VETERANI PËR LIRI E PAVARËSI TË POPULLIT SHQIPTAR
FEDERATA
SHQIPTARE
E VETERANËVE TË LUFTRAVE
NENTOR
2022; Nr.
11(413)

GAZETË PERIODIKE. NR.11(413)

NENTOR 2022

1

ÇMIMI: 30 LEKË

Drejtor: MUHARREM GJOKA; Kryeredaktor: HALIL RAMA ; Zv/Kryeredaktor: SAKIP CAMI & BASHKIM HISARI ; website: www.VETERANIOBVL.ORG
HISTORIA

STËRVITJA

LANÇ,
LUFTA E
SAKRIFICAVE
TË MËDHA
Kolonel SOTIR BUDINA
Kryetar i OBVL

FAQE 2

IN MEMORIAM

PËR HEROIN
E NËNTOKËS
MIFTAR
GJOKA

GJENERALMAJOR
MANUSHAQE
SHEHU MORI PJESË
NË DVD TË “SEVEN
STARS 22” NË
MAQEDONINË E
FAQE 5
VERIUT

Nga Halil RAMA

FAQE 9

KONFERENCA E 8 – MAKSIM VINÇANI ZGJIDHET KRYETAR I OBVL ELBASAN

BASHKIA ELBASAN, “MIRËNJOHJA
E QYTETIT” PËR SAMI VINÇANIN
79-VJETORI

Nga dokumenti i Pavarësisë
te dënimi i agresionit fashist

BRIGADA E 2-të S
QË U KRIJUA DITËN E
PAVARËSISË

Prof.dr.Paskal Milo
Arkivat amerikane për Shqipërinë
kanë lëndë të pasur dokumentare që
unë dhe disa kolegë kemi pasur rastin
dhe fatin ta prekim me duart tona dhe jo
ta përftojmë atë online. Mes shumë dokumenteve të lidhura me këtë jubile të
marrëdhënieve shqiptaro–amerikane,
unë përzgjodha t’i bëj të ditur opinionit një dokument jo domosdoshmërisht
të rëndësishëm, por domethënës për
kohën kur u krijua dhe për përmbajtjen e tij. Është fjala për një telegram që
ministri fuqiplotë amerikan në Shqipëri,
Hugh G. Grant, gati tre muaj më vonë
pasi vendi ishte pushtuar nga Italia, në
30 qershor i dërgonte Departamentit të
Shtetit.
PËRMBAJTJA E KËTIJ
TELEGRAMI ËSHTË SI MË POSHTË:
Zotëri:
Kam nderin të dërgoj për informim
të Departamentit, por edhe për arkivat
një kopje të faksimiles së dokumentit
të Deklaratës së pavarësisë kombëtare
të Shqipërisë, e cila u shpall në Vlorë,
Shqipëri, në 28 nëntor 1912.
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• Kryebashkiaku i Elbasanit Gledian Llatja e vlerësoi Sami Vinçanin
në 100-vjetorin e lindjes me titullin “Mirënjohja e Qytetit”, me motivacionin: “Për veprimtarinë e shquar si luftëtar i lirisë në Luftën
Antifashiste Nacionalçlirimtare, si dhe për kontributin e tij të veçantë
në krijimin dhe konsolidimin e strukturave ushtarake shqiptare. Në
vlerësim të mbrojtjes dhe mbajtjes gjallë të idealit atdhetar në drejtim
të Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të LANÇ-it”.
FAQE 3
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LANÇ, NJË NGA FAQET MË TË NDRITURA
NË HISTORINË E SHQIPËRISË
•

Populli ynë, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi e kudo në trojet etnike
është krenar se iu bashkua në Luftë Aleancës së Madhe Antifashiste të Popujve.
E çliruam Shqipërinë pa ndërhyrjen direkte të forcave aleate por edhe dhamë
kontribut të çmuar në këtë Luftë.

• Ne shprehim falenderimet tona për ndhmën që
dhanë Aleatët e Mëdhenj: Anglia, Bashkimi Sovjetik e SHBA që shkatërruan bishën nazifashiste e u
siguruan popujve lirinë.

Kolonel SOTIR BUDINA
Kryetar i OBVL

N

e shqiptarët kemi të drejtë të
krenohemi për Luftën e lavdishme, Antifashiste Nacionalçlirimtare që çoi në çlirimin
e vendit nga okupatorët nazifashitë. Ne
krenohemi sepse me luftën e sakriÞcat
mbinjerëzore, dhe gjakun e dhjetra mijëra
dëshmorëve u bëmë pjesë e bllokut antifashist të popujve të botës, të kryesuar
nga aleanca anglo-sovjeto-amerikane.
Në momentin historik populli shqiptar, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal
të Zi e kudo që jetonte në trojet e tij etnike u bashkua me forcat e lirisë kundër
atyre të errësirës. Në bazë të kësaj lufte
e sakriÞcave që bëmë, ne siguruam jo
vetëm pavarësinë e Shqipërisë por të drejtën e shqiptarëve në Kosovë për vetëvendosje e të shqiptarëve kudo që jetojnë,
të drejtën për të qëndruar në trojet e
tyre etnike. Kjo ishte Þtorja e dytë më e
madhe në historinë tonë kombëtare, pas
shpalljes së pavarësisë dhe ngritjes së Flamurit në Vlorë.
Në Luftën e Dytë Botërore gjithë populli
shqiptar ishte në rrezik. Shqipëria mund
të humbiste pavarësinë. Populli shqiptar
i Kosovës e ai i shqiptarëve të tjerë në trojet e tyre etnike mund të shpënguleshin nga trojet e tyre e të pësonin fatin e
atyre shqiptarëve që u dëbuan me forcën
e armëve nga serbët në vitet 1870-1880
nga zonat e Nishit, Vranjës, Prokupjes,
Leskocit etj dhe të popullit çam.
Ky rrezik vinte sepse pushtuesit italianë erdhën me parullën e bashkimit të
shqiptarëve nën kurorën e Viktor Emanuelit; krijuan qeverinë kuislinge për ti
dhënë pamjen e një shteti të pavarur dhe
me shkatërrimin e Jugosllavisë dolën me
parullën e Shqipërisë së Madhe. Në këtë
mënyrë u përpoqën ta lidhin popullin
tonë me bllokun fashist.
Të njejtën rrugë ndoqi edhe Gjermania
Naziste pas kapitullimit të Italisë duke
mbledhur një Asamble Tradhtare që e
shpalli Shqipërinë të Pavarur, pasi gjermanët kishin deklaruar se “ne jemi kalimtarë dhe Shqipëria do të jetë e pavarur!”. Vetëkuptohet, pavarësi me nazistët
brenda në Shqipëri!.Me këto parulla ata u
përpoqën ta joshnin popullin shqiptar, ta
mbanin të lidhur me ta dhe me ndihmën
e kuislingëve bashkëpunëtorë të tyre ta
vinin në interes të tyre kundër Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. Po të mos
kishte Þlluar e zhvillohej Lufta Nacionalçlirimtare, kombi shqiptar do të kishte
shkuar në humnerë bashkë me nazifashistët dhe do të ishin plotësuar lakmitë grabitqare sllavo-greke për copëtimin edhe të
shtetit shqiptar, për të cilat punonin edhe
qeveritë mbretërore greko-serbe në egzil.

Ishte zhvillimi i Luftës Nacionalçlirimtare që përfshiu gjithë Shqipërinë dhe që
vetëm brenda vitit 1942 ishin krijuar 22
çeta partizane nga Konispoli në Jug deri
në Malësinë e Gjakovës në Veri, jehona e
kësaj lufte bëri që ministrat e jashtëm të
Anglisë-Iden, i Bashkimit Sovjetik, Mollotov dhe i SHBA-Hell në Dhjetor 1942
të bënin deklaratën “që dëshëronin ta
shihnin Shqipërinë të çliruar nga zgjedha
italiane dhe të vendoset pavarësia e saj.
Forma e regjimit dhe e qeverisë që do të
vendoset në Shqipëri do të jetë një çështje
që do ta vendosë vetë populli shqiptar në
fund të luftës”.
Megjithëse në këtë deklaratë qeveria
angleze mbante një rezervë kur shprehej
se “e sheh çështjen e kuÞjve shqiptarë pas
Luftës si një çështje që duhet të merret në
shqyrtim në Konferencën e Paqes”. Kjo
deklaratë ishte mbështetje për qeveritë
greko-jugosllave në egzil që përgatisnin
plane për copëtimin e Shqipërisë.
Por Lufta Nacionalçlirimtare kishte
marrë zhvillime të vrullshme që me krijimin e reparteve sulmuese të Ushtrisë
Nacionalçlirimtare dhe me krijimin e
Shtabit të Përgjithshëm me 10 Korrik
1943, ky shtab mori në drejtim dhe çentralizoi veprimet luftarake duke u shtuar goditjet kundër pushtuesve u krijuan
zona të lira. Në këto momente aleatët e në
radhë të parë anglezët dërguan përfaqësuesit e tyre pranë Shtabit të Përgjithshëm të cilët ndiqnin nga afër Luftën tonë
dhe u bindën se e vetmja forcë ushtarake
e organizuar në Shqipëri që bënte Luftë
të vendosur kundër pushtuesve nazifashistë ishte Ushtria Nacionalçlirimtare. Pas
kësaj bindje ata i shtuan misionet e tyre
në Shqipëri dhe Þlluan të na ndihmojnë
me armatime e materiale luftarake, megjithëse shumë të kuÞzuara për shtimin
e zgjerimine Ushtrisë sonë gjatë viteve
1943-1944.
Nga ana tjetër, përfaqsuesit e ushtrive aleate bënë të gjitha përpjekjet për ti
bashkuar e futur në luftë forcat nacionaliste të Ballit Kombëtar e Legalitetit, por
nuk patën sukses.
LANÇ, lufta e sakriÞcave të mëdha
Ushtria Nacionalçlirimtare pasi theu
me sukses Operacionin më të Madh të
Forcave Naziste e bashkëpunëtorëve të
tyre në dimrin e egër të viteve 1943-1944
e kish çliruar hapësira të mëdha të vendit, krijoi kushte për mbajtjen e Kongresit
Antifashist në qytetin e çliruar të Përmetit. Nga ky Kongres doli komiteti Antifashist me atributet e një qeverie provizore. Pas Kongresit u bënë ndryshime
në organizimin e Ushtrisë. Ajo kaloi nga
formacionet e Brigadave në ato të Njësive
të Mëdha të Divizioneve e Koparmatave,

të afta për të kryer operacione operative
strategjike në të gjitha hapësirat e vendit.
Me thyerjen e operacionit gjerman të
Qershorit ’44, i fundit i ndërmarrë nga
nazistët në vendin tonë, në korrik 1944
forcat e Divizionit të Parë kaluan në
mësymje për çlirimin e Shqipërisë së
Mesme e të Veriut, dhe me çlirimin e
Matit, të Dibrës e të Lumës, Brigada e
Pestë u shkëput nga varësia e Divizionit
të Parë dhe së bashku me Brigadën e
Tretë morën urdhër të kalojnë në Kosovë
për të ndihmuar në çlirimin e saj.
Detyra kryesore që na ngarkonte
Shtabi i Përgjithshëm ishte që në bashkëveprim të ngushtë me forcat e Ushtrisë Nacionalçlirimtare të Kosovës të
godisnim pa ndërprerje forcat naziste
e të shpejtonim çlirimin e Kosovës; të
ndihmonin që rinia kosovare të merrte
pjesë masive në radhët e Ushtrisë Nacionalçlirimtare, me qëllim që Kosova
të bëhej pjestare e aleancës antifashiste të popujve që luftonin kundër nazistëve dhe në këtë mënyrë të Þtonte të
drejtën për vetëvendosje; të ndihmonim
për ngritjen e Këshillave Nacionalçlirimtare në zonat e çliruara. Për realizimin e
këtyre detyrave e drejtimin e veprimeve
lufarake u krijua Shtabi i përbashkët
Operativ i dy Brigadave dhe Forcave të
Kosovës, i përbërë nga Fadil Hoxha-komandant i Ushtrisë Nacionalçlirimtare
të Kosovës, Shefqet Peçi – komandant
i Bvrigadës së Pestë dhe Hulusi Spahiu-Komandant i Brigadës së Tretë.
Megjithë rezistencën e ashpër të
forcave naziste e të mbeturinave të Divizionit ESS Skënderbeg për të mbajtur
qytetet Prizren, Gjakovë e Pejë e për të
siguruar tërheqjen e shpejtë e të organizuar të reparteve naziste për në Frontin Perëndimor kundër forcave aleate,
forcat tona i mundën e i shpartalluan
nazistët me luftime shumë të ashpra
që u zhvilluan në Gjakovë e sidomos në
Junik e Deçan. Në këto luftime Brigada
e Tretë ka pas humbjet më të rënda në
historinë e saj luftarake; 32 të vrarë e
shumë të plagosur. Edhe armiku pati
humbje të rënda-shumë të vrarë e të
plagosur; zumë me sa më kujtohet rreth
30 rob nga forcat e Divizionit Skënderbeg pasi kishin nxjerrë nga rrethimi komandanët e tyre nëpërmjet një çepengu. Mes tyre kishin qenë Rexhep Deva,
Demali Pozhari, një oÞcer gjerman e të
tjerë. Partizanët tanë, të zemëruar nga
humbjet e shokëve të tyre kërkonin me
këmbëngulje pushkatimin e robërve.
Me shumë vështirësi i bindëm ti lirojmë,
pasi ne nuk kishim shkuar në Kosovë
për të vrarë vëllezërit tanë po për çlirimin e tyre. Atyre u morëm armët e i liruam

