shkodër, shoqata “The doors”, 
restorant “M’shijon”, “Ëineplus”.

Falënderim e nderim për ta, duke menduar që për zhvillimin 
e këtij organizimi dhe aktiviteti duhet një mbështetje jo e vogël. 
Pjesëmarrësit në “Triathlon Labeat” ishin nga shtete si: Shqipëria, 
Kosova, Mali i Zi, Turqi, Holandë e Greqi. Vlen të theksohet se 
pjesëmarrësit në këtë kompeticion ishin jo domosdoshmër-
isht njerëz me një prejardhje të mëparshme sportive, por edhe 

pjesëmarrës amatorë që e duan sportin dhe kanë  lluar ta bëjnë atë 
mënyrë jetese, duke qenë se edhe motoja e “Triathlonit” këtë vit ishte 
për një zemër të shëndetshme, duke nxitur dhe promovuar sa më 
shumë bene tet e aktivitetit  zik në shëndetin e zemrës. 

Disa nga bene tet e shëndetit  zik që “Triathlon Labeat” promovoi 
ishin që ndryshimet e vogla në stilin e jetesës sjellin për time të mëdha 
në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe të dislipidemive.

Kështu, stërvitja stimulon enzimat që ndihmojnë në lëvizjen e LDL 
nga gjaku (dhe muret e enëve të gjakut) në mëlçi. Nga atje, koles-
teroli shndërrohet për tretje ose ekstraktohet. Pra, sa më shumë të 
stërviteni, aq më shume LDL trupi ynë eliminon. Stërvitja gjithashtu 
rrit madhësinë e grimcave të proteinave që mbartin kolesterolin në 
gjak. Disa nga këto grimca janë të vogla dhe të dendura, disa janë 
të mëdha dhe me gëzof. “Grimcat e vogla” të dendura janë më të 
rrezikshme se ato të mëdhatë, sepse ato me të voglat mund të futen 
në enët e gjakut dhe të krijojnë depozitime atje.

Pra, sa më shumë stërviteni, aq më shumë rriten madhësitë e grim-
cave të proteinave që përbejnë lipoproteina të mira dhe rritet eliminimi i 
rrezikut. Si përfundim, përveç kënaqësisë që aktivitete të tilla promovo-
jnë, duke promovuar jo vetëm bukuritë e Shqipërisë, harmoninë mes 
shteteve të shumta pjesëmarrëse, vlerat e jashtëzakonshme që sporti 
ka në jetën tonë, po e mbyll me fjalinë: “Bëji një premtim vetes – dhuroji 
më shumë aktivitet  zik, ruaje zemrën tënde!”.

*Kardiolog -Qendra Shëndetësore Nr. 4, Tiranë


