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ORGANIZATA E BASHKUAR E VETERANËVE TË LUFTËS ANTIFASHISTE NACIONALÇLIRIMTARE TË POPULLIT SHQIPTAR (OBVL)

Protagonistë të këtij kuvendi, ishin përfaqësues të krahinave e besimeve të ndryshme fetare

PEZA, Kuvendi i
bashkimit të shqiptarëve

70- vjetori i krijimit,

Brigada e VIII njohu vetëm fitore

FAQE 8 FAQE  9

KUVENDI I
PARË PLURALIST

OBVL, një organizatë
e konsoliduar
Nga Dhimitër NDRENIKA

Kryesia e OBVL falenderon presidentin e kompanisë prestigjioze

Organizata e Bashkuar e Veteranëve të
Luftës (OBVL) mbushi 20 vjet veprimtari në
misionin e  saj historik të ruajtjes, mbrojtjes
e zhvillimit të vlerave të Luftës, nga më të
lavdishmet për liri e pavarësi të shqiptarëve
në trojet e tyre etnike në Ballkan, të luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare kundër
pushtuesve fashistë italianë e nazistëve
gjermanë. OBVL u themelua me përmbysjen
e sistemit diktatorial enverian në përputhje
me frymën e përpjekjeve për bashkim të sh-
qiptarëve, shprehur në Konferencën e Pezës
dhe Marrëveshjen e Mukjes...

Botimi i librit "20 vjet OBVL" u
mundësua nga kompania prestigjioze
"Kastrati". Kryesia e OBVL i shpreh
mirënjohje të thellë Presidentit të kësaj
kompanie, z.Shefqet Kastrati, i cili që
në takimin e parë, të ngrohtë dhe miqë-
sor me z.Rrahman Parllaku - Hero i Pop-
ullit dhe Nderi  i kombit,  u tregua i gat-
shëm të sponsorizojë botimin e kësaj
enciklopedie...

Me rastin e 70-vjetorit të çlirimit
nga okupatori nazifashist

FAQE 4

Vepra e prof. Demirajt
do të mbetet pasuri

e përjetshme
Ai ishte një autoritet shkencor

elitar, një nga përfaqësuesit më të
shquar të fushës së gjuhësisë bren-
da dhe jashtë Shqipërisë. Ai i solli
shkencës gjuhësore shqiptare, por
edhe ballkanike, vlera të mëdha
përmes shumë veprave monumetale

FAQE  16

"KASTRATI" mundësoi botimin e librit
"20 vjet OBVL"

Nga Edip OHRI*

Konferenca e parë plu
raliste Nacionalçlir
imtare e Pezës është

vazhdim i Kuvendeve his-
torike të popullit shqiptar për
bashkim, sepse bashkimi ësh-
të i vetmi kusht për të kor-
rur fitore. Në Konferencë fi-
toi ideja që Shqipëria të ish-
te "Shqipëri e lirë, e pan-
dashme, indipendente dhe
demokratike" (Rez. fq.10). Si
përfundim, Konferenca e parë
pluraliste Nacionalçlirimtare
e Pezës gjeti si zgjidhje më të
përshtatshme për t'iu përm-
bajtur parimit të vetëven-
dosjes në fund të Luftës, ash-
tu siç e përmbante Karta e
Atlantikut, për të cilën ishin
zotuar aleatët e mëdhenj të
koalicionit antifashist: SHBA,
Rusia dhe Britania e Madhe.

Halil RAMA

Në fshatin Pezë, rreth 20 kilometra
larg Tiranës, 72 vjet më parë më 16
shtator 1942, u mbajt Konferenca e
Pezës, e njohur në historinë e popullit
shqiptar si kuvendi i parë pluralist.
Protagonistë të këtij kuvendi, ishin
përfaqësues të krahinave, besimeve të
ndryshme fetare, klasave dhe shtre-
save me bindje politike nga më të ndry-
shmet. Kur u mor vendimi për thirrjen
e Konferencës, vendi ndodhej i push-
tuar nga Italia dhe i rrezikuar me as-
gjësim total të vlerave më të qenë-
sishme kombëtare, kurse shoqëria
shqiptare e mbërthyer në probleme dhe
kontradikta të mprehta politike,
ideologjike dhe sociale.  Në Pezë, kuv-
enduan nacionalistë, demokratë, ko-
munistë dhe zogistë, duke iu dhënë
rrugëzgjidhje çështjeve të bashkimit të
popullit si çështje kardinale për të ru-
ajtur 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 prob-
leme të rëndësishme të Luftës Anti-
fashiste Nacionalçlirimtare, të
strategjisë dhe të taktikës së saj. Men-
dimet e patriotëve vinin në këtë
mbledhje nga pozicionet , mentalitetet
dhe interesat e ndryshme të dele-
gatëve, respektivisht të forcave poli-
tike që ato përfaqësonin. "Pikëpamjet
politiko-shoqërore të rrymave të ndry-
shme nuk duhet të bëhen pengesa për
luftën e popullit shqiptar", u theksua
ndër të tjera në këtë konferencë. Ven-
dimet e kësaj konference, që zgjodhi
Këshillin e Përgjithshëm, me kryetar
Kamber Qafmolla, sekretar Mustafa
Gjinishi dhe 7 anëtarë, patën jehonë
dhe ndikuan në organizimin e popullit
shqiptar në ngjarjet e Luftës së Dytë
Botërore. Vijon në faqen 3

Ing. Myfit GUXHOLLI*

POGRADECI -
qyteti i

luleve, i pushkës
dhe i penës

OBVL i shpreh ngushëllimet Familjes, miqve
dhe shokëve te akademikut mbarëkombëtar

BESIM BOKSHI,
gjuhëtar i madh,

shqiptar i madh dhe
fisnik i madh

Gjeneral-lejtnant Rrahman Parllaku,
Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit, vlerë-
son figurën e Besim Bokshit për mend-
jemprehtësinë, largëpamësinë, vizionin
dhe përkushtimin e tij maksimal në dobi
të çështjes sonë kombëtare. FAQE  7
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AKTUALITET

Më 27 gusht 2014  është
zhvilluar në Batalionin e
Forcave Speciale në Zall-Herr
ceremonia e pritjes së kon-
tingjentit "Eagle-8", që shërby-
en në misionin paqeruajtës në
Afganistan. Të pranishëm në
këtë ceremoni ishin: ministr-
ja e Mbrojtjes, znj. Mimi Kod-
heli, shefi i Shtabit të
Përgjithshëm i FA, gjeneral-
major Jeronim Bazo, ambasa-
dori amerikan, z. Alexander
Arvizu si dhe mjaft të ftuar të
tjerë. Në fjalën e saj ministrja
e Mbrojtjes, znj. Mimi Kodheli
i ka uruar mirëseardhjen në
atdhe trupave paqeruajtëse në
emër të Ministrisë së
Mbrojtjes dhe të gjithë sh-
qiptarëve. "Misioni juaj i tetë
luftarak ku shërbyet me suk-
ses për një periudhë 6-mujore
në rajonin e Kandaharit,
përmbyll me sukses an-
gazhimin tonë me forca lufti-
mi në misionin ISAF, për këtë
ju jemi mirënjohës të gjithëve.
Rajoni i veprimeve të "Eagle-
8" është vlerësuar si kështjel-
la e aktiviteteve terroriste në
jug të Afganistanit, ku forcat

Qeveria e Shqipërisë rreshto
het hapur në krahë të
vendeve ndërkombëtare që

luftojnë të ashtuquajturit Shtet Is-
lamik i Irakut dhe Levantit dhe prak-
tikat e tij barbare e terroriste.

Në një deklaratë për mediat, qever-
ia shqiptare shprehet se do të mbësh-
tesë edhe me municione qeverinë e
Irakut, me qëllim luftimin e kësaj or-
ganizate terroriste.

"Qeveria e Republikës së Shqipërisë
do të jetë pjesë e koalicionit për mbësh-
tetjen e Qeverisë së Irakut me armë
të lehta dhe municione në luftën
kundër terroristëve të të ashtuquajtu-
rit Shtet Islamik i Irakut dhe Levantit
(ISIL). Si një vend anëtar i NATO-s,
Shqipëria ka dhënë që prej orës së parë
kontributin e vet në luftën kundër ter-
rorizmit dhe ka qenë e do të jetë pjesë
e koalicioneve ndërkombëtare, në Af-
ganistan, Irak e më gjerë, bashkë me
vende të tjera aleate dhe partnere.
Praktikat barbare të ISIL dhe situata
humanitare katastrofike në Irak na
vënë të gjithëve para përgjegjësisë
morale për të bërë ç'është e mundur
kundër errësirës që përpiqen të sjell-
in mbi njerëzimin forcat e verbra të
terrorizmit", thuhet në njoftimin e
qeverisë.

"Çdo vendim dhe kontribut i Sh-
qipërisë në këtë drejtim, është i
mbështetur në praktikat më të mira
ndërkombëtare, si dhe i sinkronizuar
me partnerët tanë strategjikë e ale-
atët tanë në NATO e në BE", thuhet më
tej në deklaratë.

ÇFARË ËSHTË ISIS?

Shteti Islamik i Irakut dhe Levan-
ti, i njohur si ISIL, ka shpallur zyrtar-
isht krijimin e një "kalifati" të ri, ose
të një shteti islamik, në territoret që
ka pushtuar në Irak dhe Siri. ISIL po
ashtu ka hequr nga emri i tij Irakun
dhe Levantin, duke iu referuar vetes
vetëm si "Shteti Islamik". Ai ka shpal-
lur "kalif" liderin e tij, Abu Bakr al-
Baghdadi, dhe i ka bërë thirrje gjithë
popullsisë myslimane të botës që të

Ministrja e Mbrojtjes, Kodheli vendos një buqetë me lule pranë bustit të dëshmorit të atdheut, kapiten Feti Vogli

Kthehet në atdhe kontingjenti paqeruajtës "Eagle-8"

talebane kanë qenë gjithmonë
prezente dhe shumë aktive".

Në vijim, ministrja Kodheli
theksoi se që nga viti 2010,
kur nga Batalioni i Forcave
Speciale u nis për herë të parë

në mision luftarak "Eagle-1" në
përbërje të forcave të ushtrisë
amerikane dhe deri më sot,
efektivat tuaja kanë dhënë një
kontribut të çmuar në luftën
kundër terrorizmit dhe ven-

dosjes së paqes dhe stabilitetit
në zonat më të nxehta. "Në
këtë kuadër do të doja të falën-
deroja Shtetet e Bashkuara
për mbështetjen e këtij mis-
ioni". Ministrja Kodheli ka

nënvizuar se Shqipëria do të
vazhdojë të qëndrojë në Afgan-
istan, përkrah aleatëve, duke
kontribuar gjithmonë me vetë-
mohim dhe profesionalizëm.

Në fund të fjalës së saj min-
istrja Kodheli  u ndal edhe tek
kapiten Feti Vogli, i cili hum-
bi jetën në krye të detyrës në
misionin paqeruajtës  në Af-
ganistan. "Do të doja të kuj-
tonim së bashku vëllain,
shokun, bashkëluftëtarin tuaj,
kapiten Feti Vogli. Tek ai gje-
ni shembullin më të mirë për
karrierat dhe jetën tuaj".

Ndërsa ambasadori i Sh-
teteve të Bashkuara të
Amerikës, në Tiranë, z. Alex-
ander Arvizu ka theksuar se
SHBA vlerësojnë kontributin
dhe sakrificën tuaj. Ne vlerë-
sojmë gjithashtu edhe lider-
shipin civil dhe ushtarak që
me urtësi po drejtojnë në
bashkëpunim të ngushtë me
SHBA dhe aletatët e tjerë. Në
fund të aktivitetit, ministrja e
Mbrojtjes, znj. Mimi Kodheli ka
vendosur një buqetë me lule
pranë bustit të dëshmorit të
atdheut, kapiten Feti Vogli.

Shqipëria kundër xhihadistëve të ISIS:

Mbështetje qeverisë së Irakut me municione
shprehë besnikëri ndaj tij.

Shteti Islamik i Irakut dhe Levant
(ISIS) ka lindur nga hiri i Al Kaidës në
Irak, është themeluar pas pushtimit
të udhëhequr nga SHBA në vitin 2003
dhe në fund të fundit shpërtheu me
udhëheqjen e Al Kaidës me bazë në
Pakistan. Qëllimi i tij ishte për të ndër-
tuar një shtet të rreptë islamik në
provincën Anbar të Irakut, ku domi-
nojnë sunnitët. Grupi ka dështuar në
objektivat që kishte, por kur shpërtheu
lufta në Siri në vitin 2011, luftëtarët e
thekur irakianë erdhën në Siri dhe u
bashkuan me sirianët dhe luftëtarë të
tjerë të huaj. Ajo që doli ishte një grup
me një vizion për një kalifat ndërko-
mbëtar në Siri dhe Irak - të paktën për
fillim.

ISIS ka zhvilluar edhe një histori të
brutalitetit ekstrem. Grupi ka qenë i
përfshirë në ekzekutimin e të burgo-
surve, masakrat sektare, dhe prerje të
duarëve të sirianëve për vepra të vog-
la në zonat që kontrollin. ISIS ka luftu-
ar për kontrollin e zonave sunnite ar-
abe në Siri kundër grupeve të tjera të
xhihadit, duke përfshirë Xhabhat al-
Nusra ( Frontin al-Nusra).