duke i porositur të mos shkonin prapë
në shërbim të armikut e të vriteshin vëlla me vëlla siç ndodhi në ato luftime.
Duhet ta pohojmë se prej asaj dite,
pushkë kosovari nuk qëlloi më kundër
nesh. Luftimet për çlirimin e Deçanit,
Pejës e gjithë Rrafshit të Dukagjinit përfunduan me 17 nëntor 1944.
Na vjen keq kur dëgjojmë a shkruhet
në ndonjë gazetë se forcat tona kanë
vrarë njerëz të pafajshëm në Kosovë.
Unë pohoj se kjo nuk ka ndodhur në
asnjë rast, përveç kur jemi bdodhur
ballë për ballë në luftime. Nuk e di a
jeton ndonjë nga të liruarit të jetë dëshmitar i kësaj. Lufta e Brigadave tona
për çlirimin e krahinave të Kosovës dha
ndihmesë për pjesëmarrjen e djemve të
saj në Luftë
Pjesëmarrja masive në Luftën Nacionalçlirimtare e popullit të Kosovës nën
drejtimin e Fadil Hoxhës e shokëve të tij
ka qenë vendimtare. Ajo bëri të dështojnë planet e Çubrolloviçit që i kishte servirur komandës së Ushtrisë Jugosllave
për spatrtimin etnik të shqiptarëve nga
trojet e tyre.
Arkitekt i mendimit shovinist serb
Vasaçubrolloviçi me elaboratorin e tij të
dytë të vitit 1944 jepte direktivën politike se paskësh ardh momenti i përshtatshëm për ti larë hesapet me shqiptarët njëherë e përgjithmonë; se për ti
dëbuar nga trojet e tyre......”asnjëherë
ne nuk kemi pasur kushte më të favorshme”. “Luftrat,-vazhdon më tej ai,
janë momenti më i përshtatshëm për zgjidhjen e këtyre problemeve”. Ai shpreh
bindjen se “aleatët tanë do të na kuptojnë dhe do të plotësojnë dëshirat tona,
veçanërisht një shpresë të madhe kemi
tek Bashkimi Sovjetik vëlla”. Dhe në
fund ideollogu shovinist serb jepte direktivën për ushtrinë “Ushtria gjatë operacioneve luftarake duhet të spastrojë
në mënyrë të planiÞkuar e pa mëshirë
pakicat kombëtare shqiptare”.
Edhe Konferenca e Tre të Mëdhenjve
(Çurçill-Stalin-Rustevlt) u jepte të drejtë shteteve Þtuese në luftë për shpërnguljen e pakicave kombëtare që ishin
bashkuar me bllokun fashist. Shembull
konkret ishin Rumania që iu shkëput
një republikë e tërë-Moldavia nga trojet
e veta, pa llogaritur shpërnguljen e më
se dhjetë milionë gjermanëve nga Prusia, Krakovia, etj....
Platforma politike dhe ushtarake e
Çubrolloviçit, e mbajtur sekret nga Beogradi për çështjen e Kosovës u dogj nga
55 mijë djemtë e saj që morën pjesë në
Luftë dhe mijëra dëshmorëve kosovarë
që dhanë jetën duke luftuar përkrah
forcave antifashiste të botës.
Lufta e Brigadave tona për çlirimin e
krahinave të Kosovës dha ndihmesë për
pjesëmarrjen e djemve të saj në Luftë.
Me largimin e Brigadave tona nga
Kosova, në drejtim të Sanxhakut e Bosnjës, forcat serbo-sllave përfshi dhe ato
çetnike u përpoqën të vënë në zbatim
planin e Çubrolloviçit, por ishte vonë.
Forcat shqiptare ishin të armatosura;
ata bënë qëndresë të fortë duke luftuar për jetë a vdekje nën komandën e
Shaban Palluzhës. Krimet qenë të rënda, por planet e Çubrolloviçit nuk u realizuan. Shqiptarët mbetën përjetë në
trojet e tyre etnike. Forcat e dy Divizioneve tona e vazhduan luftën në tokat e
Jugosllavisë, duke dhënë ndihmesën
e tyre, jo vetëm në çlirimin e krahi(Vijon në faqen 4)
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SPECIALE
Prof.dr. Paskal Milo ﬂet për raportet Shqipëri-SHBA: Shkresat origjinale mund të jenë në arkivat e Serbisë!

MILO: Nga dokumenti i Pavarësisë
te dënimi i agresionit fashist

PASKAL MILO/
Në Arkivin e Departamentit të
Shtetit ka shumë dokumente për
marrëdhëniet midis Shqipërisë
dhe Shteteve të Bashkuara. Me
rastin e 100-vjetorit të vendosjes së
marrëdhënieve diplomatike mes
dy vendeve, që daton në 28 korrik
të këtij viti, u zhvilluan aktivitete
përkujtimore me rezonancë historike dhe aktuale
(vijon nga fq.1)
Ajo tani ka një rëndësi të veçantë për
shkak të pushtimit të Shqipërisë nga
italianët dhe të rënies së qeverisë shqiptare, më 7 prill 1939. Ky dokument m’u
prezantua mua përmes përkthyesit të
Legatës z. Frederik Nosi, nga xhaxhai i
tij, Lef Nosi, një shqiptar i shquar dhe patriot, i cili ka marrë pjesë aktive në lëvizje
të ndryshme për pavarësinë e Shqipërisë
gjatë katër dekadave të fundit. Z. Nosi
ishte një anëtar i Kongresit të Vlorës, i cili
deklaroi pavarësinë e Shqipërisë. Unë po
dërgoj gjithashtu një skicë biograÞke të
z. Nosi.
Me respekt, i juaji,
Hugh G. Grant

D

okumenti ka vlerë të dyÞshtë: njohëse, faktike, por
më tepër politike. Vlera e
dytë në këtë rast ishte më
e rëndësishme. Departamenti i Shtetit
kishte vendosur që të mbyllte legatën
amerikane në Tiranë pas pushtimit italian të Shqipërisë dhe veçanërisht
pas suprimimit të ministrisë shqiptare
të punëve të jashtme mbi bazën e marrëveshjes Çiano–Dino të 4 qershorit
1939. Ministri amerikan ishte në javët
e fundit të qëndrimit në Tiranë për
të ndjekur procedurat diplomatike të
mbylljes së Legatës. Por ai vijoi e veproi
si përfaqësues i qeverisë amerikane, që
edhe në fund të misionit të tij në Tiranë
e vlerësoi dhe e interpretoi politikisht
edhe një fakt “të vogël”, dhurimin e një
faksimileje, kopje të Deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë.
FAKSIMILE E TELEGRAMIT TË
AMBASADORIT PËR DEPARTAMENTIN E SHTETIT
E cilësoi si një dokument që “tani ka
një rëndësi të veçantë për shkak të pushtimit të Shqipërisë nga italianët…”. Ishte
konÞrmim i qëndrimit zyrtar amerikan
që dënoi pushtimin e Shqipërisë që në 8
prill përmes deklaratës së Sekretarit të
Shtetit Hull dhe që dalloi nga qëndrimet
pajtuese ose të heshtura të qeverive britanike, franceze e sovjetike. Dokumenti
amerikan ka edhe vlerën e tij historike

Kordell Hall, ish-sekretari i
Departamentit të Shtetit

për një çështje të rëndësishme të historisë shqiptare.
Fjala është për fatin e dokumentit
origjinal të shpalljes së Pavarësisë së
Shqipërisë. Ajo çfarë ka përcjellë ministri amerikan Grant nga Tirana është
faksimile kopje e tij. Në përmbajtje dokumenti nuk përfaqësonte ndonjë zbulim sepse ishin shpërndarë edhe kopje
të tjera të tij që në vitin 1937 nga vetë Lef
Nosi me rastin e 25-vjetorit të shpalljes
së Pavarësisë.
Që në atë kohë u shtrua një pyetje, e
cila nuk ka marrë përgjigje as edhe sot
e kësaj dite: Çfarë u bë me dokumentin origjinal të aktit të Pavarësisë? Kush
e zotëronte dhe cili ishte fati i tij? Janë
bërë shumë supozime e janë treguar
shumë histori, por askush nuk ka qenë
në gjendje deri sot ta zbulojë “pronarin” ose fatin e tij të supozuar. Shqetësimi për mungesën e origjinalit të aktit themelor të Pavarësisë doli në vitin
1937. Madje, u diskutua edhe në Parlamentin e asaj kohe.
Mbreti Zog dhe qeveria e tij, me rastin e 25-vjetorit të shpalljes së saj, bënë
thirrje dhe organizuan një fushatë për
grumbullimin e dokumenteve e të objekteve që kishin të bënin me aktin e
28 nëntorit 1912 dhe me veprimtarinë e
Qeverisë së Ismail Qemalit. U dorëzuan
dokumente dhe objekte të caktuara
të përdorura nga Ismail Qemali ose të
ndodhura në zyrën e tij. Ato u ekspozuan posaçërisht.
U bënë të gjitha solemnitetet zyrtare
në Tiranë e në Vlorë, por origjinali i dokumentit të aktit të Pavarësisë nuk u
gjend dhe as u dorëzua nga ndokush
që supozohej se mund ta zotëronte.
Është përfolur se këtë dokument kapital të pavarësisë mund ta ketë pasur
Lef Nosi, një nga Þrmëtarët e tij, ministri i Postës dhe i Telegrafës në qeverinë
e Ismail Qemalit, njeri i apasionuar në
grumbullimin e antikuarëve e të dokumenteve, themelues i Þlatelisë shqiptare, gjuhëtar, etnolog e antropolog.
Kjo histori jo rastësisht u lidh me emrin e tij edhe për një arsye më shumë.
Në vitin 1937, pikërisht në 25- vjetorin
e shpalljes së Pavarësisë ai shpërndau
fotokopje të aktit themelues të shtetit të
pavarur shqiptar dhe njëra prej tyre u

paraqit në ekspozitën që u bë me këtë
rast. Fotokopjet nën kujdesin e Lef Nosit
u bënë në studion Marubi.
Xhami në të cilin u hodh dokumenti
nga ku pastaj u fotografua ndodhet aktualisht në Muzeun Marubi në Shkodër.
Ky fakt i lidhur dhe me pasionin e njohur të tij, krijoi bindjen se Lef Nosi ishte
njeriu që ruante në kasafortën e tij këtë
dokument origjinal.
Për më tepër u fol se ai në kohën e
Luftës kishte dorëzuar objekte të vyera
për ruajtje, përfshirë edhe këtë dokument në Bankën Kombëtare, por që
ishin zhdukur me çlirimin e vendit nga
regjimi komunist. Shumë nga çfarë
është përfolur e shkruar rreth antikuarit të Lef Nosit e aktit themeltar të
Pavarësisë depozituar prej tij në Bankën
Kombëtare janë hamendësime.
Antikuari mund të ketë qenë në ruajtje për shkak të vlerave të mëdha që
përmbante, por jo dokumenti i Pavarësisë. Lef Nosi ishte njeri me kulturë dhe
e dinte shumë mirë që dokumenti nuk
kishte arsye që të fshihej apo të mbahej i mbyllur në një kuti metalike ose
prej druri apo në një portofol lëkure në
Bankën Kombëtare. Logjika, por edhe
ndërgjegjja atdhetare e Lef Nosit, do ta
shtynte atë po qe se do ta posedonte dokumentin që ta dorëzonte në vitin 1937
pas thirrjes së Mbretit Zog e të qeverisë
shqiptare të kohës.
Ai ka pasur vetëm kopje, por jo origjinalin. Sipas një informacioni që ka
qarkulluar në ato vite, por që përsëri
mbetet i pakonÞrmuar, dokumentin
origjinal të Pavarësisë dhe penën me të
cilën e nënshkroi atë, Ismail Qemali ia
kishte besuar në ruajtje një nënshkruesi tjetër të aktit, Qemal Karaosmani po
nga Elbasani.
Mundet që Lef Nosi të ketë bërë një
fotokopje të dokumentit origjinal të ruajtur nga bashkëqytetari i tij. Ky është
thjesht një supozim. Dihet se Karaosmani dorëzoi në vitin 1937 vetëm penën.
Trupi origjinal i kësaj pene, me të cilën
delegatët nënshkruan aktin e Pavarësisë, sot ndodhet në Muzeun Kombëtar.
Një version tjetër që ka qarkulluar është ai, sipas të cilit dokumentin e
kanë administruar djemtë e Ismail Qemalit, Et’hemi dhe Qazim Vlora. I pari
ka jetuar në qytetin e Vlorës dhe në Þl-

Ish-ambasadori amerikan,
Hugh G. Grant
lim ai e ka pasur në zotërim origjinalin.
Thuhet se Lef Nosi ka shkuar në Vlorë
dhe ka bërë fotokopje të tij.
Më vonë dokumenti ka kaluar në duart e Qazim Vlorës që jetonte në Tiranë
dhe që për njëfarë
kohe ka punuar edhe si diplomat.
Por ka qenë njeri jo bashkëpunues dhe
nuk pati mbarëvajtje në punët e tij. Pas
çlirimit nuk u përÞll, madje për njëfarë kohe edhe u dënua. U largua nga
Shqipëria pasi kreu dënimin, ndërkohë
që dy vëllezërit e tjerë, Et’hemi e Qamili,
qëndruan e jetuan në Tiranë. U vendos
në Strugë ku edhe vdiq në gjysmën e
parë të viteve 1950 i vetmuar.
Nga informacionet që kanë qarkulluar nga ata që e kanë njohur në vitet e
fundit të jetës në Strugë është pohuar se
kur u konstatua vdekja e tij, autoritetet
vendore maqedonase sekuestruan në
shtëpinë e tij dokumentet, të cilat i dërguan në Shkup. Që aty ato duhet të kenë
përfunduar në Beograd sepse kërkimet
e mëvonshme që janë bërë në arkivat
maqedonase nuk kanë gjetur asgjë nga
dokumentacioni i Qazim Vlorës.
Ka shumë mundësi që arkivi i djalit
të Ismail Qemalit dhe dokumenti origjinal i Pavarësisë së Shqipërisë të jetë
diku në arkivat serbe ku ruhen edhe
mjaft dokumente të tjera sekrete për historinë shqiptare, por që për fat të keq
kanë qenë e mbeten tabu për kërkuesit
shkencorë shqiptarë.
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HISTORIA
-Brigada e Dytë Sulmuese e nisi veprimtarinë e saj luftarake me përballimin e Operacionit armik të Dimrit

BRIGADA E 2-të S QË U
KRIJUA DITËN E PAVARËSISË
Krijimi i Br. II S. ishte i lidhur
ngushtë më një ngjarje shumë të rëndësishme, për popullin dhe ushtrinë tonë
nacionalçlirimtare, me përballimin e
Operacionin e madh armik të Dimrit.
Efektivi i brigadës së sapoformuar u
gjend ballë për ballë me ashpërsinë e
dimrit, pa ushqime, municione të pakta dhe veshmbathje si dhe me egërsinë
dhe tërbimin e bishës naziste e cila nuk
po i zbatonte objektivat e saj, sepse në
vendin tonë nuk gjeti një vend e popull
të pa organizuar, të hutuar por ai gjeti
një popull të organizuar rreth Këshillave
nacionalçlirimtare dhe të ushtrisë së tij.
Pra brigada e dyte sulmuese e nisi veprimtarinë e saj luftarake me përballimin
e Operacion armik të Dimrit.
Ashtu si të gjitha formacionet e
njësitë partizane të UNÇSH dhe brigada
e dytë sulmuese mori pjesë në përballimin e mësymjes së përgjithshme të armikut në dimrin e vitit 1943–1944 dhe
zhvilloi një sërë veprimesh luftarake në
zonat e Shqipërisë së Mesme dhe të Veriut. Ajo përshkoi një rrugë plotë sakriÞca e vështirësi me heroizëm. Efektiv i
brigadës duke shfrytëzuar me mjeshtëri
terrenin e thyer e malor, të zonës së
Shëngjergjit – Çermenikë, Martanesh
dhe duke zbatuar me mjeshtëri të lartë
metodat e taktikës së luftës partizane,
në bashkëveprim me forcat territorial të
zone, luftoi me heroizëm dhe i bëri ballë
operacionit armik të mbështetura fuqimisht nga forcat e reaksionit shqiptar.
Në rrugën e saj luftarake ka kryer
një sërë veprimesh luftarake e politike.
Ajo zhvilloi veprime luftarake kundër
pushtuesit dhe reaksionit në zonat Dibrës, Çermenikës, në rrethinat e Tiranës
Priskë, Brar, Pezë, Fushë Krujë, Ishëm
dhe Brenda në qytetin e Tiranës. Tipike
është veprimi i mbrëmjes së 17 Janarit
1944, kur njësitë partizanë rreth 20 vetë
të drejtuara nga Heroi i Popullit Kozma
Naska, në ora 01:00, goditi garnizonin
armik në shkollën e Kuqe në bashkëveprim me njësitin gueril të qytetit, duke
i shkaktuar armikut humbje të mëdha
në forca rreth 25 të vrarë dhe shumë të
plagosur.
Ky aksion beri bujë të madhe në Tiranë ngriti moralin e partizanëve dhe
besimin në popullin e qytetit se vetëm
partizanë mundë ta çlironin vendit nga

pushtuesit dhe bashkëpunëtorët e tyre.
Operacioni armik i dimrit, si për të
gjitha formacionet partizane edhe për
efektivin e Brigadës së Dytë Sulmuese,
ishte një sprove e madhe, e rëndë dhe
e vështirë, me gjithë mangësitë e drejtimit nga shtabi i Brigadës, si rrjedhojë
e ndërhyrjes nga Shtabi i Përgjithshëm
u kalua me sukses. Brigada kaloi me
vështirësi pengesa të ndryshme, të diktuara nga sulmet e forcave naziste dhe
bashkëpunëtorëve të tyre dhe kushtet
e këqija atmosferike të dimrit shumë të
ashpër të atij viti, për të evituar asgjësimin ajo u shpërnda në formacione të
vogla duke manovruar nëpër Martanesh
– Çermenikë, i doli në shpinë forcave
gjermano – balliste. Në prill 1944 më
urdhër të SHP, kaloi lumin Shkumbin
dhe u nis për në zonën e Panaritit. Gjatë
rrugë kalimit për në Panarit ajo spastroi
forcat reaksionare të ballit në Dumre
dhe arriti në Panarit.
Me të mbërritur në Panarit ajo beri
riorganizimin, duke u kompletuar me
forca të reja nga qarku i Korçës duke
e dyÞshuar efektivin e saj me partizan
të rinj. Të cilët i dhanë gjallëri brigadës.
Fillimi i operacionit armik të Qershorit
1944 e gjeti brigadën në rruajtje të punimeve të Kongresit të Parë Antifashist të
Përmetit. Në kuadrin e detyrave, që u
caktoi Shtabi i Përgjithshëm i UNÇSH
–së të gjitha formacioneve partizane, për
të përballuar operacionin armik të Qer-

shorit, efektivit të brigadës ju ngarkua
të vepronte për të mbyllur drejtimin Leskovik – Përmet me një batalion, ndërsa me forcat kryesore do të vepronte në
zonën Frashër – Dangëlli duke mbrojtur
këtë drejtim për të mos lejuar afrimin e
forcave gjermane dhe balliste, detyrë që
brigade e kreu me sukses. Pas dështimit
të Operacionit armik të Qershorit, i cili u
përballua me shumë sukses nga formacionet partizane të UNÇSH –së, Brigada
e Dytë Sulmuese mori detyrë të veprojë
në qarkun e Korçës me detyrë në bashkëveprim me Br IX S dhe forcat partizane që vepronin në këtë qark të çlironte qytete Korçën, Leskovikun, Ersekën,
Bilishtin. Brigada kreu një sërë veprimesh luftarake në zonën e Korçës.
Brigada për disa muaj me radhë, në
bashkëveprimi me njësitet territoriale të
fshatarëve zhvilloi luftime të shumta si
në Qafën e Qarrit, Devoll, Bozhigrad (sot
Mirasi), Vithkuq, në fushën e Korçës, në
Pojan dhe në Zëmblak. Një nga luftimet
më të suksesshme i Brigadës ishte ai
i 17 shtatorit 1944 në afërsi të fshatit
Dëshnicë të Korçës, që në bashkëveprim
me Batalionin “Skënder Çaçi” sulmoi
forcat gjermane dhe balliste që ishin të
garnizonit të Korçës.
Veprimet ishin të shpejta,të befasishme dhe të fuqishme duke i detyruar
forcat gjermane të tërhiqeshin në panik.
Ndërkohë Brigada gjatë muajit shtator –
tetor 1944 ndërmori sulme të fuqishme

• Më 28 nëntor të vitit
1943, ditën e shënuar të përvjetorit 31
të shpalljes së Pavarësisë, u formua
Brigada e Dytë
Sulmuese, një nga
formacionet e para
të mëdha të ushtrisë
sonë heroike nacionalçlirimtare. Brigada e II-të Sulmuese
kishte komandant
Beqir Ballukun.
Komisar politik ishin
Vasil konomi dhe
Gani Goxhi
dhe çlirojë Leskovikun, Ersekën dhe më
pas Bilishtin. Me çlirimin e këtyre qyteteve, ajo mori për detyrë që, në bashkëveprim më Br IX S dhe një batalion
të Br XX S, të sulmonte e të çlironte
qytetin e Korçës. Luftimet për çlirimin
e Korçës vazhduan për disa dite e net
dhe, më 24 tetor Korça u çlirua. Me
çlirimin e Korçës ajo mori për detyrë që
të mbante nën goditje forcat gjermanë
që tërhiqeshin në rrugë kalimin Strugë
– Qafë Thanë- Prrenjas – Librazhd. Ajo
bëri shumë aksione sulmuese për gjatë
këtij rrugëkalimi dhe i shkaktoi forcave
gjermane dëme në forca dhe mjete. Në të
gjitha veprimet luftarake dhe aksionet,
ajo bashkëpunoi dhe i koordinoi veprimet me forcat territorial të zonës, popullin dhe këshillat nacionalçlirimtare të
fshatrave ku kryheshin luftimet. Brigada 2-të Sulmuese i kreu të gjitha detyrat që iu ngarkuan nga SHP dhe KP e
UNÇSH dhe këtë ë tregojnë shifrat e më
poshtme, nga radhët e Brigadës ranë në
fushën e betejës 40 dëshmorë, e shumë
të plagosur, që ranë në fushën e betejës për të mos vdekur kurrë si “Heroi i
Popullit” Kozma Naska, Besim Imami,
Shejnaze Juka, Raqi Themeli, Neshat
Kondi, Jaçe Hormova. Nazmi Gaba etj.
Lavdi Heronjve dhe Dëshmorëve të
Brigadës së II-të S.

LANÇ, NJË NGA FAQET MË TË NDRITURA
NË HISTORINË E SHQIPËRISË
(Vijon nga faqja 2)
nave të Malit të Zi, Sanxhakut e Bosnjës por edhe duke penguar, dëmtuar e
vonuar forcat naziste që përpiqeshin të
tërhiqeshin me shpejtësi e në mënyrë të
organizuar për në Frontin e Perëndimit,
për të luftuar kundër forcave aleate që
kishin zbarkuar në Francë. Luftimet e
forcave tona në këto vende janë zhvilluar në kushte tepër të vështira, të një
dimri që u kujtonte atë të dimrit ’43-’44
në Shqipëri, me mungesë të theksuar në
ushqime e mjete të tjera të jetesës. Por
ata e kryen me nder detyrën. Dua t’iu
kujtoj se në këto luftime kanë rënë afër
600 dëshmorë të dy divizioneve tona.

Ky ishte edhe një kontribut i veçantë në
Luftën Antifashiste.
Populli ynë, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi e kudo në trojet etnike është krenar se iu bashkua në Luftë
Aleancës së Madhe Antifashiste të Popujve; E çliruam Shqipërinë pa ndërhyrjen
direkte të forcave aleate por edhe dhamë
kontribut të çmuar në këtë Luftë.
Patjetër, ne shprehim falenderimet
tona për ndhmën që dhanë Aleatët e Mëdhenj: Anglia, Bashkimi Sovjetik e SHBA
që shkatërruan bishën nazifashiste e u
siguruan popujve lirinë.
Lavdi dëshmorëve të Kombit tonë të të
gjitha Luftrave çlirimtare.
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STËRVITJA

Gjeneralmajor Manushaqe Shehu mori pjesë në
DVD të “Seven Stars 22” në Maqedoninë e Veriut
• Numri dy i Shtabit të Përgjithshëm të FA të Republikës së Shqipërisë
gjeneralmajor Manushaqe Shehu. pati një takim të ngrohtë dhe miqësor me
Ministren e Mbrojtjes të Republiiës së Maqedonisë së Veriut Sllavjanka Petrovska
Në kuadër të bashkëpunimit ushtarak ndërmjet vendeve anëtare të SEDMit, (South Eastern Defence Ministerial),
në Maqedoninë e Veriut u zhvillua stërvitja “Seven Stars 22”. Kjo stërvitje ishte
stërvitje Komando-Shtabi e drejtuar nga
komanda e SEEBRIG-ut, në të cilën
morën pjesë shtete anëtare të SEEBRIG
(South – Eastern European Brigade) si:
Shqipëria, Bullgaria, Greqia, Maqedonia
e Veriut, Rumania, Turqia dhe organizata
kombëtare dhe ndërkombëtare si: “Kryq i
Kuq”, “Gjysmë Hëna e Kuqe”, etj.
Stërvitja në fokusin e vet pati zhvillimin e operacioneve të mbështetjes së paqes,
asistencën humanitare si dhe operacionet
në rastin e fatkeqësive natyrore. Forcat e
Armatosura të Republikës së Shqipërisë

morën pjesë me 7 ushtarakë, oÞcerë e
nënoÞcerë, të inkuadruar në pozicione
të ndryshme në përbërje të nënreparteve
dhe të shtabit.
Në këtë stërvitje u zhvillua dhe Dita
e Vizitorëve të Shquar (“DVD - Distinguished Visitor’s Day”), e drejtuar nga
Komandanti i SEEBRIG-ut, gjeneral brigade Evangelo Mitroutsikos, në të cilën
morën pjesë personalitete të larta politike dhe ushtarake të vendit pritës, si
dhe përfaqësues të lartë ushtarakë të
vendeve pjesëmarrëse në stërvitje. Nga
Forcat e Armatosura shqiptare mori pjesë
zëvendëssheÞ i Shtabit të Përgjithshëm të
FA-së, gjeneralmajor Manushaqe Shehu.
Numri dy i Shtabit të Përgjithshëm të
FA të Republikës së Shqipërisë gjeneral-

major Manushaqe Shehu. pati një takim
të ngrohtë dhe miqësor me Ministren e

Mbrojtjes të Republiiës së Maqedonisë së
Veriut Sllavjanka Petrovska.