SI FINANCOHET ISIS-I?

ISIS supozohet se ka marrë fonde
nga donatorë të pasur privat nga
monarkitë sunnite të Gjirit Persik, si
Arabia Saudite, Kuvajti dhe Katari, por
pjesa më e madhe e parave duket se
ka shkuar për grupet rivale të xhiha-
dit. ISIS, gjithashtu, gjeneron të ardhu-
rat e saj, duke marrë kontrollin e bi-
zneseve lokale, tatimin dhe nga shitja
e naftës. Rënia e forcave irakiane të
sigurisë në veri të Irakut në fillim të
qershorit ka majmur arkat e ISIS-it
dhe arsenalin e saj. Armët e lehta,
artileri, tanke, makina të blinduara,
dhe mjete të tjera të luftës të gjitha
ranë në duart e ISIS. Grupi dyshohet
se ka vjedhur më shumë se 400 mil-
ionë dollarë në para të gatshme nga
banka në Mosul, që do t'ia forcojë af-
tësinë e saj për të rekrutuar dhe të
paguar luftëtarët.

KUSH E DREJTON GRUPIN?

Emri i udhëheqësit të ISIS është
Ebu Bekr el-Bagdadi; emri i tij lindjes
besohet të jetë Ibrahim Avvad Ibra-
him Ali al-Badri al-Sammarai.

Koloneli në pension, Pat Lang, i cili
dikur drejtonte sektorin e Lindjes së
Mesme në Agjencinë e Pentagonit,
Mbrojtja e Inteligjencës, ka shkruar
në blogun e tij se paraprakisht i ISIS
është përkrahur nga oficerë të ush-
trisë irakiane që ishin të shkarkuar
menjëherë pasi Shtetet e Bashkuara
pushtuan Bagdadin në vitin 2003. Një
nga të identifikuarit nga zyrtarët
irakianë është Izzat Ibrahim al-Douri,
një gjeneral i lartë i Sadam Huseinit
dhe oficeri i rangut më të lartë për t'i
shpëtuar kapjes pas pushtimit të
udhëhequr nga SHBA.

Kompetenca ushtaraka e nivelit të
lartë e kombinuar me zellin e xhiha-
distit është një përzierje e fuqishme.
Por ISIS nuk duket i interesuar në
ndarjen e pushtetit, ose të nacional-
izmit arab që drejtohet nga shumë
prej luftëtarëve të Irakut sunni që
tani punojnë me të.

A ËSHTË ISIS NJË KËRCËNIM PËR
SHBA?

Anëtarët e saj e urrejnë Amerikën,
duan të imponojnë pikëpamjet e tyre të
Sheriatit (Ligjit Islam) në sa më shumë
shtete në Botën Arabe që të munden,
dhe janë haptazi armiqësor ndaj intere-
save perëndimore në rajon. Por ata janë
fokusuar edhe në një kryengritje në ra-
jon, dhe nuk kanë tentuar ndonjë gjë, si
ndonjë sulm terrorist në SHBA, Evropë,
ose pjesë të tjera të Lindjes së Mesme.
Kenneth Pollack, një ekspert i Lindjes
së Mesme në Qendrën Saban në Insti-
tutin Brookings, thotë se përqëndrimi
kaq shumë për ISIS-in në Irak është një
gabim. Në mënyrë efektive, galeria e
militantëve sunnitë është nga lufta
civile e viteve 2006-2008.  Ndërsa unë
nuk kam asnjë dyshim se ka disa ndër
militantët sunitë që duan të hedhin në
erë ndërtesa dhe aeroplanët amerikanë
tani, dhe shumë të tjerë që do të donin
për të bërë këtë më vonë, që nuk është
motivimi i tyre kryesor, shkruan
z.Pollack. ISIS është i fokusuar në luftën
e tij për territorin në Irak dhe Siri. Por
ata janë një rrugë të gjatë nga ajo pikë.
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HISTORIA

Konferenca e parë plu-
raliste Nacionalçlir-
imtare e Pezës është
vazhdim i Kuvendeve
historike të popullit
shqiptar për bashkim,
sepse bashkimi është i
vetmi kusht për të
korrur fitore. Në Konfer-
encë fitoi ideja që Sh-
qipëria të ishte "Sh-
qipëri e lirë, e pan-
dashme, indipendente
dhe demokratike" (Rez.
fq.10). Si përfundim,
Konferenca e parë plu-
raliste Nacionalçlir-
imtare e Pezës gjeti si
zgjidhje më të përshtat-
shme për t'iu përmbaj-
tur parimit të vetëven-
dosjes në fund të Luftës,
ashtu siç e përmbante
Karta e Atlantikut, për
të cilën ishin zotuar
aleatët e mëdhenj të
koalicionit antifashist:
SHBA, Rusia dhe Brita-
nia e Madhe.

Shtatëdhjetedy vjet më
parë më 16 shtator, u
mbajt Konferenca e

Pezës, e njohur në historinë
e popullit shqiptar si kuvendi
i parë pluralist. Protagonistë
të këtij kuvendi, ishin për-
faqësues të krahinave, besi-
meve të ndryshme fetare,
klasave dhe shtresave me
bindje politike nga më të
ndryshmet. Kjo konferencë
ka hyrë tashmë në Historinë
e Shqipërisë si një nga ngjar-
jet më të rëndësishme të
LANÇ të popullit shqiptar.

Konferenca e Parë Plural-
iste Nacionalçlirimtare u
thirr në kushtet kur Sh-
qipëria kishte tre vjet e
gjysëm e okupuar, e cila
vuante nga regjimi i egër i
pushtimit fashist dhe nga
bashkëpunëtorët e
brendshëm. Populli shqiptar
në këtë kohë, kudo po shton-
te urrejtjen, qëndresën dhe
aksionet luftarake. Kudo në
Shqipëri mbizotëronte një at-
mosferë lufte për çlirim.

Ideja për thirrjen e Konfer-
encës së parë Nacionalçlir-
imtare nuk lindi vetëm nga
shpirti liridashës e luftarak i
popullit shqiptar dhe si rrjed-
hojë e eksperiuencës së
trashëguar të kuvendeve, por
këtë e diktonte edhe faktori
ndërkombëtar. Në këtë kohë
Lufta e Dytë Botërore po

(Vijon nga fq.1)

Pa dyshim vendimi më i
rëndësishëm që mori Konfer-
enca ishte krijimi i Frontit
Antifashist Nacionalçlir-
imtar, si një organizatë mbi-
partiake, ku do të bënin pjesë
të gjithë shqiptarët pa dallim

Protagonistë të këtij kuvendi, ishin përfaqësues të krahinave e besimeve të ndryshme fetare

Peza, Kuvendi i bashkimit të shqiptarëve

Nga Edip OHRI*

shënonte kulme, po ndërmer-
rej ofensiva në të gjitha fron-
tet e luftimeve kundra fash-
izmit, dhe në veçanti krijimi
i koalicionit antifashist
botëror (SHBA-BS-Britani e
Madhe), si dhe Trakti i 27 sh-
teteve, nënshkruar në Uash-
ington, Traktet e Londrës e
të Moskës, i dhanë hodh hov
e nxitën shpirtin luftarak të
rezitencës antifashiste në
mbarë Europën e robëruar
nga nazifashizmi.

Konferenca e parë plural-
iste Nacionalçlirimtare nuk u
vendos rastësisht të mbahej
në Pezë, por sepse pikërisht
këtu në kryeqendrën e Sh-
qipërisë zjente lufta për çlirim.
Atje do të përballeshin të gjitha
mendimet e opinionet
mbarëshqiptare. Tirana, ishte
nyja ku mund të grisej maska
e manovrave dhe e dema-
gogjive të okupatorit dhe bash-
këpunëtorëve të tij vendas.

BASHKIMI KOMBËTAR,
IMPERATIV I KOHËS

Konferenca u përgatit për
muaj të tërë, si nga mili-
tantët komunistë, ashtu dhe
nga shumë patriotë e nacio-
nalistë të qyteteve e krahi-
nave të ndryshme të Sh-
qipërisë. Sigurisht, delegatët
nuk u ftuan me një fjalë goje,
por me diskutime e debate të
forta. Kishte ardhur koha që
edhe populli shqiptar të hid-
hej në luftë më me furi dhe
kjo kërkonte organizim në
shkallë kombëtare.

Me luftë e sakrifica popul-
li shqiptar do të krijonte
kushte optimale për të fituar
lirinë dhe indipendencën ko-
mbëtare dhe do të bënte që
Fuqitë e Mëdha të koalicion-
it antifashist ta shikonin me
sy të mirë Shqipërinë dhe ta
respektonin fqinjët e tij ball-
kanik. Ky, qe pra, imperativi
i kohës: "Nuk ka gjë që mbin
e jep më shumë frut se sa
gjaku i derdhur".

Konferenca i zhvil loi
punimet më 16 shtator 1942
në shtëpinë e Myslim Pezës.
Delegatët të ardhur nga të
gjitha anët e Shqipërisë ish-
in përfaqësues të të gjitha
tendencave: të Nacionalizmit

Shqiptar, të PKSH, të Rinisë
Nacionaliste, të Rinisë Komu-
niste dhe të Rinisë Femërore
Popullore Shqiptare.

Në Konferencë morën
pjesë 22 delegatë. Për
drejtimin e punimeve u zg-
jodh kryetar, Ndoc Çoba-ish
delegat i Kongresit të Lush-
njës dhe anëtar i qeverisë që
doli nga ky kongres, atdhetar
i dëgjuar.

Platforma e Konferencës
përmbante:

1.Domosdoshmërinë e or-
ganizimit të luftës kundër
okupatorit;

2.Realizimin e bashkimit
të popullit shqiptar në inter-
es të LANÇ;

3.Krijimin e Frontit të për-
bashkët si një levë që do të
realizonte bashkimin e pop-
ullit në Luftën Antifashiste
Nacionalçlirimtare dhe do t'i
jepte shtrirje kombëtare,
duke e bërë platformën e saj
pluraliste, ashtu siç përcak-
tohet në Rezolucionin e Kon-
ferencës së Pezës;

Në Konferencën e parë
pluraliste Nacionalçlirimtare
të Pezës, delegatët shprehën
dëshirën dhe vullnetin e
plotë për një organizim të
shëndoshë të të gjithë sh-
qiptarëve të vërtetë, pa dallim
feje, krahine, klase dhe
rryme politike.

4.Krijimin e Këshillit Na-
cionalçlirimtar si organ lufte
në zonat e paçliruara, i cili do
të realizonte një sërë detyrash
edhe në tokat e çliruara, si
organe të pushtetit qeveritar.

Në Rezolucion konsidero-
hej rëndësia e Këshillave Na-
cionalçlirimtare, me anën e
të cilave do të bëhej qeveris-
ja lokale, mobilizimi i popul-
lit për luftë e për kryengritje.

Të gjithë delegatët pa për-
jashtim u shprehën për real-
izimin e këtyre detyrave dhe
nga kjo pikëpamje Konferen-
ca e parë pluraliste Naciona-
lçlirimtare e Pezës iu përgjigj
detyrave më të ngutshme të
vendit; momentit historik,
shtresave të gjera kombëtare,
pavarësisht pjessëmarrjes së
komunistëve në të si organi-
zatorë që hartuan dhe plat-
formën politike të saj.

Në këtë plan, Konferenca
e parë pluraliste Nacionalç-
lirimtare e Pezës ishte e një
rëndësie historike dhe e vet-
mja rrugë e drejtë, reale për
të rifituar pavarësinë.

DEBATE TË ASHPRA PËR
FORMËN E REGJIMIT

Çështje të tjera që u ng-
ritën në këtë konferencë, për
të cilat pati debate të forta ish-
in çështja e regjimit të
brendshëm që do të kishte
Shqipëria e çliruar dhe prob-
lemi i bashkimit kombëtar
me Kosovën e me viset e tjera
shqiptare të mbetura jashtë
kufijve në Shqipërinë e
pasluftës. Kështu çështjen e
regjimit të brendshëm i
takonte ta zgjidhte populli në
kushtet e pavarësisë së ven-
dit nëpërmjet shprehjes së
lirë të vullnetit të vet.

Në Konferencë fitoi ideja
që Shqipëria të ishte "Sh-
qipëri e lirë, e pandashme,
indipendente dhe demokra-
tike" (Rez. fq.10). Si përfun-
dim, Konferenca e parë plu-
raliste Nacionalçlirimtare e
Pezës gjeti si zgjidhje më të
përshtatshme për t'iu përm-
bajtur parimit të vetëven-
dosjes në fund të Luftës, ash-
tu siç e përmbante Karta e

Atlantikut, për të cilën ishin
zotuar aleatët e mëdhenj të
koalicionit antifashist: SHBA,
Rusia dhe Britania e Madhe.

Në fund Konferenca mira-
toi unanimisht Rezolucionin
që përmbante në mënyrë të
koncentruar gjithë pl-
taformën dhe që përcaktonte
objektivat dhe angazhimet
drejt Kryengritjes së
Përgjithshme të armatosur.

Konferenca e parë plural-
iste Nacionalçlirimtare e
Pezës aprovoi edhe Thirrjen
që Këshilli i Përgjithshëm NÇ
i drejtoi gjithë popullit sh-
qiptar, gjithë luftëtarëve,
gjithë antifashistëve, gjithë
nacionalistëve pa dallim kra-
hine, besimi, klase dhe ideje
që të grumbullonin të gjithë
potencialin shpirtëror dhe
material në shërbim të Luftës
për çlirimin e Shqipërisë, për
një Shqipëri të lirë demokra-
tike të pandarë dhe indipen-
dente.

VAZHDIM I KUVENDEVE
HISTORIKE TË POPULLIT

SHQIPTAR

Konferenca e parë plural-
iste Nacionalçlirimtare e
Pezës është vazhdim i Kuv-
endeve historike të popullit
shqiptar për bashkim, sepse
bashkimi është i vetmi kusht
për të korrur fitore.

Sot populli shqiptar po ecën
i sigurtë drejt integrimit në
Bashkimin Europian dhe në
Aleancën e Atlantikut të Ver-
iut, drejt Europës së qytetëru-
ar dhe demokratike, ashtu
siç bëri në vitet e vështira e
të lavdishme të Luftës Anti-
fashiste Nacionalçlirimtare
duke u radhitur përkrah ko-
alicionit të madh antifashist
botëror.

Megjithëse kanë kaluar
72 vjet që kur u mbajt Kon-
ferenca e parë pluraliste Na-
cionalçlirimtare e Pezës, ajo
edhe sot e ruan aktualitetin
e saj. Ne shqiptarët si komb
e si popull duhet të konsoli-
dohemi dhe të bëjmë realitet
ëndërrën tonë të pashuar eu-
ropiane.

Ratifikimi së fundi nga
Parlamenti Europian i Mar-
rëveshjes së Stabilizim Aso-
cimit midis Shqipërisë dhe
Bashkimit Europian është
garanci për një ecuri të
mbarë të proceseve inte-
gruese, por njëherësh dhe
detyrim madhor i secilit për
të përmbushur detyrimet që
rrjedhin nga kjo Marrëveshje
historike.

*Sekretar i Përgjithshëm i
OBVL

Kuvendi i parë pluralist
feje apo bindje politike.Përsa i
përket çështjes së Kosovës,
delegatët vendosën që ajo të
zgjidhej në bazë të principit të
vetëvendosjes si e parashikon-
te Karta e Atlantikut. Tani,
mbas 72 vjetësh, mbetet i njëj-
ti vlerësim për qëllimet dhe ro-
lin historik të Konferencës së

Pezës, çka do të thotë që ajo i
qëndroi historisë. Ajo ishte
dhe mbeti një ngjarje e rëndë-
sishme e historisë, pikërisht
për mesazhet që i dha vendit,
në qendër të të cilave ishin
liria dhe demokracia, bashki-
mi dhe qëndresa, fitorja dhe
prosperiteti.
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Pogradeci, qyteti i lu
leve, i pushkës dhe i
penës është i njohur

për historinë e tij të lvadishme
që në lashtësi.

Zbulimet arkeologjike me
vendbanime palafite në fsha-
tin Lin, Buqezë, Mëmëlisht,
Starovë dhe Tushemisht, tre-
gojnë se krahina e Pogradecit
ka qenë e banuar rreth 2000
vjet p. k., që në periudhën e
Bronxit.

Gjatë krijimit të shteteve të
fuqishme Ilire në fundin e
shek. VI p.e.s. dhe në fillim të
shek. V p.e.s., Krahina e Po-
gradecit ka qënë e banuar nga
fiset Ilire të Enkelenjve (me
qendër qytetin e Enkelanës)
dhe Dasaretëve (me qendër
qytetin e Pelionit) të vendosur
në pjesën jugperëndimore të
liqenit të Ohrit (në atë kohë
quhej liqeni i Lihnidës - liqeni
i Dritës).

Po ashtu është i ditur fakti
që nga kjo zonëkalon Rruga e
famshme "Egnatia", e cilta
lidhte Romën me Kostandinop-
ojën.

Të gjitha këto, si dhe vetë
pozita gjeografike dhe resur-
set e pasura natyrore e rendi-
sin Pogradecin si një ndër
zonat më të preferuara turis-
tike të rajonit të Ballkanit e
më gjerë.

Por madhështia e kësaj
zone nuk qëndron vetëm këtu,
por për faktin se që në kohët e
lashta e deri në Luftën e Dytë
Botërore, ka dhënë një kon-
tribut të shquar për formimin
e shtetit shqiptar me luftën për
pavarësi kombëtare, në kul-
turë, në tradita dhe në tërë
historinë kombëtare. Për
njerëzit e shquar, për ndersh-
mëri, besnikëri e bujari të Po-
gradecit kanë shkruar Bajro-
ni dhe ambasadorë të huaj.

JUBILARE

Me rastin e 70-vjetorit të çlirimit nga okupatori nazifashist

POGRADECI - qyteti i luleve,
i pushkës dhe i penës

Ing. MYFIT GUXHOLLI *

Kontributi i Ushtrisë
Nacionalçlirimtare
Shqiptare është një
monument i madh i
historisë sonë në
Luftën e Dytë Botërore.
Pa luftën Antifashiste
Nacionalçlirimtare,
Shqipëria nuk do të
ekzistonte si shtet
sovran dhe i pavarur.
Kjo luftë na rrjeshtoi
përbri fitimtarëve,
aleatëve të mëdhenj si
SHBA, Bashkimi
Sovjetik dhe Britania e
Madhe.

Rrethi i Pogradecit
mori pjesë masivisht
në këtë luftë dhe i dha
atdheut 1582 luftëtarë
të armatosur në forma-
cionet luftarake. Nga
këta 144 dëshmorë, në
altarin e nderit që
dhanë jetën për çlir-
imin e atdheut dhe dy
Heronj të Popullit,
komandantët Reshit
Çollaku dhe Kajo
Karafili

*   *  *

Gjatë shek. të IX krahina e
Pogradecit u pushtua nga bull-
garët dhe pasardhësi i Kle-
mentit, Naumi ndërtoi afër
Pogradecit manastirin me të
njëjtin emër.

Gjatë shekujve në vazhdim
njerëzit e fshatit zbritën posh-
të në rrëzë të kodrës dhe kri-
juan qytetin e Pogradecit, përg-
jatë bregut të Liqenit të Ohrit.

Në vitet 1400 në shumë do-
kumenta përmendet që
Mokrena bënte pjesë në zafe-
tin e Aranitasve.

Në kohën e sulltan Meh-
metit I u vendos administrimi
turk, por në zonat malore sun-
dimtarët shqiptarë vazhduan
të gëzojnë drejtat e më-
parshme mbi zotërimet e tyre
duke ruajtur të drejta të
veçanta administrimi. Regji-
mi osman shkaktoi pakënaqë-

sira në masat popullore. Kry-
engritjet e para janë
udhëhequr nga Gjergj Golemi,
zot i Mokrës, Shpatit dhe Çer-
menikës. Kjo përshkruhet
edhe në këngët popullore
mokrare:

"Gjergj Golemi na çon fjalë/
Angjevini të na dalë/Me ata
trima mokrarë/Kush me këm-
bë, kush me kalë/Kush me
thika, kush me pallë..."

Kryengritjet e viteve 1432 -
1433 në afërsi të Bërzhitës i
dhanë goditje dërmuese ush-
trive osmane nën komandën
e Ali Beut. Burimet historike
tregojnë se në grykën e Mokrës
janë thyer tre ekspedita os-
mane të organizuara nga sull-
tan Fatiu. Në 29 qershor 1444,
u mund forca e Ali Pashës në
Torvioll. Në 10 tetor 1445
arkëxhinjtë të ardhur nga Ohri
u ndeshën me forcat shqiptare
në fushën e Morenës. Më pas

ushtritë osmane mundën të
deportojnë në trevat e Po-
gradecit dhe në vitin 1520 -
1566 u përfshinë në Sanx-
hakun e Ohrit, Vilajeti i
Rumelisë me qendër në Ma-
nastir. Kryengritje të vazh-
dueshme pati gjatë shek. XV -
XVII, gjatë të cilave pushtuesi
filloi fushatën e islamizimit.
Popullsia shqiptare e krishterë
iu nënshtrua islamizimit për
t'u lehtësuar nga taksat e rën-
da dhe shfrytëzimi.

Gjatë shek. të XVII të e.s.,
në vitet 1760-1770 qyteti i Po-
gradecit do të pozicionohej në
pjesën kodrinore të qytetit të
emërtuar "Goricë" (malësi) dhe
në luginën e lumit Katjel.

Këto janë fillesat e para të
qytetit të sotëm të Pogradecit,
e cila në këtë kohë shërbente
si një qendër e vogël banimi.
Ndërsa qendra administrative
ishte Kaza Starova (nënprefek-
turë), e cila gjatë shek. XVII-
XIX varej nga sanxhaku i Ohrit
nënsundimin e Bushatllinjve
dhe më vonë kaloi nën sundi-
min e pashallëkut të Ali Pashë
Tepelenës.

Në vitet 1860-1870 Pograde-
ci njihet si nënprefekturë dhe
Starova kalon në varësi të tij.
Përpjekjet për të qenë të lirë
dhe për të ruajtur traditën, za-
konet, kulturën dhe gjuhën e
tyre vazhduan papushin edhe
në vitet që vijuan. Si rezultat i
këtyre përpjekjeve dhe vetë
popullit arsimdashës pograde-
car, një javë pas hapjes së sh-
kollës së parë shqipe të hapur
në Korçë, më 14 mars 1887 u
hap shkolla e dytë shqipe në
Pogradec.

Në fillim të shek. XX Komi-
teti i fshehtë për çlirimin e Sh-
qipërisë, filloi organizimin e
çetave kryengritëse. Më 1906
në krahinën e Korçës u for-
mua çeta e Bajo Topullit, in-
flueca e së cilës mobilizoi edhe

popullin e Pogradecit, që u or-
ganizuan në çeta si ajo e Kajo
Babjenit dhe Ismail Dërdush-
ës, të cilat luftuan kundër
armikut.

Në vitin 1908 në Pogradec
krijohet klubi i parë shqiptar
"Bashkimi" që pati si qëllim
bashkimin e popullit në luftë
kundër pushtuesve dhe
përhapjen e gjuhës shqipe.

Shpallja e pavarsisë ko-
mbëtare e gjen krahinën e
Pogradecit nën sundimin Serb.
Kjo përmendet e dhe në shk-
rimet e studiueses angleze
Edit Durham: " Dhe në Po-
gradec gjetëm Serbë. Këtu e
gjithë popullsia është sh-
qipëtare. Ata pyesnin me
kureshtje për fatin e qytetit të
tyre dhe kishin frikë se mos
pushtuesi serb u mbetej në
derë përgjithnjë." Ndonëse Po-
gradeci dhe fshatrat rrëzë ish-
in nën pushtimin Serb, Mokra
dhe Gora që i takonin këtij ju-
ridiksioni ishin të lira.

Në 2 dhjetor 1913, mbas
shumë përpjekjesh qyteti i Po-
gradecit çlirohet dhe bashko-
het me qeverinë e Vlorës.

Në fillim të Luftës së Parë
Botërore forcat Austro-Hun-
gareze pushtojnë gjysmën e
Shqipërisë deri në Pogradec,
ndërsa forcat Bullgare Mokrën
dhe Pogradecin.

Në 10 dhjetor të vitit 1918
forcat Franceze pushtuan Po-
gradecin.

Me largimin e forcave
Franceze më 26 maj 1920 pa-
triotët vendas ngritën fla-
murin shqipëtar dhe u bash-
kuan me qeverinë e Tiranës.
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o Rrënojat e një vendbanimi Ilir
dhe një kishë Kristiane me
mozaikë shumëngjyrësh
janë gjetur në gadishullin e
Linit (fshati Lin sot), i cili
ndodhet në brigjet e Liqenit
të Ohrit. Këto zbulime da-
tojnë në shek. VI të e.s. dhe
mendohet të jetë ndërtuar

o Fshati i Selcës së sipërme i
populluar që nga shekulli
VI p.k. (2400 vjet) , kërkon-
te të bashkohej në betejat
e Alexandrit të Madh. Pesë
varre të lashtë monumen-
talë me hyrje të gdhendura
në shkëmb tregojnë famën
e qytetit të fuqishëm antik
të Pelionit, ku ka jetuar
mbreti Ilir, Klit.

o Rruga Romake "Via Egna-
tia" kalon përmes rajonit,
nga qyteti i Ohri, përgjatë
fshatrave të Mokrës dhe
mbaron në detin Adriatik
në Durrës. Ura e "Golikut"
(shek. XVII) ndërtuar mbi
Lumin Shkumbin është
gjurmë e kësaj rruge të
vjetër romake.

o Shpella të shenjta dhe një
kishë ndodhen pranë Qaf-
Thanes dhe kufirit me
Maqedoninë. Pikturat e
bëra nga heremitët në
mesjetë mund të shihen
në kishë dhe në muret e
shpellës.

o Në Gadishullin e Linit, ësh-
të një mozaik që daton në
shek. e VI të e.s., e cila të
magjeps me bukurinë që
ka dhe me mjeshterinë
me të cilën është punuar.
Ky mozaik mendohet se
është ndërtuar gjatë sun-
dimit të perandorit Justin-
ian.