HOMAZH
Nga BASHKIM KADIU

P

ara disa ditësh u nda nga jeta
në moshën 88 vjeçare Kurt
Zebi. Ai vinte nga një familje e njohur për traditat atdhetare,
ndeshmërinë dhe bujarinë e saj, nga
fshati Dohoshisht i rrethit të Dibrës.
Familja e tij ka qenë qysh në Þllim
mbështetëse dhe bazë e Lëvizjes Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Vetë Kurti, pasi kreu arsimin
shtatëvjeçar në vendlindje, vijoi studimet në shkollën e mesme ushtarake “Skënderbej” dhe më pas në atë
të Bashkuar të OÞcerëve. Fillimisht
shërbeu në repartet e Flotës Luftarake në Vlorë dhe më vonë në Njësinë
e Mbrojtjes Bregdetare të Durrësit,
ku qe caktuar në detyrën e drejtuesit
të batalionit efektiv të Shënavlashit,
dhe pastaj u caktua shef i Shtëpisë së
Ushtarakëve.
Në këto detyra Kurti shpalosi jo
vetëm aftësitë e tij profesionale, por
edhe vlerat e tij njerëzore. I thjeshtë,
energjik, punëtor i palodhur, mjaft
komunikues me vartësit, ai Þtoi respektin dhe dashurinë e të gjithë atyre
me të cilët punoi.

KURT ZEBI USHTARAKU QË RUAJTI DERI NË FUND
VLERAT E LARTA TË DIBRANËVE

Mbi të gjitha, ai u bë një kuadër i respektuar nga intelektualët e Durrësit
dhe sidomos nga shkrimtarët dhe ar-

tistët me të cilët organizoi shumë veprimtari të përbashkëta. Kurti dallohej për korrektesë, inisiativë dhe mbi
të gjitha si humanist i pashoq. Atë
do ta shihje përherë në lëvizje, duke
ndihmuar këdo që kishte nevojë.
Kudo që shërbeu, ai dinte t`i mbronte me guxim vartësit e vet, sikurse
dinte të mbronte para kujtdo edhe
bindjet e tij. Kurti, krenar për vlerat e
larta të dibranëve, dhe përfaqësues i
palëkundur i tyre, ishte shumë i lidhur me bashkëfshatarët e tij, të cilët
ndiheshin tek ai si në shtëpinë e tyre.
Edhe kur ndonjë dashakeq, u përpoq
ta denigrojë e ndëshkojë atë, deri me
shpifje të ulta, ai mbeti deri në fund
oÞceri dinjitoz, punëtor dhe krenar
se ishte bir i një treve që mbi të gjitha
dinte të ruante të paprekura cilësitë e
larta morale dhe atdhetare. Pas daljes
në pension,
Kurt Zebi ishte mishërues dhe
përçues i vlerave më të mira intelektuale dhe njerëzore. Kudo ku shërbeu

si dhe në mjedise shoqërore e familjare demostroi urtësinë e mençurinë
dibrane, si themeli i “Universitetetit
të Dibrës”, të përvetësuar prej tij nga
mexheliset e odave të kësaj treve, ndër
më të njohurat në rang kombëtar.
Kurti drejtoi me sukses Shoqatën “Për të rënët e Kombit”. Në jetë
u shqua si një familjar shembullor,
si bashkëshort besnik i gruas së tij
vlonjate Lirisë dhe baba i tri vajzave
të mrekullueshme e djalit Arben i cili
u nda nga jeta në moshë të re, duke
i shkaktuar atij një brengë të madhe.
Për merita e tij në jetë dhe punë, Kurt
Zebit i janë akorduar urdhra e medalje
të ndryshme.
Me vdek jen e tij, familja dhe të
afërmit humbën njeriune tyre më të
dashur, shokët dhe miqtë, shokun
dhe mikun e tyre të ngushtë, që do t’ju
mungojë shumë.
Lamtumirë Kurt Zebi.
Parajsa qoftë vendbanimi yt i
përjetshëm.
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BASHKIA ELBASAN, “MIRËNJOHJA E
QYTETIT” PËR SAMI VINÇANIN
• Kryebashkiaku i Elbasanit Gledian Llatja e vlerësoi Sami Vinçanin në
100-vjetorin e lindjes me titullin “Mirënjohja e Qytetit”, me motivacionin:
“Për veprimtarinë e shquar si luftëtar i lirisë në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare, si dhe për kontributin e tij të veçantë në krijimin dhe konsolidimin
e strukturave ushtarake shqiptare. Në vlerësim të mbrojtjes dhe mbajtjes gjallë të idealit
atdhetar në drejtim të Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të LANÇ-it”. Nënkryetari i
Bashkisë Elbasan, Z.Jetjon Gjura, gjatë fjalës
së tij evidentoi faktin se ﬁgura si kolonel Sami
Vincani meritojnë të vlerësohen për kontributin e tyre

K

olonel Sami Vinçani, i njohur
për kontributin e tij si drejtues i formacioneve partizane
në Qarkun e Korçës dhe si një nga
kuadrot e larta drejtuese të Ushtrisë
Shqiptare është vlerësuar nga Bashkia
e Elbasanit me Titullin “Mirënjohja e
Qytetit” (pas vdekjes).
Në takimin përkujtimor që Kryesia e Organizatës së Bashkuar të
Veteranëve të LANÇ (OBVL) organizoi në 100-vjetorin e lindjes së bashkëthemeluesit të kësaj organizate
Sami Vinçani, i njohur për kontributin e tij real gjatë LANÇ, në Ushtrinë
Shqiptare e në Shoqërinë Civile në Qarkun e Elbasanit, përveç veteranëve
dhe pasardhësve, anëtarë të OBVL,
morën pjesë dhe përshëndetën disa
personalitete të letrave e publicistikës
shqiptare.
Njëri, prej tyre, Sekretari i Përgjithshëm i OBVL, akademik Halil Rama
– Mjeshtër i Madh, që moderoi takimin, tha se “Në Korçë dhe në gjithë
Shqipërinë, përfshirë Elbasanin, është
i njohur kontributi i Familjes “Vinçani”
për çështjen kombëtare shqiptare e
veçanërisht gjatë Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare. Por sipas tij, nëse
për gjeneral Nexhip Vinçanin – Nderi i
Kombit, njërin nga drejtuesit kryesorë
të LANÇ është folur e shkruar shumë,
vëllai i tij, Samiu, ndër kontributorët
e njohur si gjatë Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare edhe në Ushtrinë
Shqiptare të pasluftës, është lënë disi
në hije.
“Samiu së bashku me gjithë familjen kontribuoi duke u përfshirë energjikisht në Lëvizjen Nacionalçlirimtare
qysh në Þllimet e saj. Ai u bë krahu i
djathtë i vëllait të tij Gjeneralit “Nderi
i Kombit” Nexhip Vinçani, udhëheqësit
ushtarak kryesor, për ato kohë, të
UNÇl të Qarkut të Korçës. Samiun e
gjejmë qysh në Þllimet e vitit 1942 si
zv. sekretar e më pas si sekretar të
celules së 12 fshatrave te Rrëzës, celula e parë e Qarkut të Korçës. Më vonë
përgjegjës për njësitet e armatosura të
Rrëzës.
Në vazhdim, i ngarkuar me detyra
të ndryshme në formacionet luftarake
deri komisar batalioni në Brigadën e
XV-të. Mbas luftës shërbeu në detyra të ndryshme në ushtri deri në
drejtues brigade me gradën kolonel,
si në Gjirokastër, Korçë, Durrës, Elbasan, Berat, Tiranë dhe prapë në Elbasan deri sa doli në pension në vitin
1982”, - vlerësoi ndër të tjera z.Halil
Rama. Sekretari i Përgjithshëm i OBVL
vlerësoi gjithashtu kontributin e Sami
Vinçanit pas ‘’ 90-tës si mbështetës
dhe promotor i proceseve demokratike
në qarkun e Elbasanit. Kjo sipas tij për
faktin se “Që në Þllimet e tranzicionit
ai mbështeti publikisht, pa rezerva dhe në mënyrë aktive proçeset e
ndryshimeve demokratike. E spikatur
dhe shumë domethënëse është letra e

tij, e guximshme për kohën, drejtur
R. Alisë dhe KQPPSH në mars 1991,
ku shprehej haptazi për zhgënjimin e
anëtarëve të thjeshtë të partisë dhe të
popullit nga politikat e kaluara të Partisë së Punës, sidomos me qëndrimin
e gabuar të saj në procesin e ndryshimeve, duke deklaruar në fund se për
të gjitha këto: “me keqardhje, po i le
rradhët e partisë”. Nga viti 1991 e deri
1997 ka kryer detyrën e kryetarit të
Organizatës së Ushtarakëve në Pension (OUPL) Elbasan dhe nga 19942000 drejtoi me përkushtim të rrallë
Degën e OBVL Elbasan.
Samiu luajti një rol të rëndësishëm
si pjesë e grupit nismëtar për formimin
dhe organizimin e OBVL. Është zgjed-

hur antar i kryesisë së përgjithëshme
të OBVL përkrah Dr.Ymer Dishnicës,
gjeneral Rrahman Parllakut, Liri Belishovës, Edip Ohrit, Skënder Malindit
dhe Kryetar i Degës së kësaj organizate në Elbasan. Qytetarët e Elbasanit
edhe sot kujtojnë kontributin e tij me
thirrjet drejtuar popullit për ruajtjen e
rendit dhe gjakftohtësisë në situatat e
trazuara të vitit ’97…
Pikërisht për këto merita, mbështetur në propozimin e Kryesisë së OBVL,
kryebashkiaku i Elbasanit Gledian Llatja e vlerësoi Sami Vinçanin
në 100-vjetorin e lindjes me titullin
“Mirënjohja e Qytetit”, me motivacionin: “Për veprimtarinë e shquar si
luftëtar i lirisë në Luftën Antifashiste
Nacionalçlirimtare, si dhe për kontrib-

utin e tij të veçantë në krijimin dhe
konsolidimin e strukturave ushtarake
shqiptare. Në vlerësim të mbrojtjes
dhe mbajtjes gjallë të idealit atdhetar
në drejtim të Organizatës së Bashkuar
të Veteranëve të LANÇ-it”.
Nënkryetari i Bashkisë Elbasan,
Z.Jetjon Gjura, gjatë fjalës së tij evidentoi faktin se Þgura si kolonel Sami
Vincani meritojnë të vlerësohen për
kontributin e tyre. Të pamasë ishin
emocionet që përjetoi familja e Z.
Vincani në ceremoni. Ndërsa titulli iu dorëzua të birit Maksimit, i cili
u shpreh falenderues për vëmendjen
e treguar karshi babait të tij, që dha
shumë nga jeta e tij për çështjen kombëtare dhe demokracinë e konsolidimin e shtetit ligjor në Shqipëri.

MUHARREM GJOKA: OBVL, MBROJTËSE E
VLERAVE TË LIRISË DHE DEMOKRACISË

N

ënkryetari i OBVL Muharrem Gjoka, duke përshëndeur në emër të
Kryesisë së Organizatës të Bashkuar të Veteraneve të LANÇ i shprehu mirënjohjen më të thellë kryetarit të Bashkisë së
Elbasanit, Z.Gledian Llatja për vlerësimin që
i bëri këtij personaliteti të shquar të LANÇ,
të Ushtrisë Shqiptare e të Shoqërisë Civile,
duke i dhënë Titullin “Mirënjohjë e Qytetit”.
“OBVL që me krijimin e saj para 28
vitesh në korrik 1994 e në vijim, si mbrojtëse e vlerave të lirisë ka patur dhe ka si
mision kryesor evidentimin, propogandimin
dhe promovimin e ngjarjeve, heronjve, dëshmorëve e drejtuesve të Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare. Ne vlerësojmë se Lufta
partizane ishte e kristaltë, ka qenë luftë
idealesh të pastra dhe është krenari për të
gjithë Shqipërinë. Në Luftën e Dytë Botërore,
ne shqiptarët, ashtu si edhe popujt e tjerë
të Europës dhe më gjerë, me luftën heroike
partizane u angazhuam në një përpjekje të
madhe, luftarake dhe të përgjakshme, si aleatë në krah të koalicionit të madh antifashist
botëror”,-tha Z.Gjoka. Ai vlerësoi gjithashtu
krijimin e Shtabit të Përgjithshëm në Labinot
si Þllimin e Þtores së rëndësishme të shqiptarëve të ndershëm e atdhetarë, të cilët u
bënë bashkë për çlirimin e vatanit, kundër
nazifashistëve okupatorë, por edhe kundër
atyre esadistëve që i kishin tradhtuar interesat e vendit e që historia i shkruajti në krahun e pushtuesit, jo në krahun e Shqipërisë”.
Duke vijuar në këtë lInjë nënkryetari i OBVL,
Gjoka tha se krahina e Shmilit, Çermenikës
dhe e gjithë Elbasanit ka një vlerë shumë të
madhe në këtë luftë, jo vetëm që strehuam
Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë, por nga
ky vend u komandua e gjithë ajo luftë për
çlirimin e vendit.
Duke vlerësuar bashkëpunimin me OBVL-në kryetarja e Organizatës së Dëshmorëve të Atdheut, Elbasan, Xhuljeta Graceni, ndër të tjera tha se “Lufta Antifashiste
Nacional Çlirimtare ishte një luftë ku dhanë
jetën 28 mijë djem e vajza të Shqipërisë të
cilët duhen përkujtuar një për një. Shqipëria
jonë e vogël pagoi një çmim të jashtëzakonshëm gjaku dhe sakriÞcash të panumërta