JUBILARE

Kontributi i popullit të
Pogradecit, i kra
hinës së Mokrës dhe

Rezës gjatë Luftës së Dytë
Botërore ka qenë i madh.

Në ditët e para të prillit
1939 ne Pogradec u organi-
zuan shumë demostrata dhe
populli pogradecar kërkoi të
luftonte me armë, por gjithç-
ka ishte e kotë sepse e gjithë
Shqipëria ra nën pushtimin
Italian.

Në 28 tetor 1940 Italia i de-
klaroi luftë Greqisë dhe nën-
prefektura e Pogradecit u bë
shesh luftimesh dhe u nda
përgjysëm. Dëme të shumta
iu shkaktuan popullit, djegiet
dhe dhuna u shtuan deri në
14 prill 1941, kur forcat greke
u tërhoqën duke kapitulluar.

Në 1941 Rreshit Çollaku
organizon qëndresën e popu-
llsisë kundër pushtuesve
duke u bërë komandant i
çetës partizane të krijuar në
këtë rreth më 17 Prill 1942.

Më 22 Maj 1942 u formua
Batalioni i Mokrës më 300
luftëtarë. Janë të njohura
gjithashtu aksionet luftarake
të njësiteve të armatosura të
qytetit dhe të fshatrave të Po-
gradecit, si Çezmës, Malit të
Thatë, Rëzes, Mokrës së Posh-
tme, Golikut etj.

Batalioni partizan i Mokrës
ka zhvilluar shumë aksione
dhe luftime kundra pushtues-
it, por veçanërisht është evi-
dente pjesëmarrja në luftimet
e Brigadës IV-t për çlirimin e
Pogradecit.

Qyteti i Pogradecit është
çliruar tre herë nga forcat par-
tizane: më 17-18 prill 1994;
më 4 qershor nga forcat e
Brigadës së IV-t dhe përfundi-
misht më 30 gusht 1944 nga
forcat partizane të Brigadës së
XV-të S.

Populli e priti më gëzim të
madh këtë ngjarje historike
dhe manifestoi nëpër rrugët e
qytetit për fitoren e madhe të
çlirimit të tij njëherë e
përgjithmonë nga pushtuesit.
Çlirimtarët në mbrëmje u
ndanë nëpër baza për të kalu-
ar këtë natë të gëzueshme,
me më shumë ushqime, sipas
zakonit.

Kontributi i Ushtrisë Na-
cionalçlirimtare Shqiptare
është një monument i madh i
historisë sonë në Luftën e

Kontributi i Pogradecit gjatë Luftës
së Dytë Botërore

Dytë Botërore. Pa luftën Anti-
fashiste Nacionalçlirimtare,
Shqipëria nuk do të ekziston-
te si shtet sovran dhe i pavar-
ur. Kjo luftë na rrjeshtoi për-
bri fitimtarëve, aleatëve të

mëdhenj si SHBA, Bashkimi
Sovjetik dhe Britania e Mad-
he.

Rrethi i Pogradecit mori
pjesë masivisht në këtë luftë
dhe i dha atdheut 1582

luftëtarë të armatosur në for-
macionet luftarake. Nga këta
144 dëshmorë, në altarin e
nderit që dhanë jetën për çlir-
imin e atdheut dhe dy Heronj
të Popullit, komandantët

Reshit Çollaku dhe Kajo Kara-
fili.

Në këtë 70 vjetor të
çlirimit, populli i pogradecit i
kujton ata me nderim të
veçantë.

Zbulime arkeologjike në rrethin e Pogradecit
Ing.Myfit GUXHOLLI

Veteran - nënkryetar i OBVL

o Për këtë gadishull egziston
edhe nje gojëdhënë që ka
lidhje me perandorin Jus-
tinian të bizantit që daton
në shekullit të VI.
Gojëdhëna thotë se Justin-
iani, një perandor me
origjinë ilire, në momentin
kur perandoria Bizantine
ishte duke u pushtuar nga
Otomanët ka fshehur në
brigjet e Liqenit të Ohrit në
afërsi të Gadishullin të Lin-
it një pjesë të madhe të
thesarit të perandorisë bi-
zantine.

o Kisha Palokristiane e Lin-
it, e vendosur në Gadishul-
lin e Linit pranë liqenit
është ndërtuar në shekul-
lin e V - IV para Krishtit
dhe të gjitha ambjentet e
saj janë të shtruara me
mozaikë.

o Kalaja e Pogradecit është e ven-
dosur në majën e kodrës, në
pjesën perëndimore të qytetit
të Pogradecit, me lartësi
205m mbi nivelin e liqenit dhe
689m lartësi mbi nivelin e
detit. Ajo ka qenë e banuar në

shek. V. p.k., ndërsa në shek.
IV p.k. kjo qendër banimi tip-
ike Ilire u rrethua me mure
mbrojtëse. Ka pasur një vjetër-
si banimi prej 1400 vjetësh,
duke qenë një kala iliro - sh-
qiptare e hershme.
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HOMAZH

Të nderuar familjarë të
Syrjait,

Të nderuar pjesëmarrës në
këtë tubim mortor, për ti
dhënë lamtumirën e fundit
bashkëluftëtarit, bashkëpunë-
torit, shokut  dhe mikut tonë
të dashur Syrja.

Në emër të Organizatës të
Bashkuar të Veteranëve të
LANÇIT,  ju shpreh ngushëlli-
met e sinqerta familjarëve të
Syrjait për humbjen e njeriut
të tyre të dashur.

Ne veteranët e LANÇ-it do
të ruajmë kujtimet më të mira
për Syrjanë, gjithmonë aktiv e
optimist, ndonëse fati e goditi
rëndë me humbjen e pesë prej
njerëzve të tij më të dashur,
por megjithatë, ai i përballai
dhimbjet me kurajo e dinjitet.

Jetën dhe veprimtarinë e
Syrjait, ne e kemi përfshirë në
librin 20 vjet OBVL.

Syrjai lindi në një familje
me tradita atdhetare, i jati i tij
ishte pjesëmarrës në ngritjen
e flamurit për shpalljen e pa-
varësisë në Vlorë dhe kon-
tribuoi në Luftën Antifashiste
Nacionalçlirimtare.

Syrjai u përfshi në luftën
antifashiste që 18 vjeç, duke
u inkuadruar në çetën parti-
zane të Musa Fratarit, ku
spikati në luftimet e Kuqarit

Z oti Syrja i perket
treves se Permetit,
ai kishte lindur ne

fshatin Fratar te krahines se
Dëshnices-Këlcyre.

Ai vinte nga nje familje
patriotike - atdhetare; nga
nje familje bujare dhe trime
nga treva e shenjte e Per-
metit.

Me vdekjen e zotit Syrja
TAHIRI, familja e tij hum-
bi njeriun e shtrenjte te
saj, ndersa shoket e tij, te
a f e rm i t  dhe  m iq t e  e
shumte u shkeputen fizik-
isht nga ai, por respekti në
kujtimin e tij do te jete i
perhershem.

Syrja TAHIRI ne te gjitha
rastet ka qene i devotshem
dhe ka justifikuar qendrimin
ne pune dhe shoqeri me nje
shpirt prej nje shqiptari te
ndershem.

Ai ka bere shume sakrifi-
ca qysh me pjesmarrjen e tij
ne luften NAÇL. - shqiptare,
ku ka qene shembull edhe si
kuader ne ate Lufte te shen-
jte kombetare.

Mbas çl ir imit te Shqi-
perise, gjithashtu detyrat e
ngarkuara i ka kryer me nje

Jeta dhe veprimtaria e Syrjait është përfshirë në librin "20 vjet OBVL"

Lamtumirë SYRJA TAHIRI

Nga RRAHMAN PARLLAKU

S
yrjai u përfshi në luftën antifashiste që 18
vjeç, duke u inkuadruar në çetën partizane
të Musa Fratarit, ku spikati në luftimet e

Kuqarit dhe Mezhgoranit , kundër pushtuesve
italianë, në korrik 1943. Ai u shqua si trim e
guximtar në luftimet e Margëlliçit, në mars
1944. Gjithashtu në qershor 1944, sëbashku me
Dashnor Mamaqin, shpëtuan shumë partizanë të
rrethuar nga forcat gjermane.  Më pas ai u
rreshtua në brigadën e 6- të dhe morri pjesë
aktivisht në luftimet e Operacionit të Dimrit
1943-1944, në të gjitha luftimet e zhvilluara në
Shqipërinë e mesme e të veriut, si edhe në tokat
e ish Jugosllavisë, në Mal të Zi, në Bosnje e deri
në Vishegrad

dhe Mezhgoranit , kundër
pushtuesve italianë, në korrik
1943.

Ai u shqua si trim e gux-
imtar në luftimet e Margëlliçit,
në mars 1944.

Gjithashtu në qershor 1944,
sëbashku me Dashnor Mama-
qin, shpëtuan shumë partiza-
në të rrethuar nga forcat gjer-
mane.

Më pas ai u rreshtua në
brigadën e 6- të dhe morri pjesë
aktivisht në luftimet e Opera-
cionit të Dimrit 1943-1944, në
të gjitha luftimet e zhvilluara
në Shqipërinë e mesme e të
veriut, si edhe në tokat e ish
Jugosllavisë, në Mal të Zi, në
Bosnje e deri në Vishegrad.

 Në 25 dhjetor 1945 u kthye
nga Jugosllavia dhe u emërua
Komandant Batalioni i Ko-
mandës së Mbrojtjes, në Korçë.

Në nëntor të vitit 1946 u
nxorr në lirim dhe u caktua në
qarkun e Dibrës, ku kreu
detyra drejtuese në sektorin
ekonomik, duke rezultuar i
suksesshëm dhe mjaft i lidhur
me popullin e Dibrës.

Në 1953 u kthye në
vendlindje përsëri i ngarkuar
me detyra drejtuese
ekonomike të këtij rrethi, deri
sa doli në pension në vitin
1983.

Gjatë gjithë jetës së tij Syr-
jahun e dalloi mënçuria dhe
urtësia në kryerjen e detyrës
dhe në marrëdhënijet sho-
qërore.

 Gjatë viteve në vazhdim ai
ishte pjesëmarrës aktiv,
veçanërisht në krijimin dhe
drejtimin e OBVL-së.

Ai ishte krijuesi dhe drej-
tuesi i Organizatës së Veter-
anëve të Përmetit dhe anëtar
i Këshillit të Përgjithshën  dhe
i Kryesisë të OBVL.

Për kontributin e dhënë, ai
është shpallur, Qytetar Nderi i
Organizatës të Përmetit, dhe
Kryesia e OBVL-së e ka shpal-
lur, Veteran Nderi të Repub-
likës.

Syrja Tahiri është i njohur
edhe si publiçist për artikujt e
tij me gjykime të drejta dhe me
vlerë, botuar në gazetën Vet-
erani, etj.

Këshilli Bashkiak i Kël-
cyrës, me propozim të Organi-
zatës të Bashkuar të Veter-
anëve, për kontributin e dhënë
në luftën kundër okupatorit
Nazifashist, brenda dhe jashtë
vendit, për punë shumë të
mirë në zhvillimin e sektorëve
të ekonomisë, dhe për mbësh-
tetjen e fuqishme të proceseve
demokratike, i dha Syrjait tit-

ullin, Qytetar Nderi,  i Kël-
cyrës.

Lamtumirë i dashuri ynë
Syrja.

I paharruar qoftë kujtimi
itij.

*Fjala e lamtumirës e Krye-
tarit të OBVL-së në ceremon-
inë mortore të të ndjerit
S.Tahiri

Syrja Tahiri, shembull frymëzimi për brezat

korrektese te nje shqiptari
te mire.

Por zoti Syrja TAHIRI mbas

çlirimit u perball edhe me sit-
uata te veshtira nga lufta e
pabese e klasave nga sistemi

i diktatures.
Ndersa zoti Syrja TAHIRI

mbas ardhjes se demokra-

cise dhe pikerisht ne vitin
1991 ai i kushtoi nje ve-
mendje te madhe krijimit te
OBVL-se se rrethit te Per-
metit. Ajo organizate e vet-
eraneve ne Permet u kon-
solidua dhe zoti Syrja TAHI-
RI ka patur dhe ka nje mer-
ite te madhe per kete.

Ai edhe pse erdhi ne Ti-
rane, ku ishte antar i OBVL-
së qendrore nuk harroi ndi-
hmen per Permetin. Ne cer-
emonine mortore te varrim-
it te tij u mblodhen shume
shoke e miq per te nderuar
dhe per ti dhene lamtumiren
e fundit atij, por ai u nderua
pa mase kur fjalen ne keto
raste e mbajti  Kryetari i
OBVL-së, Heroi i Popullit,
shume i nderuari Rrahman
Parllaku.

Te gjithe do ta kujtojme
me nderim dhe respekt të
veçantë Syrja TAHIRIN.

Une i shpreh ndushelli-
met e mia familjes se tij

Bardhyl Sami Gremi -
Velçishti

Elbasan,
me 21 Gusht 2014

Me 17 Gusht-2014 u shua jeta e te ndjerit zotit Syrja Zeqir TAHIRI!
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IN MEMORIAM

Pas një sëmundjeje të
rëndë, në Gjakovë, në
moshën 84 vjeçare, u

nda nga jeta akademik Besim
Bokshi, krijues letrar dhe

Prof. Dr. Pajazit Nushi

P r i s h t i n e

Sot në këtë ditë pikëllimi ndahem i
fundit nga Akademia e Shkencav edhe
e Arteve e Kosovës nga ish Kryetari i
Akademisë, poeti dhe gjuhëtari, Aka-
demik Bokshi. Vdiq në moshën tetëdh-
jetë e katërvjeçare në Gjakovë, ku kaloi
pjesën më të mirë të jetës dhe veprim-
tarisë arsimore, kulturore dhe shken-
core dhe, pavarësisht se vendbanimi i
tij që prej kohësh ishte Prishtina, deshti
të varrosej në Gjakovën e dashur, ku
kreu shkollimin fillor dhe gjimnazin e
ulët dhe, si nxenës i shkëlqyeshëm,
vazhdoi mësimet në Gjimnazin e Prish-
tinës, kurse studimet universitare i
kreu në Universitetin e Beogradit dhe
në Universitetin e Prishtinës.

Me punën e tij arsimore, kulturore
dhe shkencore për më shumë se një
gjysmë shekulli në Gjimnazin "Hajdar
Dushi" , në Shkollën e Lartë Peda-
gogjike të Gjakovës, në Fakultetin
Filologjik dhe në Akademinë e Shken-
cave dhe Arteve të Kosoves i ka lënë
trashegimi Kosoves dhe jo vetëm Kos-
oves vepra të shquara dhe të paharru-
ara.

Ndërprerja e jetës së tij e fisme dhe
e veprimtarisë arsimore, kulturore dhe
shkencore e tij me gjithë trashëgim-
inë e vet konsideroj se eshte humbje e
madhe, dhembje e pikëllim i madh për
të gjithë. Në këtë dite dhembeje e pikel-

OBVL i shpreh ngushëllimet Familjes, miqve dhe shokëve te akademikut mbarëkombëtar

Besim Bokshi, gjuhëtar i madh,
shqiptar i madh dhe fisnik i madh

"Gjeneral-lejtnant Rrahman Parllaku, Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit, vlerëson figurën e Besim Bokshit për
mendjemprehtësinë, largëpamësinë, vizionin dhe përkushtimin e tij maksimal në dobi të çështjes sonë kombëtare

njëri nga gjuhëtarët më të
shquar të Kosovës dhe të sh-
kencës së albanologjisë në
përgjithësi.

Akademik Bokshi një kohë

të gjatë ka punuar në Institu-
tin Albanologjik dhe në Degën
e Gjuhës dhe të Letërsisë Sh-
qipe në Fakultetin Filologjik
të Universitetit të Prishtinës.
Ka marrë pjesë në të gjitha
ngjarjet gjuhësore me rëndë-
si, përfshirë edhe Kongresin
e Drejtshkrimit në Tiranë më
1972, ndërsa gjatë viteve
nëntëdhjetë ka qenë i përf-
shirë në zhvillimet politike të
asaj kohe në Kosovë.

Në vitin 1991 është
zgjedhur anëtar i Akademisë
së Shkencave dhe të Arteve
të Kosovës, ndërsa në vitet
2008-2011 ishte kryetar i saj.

Presidentja e Republikës së
Kosovës, Atifete Jahjaga, e
ngushëlloi familjen Bokshi,
me rastin e vdekjes së më të
dashurit të tyre, akademik
Besim Bokshi.

"Humbja e akademik Be-
sim Bokshit, nuk është hum-
bje vetëm për familjen Bokshi,
por është humbje e madhe për
kulturën, gjuhën shqipe, ësh-
të humbje e madhe për Aka-
deminë e Shkencave dhe të
Arteve të Kosovës, dhe për Ko-
sovën në përgjithësi.

Akademik Bokshi do të
mbahet në mend për punën e
tij dhe kontributin e vazh-
dueshëm për krijimtarinë dhe
veprat gjuhësore, për kontrib-
utin e çmuar në fushën e al-
banologjisë si dhe për an-
gazhimin dhe punën e tij për

Akademinë e Shkencave dhe
të Arteve.

Vepra dhe krijimtaria e ak-
ademik Besim Bokshit, do të
jetoj ndër mote duke shërbyer
si motivim për studiuesit e
rinj dhe për intelektualët e Ko-
sovës", shkruan presidentja
Jahjaga në telegramin e saj.

Edhe kryeministri në
largim i Kosovës, Hashim
Thaçi, ngushëlloi familjen
Bokshi, me rastin e vdekjes së
albanologut dhe studiusit të
shquar, ish-kryetar i Akade-
misë së Shkencave dhe
Arteve të Kosovës, akademik
Besim Bokshi.

"Ikja nga kjo jetë e aka-
demikut Besim Bokshi është
humbje e  madhe për sh-
kencën, albanologjinë, për
miqtë, për kolegët dhe për sh-
tetin e Kosovës.

Vepra e Besim Bokshit në
fushën e studimeve alban-
ologjike, do të jenë shembull
për brezat e rinj të studiuesve
dhe krijuesve të vendit tonë.
Kujtimi për akademik Besim
Bokshin do të na jap vullnet në
angazhimet për ndërtimin e
vendit tonë dhe për avancimin
e shkencës", thuhet në tele-
gramin e Thaçit, i cili edhe në
emër të Qeverisë së Repub-
likës së Kosovës  i shpreh
ngushëllime familjes Bokshi.

Edhe OBVL i shpreh ngush-
ëllimet Familjes, miqve dhe
shokëve te akademikut

mbarëkombëtar. Kreu i kësaj
organizate, gjeneral-lejtnant
Rrahman Parllaku, Hero i Pop-
ullit dhe Nderi i Kombit vlerë-
son figurën e Besim Bokshit
për mendjemprehtësinë,
largëpëmësinë, vizionin dhe
përkushtimin e tij maksimal
në dobi të çështjes sonë ko-
mbëtare.

Akademikë të shumtë,
familjarë, politikanë e qyteta-
rë të shumtë i dhanë atij lam-
tumirën e fundit.

Akademik Pajazit Nushi
tha se vdekja e akademik Bok-
shit është pikëllim dhe hum-
bje për të gjithë. Ndërsa, aka-
demik Et'hem Lika tha se Bok-
shi nuk do të jetë në mesin e
të tjerëve vetëm si frymë, por
do të jetë, sipas tij, me punët
që ka bërë.

Kryesuesi i asamblesë së
Kuvendit të Komunës së Gja-
kovës, Luan Gola, tha se aka-
demik Bokshi asnjëherë nuk
ka qenë indiferentë ndaj ng-
jarjeve që kanë ndodhur në
vend.

"Ka qenë një mentor i
kujdesshëm për studentët, kr-
ijuesit e rinj, por gjithsesi edhe
një bashkëpunëtor i zellshëm
për kolegët e tij", tha ai.

Akademik Besim Bokshi
dikur ishte deputetë i Kosovës
e edhe kryetar i PSD-së. Së
fundi ka qenë kryetar i Sho-
qatës së Intelektualëve të Gja-
kovës.

Dhimbje e madhe për njeriun me vlera gjithëkombëtare
limi të madh familja Bokshi, qytetarët
e Gjakoves, të Kosoves dhe me gjere,
anetaret e Shoqates Intelektuale të Gja-
koves, kryetar i Kuvendit të së ciles ish-
te i ndjeri, bashkëpunëtorët, anëtarët
e Akademisë dhe personeli i saj nda-
hen nga mendjemprefti,  i ndershmi dhe
burri i këtij vendi. Ngelëm të gjithë pa
Besimin e madh, familja pa kryefamil-
jarin, na pa mikun, shokun, e kolegun
e ngritur dhe të dijshëm, te i cili kemi
parë gjithmonë mendje të zgjuar dhe
sjellje me qëndrime burrerore, nga i cili
kemi gezuar sjelljen e kujdesshme dhe
nga icili kemi dëgjuar përherë mendi-
min e urtë të tij. Prandaj, vdekja e tij
është dhembje e jona e madhe per nje-
riun me vlera gjithëkombetare. Dhem-
bja dhe pikellimi per Akademik Besim
Bokshin është njekohësisht pikellim
per kulturën e gjuhes shqipe dhe për
albanologjinë, ku ka lënë një zbrazti, që
sigurisht, nuk do të plotësohet shpejtë
me studiues të tipit mendjemrehtë, të
ndershëm dhe bujar.

Akademik Besim Bokshi i këndoi
"Jubileve të tija" duke kujtuar e ironi-
zuar datëlindjen dhe vitet e fëmijërisë
së hershme me sundimin e egër të
Pashiqit dhe të Mbretit Zog, fëmijërinë
e vonëshme me pushtimin fashist, rin-
inë e hershme me ripushtim sllav, rin-
inë e vonshme me sundimin egërsinor
të Rankoviqit dhe moshën e pleqërisë
së hereshme me gjaksorin Millosheviq.
Këto i ndjeri i quajti "Jubile të jetës

sime". Unë këtë e përmendi për të kuj-
tuar kushtet në të cilat ka jetuar, punu-
ar dhe krijuar Akademik Besim Bok-
shi. Deputeti i Dhomës Arsimore të
Kuvendit Federativ në vitet e fundit të
dekadës së gjashtë të shekullit të kalu-
ar ka ditë dhe ka guxuar ta ngris zërin
për barazinë e plotkuptimshme te gju-
hës shqipe me gjuhët e tjera të popujve
në ish-Jugosllavi. Kjo do të thotë se në
poezi i ka kënduar lirisë duke mallkuar
pabarazinë dhe shtypjen politike, kurse
aty ku duhet, pranë politikës dhe në
organet politike, këtë e ka thënë hap-
tas dhe me guxim jovetëm në organet e
pushtetit lokal të Gjakovës dhe të Kos-
ovës, por edhe në organin më të lartë
ligjëdhënës të ish FederatësJugosllave.

Besimit të ndjerë i dukej se angazhi-
mi i tij në veprimtarinë universitare e
akademike ishte i pamjaftueshëm për
atë që kërkon liria e popullit të vet, pran-
daj angazhohej edhe në veprimtaritë
politike, madje mu aty ku mund t`i ndi-
hmonte popullit të vet e zhvillimit të tij.
Në këtë vazhdë Akademik Besim Bok-
shin e shohim të zgjedhur deputet në
Kuvendin e Kosovës në kohën e Ibra-
him Rugoves. Jo vetëm kaq; Akademik
Besim Bokshi në vitet 1993 - 1996 ka
qenë Kryetar i Partisë Socialdemokrate,
ku dallojmë dhuntinë e prirjën e tij për
t`u angazhuar në zgjidhjen e raporteve
sociale e njerëzore në formën demokra-
tike. Pikërisht këtu dallohet njërzish-
meria e tij e nivelit më të lartë. Këtë e

dëshmojnë edhe shkrimet e tij në vitet
80 - të të shekullit të kaluar. Kështu
dallojmë shkrimin për barazi gjuhësore
në revistën "Gjuha shqipe" të vitit 1987,
ku i ndjeri Besim ka artikulluar men-
dimet e qendrimet e veta në punimin e
titulluar "Politika gjuhësore në disa
vise të Jugosllavise". Qëndrimet e të
ndjerit për barazi e liritë të gjithëve nuk
ngurrontë t`i thoshte haptas në artikul-
lin "Agen së shqetsuese anticivilizue-
se e makiaveliste". Prandaj në pistat
paralele të veprimtarisë së tijë e rinisë
së herëshme dhe asaj të voneshme dhe
të gjithë jetës do të mbahet në mend
përherë, sepse këto e kanë bërë dijetar
dhe politikan - patriot. Ketë dyzim të
gërshetuar vazhdimisht me njerzish-
mëri që i kishte hije vetëm të ndjerit
Besim e dallojmë në të gjitha format e
angazhimit të tij, madje edhe në çësh-
tjet e raporteve ndërmjet ne ish
kolegëve dhe ndërmjet tij dhe të gjithë
të tjerëve. Këtë e ka çmuar lartë edhe
vendlindja e tij, duke e shpallur qytetar
nderi të Gjakovës.

Por, lirinë, drejtësinë e mençurinë
që kaq shumë i ka dashur dhe me lak-
mi u ka mbetur besnik gjithmonë nuk
arriti t`i përjeton sa dhe si duhet. Në
alenë e të mbëdhenjëve të Gjakovës e
Kosovës do ta gjenë qetësinë e
përhereshme.

Lavdi e përjeteshme i qoftë Aka-
demik BesimBokshit.

Prishtinë, më 16. 08. 2014.
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AKTUALITET

Nga Dhimitër NDRENIKA*

Organizata e Bashkuar e
Veteranëve të Luftës (OBVL)
mbushi 20 vjet veprimtari në
misionin e  saj historik të ru-
ajtjes, mbrojtjes e zhvillimit të
vlerave të Luftës, nga më të
lavdishmet për liri e pavarësi
të shqiptarëve në trojet e tyre
etnike në Ballkan, të luftës
Antifashiste Nacionalçlir-
imtare kundër pushtuesve
fashistë italianë e nazistëve
gjermanë.