njerëzore”. Ajo tha se nderimi i këtyre sakriÞcave është nderi i çdo gjenerate shqiptarësh.
Prandaj nderimi i Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, nderimi i dëshmorëve dhe heronjve të lavdishëm të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, nderimi i çdo faqeje të kësaj
lufte dhe i vetë datës së çlirimit të vendit tonë,
në 29 Nëntor 1944, është nderi i çdo shqiptari.
PINJOLL I NJËRËS PREJ FAMILJEVE
ME KONTRIBUTE TË SHQUARA ATDHETARE
“Erdha sot në këtë tubim, ku përkujtohet jeta dhe vepra e një njeriu, partizani dhe kuadri të rrallë të ushtrisë tonë në
100 vjetorin e tij të lindjes, kolonel Sami
Vinçanit, pinjollit të njërës prej familjeve me
kontribute të shquara atdhetare, jo vetëm
si kryetar i OBVL- së të Durrësit dhe as
thjeshtë si oÞcer që kam qenë, por edhe për
të marrë pjesë në vlerësimin dhe nderimin që i bëhet bashkëluftëtarit të tim eti në
Brigadën e XV - të S. heroike, që vetëm këtu
në Elbasan, nga radhët e saj i dha çlirimit
jetën e re të disa prej bijave e bijve të saj më
të mirë”,-tha ndër të tjera shkrimtari dhe
publicisti i mirënjohur Shpendi Topollaj. Ai
vlerësoi kontributin e kolonel Sami Vinçanit,
i cili kudo që shërbeu, la kujtimin e komandantit të aftë e të talentuar, të drejtë e të
përkushtuar, ashtu sikurse dhe Mjeshtri i
Madh Halil Rama e ka përshkruar nëpër
organet e shtypit, apo sikurse del te libri
i vetë Samiut me bashkautor shokun e tij
skënderbegas Albert Kotini. Ky i fundit, si
bashkautor i librit “Vinçanët” vlerësoi rolin
e Samiut në mbledhjen e të dhënave arkivore e gojore dhe talentin e tij në shkrimin
real e objektiv të historisë. Sami Vinçani
është autori kryesor i Historikut te Fshatit
të lindjes dhe autor i Historisë së LANÇ të
Rrëzës së Korçës.
Publicisti dhe shkrimtari i mirënjohur
Hyqmet Zane, ndërsa foli për njohjen me
vëllezërit Nexhip e Sami Vinçani, evidentoi
rolin e këtij të fundit në realizimin e librit
“Vinçanët” në dy volume, (me bashkëautor
z.Albert Kotinin) duke lënë trashëgim për

brezat, testamentin e tij atdhetar-intelektual e duke kurorëzuar kështu veprën e tij
patriotike për të cilën punoi për një kohë
shumë të gjatë. “Në këtë libër duke vendosur historinë e famljes në kontekstin e zhvillimeve politike shoqërore që nga Þllimi i
shekullit XX, na jepet një tabllo me material shumë të vyer, veçanërisht të periudhës
1942-1944 në qarkun e Korçës. Materiale,
dokumenta e dëshmi me vlera të mëdha,
sidomos kujtimet e vëllait të tij Nexhipit, si
një nga protagonistët kryesorë të LANÇ të
qarkut Korçë, mund të përdoren nga studiues të interesuar për shkrimin me vërtetësi
historike të Luftës NÇl në qarkun e Korçës”,
tha ndër të tjera Z.Zane.
Pjesëmarrësit në takimin përkujtomor
me rastin e 100-vjetorit të lindjes së Sami
Vinçanit, ku merrte pjese edhe Sekretari
i Këshillit të Qarkut Elbasan Z.Fatmir
Vodollari, si dhe shkrimtarët e njohur Vasil
Premçi e Kadri Tarelli, i përshëndeti edhe
kryetari idegës së OBVL të qarkut Tiranë
Mazllum Parllaku.
Sami Vinçani ka lindur 100 vjet më
parë, më 10 tetor 1922 në fshatin VinçanKorçë. Ai ishte i katërti ndër pesë djemtë
e Kareman Sali Dervishit. Familja e Karemanit dhe vëllezërve të tij ka qenë një familje e dëgjuar dhe me kontribute patriotike në
Qarkun e Korçës.
Sami Vinçani vlerësohet në Elbasan për
vlerat e larta dhe qytetarinë e treguar në këtë
qytet, veëanërisht gjatë vitit të vështirë 1997.
Në këtë takim, Sami Vinçani dhe Agim
Dylgjeri, dy kryetarët e parë të Degës së
OBVL Elbasan, u vlerësuan me ÇertiÞkatë
Mirënjohje nga Kryesia e kësaj Organizate
me motivacionin: “Për kontributin e dhënë
në përmbushjen e misionit të OBVL-së si
bashkthemelues i saj, për mbrojtjen, promovimin dhe pasqyrimin me vërtetësi të
vlerave historike të luftrave për liri e pavarësi të popullit tonë dhe të personaliteteve që
kontribuan në krijimin dhe konsolidimin e
shtetit shqiptar”.
Pas këtij takimi u mbajt edhe Konferenca e 8-të e Degës së OBVL Elbasan, e cila
zgjodhi kryetar Z.Maksim Vinçani.
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Kudo që shërbeu, la kujtimin e komandantit të aftë e të talentuar, të drejtë e të përkushtuar

I paharruar kujtimi i Sami Vinçanit
SHPENDI TOPOLLAJ

E

rdha sot në këtë tubim,
ku përkujtohet jeta dhe
vepra e një njeriu, partizani dhe kuadri të rrallë
të ushtrisë tonë në 100 vjetorin e
tij të lindjes, kolonel Sami Vinçanit,
pinjollit të njërës prej familjeve me
kontribute të shquara atdhetare, jo
vetëm si kryetar i OBVL së të Durrësit
dhe as thjeshtë si oÞcer që kam qenë,
por edhe për të marrë pjesë në vlerësimin dhe nderimin që i bëhet bashkëluftëtarit të tim eti në Brigadën e
XV - të S. heroike, që vetëm këtu në
Elbasan, nga radhët e saj i dha çlirimit jetën e re të disa prej bijave e bijve
të saj më të mirë. Katon Dionisi qysh
në kohën e tij ka thënë fjalët lapidare
se “Është i lumtur kush vdes pasi e
ka jetuar jetën ndershmërisht”. Dhe
pikërisht kjo ndershmëri e konvertuar në dashurinë për atdheun, për
lirinë, për pavarësinë, për prosperitetin, i bëri ata përfaqësues dinjitozë të
idealeve të mëdha, të cilat i ruajtën të
pastra e të papërlyera deri në fund.
Të tilla i ruajti ato gjatë 85 viteve
edhe kolonel Samiu, i cili kudo që
shërbeu, la kujtimin e komandantit të aftë e të talentuar, të drejtë e
të përkushtuar, ashtu sikurse ju e
theksuat dhe Mjeshtri i Madh Halil
Rama e ka përshkruar nëpër organet
e shtypit apo sikurse del te libri i vetë
Samiut me bashkautor shokun tim

skënderbegas Albert Kotini. Edukata
që ai mori në familjen e tij të madhe
me tradita të vyera u manifestua në
të gjitha fazat e jetës. Shkrimtari dhe
poeti i shquar francez Viktor Hygo e
ka përcaktuar mjaft mirë kur thotë
se “Ai që ka vdekur si realitet, rron
si mësim”.
Ndaj mendoj se organizimi i ceremonive të tilla, nuk është se i ngjall
ata që nuk rrojnë më, por është një

sadisfaksion për të afërmit e tij dhe
për të gjithë ne, përfshi edhe brezin e
ri që të mësojnë historinë e atdheut,
të krenohen me njerëzit që e bënë
atë dhe të ecin të sigurtë në rrugën
e tyre.
Po ashtu, duhen dintur edhe zhgënjimet që ata pësuan, si rezultat i
një sistemi të gabuar të cilit i besuan,
i luftës të ashpër për pushtet dhe veprimeve të çmendura e dashakeqe të

diktatorëve që nuk kursyen as heronj
si i vëllai i Samiut, gjenerali i kulturuar Nexhip Vinçani, “Nderi i Kombit”,
të cilin gjeneral Azzi në kujtimet e tij
e quante fat për ushtrinë partizane
shqiptare. Në kohën që po kalojmë,
ku ne po ballafaqohemi me fenomene
jo gjithmonë të pëlqyeshme; ku roli
i familjes dhe i shkollës është dobësuar, ku dashuria për Atdhe shpesh
konsiderohet folklorike, ku rinia
përherë e më shumë po e braktis
vendlindjen, ku etja për Þtime dhe
interesat materiale prevalojnë mbi
virtytet e trashëguara, ku qëndrimi
moral e ka humbur disi kuptimin, ku
politikanët tanë ulin shpinën para të
huajve, duke shpërÞ llur shenjtërinë
e sovranitetit, etj. etj. evokimi i Þ gurave të tilla mbetet detyrë parësore
e pjesës së shëndoshë të kësaj shoqërie dhe sidomos e jona, si njëra nga
dy organizatat që mbrojnë e përhapin
sakriÞ cat dhe gjithçka të mirë bënë
baballarët tanë ndër vite. Ky do të
qe edhe nderimi më i madh dhe më
i sinqertë për ta. Se sikur shpirtrat e
atyre burrave të mund të ßisnin, kam
bindjen se do të ishin të një mendjeje me atë çka këshillonte Viteri kur
thosh: “Ruani vetëm kujtimin tonë
dhe ne nuk humbasim asgjë duke
ikur nga jeta”.
I paharruar kujtimi i Sami
Vinçanit, jeta, vepra dhe karakteri i
të cilit e ngritën akoma më lart emrin e respektuar të Þsit emërmadh
Vinçani.

Sami Vinçani, si kontribues në LANÇ dhe Ushtrinë Shqiptare
Nga Hyqmet ZANE

N

johjen e parë me Kol.
Sami Vinçani e kam pasur në vitin 1991 në një
takim me trashëgimtarë
të familjeve që vuajtën kampet e
përqëndrimit nazist në Gjermani. Por
mbiemrin Vinçani e kisha ndeshur
në biseda intelektuale me emrin Nexhip Vinçanit, gjeneral i shquar dhe që
kishte studiuar në Moskë dhe kishte
patur përfundime të shkëlqyera si
ushtarak. Në atë kohë kam marrë

vesh që ishte persekutuar nga Enver
Hoxha për shkak të ambicieve që ai
kishte si ushtarak i lartë në ecurinë
e Ushtrisë Shqiptare.
Por njohja me Sami Vinçanin, vëllain e Nexhipit, pati një ecuri të mirë,
për faktin se ai më përfshiu edhe mua
në OBVL që në krijimin e saj, ku në
Elbasan ai ishte kryetar dhe nënkryetar i Organizatës së Përgjithshme,
drejtues i së cilës ishte Doktor Ymer
Dishnica - Nderi i Kombit dhe më pas
gjeneral Rrahman Parllaku-Nderi i
Kombit. Kuptoja që kisha të bëja me

Elbasan, Lirim Abazi (kameraman i TV Dardan), Hyqmet Zane,
Skënder & Sami Vinçani, Albert Kotini

një ushtarak të kujdesshëm dhe që
dinte të vinte pikat mbi “i”, me një
logjikë perfekte dhe qartësi mendimi.
Në vitin 1994, në bashkëpunim
të OBVL me presidentin e asaj kohe
Prof.Dr. Sali Berisha, ju bë një vlerësim të gjithë familjeve që kishin kontribute në Luftën Antifashiste gjatë L.
II B. Me rastin e 50-vjetorit të Çlirimit, për mua si djali i një të vuajturi në
kampin e Mat’hauzen-it dhe Dakaos,
ishte hera e parë që i bëhej një vlerësim babit tim. Dhe këtë e bëri Sami
Vinçani dhe OBVL që ai drejtonte.
Bashkëpunimi me Sami Vinçanin
u thellua më shumë në vitin 199798, kur pas ngjarjeve të asaj kohe,
ish-Kryeari i Bashkisë Engjëll Dakli,
më ngarkoi mua që në bashkëpunim
me një grup ushtarakësh në pension,
të inspektonim bazat e ushtrisë për
të vlerësuar gjendjen e tyre reale. Për
këtë u hartua një informacion që ju
dha ambasadores amerikane Mariza
Lino gjatë vizitës së saj në Elbasan.
Materiali u vlerësua shumë. Puna
ime si gazetar në TV Dardan dhe
në gazetën “Albania” dhe më pas në
“RD”, bëri që të kisha një vlerësim
dhe bashkëpunim me Sami Vinçanin
dhe dita-ditës, në muajt dhe vitet në
vazhdim, bashkëpunimi ynë u thellua dhe ne edhe pse kishim një dallim në moshë, u bëmë miq.
Sami Vinçani ishte një ushtarak
karriere që vlerësonte luftën dhe

familja e tij, kishte një kontribut atdhetar. Ai gëzonte një kulturë të gjerë,
bënte biseda serioze, kishte dinjitet
në shprehjen e mendimeve dhe një
nderim shumë të madh për vëllain e
tij gjen. Nexhip Vinçani, për të cilin
kërkonte një vlerësim maksimal nga
presidentët e kohës, gjë e cila u realizua në gusht 2021 nga Presidenti Ilir Meta, që i dha titullin “Nderi i
Kombit”.
Vlera e madhe e punës dhe e mendimit të Sami Vinçanit ishte konceptimi dhe realizimi i librit “Vinçanët”
me bashkëautorësi me Albert Kotinin, ku unë jam redaktor i këtij libri.
Nuk kishte sesi të ndodhte ndryshe,
Sami Vinçani gëzonte respektin e të
gjithë atyre ushtarakëve të vjetër,
ishte një njeri që nuk ß iste shumë,
por që mendimet e tij i shprehte me
një qartësi të madhe dhe një njohës
i mirë i Ushtrisë shqiptare, edhe pse
i pavlerësuar për shkak të persekutimit që ju bë vëllait të tij, Nexhipit.
Ishin këto merita që më shtynë
mua të bëhesha mbështetës i OBVL
të Tiranës, që Sami Vinçanin ta
vlerësonte edhe Bashkia Elbasan dhe
kryebashkiaku Gledian llatja, duke i
dhën atij çertiÞkatën ‘Mirënjohja e
Elbasanit”. Ndoshta në një moment
tjetër, kreu i shtetit, presidenti Dr.
Bajram Begaj duhet ta dekorojë me
“Medaljen e Artë të Shqiponjës”, si
një kërkesë e bërë nga OBVL.
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OPINION