OBVL u themelua me
përmbysjen e sistemit dikta-
torial enverian në përputhje
me frymën e përpjekjeve për
bashkim të shqiptarëve,
shprehur në Konferencën e
Pezës dhe Marrëveshjen e
Mukjes, me program e statut
gjithëpërfshirës. Ajo dha një
kontribut të çmuar gjatë kë-
tyre dy dekadave të periudhës
së tranzicionit të brishtë,

Botimi i librit "20 vjet OBVL" u mundësua nga
kompania prestigjioze "Kastrati". Kryesia e OBVL
i shpreh mirënjohje të thellë Presidentit të kësaj
kompanie, z.Shefqet Kastrati, i cili që në takimin
e parë, të ngrohtë dhe miqësor me z.Rrahman Par-
llaku - Hero i Popullit dhe Nderi  i kombit,  u tregua
i gatshëm të sponsorizojë botimin e kësaj enciklo-
pedie që zë vend nderi në analet e historisë sonë
kombëtare.

Siç është shprehur Prof.Dr.Ana Lalaj, "Të shk-
ruash një libër në ditët e sotme nuk është ndonjë
çudi. Por në këtë libër, "çuditë" ose të papriturat
janë të vetë organizatës. Në këtë libër tanimë or-
ganizata ka të dokumentuar punën e vet, ka të
dokumentuar shpirtin e vet, ka të dokumentuar
ambicjen e vet".

Kryesia e OBVL vlerëson kontributin e z.Shefqet
Kastrati për t'iu dhënë lexuesve dhe Bibliotekave
të institucioneve tona këtë libër që shërben për të
njohur punën e organizatës, njerëzit që e përbëjnë,
kontributet që ata kanë dhënë e japin dhe gjithë
kjo na entuziazmon. Duke folur më konkretisht
për librin "20 vjet OBVL - Organizatë e Bashkuar
e Veteranëvetë Luftës Antifashiste të Popullit Sh-
qiptar", Znj.Lalaj si një nga personitetet më të njo-
hura të botës akademike shqiptare, ka vlerësuar
faktin se "ky libër nën fjalë: -Për orientimin e drejtë
të Organizatës; -Për veprimtarinë e gjallë të saj; -
Për përshkrime të disa jetëve njerëzore; -Për

Gjigandi botëror i pro
dhimit dhe
tregëtimit të kar-

buranteve "Exxon Mobil" me
një xhiro mesatare vjetore mbi
600 miliardë USD në vit, vjen
për herë të parë në
Shqipëri.Më në fund edhe per-
doruesit shqiptarë të autom-
jeteve do të kenë mundësi të
furnizohen me karburante të
prodhuara nga kompania më
e madhe në botë në fushën e
karburanteve, Exxon Mobil.
Exxon Mobil ka zgjedhur si
partnerin e saj të vetëm në
Shqipëri, kompaninë e
mirënjohur Kastrati.Me një
kontratë të nënshkruar me
datë 22 korrik 2014, kompa-
nia Kastrati ka rënë dakord që
të gjithë furnizimin në
sistemin e saj të shpërndarjes
ta bëjë me karburant të
markës Exxon Mobil.Po kësh-
tu kompania Exxon Mobil ka
zgjedhur si partnerin e saj ek-
skluziv lokal për Shqipërine
dhe rajonin kompaninë

Në këtë 20-vjetor, OBVL e vendosur për të pasuruar më shumë historinë reale të LANÇ

OBVL, një organizatë e konsoliduar

ende të papërfunduar në RSH.
OBVL përfshiu në radhët e

saj ushtarakë e veteranë të
OUPLSH, të organizatave
demokratike të veteranëve,

shtresa veteranësh jashtë
tyre dhe kreu veprimtari në

lëvrimin e vlerave, të traditës
e të legjislacionit, në dobi të
veteranëve, të invalidëve e
familjeve të dëshmorëve si
dhe në hartimin e legjisla-
cionit për këto shtresa.

OBVL, në veprimtarinë e
saj u distancua nga sistemi
totalitar i partisë-shtet. Ajo
shtriu bashkëpunimin e saj
me të gjitha shtresat, pa
paragjykuar bindjet e tyre; me
ata që përkrahën luftën, e
mbështetën atë dhe e ndih-
muan, e që sot ende nuk për-
faqësohen me organizata të
veçanta.

OBVL ka njohur shtetin lig-
jor; ka bashkëpunuar me in-
stitucionet e pavarura të tij
dhe ka ndërmarrë nisma në
dobi të veteranëve, invalidëve
e familjeve të dëshmorëve.

Në veprimtarinë e saj OBVL
nderoi kontributin e të përnd-

jekurve politikë, sidomos të
atyre të LANÇ e të ushtarakëve
të spikatur që udhëhoqën
luftën, por që padrejtësisht u
pushkatuan, u burgosën, u
dëbuan e internuan.

Në këtë 20-vjetor OBVL
vjen e konsoliduar, e bash-
kuar dhe me energji e ven-
dosmëri për të lëvruar më tej,
pasuruar më shumë historinë
reale të LANÇ.

Organizata e Ushtarakëve
në Pension e të Liruar iu
uron përzemërsisht veter-
anëve të Luftës suksese e
kontribute të reja për të mirën
e kombit e të popullit shqiptar,
brenda e jashtë kufijve jurid-
ikë të RSH.

Urojmë një bashkim
ndëretnik të organizatave të
veteranëve në trojet e tyre et-
nike.

*Kryetar i OUPLSH

Kompania "Kastrati" ,
partner ekskluziv

i "Exxon Mobil" për
Shqipërinë e rajon

Kastrati.Shpresohet që ky të
jetë një lajm i mirë për kon-
sumatorët shqiptarë të cilët
kanë vuajtur në vazhdimësi
nga furnizimi me karburant
jo në cilësinë e duhur, duke
patur parasysh faktin se në
çdo rajon ku gjendet Exxon
Mobil, u ka kërkuar institu-
cioneve ligjzbatuese të
vendeve, zbatimin e normave
më të larta në cilësinë e
karburanteve.Siç përcakton
edhe kontrata e lëshuar, që
duke filluar nga muaji gusht
e në vazhdim, duke filluar nga
partneri rajonal i Exxon Mo-
bil, Kastrati, i gjithë tregu të
ketë maksimalisht mundës-
inë e furnizimit me kar-
burant sipas standarteve që
garanton kjo kompani. Kra-
has të tjerave, kjo do të ishte
edhe një garanci më tepër për
rritjen e fluksit të vizitorëve
në Shqipëri, duke ju garan-
tuar atyre furnizimin e au-
tomjeteve me karburant të
standarteve më të larta.

Kryesia e OBVL falenderon presidentin e kompanisë prestigjioze

"KASTRATI" mundësoi botimin e librit "20 vjet OBVL"
vetëdijen dhe besimin e veteranëve të Organizatës
jo vetëm në Luftë por edhe në Demokraci".

Figurat për të cilat shkruhet në libër janë kre-
naria e OBVL. Por ata nuk i përkasin vetëm OBVL-
së;  tanimë ata i përkasin gjithë shoqërisë. Ky libër
është një ndihmesë që ata të hyjnë në histori me
përmasat e tyre reale.

Në të njejtën linjë është shprehur edhe aka-
demiku I njohur kosovar, Pajazit Nushi. Ai vlerë-
son faktin se  "Botimet e shumta individuale kanë
dhënë informacione dhe komentime sa të pakta,
aq edhe të ndryshueshme dhe të ngjyrosura me
pikëpamje të autorëve të këtyre botimeve. Diç e
ngjashme mund të jetë edhe informimi i lexuesve
nga Shqipëria për pikëpamjet dhe qëndrimet poli-
tike të udhëheqësve politik të Kosovës gjatë dhe
pas Luftës II Botërore. Na i besojmë literaturës
autentike të organizatave të luftës, të cilën me sak-
tësinë e nivelit më të lartë mund ta japin dy organi-
zatat tona. Funksionin e këtillë e kryen tani edhe
libri "20 Vjetët e Organizatës së Veteranëve të
Luftës", që u  përurua më 18 korrik në Sallën e
Akademisë së Shkencave në Tiranë. Përmbajtja e
këtij libri, si edhe përmbajtja e librit Shoqata e
Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare
të Kosovës - Krah i Luftës për Çlirim, pavarësi,
vetëvendosje e shtetësi të Kosovës në vitet 1990 -
2012" janë kontribute të rëndësishme për histori-
ografinë e kohës më të re të shqiptarëve.
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JUBILARE

Inagurimi i Brigadës së 14-
të Sulmuese Partizane, në
fillm të muajit shtator 1944 u
bë në fushën e Sheperit të rre-
thit të Gjirokastrës. Në përbër-
jen e saj u përfshinë luftëtarët
e Grupit të Parë Partizan të
Kurveleshit, të Grupit të Tretë
Partizan të Mallakastrës dhe të
Grupit të Katërt Partizan të
Çamërisë, që bënin pjesë në

Më 28 shtator mbushen 11 vjet që
kurse u nda nga jeta Tahir Haki Vosh-
tina, ish-nënkryetar i Organizatës së
Bashkuar të Veteranëve të Luftës An-
tifashiste Nacionalçlirimtare.

Jeta dhe vepra e njeriut që iu
përkushtua tërësisht çështjes së lir-
isë dhe demokracisë është e mbush-
ur plot me ngjarje nga më kulmoret.
Si i tillë ai do të mbetet frymëzim për
brezat.

Po kush ishte Tahir Voshtina?
Ai lindi me 30 Prill 1922 në Ballsh.

I rritur dhe edukuar në një familje me
ndjenja atdhetare, mori pjesë në
Lëvizjen dhe Luftën Nacionalçlirimtare
që në vitin 1941.

Më 28 Nëntor të po atij viti ishte në
radhët e para të demonstratës së mad-
he kundër pushtuesve në qytetin e
Vlorës, gjithashtu u aktivizua në
shpërndarje komunikatash e mbledhje
ndihmash për partizanët.

Për aktivitetin e tij në ndihmë të
Lëvizjes ra në sy nga pushtuesi sepse
kishte rrëmbyer makinën e shkrimit
e materiale të tjera, veprim për të cil-
in e thirrën, e mbajtën në Kuesturë,
dhe në këtë mënyrë u detyrua të dilte
në ilegalitet.

Më 1943 fashistët italianë i dogjën
shtëpinë dhe i konfiskuan pasurinë.

Me krijimin e Çetës plakë të Mal-
lakastrës u rreshta në radhët e saj me
armë në dorë. Pasi u pranua anëtar i
PKSH caktohet komisar i çetës së parë
të Batalionit të Dytë, më tej komisar i
Batalionit të Dytë. Në Kongresin e
Përmetit gradohet toger.

Pas çlirimit, Tahir Voshtina kryen
detyra të ndryshme në radhët e Ush-
trisë Shqiptare - fillimisht Shef i De-
gës së Planifikimit në Drejtorinë e Pra-
pavijave në Ministrinë e Mbrojtjes.

Në përvjetorin e 50-të të krijimit të Brigadës të 14-të Sulmuese

Brigada e 14-të S - luftime
heroike, fitore të njëpasnjëshme

Më 20 gusht 2014, mbushën pesë vjet nga ndarja nga jeta e njeriut tonë të
dashur të familjes, Haxhi Rumi, ish anëtar i Kryesisë të Organizatës së Bash-
kuar të Veteranëve të Luftës. Ai kishte lindur më 1920, në Gostivisht të rre-
thit të Kolonjës. U rrit me frymën e ideve patriotike, që trashëgonte familja e
tij. Mori pjesë në LANÇ-in, duke u organizuar në brigadën e Dytë Sulmuese.

Pas çlirimit të Shqipërisë, ndoqi shkollën ushtarake të oficerëve, profesion
që e ushtroi për disa vjet në qytetin e Korçës. Pas vitit 1955, kthehet në
vendlindjen e tij në Gostivisht, ku ka punuar si ekonomist në Bankën e Sh-
tetit, në Degën e Ersekës. Më pas ka punuar si ekonomist në Kooperativën
Bujqësore të Gostivishtit. Pa ndryshimeve të ndodhura pas vitit 1990, z. Haxhi

Rumi, ishte një ndër
nismëtarët për krijimin e
Organizatës së Bashkuar të
Veteranëve të Luftës, për
zonat, Korçë, Kolonjë, Po-
gradec e Devoll, duke i orga-
nizuar ato dhe dha rezultatet
më të mira, në shkallë  re-
publike, për organizimin dhe
funksionimin sa më të mirë
të kësaj organizate. Këtë ak-
tivitet e zhvilloi më pas në
gjirin e Organizatës së Vet-
eranëve, në Tiranë.

Më 19 gusht të viti 2009,z.
Haxhi Rumi, u nda tragjik-
isht nga jeta, duke lënë në
pikëllim, vajzën e tij, Begza-
den, nipin Eduartin,
dhëndërin Ilmiun dhe mbe-
sat, që i respektonte  dhe i
deshte aq shumë. Z. Haxhi
Rumi, gjatë gjithë jetës së tij,
ka qënë njeri i thjeshtë, i
ndershëm, i respektuar, gojë
ëmbël, i papërtuar, njeri i
mikpritjes, i dashur me të
gjithë shokët e Organizatës
së Veteranëve.

I paharruar qoftë kujtimi
i njeriut tonë të shtrenjtë,
zotit Haxhi Rumi.

Nga familja: Vajza Begza-
dea, nipi Eduarti dhe mbesat
Adriana e Blerina

Brigadës iu
ngarkua një sektor
i gjerë veprimi, që
përfshinte Libo-
hovën, Pogonin,
Lunxhërinë dhe
deri Cepon e Rrë-
zomën. Goditjet e
vazhdueshme të
Brigadës 14-të
detyruan armikun
në Qarkun e
Gjirokastrës të
mbyllej në vende të
fortifikuara. Por
edhe në to, në
bashkëveprim me
forcat e tjera parti-
zane, Brigada nuk
e la armikun të
qetë.

Zonën e Parë Operative, Vlorë-
Gjirokastër. Efektivi i këtyre
reparteve të kësaj brigade ka
pasur një përvojë luftarake
prej më shumë se një viti,
përmes aksioneve dhe lufti-
meve kundër pushtuesve dhe
tradhëtarëve, si pjesë për-
bërëse e grupeve prej nga kish-
in ardhur.

Brigadës iu ngarkua një

sektor i gjerë veprimi, që përf-
shinte Libohovën, Pogonin,
Lunxhërinë dhe deri Cepon e
Rrëzomën. Goditjet e vazh-
dueshme të Brigadës 14-të
detyruan armikun në Qarkun
e Gjirokastrës të mbyllej në
vende të fortifikuara. Por edhe
në to, në bashkëveprim me
forcat e tjera partizane, Briga-
da nuk e la armikun të qetë.

Kështu, më 18 shtator ajo sul-
moi e mori Kalanë e Borshit
dhe futi nën kontroll pjesën më
të madhe të bregdetit të Sa-
randës. Më 19 Shtator 1944
Brigada sulmoi armikun në
Jergucat e Gjirokastër. Në këto
luftime u vranë më shumë se
15 nazistë e me qindra të pla-
gosur. Duke vazhduar sulmin,
forcat partizane çliruan qytetin
e Gjirokastrës, duke zënë 250
robër dhe shumë materiale
luftarake. Pas këtij suksesi,
më 22 shtator 1944, Batalioni i
I-rë i kësaj Brigade, në bash-
këveprim edhe me forcat e
Brigadës 12-të S rrethoi gjer-
manët në Qafën e Kakomes.
Gjatë këtij luftimi u vranë 80
hitlerianë, u zunë 30 robër dhe
shumë material luftarak. Më 9
tetor Brigada e 14-të, së bash-
ku me Brigadën e 12-të mori
pjesë në luftën kundër push-
tuesve gjermanë që ishin
përqëndruar në Sarandë. Në
këtë luftë të ashpër që zgjati tri
ditë, armiku përsëri pësoi
humbje të rënda në njerëz dhe
teknikë luftarake. Lufta e fun-
dit e Brigadës së 14-të Sul-
muese ishte sulmi për çlirimin
e qytetit të Delvinës, ku ndod-
heshin 800 gjermanë të forti-

fikuar. Në bashkëveprim edhe
me partizanët e Brigadës së 19-
të S, i detyroi armiqtë të
tërhiqeshin në panik nga qy-
teti, duke lënë në fushën e
luftës mjaftë të vrarë e të pla-
gosur, si dhe shumë material
luftarak. Për çlirimin e Sa-
randës e Delvinës është luftu-
ar deri trup me trup, duke pa-
tur të vrarë e të plagosur nga
të dyja palët. Në këto luftime u
plagos edhe komisari i
Brigadës Kareman Ylli, luftëtari
trim në ball të luftës dhe orator
i fjalës për beteja të fuqishme
kundër armiqve të Shqipërisë,
nazifashistëve. Brigada e 14-të
Sulmuese ruajti jo vetëm kufi-
rin jugor, por mbrojti edhe ku-
firin bregdetar të Shqipërisë në
detin Jon, duke vepruar kon-
formë udhëzimeve të Shtabit të
Përgjithshëm në marrëdhënje
me aleatët, të cilët vepronin në
ujrat teritoriale në brigjet e Sh-
qipërisë.

Mbas çlirimit të Shqipërisë,
Brigada e 14-të u vendos në
kufirin Vlorë-Sazan, duke
mbrojtur me besnikëri Atdhe-
un.

AVNI LAMAJ
Ish-partizan i kësaj Brigade

HOMAZH

Tahir Voshtina, një jetë në shërbim
të atdheut, lirisë dhe demokracisë

U diplomua shkëlqyeshëm në Uni-
versitet, pa shkëputje nga puna. Në
vitet e mëvonshme emërohet zëv-
endëskomandant koorpusi për pra-
pavijën në Burrel.

Me rivendosjen e gradave në ushtri
mori gradën Kolonel.

Për merita lufte dhe pune mbante 9
urdhëra dhe medalje.

Pas vitit 1974 u dënua nga diktatu-
ra me burgim si bashkëpunëtor i të
ashtuquajturit grup puçist në ushtri.

Me fillimin e proceseve demokra-
tike, ishte nga të parët pjesëmarrës,
dhe një nga nismëtarët për krijimin e
OBVL-së.

11ë vjet pa Tahir Voshtinën janë
shumë për familjen, të afërmit dhe
bashkëluftëtarët, por ai rron në
kujtesën e tyre. Rron dhe do të rrojë
vepra e tij në shërbim të atdheut, lir-
isë dhe demokracisë.

Pesë vjet pa Haxhi Rumin
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SPECIALE

Gjakovë, 9 gusht 2014 -
Shoqata e Intelektualëve
Mbarëshqiptarë "TROJET E
ARBRIT" zhvilloi me sukses
SESIONIN XII SHKENCOR
kushtuar qëndresës shqiptare
kundër ripushtimit serbo-
maqedonas-malazezë 1944-
1945. Ky sesion shkencor, si
edhe në raste të tjera, orga-
nizohet me përpjekjet e
këshillit organizues, i drejtu-
ar nga Prof. dr. Muhamet Sha-
tri, kryetar, Mr. sc. Ndue
Oroshi, sekretar, si edhe të
prof, dr. Ramiz Avdyli, prof. dr.
Izber Hoti, Tomë Mrijaj, Ruk-
ie Rama etj. anëtarë të devot-
shëm e të përkushtuar për ta
bërë këtë shoqatë atdhetare
sa më funksionale me pro-
grame, ku të përfshihen
kumtesa sa më të përgatitu-
ra për traditat atdhetare për
ndriçimin sa më real e faktik
të ngjarjeve të kohës pa
ideologjizma e subjektivizma.
Gjithashtu, sekretaria e se-
sionit XII shkencor, e përbërë
prej Avni Bilalit, Besim Mori-
na e Leonora Laçi, mbështe-
tur prej z. Ndue Oroshit, u
tregua mjaft aktive dhe e gat-
shme për mbarëvajtjen e se-
sionit që nga shpërndarja e
programeve, botimet e sesion-
eve të mëparëshme shken-
core e deri te udhëtimet dhe
sistemimi në auditor.
Sesioni XII Shkencor "TRO-
JET E ARBRIT" u hap me so-
lemnitet, me HYMNIN KO-
MBËTAR, dhe vijoi me kujtesë
për katër veprimtarët e ndjerë
të "Trojeve të Arbrit": Mentor
Quku, Mark Avdyli, Hajriz De-
maku dhe dr. Pjetër Pepa.
Brikena Bogdo deklamon po-
emën e Ernest Koliqit, ndërsa
Ardiana Mrijaj, ardhur me të
atin, Tomë Mrijaj, prej
Amerike (USA), këndoi
këngën hymen të unitetit ko-
mbëtar: "THRRET PRIZRENI,
MORI SHKODËR"' e cila u prit
me entuziazëm.

Tematika e sesioni XII sh-
kencor  kishte si bosht " Ri-
pushtimi jugosllav i Kosovës
dhe i viseve të tjera dhe qen-

SESIONI I XII SHKENCOR  "TROJET E ARBRIT" I SHOQATËS SË INTELEKTUALËVE
MBARËSHQIPTARNË GJAKOVËN E TRADITAVE  ATDHETARE DHE KULTURORE

Vetëm një  komb i bashkuar  mund  të  jetojë
i lirë mes një europe demokratike

dresa shqiptare" për ta
kundërshtuar me të gjitha
mjetet këtë ripushtim, që u
shoqërua me vrasje masive
dhe djegijen e mjaft  fs-
hatërave shqiptare (1945).
Kumtesat, të cilat për-
bëheshin në 85 syresh, traj-
tuan përpjekjet e shqiptarëve,
organizuar në formacione një-
sish të përmasave  të ndry-
shme mbi territore të të gjithë
Kosovës, ku luftohej me
heroizëm,  edhe pse forcat
shoviniste jugosllave ishin të
formacioneve dhe me arma-
tim me epërsi shumëherë më
të madhe në të gjitha drej-
timet. Megjithatë, rezistenca
shqiptare, pavarësisht nga
humbjet dhe në pamundësi
për fitore, vazhdonte qën-
dresën me një vendosmëri të
pakrahasueshme,sepse lufto-
hej për mbrojtjen e trojeve të
veta, luftohej për të drejta dhe
dinjitet kombëtar, luftohej
edhe kundër vendimeve të pa-
drejtatë marrëveshjeve dhe
akteve të konferencave e kon-
greseve ndërkombëtare në
dëm të shqiptarëve që nga
"Paqa e Shën Stefanit", "Kon-
gresi iBerlinit" 1878, "Konfer-
enca e Londrës" 1913 e në
vazhdim deri te "Marrëveshja
e Jaltes", që shkelën të drejtat

e shqiptarëve, duke u sh-
këputë trojeve arbrore më se
gjysmën e tyre për t'ua dhënë
fqinjëve shovinistë. Prandaj,
ishin me interes kumtesat e
autorëve nga Kosova, Sh-
qipëria, si edhe të pjesëmar-
rësve e studiuesve prej tre-
vave të tjera shqiptare si edhe
nga Maqedonia, Mali i Zi, Lu-
gina e Preshevës, si edhe di-
aspora: Gjermani, Belgjikë,
Zvicer, ShBA (USA) deri nga
Australia, si: prof. dr. Mu-
hamet Shatri, prof. dr. Jahja
Drançolli, prof. dr. Izber Hoti,
prof. dr. Bajram Xhafa, prof. dr.
Ramiz Avdyli, dr. Mehmet
Rukiqi, mr. sc. Nue Oroshi,
Sulejman Xhana,Abas
Fejzullahi,Tomë Mrijaj, Men-
tor Kaçi, Leonora Laçi, Selman
Etemi, Frrok Kristaj, Artur
Roshi, Prend Buzhala, Fat-
bardha Mulleti -Saraçi, Gjon
Marku, Reshat Kripa, Xhemal
Meçi, Pal Canaj,  Berham
Hoti, Frrok Kristaj,  Nikollë
Kërhanaj etj. Kumtesat sollën
interes mes pjesëmarrësve
dhe shtoi bashkëpunimin e
ndërlidhjen mes kumtuesve,
të ardhur enkas nga shtete e

kontinente të ndryshme të
Botës. Tërhoqën vëmendjen,
sidomos kumtimet: "Masakra
e Tivarit", "Roli i femrës sh-
qiptare para e mbas Luftës II
Botërore", "Lidhja II e Prizren-
it", "Pozita e shqiptarëve të
Kosovës gjatë Luftës II
Botërore", "Në përkujtim të
veprimtarëve për Pavarësi e
Liri", "Shkrimtarët dhe ri-
pushtimi serb…", "Komiteti
Kombëtar Shqipëria e Lirë"
1945-1953, "Burgosja dhe
masakrimi i femrave të para
pas ripushtimitjugosllav
(Marie Shllaku dhe Katarina
Josipi) ". "Vetëflijimet heroike
të nacionalistëve mirditorë
për të mos rënë në dorë të ko-
munistëve", "Kontributi sh-
kencor dhe atdhetar i profesor
Fehmi Aganit","Ipeshkvi i Ko-
sovës imzot Mark Sopi -vijues
i denjë i traditës për Fe e Atd-
he (1938-2006)",  "Roli i hox-
hallarëve për lëvizjen nacio-
naliste në Kosovë 1944-1945",
"Mentor Quku -shkencëtari
dhe atdhetari i Shqipërisë Et-
nike", etj.

Vëmendje iu kushtua të
drejtës çame, si një nga prob-

lemet që kërkon prej kohësh
z g j i d h j e .
Për Sesionin XII Shkencor
"Trojet e Arbrit" kishin ardhë
përfaqësuesit e 10 partive poli-
tike, që përshëndetën për ndi-
hmesën që japin intelektualët
mbarëshqiptar në kuadrin e
kësaj Shoqate, e cila që prej
më se dhjetë vjetësh zhvillon
me sukses veprimtarinë e
saj. Kumtuesve iu shpërnda
botimi i 10-të i përmbledhës-
es në mijëra faqe të referat-
eve dhe  kumtesave të mbaj-
tura në XI Sesionet Shken-
core "Trojet e Arbrit". Gjith-
ashtu, mjaft autorë shpërn-
danë për Kryesinë dhe kum-
tuesit botimet e tyre , si: "Po-
eti i Malësisë" (Poeti i Kabash-
it), rapsodi e këngëtari më i
shquar i shekullit të tij (1850-
1938),Prendush Gega, "Artit i
Merituar" në dy vëllime, me
vlera mbarëkombëtare, që u
prit me interesim prej studi-

uesve të pranishëm, sidomos
të studiuesve kosovarë dhe të
diasporës. Po kështu studiues-
it mirditas shpalosën  re-
vistën periodike kulturore ar-
tistike "Mirdita" me drejtor
Prend Marku dhe kryeredak-
tor Aleksandër Ndoja, me një
këshillë botues me figura  të
mirënjohura të kulturës
kombëtare,si: prof. dr. Mark
Tirta, akademik, dr. Fatmir
Sulejmani -Fani, Tetovë, dr.
Rovena Vata etj. Nikollë
Kërhanaj dhuroi botimin e tij
të 15-të, "Kronistoria e sh-
kollës në Zym"; ndërsa Fat-
bardha Saraçi, Mulleti, dhuroi
botimin e saj të tretë "DHIM-
BJE".