MINIFASHIZMI RREZIK PËR PAQE

Nga Bashkim Hisari
77 vjet pas nga Þtorja mbi fashizmin dhe 72 vjet nga iniciativa për
krijimin e Bashkimit Europjan, si dhe
pas 70 vitesh të krizës më të madhe
në botë, gjendja po merr sërish përmasat shqetësuese. Ekstremizmi i djathtë,
nacionalizmi, shovinizmi, urrejtja ndaj
demokracisë dhe të drejtave të njeriut,
intoleranca fetare, homofobia, frika nga
të tjerët, kriza ekonomike e energjetike
si dhe elementët fashistë e neofashistë
në axhendën e disa politikanëve dhe
partive politike, herë pas here dhe pak
nga pak po bëhen dukuri që paraqesin
rrezik serioze për paqe.
Në disa raste rreziku nga ideologjia
radikale po lidhet ngusht me mungesën
e vullnetit politik për të bërë një shkëputje të qartë nga e kaluara dhe për t’u ballafaquar me përgjegjësinë për krimet e
kryera në Luftën e Dytë Botërore dhe në
luftërat e viteve të 90-ta. Në Ballkanin
Perendimor ende nuk po bëhen hapat e
nevojshëm që të dekontaminohet hapësira nga e keqja që dominonte në të
kaluarën dhe të sigurohet rezistenca e
duhur e shoqërisë civile kundër sulmeve
të atyre që do të donin të rishikonin të
kaluarën dhe të riaÞrmonin ideologjinë
e tokës së përgjakur.
Në Luftën e Dytë Botërore, populli krenar shqiptar tregoi solidaritetin e
tij antifashist. Antifashizmi, popullin
shqiptar e frymëzoi, e lidhi dhe e bëri
bashkë e të pandarë me Koalicionin e
madh Antifashist Botëror. Shqiptarët
me armë pritën pushtuesit fashist duke
derdhur gjakun për mbrojtjen e lirisë
dhe pavarsisë. SakriÞcat që bëri populli shqiptar në luftë, për çlirimin e atdheut në luftën kundër fashizmit, ishin
jashtëzakonisht të mëdha. Në luftën më
të madhe dhe më të përgjakshme në historinë botërore u vranë shumë njerzë,
u shkatërrua dhe u zhduk pothuaj çdo
gjë.
Ajo që nuk u zhduk, që ka mbetur të jetojë është liria jonë e paguar
shtrenjtë dhe historia e vërtetë që
askush nuk mund të na e marrë dhe ta
kundërshtojë. Megjithatë, në afërsinë
tonë, kohëve të fundit po marrin hov
disa dukuri fashiste dhe neofashiste
që nuk janë në anën e duhur të historisë dhe që relativizojnë dhe falsiÞkojnë faktet historike.
Është e pabesueshme se në shekullin XXI dëgjojmë fjalët nazizëm, fashizëm, neofashizëm, fjalë që menduam se
që moti ishin fshirë nga kujtimet tona.
E përjavshmja kroate “Ekspres” publikoi një karikaturë me fytyrat e presi-

dentit serb Aleksandar Vuçiç, Þtuesesit
në zgjedhjet e fundit në Itali Georgie
Meloni dhe kryeministrit hungarez
Viktor Orbán me mustaqet e Hitlerit,
me titullin “Achtung - Kroacia mes tre
mini fashizmave”, me të cilën në mënyrë
metaforike aludohet se vendi i tyre është
i rrethuar nga vende të sunduara nga
liderët më të djathtë, më konservatorë
dhe më autoritarë në Evropë.
Lufta në Ukrajinë edhe më shumë po
rrezikon paqen. Forcat ruse me forma
më brutale të dhunës po thyejnë ligjet
ndërkombëtare dhe normat demokratike Evropjane. Pamjet që po shohim çdo
ditë se si ushtria ruse vret burra, gra,
fëmijë edhe duke ikur, shkatërron qytete
dhe ato i kthen në hi, na përkujtojnë
historinë tragjike të krimeve që serbet
kanë kryer në Kosovë në vitet ‘’90-të.
Presidenti rus Vladimir Putin dërgon
mesazhe me falciÞkime, shtrembërime
të historisë dhe me degradime morale
duke barazuar luftën e tij agresive dhe
barbare me luftën kundër nazizmit.
Barazimin e agresionit rus në Ukrainë
me luftën antifashiste, Putini e bënë
për të justiÞkuar veprimet e tij, gjë që
është historikisht e pajustiÞkuar dhe
e pamundur.
Në fjalimet e kryministrit të Republikës së Hungarisë Viktor Orban vërehet përpjekja për rehabilitimin e kriminelëve dhe rishikimin e historisë. Ai
gjatë vizitës së tij në Rumani disa muaj
më parë deklaroi: “Ne hungarezët nuk

jemi racë e përzier... dhe ne nuk duam
të bëhemi racë e përzier. Shtetet ku
përzihen evropianët dhe joevropianët
nuk janë më kombe”. Ide interesante,
por jo shumë origjinale. Njësoj mendonin edhe ideologët kryesor të fashizmit Rosenberg, Goebbels, Himmler
dhe Hitler.
Në një situatë të tillë, Serbia nuk
ka një pozicion të qartë, nuk po mundet ta gjejë vendin e saj në botën e cila
po pëson ndryshime dhe po krijohen
situata të reja gjeopolitike. Presidenti
serb Aleksandar Vuçiç me kokëfortësi
refuzon dhe nuk dëshiron të pranojë
realitetin e ri. Shteti i tij që pretendon
anëtarësimin në Bashkimin Evropian
rrin në dy karrike, formalisht deklaron se është pro Bashkimit të Evropës
por nuk vendosi sanksione kundër
Federatës Ruse. Nuk heq dorë nga
mitet dhe shenjtëritë e kombit të tij.
Gjithçka bën për të diskualiÞkuar antifashizmin.
Rehabiliton dhe lartëson kriminelët
që janë prodhim i një politike fashizoide dhe që kanë bër spastrime etnike
dhe krime më brutale deri në gjenocid gjatë luftës në Kosovë, në Bosnjë
Hercegovinë, Kroaci dhe në hapësirat e tjera të ish-Jugosllavisë, siç janë
Slobodan Millosheviq, Ratko Mladiq,
Vladimir Llazareviq, Vojisllav Sheshel
etj. Me vendimin e Gjykatës së Lartë
në Beograd, u rehabilitua udhëheqësi
i lëvizjes çetnike, bashkëpunëtor i ok-

upatorit, krimineli i luftës, i dënuar me
vdekje dhe më vonë i pushkatuar gjeneral Drazha Mihailoviq. Gjatë Luftës së
Dytë botërore, çetnikët e tij u bënë të
njohur si kuislingë për shkak të krimeve të kryera ndaj popujve jo serbë
por edhe serbëve që bashkëpunonin
me partizanët.
Emri, shenjat dhe mjekra e çetnikëve u përdorën gjatë viteve të 90ta nga paraushtarakët serbë që kryen
krime më monstruoze në Kosovë. Nipi
i Drazhës është pjesë e deputetëve në
Kuvendin e Serbisë. Në Gjykatën serbe në Valevë u rehabilitua Nikolla Kalabiq, komandanti i njësisë çetnike të
quajtur “Korpusi i Gardës Malore”, që
në nëntor 1943 nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me nazistët. Në Akademinë të mbajtur në Beograd, e cila
u ndoq nga Presidenti i Republikës
dhe ministrat e qeverisë, u ekzekutua
një marshim i cili gjatë Luftës së Dytë
Botërore ishte përdorur nga organizata fashiste serbe “Zbor” e udhëhequr
nga Dimitrije Lotiq.
Në skenën politike dhe mediatike
serbe, çdo ditë përballemi me vërshimin e urrejtjeve ndaj shqiptarëve,
Kosovës dhe ndaj disa vendeve dhe
popujve përreth. Në jetën e shumë
serbëve, urrejtja ndaj shqiptarëve të
Kosovës nuk ka qenë kurrë më e madhe. Urrejtja është bërë Þksim patalogjik dhe pikë referimi për gjithçka.
Për ta, shqiptarët janë kriminelë dhe
fajtorë për çdo gjë.
Gënjeshtëra është bërë mjeti kryesorpolitik i dhunës së tyre për të
tërhequr vëmendjen nga krimet e tyre
monstruoze, qofshin këto për tërbimet çetnike në Luftën e Dytë Botërore,
për konßiktin e fundit të armatosur të
viteve të 90-ta në Kosovë apo për politikën e tyre aktuale. Serbia kurrë nuk
ka pranuar fajin për krimet që ka bër
në Kosovë. Serbët gjithmonë janë viktima dhe krimet e tyre ua atribuojnë
të tjerëve. Një pjesë e madhe nuk kanë
ndjeshmëri njerëzore, ndjenjë përgjegjësie faji, asnjë ndjenjë turpi.
Serbia ka lidhje të fuqishme me
Rusinë. Brenda Ministrisë së Mbrojtjes
në Beograd funkcionon zyra e Rusisë.
Jo më largë se 100 km nga Prishtina
në qytetin e Nishit është, qendra “humanitare” ruse, ndërkaq rreth kuÞrit
me Kosovën, Serbia ka 48 baza operative ushtarake dhe të xhandarmërisë
serbe të pajisura me armatime ruse.
Të gjitha këto paraqesin rrezik për
paqe dhe nuk kontribuojnë në zhgjidhjen e problemeve dhe zhvillimin e
marrëdhënieve të mira mes Kosovës e
Serbisë dhe integrimeve brenda Bashkimit Evropian.
Shigjetat helmuese të mini fashizmit dhe neofashizmit duhen të
ndalen urgjentisht sepse janë burim i
destabilitetit dhe rrezik për paqe.
Gjithsesi është inkurajues fakti se
në Raportin e Parlamentit Europian,
miratuar muajin e kaluar kërkohet që
Serbia të penalizohet për mosvënie të
sanksioneve ndaj Rusisë dhe një angazhim më i madh i palëve për arritjen
e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse,
ligjërisht obliguese mes Kosovës dhe
Serbisë, përmes njohjes reciproke.
Këto kërkesa të Parlamentit Evropian
gjithësesi duhet përshëndetur.
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IN MEMORIAM
Ndërsa familja e priste të çmallej me të atë fundjavë, Miftari vjen i veshur me petkun e Heroit të nëntokës së Bulqizës

PËR HEROIN E NËNTOKËS
MIFTAR GJOKA
Halil RAMA – Mjeshtër i Madh

H

istoria e truallit tonë të lashtë arbëror,
ndër të tjera ka në analet e saj heronjtë
dhe dëshmorët e kombit që i qëndrojnë
asaj si kurorë lavdie. Dhe brenda kësaj kurore,
ashtu si dhjetra mijëra yjet e pashuara të luftrave
legjendare për liri e pavarësi kombëtare, janë
edhe heronjtë e dëshmorët e punës. Por, nëse për
të parët, instancat shtetërore kanë treguar disi
përkujdesjen për t’i njohur zyrtarisht si të tillë e
për t’iu dhënë Statusin ligjor të Heroit apo Dëshmorit të Atdheut, për qindra e mijëra heronjtë e
dëshmorët e punës ka ende vakuum ligjor, për t’u
njohur atyre Statusin që meritojnë. Qindra, në
mos mijëra prej tyre i përkasin listës kobzezë të
heronjve e dëshmorëve të Minierës së Bulqizës.
“E meritojnë të nderohen e të kujtohen pa
rreshtur për devotshmërinë e tyre. E meritojnë minatorët e sotëm ‘Statusin’ e tyre që e ka gjithë bota
demokratike, si dhe memorialin e tyre në qendër
të qytetit të Bulqizës”, shkruan ndër të tjera kolegu i nderuar Sali Ymeri, në parathënien e librit
“Heronjtë e nëntokës” të autorit Ymer A.Keta.
Nënkryetari i OBVL Muharrem Gjoka – “Mjeshtër i
Madh” dhe njëherazi Pesident i Ansamblit Artistik
“Hazis Ndreu” – “Nderi i Kombit”, ndërsa më dhuron i përlotur këtë libër që përshkruan jetët dhe
heroizmin e minatorëve dhe gjeologëve që u ß ijuan
në minierat e kromit Bulqizë dhe Batërr, mes tij
ka përthyer faqen 325. Janë lotë dhimbje për vëllain, Miftarin, që ra siç bien burrat, në “fornel të
Galerisë ‘A” të Minierës së Bulqizës atë ditë fatale
të 2 shkurtit 1986, për të mbetur përgjithnjë në
panteonin e vlerave.
AKT HEROIZMI I PASHEMBULLT
Autori Y.A.Keta, në faqet 325-326 të librit të
tij “Heronjtë e nëntokës” shkruan edhe për Miftar
Gjokën e Zall Dardhës, nga ku shkëputëm këto
radhë: “Për djemtë e Dardhës Miniera e Kromit i
hapi dyert. Ai vajti në Bulqizë. Punoi në ato galeri
të frikshme të nëntokës. U shqua për sakriÞ ca,
duke punuar në disa specialitete. Atë kohë u martua dhe u bë më dy fëmijë…Vjen dita fatale e vitit
1986! Miftari njihej nga punëtorët më aktivë dhe
gëzonte shëndet të plotë, ku kishte bërë emër në
të gjitha specialitetet. Ai, edhe kazmës ja kishte
hequr bishtin e drurit dhe i kishte salduar një
tub hekuri, pasi nga forca që ushtronte i thyhej
shpesh druri… Miftari, u nis në punë si çdo ditë
tjetër në turnin e parë së bashku me shokët. Ishte
ditë e diel. Pasi të mbaronte turni i parë, do të
shkonin me pushime në shtëpi me autobus deri në
Zall Dardhë, të pushonin atë natë, e të nesërmen
do të ktheheshin në turnin e dytë….E Þlloi punën.
Aty nga mesi i turnit, kur materiali i duçkës kishte
rënë mbi grilën e vendosur mbi “fornelet e gjata”
nga galeria B tek A-ja, kishte rënë një bllok i madh
kromi mbi grilë dhe e kishte bllokuar. Punëtorët
s’po e çbllokonin dot. Thirrën Miftarin! Ai me
gjithë fuqitë e tij e ngriti grilën ku kishte një peshë
të madhe dhe gjatë rrotullimit grila e tërhoqi pas
vetes duke rënë në ‘fornel të Galerisë ‘A’… U dha
alarmi. Vajti brigada e Avari-shpëtimit, por ishte e
kotë. Pasi hoqën kromin e hedhur në trimozhën e
fornelit, e nxorën dhe trupin e pajetë të Miftarit. E
vunë në një shtrat vagoni dhe e nxorën në sipërfaqe…. Trupin e pajetë të këtij burri energjik e futën në arkivol dhe e nisën për në Zall Dardhë, ku
shoqërohej me një mori makinash e kolegë pune.
Kur mbrritën në Zall Dardhë, plasi gjëma e kuja.
Prindërit, bashkëshortja, vëllezërit e fareÞ si u
tronditën rëndë. Ushtonte Drini si jehonë. Fisi dhe
familja Gjoka hapën konak….”
KUSH ISHTE MIFTAR GJOKA
Ndërsa ruan si të shenjtë kujtimin e vëllait hero,
Muharremi më i madhi i tre vëllezërve, nxjerr nga
portofoli fotograÞnë bardh e zi të Miftarit që tre-

Nënkryetari i OBVL Muharrem Gjoka – “Mjeshtër i Madh”, ndërsa më dhuron i përlotur librin që përshkruan jetët dhe heroizmin e minatorëve dhe gjeologëve që u ﬂijuan në
minierat e kromit Bulqizë dhe Batërr, mes tij ka përthyer faqen 325. Janë lotë dhimbje për
vëllain, Miftarin, që ra siç bien burrat, në “fornel të Galerisë ‘A” të Minierës së Bulqizës
atë ditë fatale të 2 shkurtit 1986, për të mbetur përgjithnjë në panteonin e vlerave
harkun kohor të 7 viteve (1970-1977) Miftari
do të bënte emër dhe gëzonte reputacionin,
dashurinë dhe respektin e të gjithë shoqërisë.

gon portretin e një djaloshi Þsnik. Ngjason me të
parët e Þsit të tij, të njohur për trimëri e burrëri në
luftrat për liri e pavarësi kombëtare. Gjyshi i tij ka
marrë pjesë në luftën kundër serbo-malazezëve në
Shkodër e Kakarriq.
Në Këtë ky truall u rrit dhe edukua edhe Miftari
që kishte lindur në Zall Dardhë më 10 Prill 1949.
Këtu kreu arsimin bazë 7-vjeçar, për t’u nisur më
pas që në moshë fare të re, në kantieret e ndryshme
të punës. Ishte vetëm 17 vjeç, kur nën përkujdesjen e vëlla Muharremit vjen për të punuar në Rruga
– Ura Fushë Arrëz-Fierzë, për hapjen e rrugës ku
do të ndërtohej hidrocentrali i Fierzës. Në kantierin me mbi 300 veta, ku Muharremi kryente funksionin e magazinierit, Miftari ishte më i riu. Dhe
për më keq, vinte pasi kishte kaluar një ftohje të
rëndë e në këto kushte babai e kishte porositur
të bënte kujdes me shëndetin. E kush më mirë
se vëllai i madh mund ta tregonte përkujdesjen
e duhur, duke ndikuar që Miftari të fillonte si
kamarier në mencën e punëtorëve. “Tre muaj
pasi kishte konsumuar një djetë me vajë ulliri,
mjaltë, vezë etj, e dërgova për kontroll në spitalin e Pukës ku doli shumë mirë. E mori veten
shumë shpejt ”, rrëfen Muharremi. Me trupin e
tij energjik dhe fuqi të pashtershme qëndronte
në ballë të punës. Mori dhe kategori të lartë si
minator në sipërfaqe toke.
Në shkurt 1967 përfundoi rruga e Fierzës dhe
kantieri transferohet në Vaun e Dejës (Shkodër) ku kishte filluar ndërtimi i hidrocentralit.
Miftari punon sërish në këtë kantier deri sa në
dhjetor 1968 mobilizohet për të kryer shërbimin
e detyruar ushtarak.
Dhe sërish pas ushtrie kthehet në Vaun e
Dejës ku punoi gati një vit.
Në vitin 1970 shumica e punëtorëve dhe administratës të kantierit Vau i Dejës transferohen për në Fierzë ku po ndërtohej hidrocentrali.
Miftar Gjoka do të dallohej si minator me kategorinë e VI për zotësi e sjellje shembullore. Në

TRONDITJA NGA AKSIDENTI NË TUNELIN E
LEZHËS
Pas shtatë vitesh në Fierzë, Miftari nis punën
në një front tjetër të vështirë siç ishte hapja e
tunelit të hekurudhës Lezhë-Shkodër. Bashkë
me disa shokë nga Zall Dardha inkuadrohet në
brigadën që drejtohej nga Vesel Poleshi. Por një
ditë, gjatë punës për hapjen e tunelit, ndodhi
një fatkeqësi e jashtëzakonshme ku u vranë
katër veta. Vrasja e shokëve me të cilët punonte
e tronditi shumë. Mbase qe dhe kjo tronditje,
shkaku, që pasi kishte ngushëlluar familjet e
shokëve të rënë në krye të detyrës, të largohej
që andej e për të filluar punë në Uzinën e bakrit
Kukës.
Punoi këtu vetëm 4 muaj dhe pa dëshirën e
prindërve e vëllezërve (Muharremit ndër kuadrot
më me reputacion të kantiereve të ndërtimit të
rrugëve dhe Lazamit, mjek shembullor që shërbente me devotshmëri në vendlindje) vendos
të shkojë në minierën e Bulqizës. Një minator
me përvojë pune të shkëlqyer si Ai, padyshim
që do të mirëpritej jo vetëm nga administrata e
minierës më të madhe të kromit në vend, por dhe
nga miqtë e shokët e tij të shumtë që punonin
në galeritë e saj. I bindur në përgatitjen e lartë
profesionale iu nënshtrua rregullave të kohës
për të marrë kategorinë si minator nëntoke; dha
provat para komisionit ku u kualifikua në kategorinë e VII edhe si zjarrmtar. Punoi me energji të pashtershme në frontet më të vështira
të minierës, ndërkohë krijoi shoqëri të gjerë, në
gjirin e së cilës ishte më i vlerësuari e i respektuari.
Kjo edhe për faktin se në detyrën e tij si minator, mund të dilte nga galeria pasi të kishte
bërë plasjen, por ai rrinte me grupin e punës
deri në fund të orarit për t’u larguar njëherazi
me shokët. Kështu qe Ai deri në ditën fatale të
2 shkurtit 1986, kur ndërsa familja e prisnin
të çmalleshin me të atë fundjavë, vjen i veshur
me petkun e Heroit të nëntokës së zezë të Bulqizës.Në ceremoninë mortore, përveç të afërmëve
dhe miqve, fshatarëve të shumtë nga fshatrat e
Zall Dardhës, Reçit, Lurës e krahinave përrreth,
kolegë pune e përfaqësues të minierës, erdhën,
shprehën ngushëllime dhe i dhanë lamtumirën e
fundit, edhe Drejtori i Minierës Martin Cukalla,
funksionari më i lartë i Partisë në rreth Faik Kopaçe, kryeinxhineri i Minierës së Bulqizës Bujar
Pata e të tjerë funksionarë vendorë.Siç shkruan Ymer A.Keta në librin “Heronjtë e nëntokës”:
“Bashkshortja e Miftarit lindi djalë, kështu
babai i Miftarit (Mersimi) u bë me krah, sikur
iu hoq një pjesë e dhimbjes së madhe, se emrin
e djalit e gëzoi fëmija i lindur…Rapsodët dernjan, i thurën e i kënduan këngë Miftar Gjokës në
odat e Dibrës”.
Kështu ka ndodhur edhe me heronjtë tjerë të
nëntokës së Bulqizës nga Zall Dardha, si Liman
Cani, Halit Kaca, Sali Topuzi, Esat Çera, Agim
Hoxha, Qerim Hoxha, Ali Xhaferi dhe të tjerë
nga Muhurri, Sllova e nga të gjitha trevat e Dibrës, emri i të cilëve ndrit në altarin e të rënëve të
minierës. Ata do të kujtohen e nderohen gjithnjë
siç e meritojnë.
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INTERVISTA

Flet autori i librit Luigj Shyti: Katër nga librat e mijë kanë në qendër Dukagjinin
Nga GJIN MUSA

Q

ë i ri e donit dijen dhe kulturën, lexonit, por dhe shkruanit në organe të
ndryshme shtypi nëpërmes të cilave të
kam njohur në distancë. Shkruanit reportazhe te
ndrysheme, shkrime problemore, informacione
etj. Si ju lindi dëshira dhe si e kujtoni botimin
tuaj të parë?
-Dëshira për të shkruar në shtypin e kohës ishte
që herët, sapo mbarova shkollën 7 vjeçarë dhe Þllova punën me rininë e fshatit. Kisha dëshirë që të
publikoja fshatin tim dhe punën e rinisë. Shkrimi
i parë që më është botuar, dhe ky ishte i pari për
shtypin, ka qenë për Thethin, ku jepej një informacion mbi gjendjen social kulturore të këtij fshati. Ja
kisha dërguar me postë të zakonshme revistë Ylli që
botohej një herë në muaj. Ishte revistë e preferuar.
Nuk kisha besim se do më botohej, por kur e pashë
të botuar të them të drejtën u kënaqa dhe disi mora
zemër për të shkruar përsëri. Më vonë kam shkruar
shpesh herë sidomos në gazetën lokale të Shkodrës,
por edhe “Zëri i Rinisë”, “Ylli”, “Bashkimi”, e më vonë
edhe në gazetën “Mësuesi”.
Me që jemi tek shkrimet desha të bëj një pyetje të drejtpërdrejtë, kur keni botuar librin e pare,
ç’farë kujtoni, si u ndjeve përpara publikut?
-Ah, librin tim të parë e kam botuar, vonë, në vitin
2005. Ky botim ishte një përmbledhje publicistike të
shkruara në kohë të ndryshme për Dukagjinin. Ai e
ka titullin “Dukagjini ka vend për të gjithë”. Ishte një
nxitje nga disa shokë e miq të mijë por edhe dashamirës të Dukagjinit, që më nxitën. Dua ta përmendë se
mbështetjen Þnanciare për botimin më bëri një ish
nxënësi im nga Thethi, Angjelin Vidhi. Libri u pritë
mirë, mendoj unë, dhe ka qenë i kërkuar jo vetëm
nga bashkëkrahinarët e mijë por edhe nga shumë të
tjerë. Jam ndjerë mirë me të.
Tani të riktheheshim tek qëllimi i intervistës.
Juve jeni botues i disa librave, sa është numri i
botimeve tuaja, çfarë trajton në vetvete ç’do libër
i shkruar nga ju?
-Këto ditë doli në qarkullim një libër që bën fjalë
për gjenezën e Dukagjinit. Ky është i pesti që kam
shkruar. Kam qenë bashkëpunëtor apo organizator
edhe në libra të tjerë.
Katër nga librat e mijë kanë në qendër Dukagjinin. Në këto libra ßitet për historinë, kulturën,
natyrën, vlerat shoqërore dhe shkencorë që unë kam
pasur mundësi që ti shikoj, ti dëgjoi dhe ti përshkruaj. Dukagjini është një krahinë me shumë vlera në
të gjitha drejtimet. Për këtë krahinë kanë shkruar
edhe shumë e shumë, udhëtarë, gazetarë, studiues,
shkencëtarë, por nuk ka të sosur. Sa herë shkon
në Dukagjin, qoftë vendas apo i huaj gjënë gjëra të
reja. Është një zonë me shumë vlera, që ka përballuar shumë vështirësi natyrore dhe shoqërore, prej
të cila ka nxjerrë shumë mësime. Në këto libra kam
trajtuar edhe probleme të kohës, siç është përshtatja
me të rejat e kohës, problemet e integrimit në kohën
dhe shoqërinë e re, kam shkruar shumë portrete,
kam dhënë shumë informacione që ju vlejnë edhe
rrugëtarëve, studiuesve e dashamirësve të Dukagjinit. Në këto libra kam mbledhur një numër këngësh
lirike-erotike që janë kënduar dhe këndohen edhe
sot në Dukagjin, që tregojnë se malësori dukagjinas
nuk u lind për të vrarë apo për tu vrarë, siç përpiqen
ta paraqesin ndokush, por e do jetën, e do lirinë, e
do dashurinë, e do familjen, e do përparimin, e do të
bukurën.
Një nga librat e mijë është një vëllim me poezi,
ashtu siç i kam ndjerë unë, të shkruar në kohë të
ndryshme, por një pjesë e tyre i kushtohet emigracionit, kësaj plage që mbetet e hapur, që ka prekur
shumë e shumë familje dukagjinase dhe shqiptare.
Si janë pritur botimet tuaja dhe a keni pasur
ndonjë sponsorizim për botimin e tyre e, në se ke
pasur, kush janë?
-Librat e mijë jam i kënaqur për pritjen që i ka
bërë publiku. Mendoj se secili që ka marrë në dorë
nga këto libra ka gjetur edhe veten e tyre brenda. Kjo
mendoj se është mjaft e rëndësishme.
Në botimin e tyre, natyrisht, më kanë ndihmuar të
afërmit si dhëndëri Alfred Kola dhe vajza Rrezearta,
im vëlla Gjovalini, djali i motrës Kreshnik Vocaj, bashkëkrahinari dhe kolegu e miku im Kolë Çardaku, ish
nxënësi im Angjelin Vidhi që e përmenda edhe pak më
parë. Të gjithëve u jam mirënjohës me shumë respekt.

“DUKAGJINI – rrugëtim
në gjenezë”, një libër për
brezat e ardhshëm
A mund të na ßasësh pak për botimin tënd të
fundit, që nga titulli, kopertina dhe brendia e tij.
Kujt i dedikohet?
-Libri im që sapo doli në qarkullim titullohet
“DUKAGJINI – rrugëtim në gjenezë”, botuar nga
shtëpia botuese “FIORENTIA” në Shkodër. Është
një libër me 540 faqe, dhe teknikisht i punuar me
shumë kujdes. Kopertina është e bërë në funksion
të temës që trajtohet në faqet e librit. Tregon përpjekjet për të ndriçuar prejardhjen e një krahine
mjaft të vjetër në kohë por edhe mjaftë të gjerë
në hapësirë. Ky libër është i vetmi, deri tash, për
këtë temë për këtë krahinë, por uroj që të mos jetë
i fundit. Libri trajton, në mënyrën time, gjenezën
që shumë herët dhe në një territor shumë të gjerë.
Është i konceptuar nga larg afër. Për rreshtimin
e brezave është Þ lluar nga brezi më i ri dhe kam
ecur drejt thellësisë. Për këtë libër janë lexuar dhe
konsultuar 116 libra, prej të cilëve 42 me autor
të huaj si dhe shumë revista, gazeta, dhe shumë
materiale të tjera arkivore. Nga këto studime janë
grumbulluar mbi 2000 skeda. Janë vjelë mendimet e mbi 180 personave të moshave dhe profesioneve të ndryshme në Shqipëri por edhe në trojet shqiptare jashtë kuÞ jve shtetëror. Këtë libër
e kanë njomur me mendimet e tyre edhe shume
persona që e kanë lexuar në dorëshkrim, por
veçanërisht konsulentët e mijë Profesor As. Dr.
Zef Gjeta, Profesor As. Dr. Ahmet Osja, Ndue Sanaj, Ndoc Grimaj, Alfred Haxhari, Lulash Gilaj,
Zef Bari, të cilët më ndihmuan me mendimet e
tyre të vlefshme, dhe që i përshëndes me respekt.
Ky libër ka një parathënie të zgjeruar nga Prof. Zef
Gjeta, dhe një mbyllje nga Alfred Haxhari të cilat
edhe analizojnë punimin por edhe hellin vështrimin drejt së ardhmes.
Ky libër i kushtohet brezit të ri dhe atyre që do të
vinë. Është domosdoshmëri e jona që të bëhemi, më
sa të mundemi, dëshmitarë të kohës që jetojmë dhe
atyre që dimë, për brezat e ardhshëm.

këpunimi me kolegët tuaj krijues?
-Po jam i zgjedhur që në themelimin e shoqatës.
Shoqata “Atdhetare Dukagjini” ka bërë dhe vazhdon
të bëjnë punë shumë të mirë për zbulimin, ruajtjen
dhe publikimin e vlerave të mira të kësaj krahinë
me shumë vlera. Për shoqatën tonë, Dukagjini dhe
vlerat e tij të mira, janë në plan të para, për kryesinë
e kësaj shoqata dhe për gjithë shoqatën, Dukagjini
është partia mbi të gjitha partitë që janë në Shqipëri.
Ne kërkojmë që të shtohet vëmendja për këtë krahinë dhe këta malësorë, dhe mbështesim cilin do që
punon me mirë dhe më shumë për zhvillimin dhe
përparimin e kësaj krahinë, për integrimin e këtyre
malësorëve kudo që jetojnë. Ne kemi punuar, me sa
mundësi që kemi, për të ndikuar edhe të emigrantët
tonë në ruajtjen e traditave të mira krahas atyre
bashkëkohore të cilat janë të pashmangshme dhe të
domosdoshme.
Unë përpiqem që të jap ndihmesën time në shërbim të brezit të ri dhe atyre që vinë, sepse u jemi
borxhëlinjë, sepse dikur do të na gjykojnë. Për këto
duhet gjetur kohë nga i gjithë brezi i sotëm dhe
veçanërisht intelektualet, sepse pa tjetër që e ardhmja mbështetet në të sotmen. E kam shënuar
edhe në botimin tim që doli këto ditë se, ata që dinë
kush janë dhe nga vinë, dinë ku shkojnë dhe çfarë
kërkojnë.
Me kolegët e mijë krijues dhe të shoqatës kemi
bashkëpunim të vazhdueshëm dhe pa interesa
personale e politike partiake. Kjo ka bërë të mundur që të kemi një shoqatë shumë solide dhe që ka
mbështetje të mirë në komunitet. Kjo marrëdhënie
shoqërore ka ndihmuar që të bëhen aq shumë botime me temë nga Dukagjini. Këto shtojnë besimin
se do të vazhdohet puna e suksesshme edhe në të
ardhmen.

Ju jeni sekretar i Shoqatës Atdhetare Dukagjini, redaktor i gazetës “Dukagjini”, si arrini
ta përballoni këtë ngarkesë, dhe si është bash-

Intervistoi:
Gjin Musa
Romë

Ju falënderoj edhe një herë për kohën që vure në
dispozicion të realizimit të kësaj interviste.
Urime për librin e ri. Ju faleminderit.
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SHENDETI

DUAJE
ZEMRËN
TËNDE
Nga Dr. Leonidha Pepo, kardiolog

D

ita Botërore e Zemrës mbahet në nivel
global çdo vit, në datën 29 shtator, një ngjarje që organizohet nga Organizata Boterore e Shendetësisë e cila mori me shumë vëmendje
në organizimin e luftës kunder Covid 19 dhe mbrojtjes se shëndetit te njerezimit nga komplikacionet e
saj, duke ju ndodhur pranë të gjithë mjekëve.
Gjithashtu muaji shtator quhet edhe muaji i
luftës kundër kolesterolit, pra ka lidhje të ndërsjellte midis zemres si organ kryesor e jetesor dhe
yndyrnave per te cilat ßitet dhe diktohet sot me
29.09.2022 ne konferencen qe zhvillohet ne Hotel
Rogner, me iniciativen dhe mbeshtetjen sponsorizuese te kompanise farmaceutike “ Novartis”, e njohur
ne te gjithe boten per sensibilizimin mbi rendesine
dhe kujdesin shendetesore te popullsise.
Dhe sigurisht per ta bere sa me te kthjellet dhe
perdashur, mbi tematikat ne kujdesin dhe ruajtjen
e zemres dhe te trupit jane ftuar Þgura te rendesishme shkencore te njohur profesore te shquar si
Prof. Artan Goda qe shprehu gjithe talentin e tij per
ta bere te qarte dhe perÞtuese luften kunder yndyrnave.
Tema “Mjekimi i dislipidemive ne SAK( semundje e arterieve koronare)…por si do behet trajtimi
i ketyre yndyrnave? Pergjigjet i dha i njohuri ne
fushen e koronarograÞ se dhe trajtimit me stent,
Prof. Alban Dibra. Sigurisht terheq vemendjen
e degjuesve por nuk jane vetem keta. I ardhur
nga Brukseli, i suksesshem Prof. Elvin Kedhi i
cili ßet per ecurine e pllakes aterosklerotike dhe
rendesise se nderhyrjes imediate per kujdesin e
semundjeve vaskulare.
Po beshkejetesa e semundjeve te tjera te lidhura
me crregullimet e yndyrnave? Pergjigjjet me gjithe
aftesine e tij i jep Prof. Mihal Tase. Sigurisht kontrolli dhe masat kombetare per parandalimin e komplikacioneve qe japin nepermjet yndyrnave te larta
ne gjak nepermjet “ check up” shpjeguar shume qarte nga Prof. Genc Byrazeri, i afte per ndergjegjesimin e mjekeve ne dobi te pacienteve e njerezeve
pergjithesisht.
Por si u organizua konferenca ne kujtim te dites
nderkombetare te zemres? Si gjithmone ne te tilla
raste pergjigjet kompania “ Novartis”. Drejtuesi i
kudondodhur Dr. Kliti Hoti, me emrin e lashte ilir
si mbret i taulanteve, eshte gati te marre i dedi-

•
kuar ne kete ndermarrje jo te lehte te organizimit dhe perfundimit plot sukses. Duke permendur
edhe posterat- ekranet e medha ne rruget dhe
sheshet e Tiranes qe natyrisht kane kosto Þ nanciare per te ndergjegjesuar njerezit duke lexuar dhe
reß ektuar. Por kjo nuk eshte nuk eshte e lehte per
tu permbyllur.
Sigurisht i vetem nuk e ben dot. Ka personel te
perkushtuar qe cdo gje te shkoje jo vetem mire por
shume mire. I permendur dhe here tjeter farmacisti Ervin Lavdari, per te dhene mendje e zbatuar
te gjitha vendimet e ndermarra. Ka edhe pervoje te
grumbulluar ne vite por edhe aftesine e tij. Ne krah
Marinela Dibra, ka krijuar grup me Alba Cahani,
Endrit Cili gjithashtu shume i shquar. Pa dyshim
qe Dea e vogel do te ekzaltohej nga keta miq e kolege
te mamase se saj.
Po cfare eshte kjo Dite Nderkombetare e Zemres?
U vendos si dite simbol i kujdesit qe duhet te tregojne njerzit pergjithesisht por edhe njerez te vecante
qe vuajne nga kjo patologji.
RRETH 18.6 MILIONË NJERËZ VDESIN NGA
SËMUNDJET KARDIOVASKULARE
Sëmundjet kardiovaskulare (SKV) janë shkaktari kryesor i vdekjeve në nivel global sa i perket semundjeve jo-ngjitese dhe sot quhen nga profesionistet e shendetit si “pandemia e heshtur”.
• Rreth 18.6 milionë njerëz vdesin nga sëmundjet kardiovaskulare, që përfaqëson mbi 30%

•

•
•

të të gjitha vdekjeve globale. Nga këto vdekje,
85% jane për shkak të infarktit te miokardit
dhe insultit cerebral.
Mbi tre të katërtat e vdekjeve nga SKV ndodhin
në vendet me të ardhura të ulëta dhe mesatare ku bën pjesë edhe Shqipëria.
Nga 17 milionë vdekje të parakohshme (nën
70 vjeç) për shkak të sëmundjeve jo të transmetueshme në vitin, 38% u shkaktohen nga
SKV.
7 milionë njerëz janë të prekur nga sëmundje
kardiovaskulare në të gjithë botën.
Por ajo qe eshte me e rendesishme eshte se
nese merren masat e duhura te parandalimit 80% e ngjarjeve të parakohshme kardiovaskulare mund të parandalohen!
SITUATA NE SHQIPERI

OBSH e ka klasiÞkuar popullaten shqiptare ne
kategorine me rrezik te larte per te patur ASCVD (semundje aterosklerotike kardiovaskulare)
Prevalenca e dislipidemive ne Shqipëri eshte 58.6
%, e ngjashme me atë të vendeve të tjera europiane.
Rreth 1.4 milionë shqiptarë kanë të paktën një
nga faktorët e rrezikut të lartë për dislipidemi.
Hiperkolesterolemia totale është e lartë në 44.3%
të popullsisë në Shqipëri dhe femrat kanë prevalencë më të lartë se meshkujt.

•
•
•
•
•

SHKAQET KRYESORE TË ASCVD
PËRFSHIJNË:
Nivelet e larta të kolesterolit (hiperkolesterolemia);
Presionin e lartë të gjakut (hipertensioni);
Duhanpirja;
Diabeti;
Historia familjare dhe disa faktorë gjenetikë,
siç është kolesteroli i lartë i trashëguar që Þllon në një moshë të re (hiperkolesterolemia
familjare).

FAKTORË TË TJERË RREZIKU QË KONTRIBUOJNË NË ASCVD PËRFSHIJNË:
•
•
•
•
•
•

Një dietë të varfër;
Nivele të ulëta të aktivitetit Þzik;
Mbipeshën;
Konsumin e tepruar të alkoolit;
Mosha dhe gjinia janë gjithashtu faktorë kontribues, (kjo e fundit veçanërisht te gratë pas
menopauzës).
Parandalimi dhe menaxhimi i Dislipidemive
kerkon angazhimin e te gjithe strukturave
mjekesore dhe te popullsise duke i ftuar ne
“ check up” njehere ne vit, per ti evidentuar
keto patologji sa me heret te jete e mundur.
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