Në përfundim, Mr. sc. Nue
Oroshi, në emër të Kryesisë
së Shoqatës Mbarëkombëtare
"Trojet e Arbrit" shpalli
synimet   përmasat që do të
merren në fushën e studi-
meve historike, arkeologjike,
traditat, ekonominë për pers-
pektivën  e kombit shqiptar në
familjen europiane, si dhe
faktin politik, sepse popullish-
qiptar duhet të jetë i bash-
kuar.

NGA XHEMAL MEÇI

Studiues,  "Mjeshtër i Madh"
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IN MEMORIAM

Bazuar në Vertetimin e
Drejtorisë Administrative të
Burgjeve, Ministria e Drejtë-
sisë, datë 30.09.1993, pohimet
e deklaruesve, në veçanti të
Fran Pllumb Pllumbit, kryetar
i këshillit të Komunës Fierzë
të Pukës dhe kryetar i Sho-
qatës Antikomuniste të të
Përndjekurve Politikë
Demokrat, Dega Pukë, si edhe
burime nga të dhëna të Sho-
qatës së të Përndjekurve Poli-
tikë, Dega Pukë , 1991-1995,
ku Zef Mirak Selmani, i biri i
Mirak M. Selmanit ishte anëtar
i kësaj shoqate, ku dëshmoi
kujtimet e veta për pushka-
timin pa gjyq të të atit dhe
përsekutimin e tij politik nga
rregjimi komunist;  vertetohet
se Mirak Memë Mema, Sel-
mani, i lindur në fshatin  Mëzi,
komuna Fierzë Pukë, më 1904,
në korrik 1945 është torturu-
ar deri në vdekje dhe më pas,
për të dëshmuar gjoja dënimin
e tij me vendim, është push-
katuar si antikomunist në
Pukë.

Mirak M. Selmani u rrit dhe
u formua  në Mëzi si një malë-
sor në një fshat me tradita liri-
dashëse, barazi dhe harmoni
shoqërore; ndryshe nga se ve-
pruan  brigadat partizane, të
cilat me të hyrë në fshatin
Mëzi, si kudo në Brigjet e Drin-
it, filluan rekrutimin  me forcë
në këto  brigada, persekutime
e dënime të egra ndaj kundër-
shtarëve politikë dhe atyre që
nuk bashkëpunonin me sig-
urimin dhe kundërshtonin çar-
matosjen, e cila u zbatua dhun-
shëm. Të gjitha këto i forcuan
bindjen se rregjimi komunist
është një dhunim i vlerave
tradicionale malësore.

Të arratisurit politikë,
përndiqeshin kudo për t'u ar-
restuar ose asgjësuar me pre-
tekstin se ishin " bandakundër
pushtetit popullor". Në këto rre-
thana  të vështira, Mirak Sel-
mani ndihmoi të arratisurit
politikë me ushqime dhe me
informacione për lëvizjet e
forcave të ndjekjes kundër
tyre. Për këtë pati edhe mbësh-
tetjen e Pllumb Isufit, shpallur
më 1993 " Martir i Demokra-
cisë" dhe " Dëshmor i Atdheut.
" Në korrik 1945 po kthe-
hej prej Kokdode, prej vjehrrisë,
ku kishte çuar gruan, Lulen,
bashkë me djalin dyvjeçar, Ze-
fin. Në Strame, kryqzim
udhësh për Bugjon dhe Mertur,
takohet me "forcat e ndjekjes",
siç quheshin forcat e reparteve
speciale të Ministrisë së
Punëve të Brendshme, që për-
doreshin për ndjekjen dhe as-
gjësimin e të arratisurëve poli-
tik, që për t' u justifikuar për
veprimet e tyre terroriste, i
quanin "banda antipopullore"
etj. epitetesh. Dyshojnë në
Mirak M. Selmanin, që po sh-
konte te shtëpia e tij, "Një i
vetmuar mes malesh, mund të
ketë lidhje me "bandat"". E py-
etën se si quhej. Ai u
përgjegj:"Mirak". "Mirak,

MIRAK  MEMË  MEMA,  SELMANI  (Mëzi, 1904 - Pukë, 1945)

Vdes në tortura, sepse kishte emrin Mirak,
ngjashëm me Mirakajt antikomunistë

*   Djalit të vetëm prindërit nga Mëziu i kishin vënë emrin e bukur Mirak (nga Mir);
*   Emri Mirak ngjante me mirakajt antikomunistë të Iballës, që u bë shkak torturash;
*  Urrejtja ndaj mirakajve ishte aq e madhe, saqë e torturojnë deri në vdekje Mirak M.

Selmanin, i cili nuk pranoi të vihej në shërbim të sigurimit kundër mirakajve;
*   Rasti i M. M. Selmanit tregon se rregjimi komunist nuk zbatonte asnjë normë ligjore

as ndaj njerëzve të thjeshtë kundërshtarë politikë, të cilët i torturonte deri në vdekje;
*   Vdekja tragjike e Mirak M. Selmanit prej forcave të diktaturës komuniste, shembull

mjaft i përsëritur, u shoqërua me djegëje shtëpish, burgosje e internime me gra e fëmijë.

Mirakaj qenke ti, armiku ynë!"
I vunë hekurat dhe filluan ta
godisnin, të gëzuar që paskanë
kapë një prej bandave të
Mirakajve, që mund të ishte
pararoja i tyre për të vëzhguar
vendin." I shkreti Mirak Memë
Selmani u mundua t'u shpje-
gonte se ishte udhëtar i zakon-
shem, që sapo kishte çue gru-
an në gjini dhe po kthehej për
te shtëpia e tij. Të gjitha këto
ia merrnin për "justifikim".
Prandaj, vazhduan ta goditnin
me grushta që t'u tregonte se"
ku ishte banda e Mirakajve!"
Ngulmonin ndaj tij që të tregon-
te për lëvizjen e mirakajve: të
Pashuk Bibë Mirakës dhe Ndoc
Kolë Bibë Mirakës, por Miraku
nuk kishte fare dijeni për sa e
torturonin. E nisën për Iballe. i
habitur dhe i tmerruar se si
mund të keqtrajtohej kështu
një malësor, një udhëtar, që po
kthehej në shtëpinë e tij të vet-
muar. Ishte e vërtetë, se të ar-
ratisurve politikë u kishte
dhënë bukë, kur ia kishin
kërkuar, se malësori bukë i ka
dhënë edhe hasmit të vet, kur
e ka pa në hall e nevojë. Mandej
nuk ishte në zakonin e tyre

"heksia" për ata të malit dhe
udhëtarët e udhës së madhe
apo bujtësit te shoqi a kufijari.
Ndryshe, po t'ia kërkonte vël-
lazëria a krenët e katundit në
Kuvend apo me be mbi ungjill,
atëhere vëllazërisë, katundit a
bajrakut do t'i hapej për sa dinte.

Në postën e Iballës nuk e
kishin me sy të mirë Mirak
Memë Memen, Selmani. Dys-
honin për lidhje me të arrati-
surit politikë. Me që edhe në
Postën e Iballës, nuk tregoi gjë
për "bazat e lëvizjet" e miraka-
jve në arrati dhe se ku mund të
ishin në ato çaste, gjë për të
cilat nuk dinte fare, e nisën për
në Pukë nën një siguri të fortë
si njeri "i rrezikshëm i push-
tetit popullor." Po e përdornin,
kështu, edhe për terror ndaj
malësorëve kah kalonin për t'
i frikësuar, që të mos përkrah-
nin të arratisurit politikë, që
aso kohe ishin të shumtë, si-
domos në zonën  e Iballës.  Edhe
në Pukë mbajti të njëjtin qën-
drim burrëror, sado që i kujtu-
an djalin e mitur dhe gruan e
re që do t'i lente në mjerim. As
këto kërcënime, sado trish-
tuese, e prekse për pasojat që

do të kishin nga qëndrimi i tij,
as torturat  barbare me gjith-
farë formash e mjetesh nuk e
nënshtruan. Përkundrazi, ia
shtuan urrejtjen kundër
rregjimit komunist, si rregjim
i egër, dhune dhe antipopullor.
Të egërsuar nga rezistenca e
tij  heroike, e torturuan derisa
vdiq. Pa pritë qoftë edhe një
proçedurë formale gjyqësore, e
pushkatuan për të fshehë vde-
kjen nga torturat dhe e gro-
posën diku, ku të mos i
gjindeshin  në të ardhmen as
eshtrat. Dhe ashtu ndodhi.
Edhe mbas vendosjes së siste-
mit të ri demokratik, nuk u gjet
as një shenjë e varrit gropë të
këtij Martirit të Demokracisë,
Mirak M. Selmani. Lula, e
shoqja,  nuk e gëzoi rininë e
saj, por si një "lule e vyshkur"
në kushte tejet të vështira të
rregjimit komunist, qëndroi e
ve për të rritë djalin dyvjeçar
dhe për të jetuar me kujtimin
e të shoqit dyzetëvjeçar, që vdiq
në tortura, pse kishte emrin e
bukur Mir/ Mirak, për kënaqë-
si të prindërve të tyre, por që u
bë varri i tij, sepse "forcave të
ndjekjes" u ngjasoj me mbiem-

rin e  mirakajve të Iballës, an-
tikomunistë  dhe me ndikim
në Brigjet e Drinit e shumë më
gjerë, me të cilët Miraku mund
të kishte lidhje dhe mund t'i
ndihmonte për t'i asgjësuar.

Zef Mirak M. Selmani, i rri-
tur me përkujdesjen e nënës
së tij të mjerë dhe të kushërin-
jëve të farefisit, u rrit me mar-
akun e babait, Mirakut, që e
torturuan dhe pushkatuan pa-
drejtësisht. Jo vetëm që e lanë
jetim, por gjatë rregjimit komu-
nist trajtohej si i "deklasuar",
djali i të pushkatuarit antiko-
munist. I vetmi gëzim i tij qe
martesa me Dilën, me të cilën
rritën tetë fëmijë, që, vetëm në
kushtet e tranzicionit
demokratik, mundën të ndër-
tonin një jetë më të sigurtë dhe
të mos e ndjenin peshën e
rëndë të "luftës së klasava" që
aq dhunshëm e përjetuan
prindërit dhe sidomos i ati, Zefi,
po edhe ata  vetë gjatë rinisë
së tyre, u trajtuan si nipat dhe
mbesat e të pushkatuarit "poli-
tik". Fundi tragjik i jetës së
Mirak M. Selmanit nga Mëziu
i Pukës, që nuk ishte i vetmi
në vitet 1945-1946, është një
mesazh, që kërkon nga sho-
qëriadënimin me vendosmëri
në çdo kohë të krimeve të dik-
taturave të çdo rregjimi, që nuk
zbatojnë asnjë akt ligjor e hu-
man ndaj kundështarëve të vet
politik, aq më keq  ndaj të dys-
huarve politik, që të mund të
sigurohet kështu vetëm një
rregjim i vërtetë demokratik
ligjor, që siguron liri e
demokraci me një siguri jete e
perspektive për një të ardhme
në një shoqëri e rregjim të
qytetëruar e modern të një Eu-
rope demokratike.

(Gjatë 100-vjetorit të Pavar-
ësisë u bënë përpjekje për ta
vlerësuar Mirak Memë Mema,
Selmanin si "Martir i
Demokracisë" apo si "Dëshmor
i Atdheut". Dokumentat e du-
hura u çuan në Këshillin e
Qarkut Shkodër, ku u miratu-
an për " Dëshmor i Atdheut", por
mbetën pa pëgjigje në dosjet e
Ministrisë së Mbrojtjes.)

SHËNIM:  Kjokumtesë u
mbajt në Sesionin XII Shken-
cor të Shoqatës të Intelektu-
alëve Mbarëshqiptarë  "Tro-
jet e Arbrit", Gjakovë,  Kos-
ovë, më 9 gusht 2014.

Xhemal Meçi
Studiues, "Mjeshtër i Madh"
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DOSSIER

 NGA HALIL RAMA

Gjashtëdhjetëepesëvjet më parë do të
ishte një centralist i thjeshtë nga Çidh-
na e Dibrës urdhëruesi i hapjes së zjar-
rit ndaj provokatorëve monarkofashistë
grekë në kufirin shqiptar të Kapshticës.

Adem Hoxha, çentralist i postës kufit-
are "Guri" në Kapshticë të Devollit, kish-
te radhën e shërbimit të gatishmërisë
luftarake në natën e datës 1 (një) gusht
duke u gdhirë 2 (dy) gusht i vitit 1949,
kur rrreth orës 02:00 të mëngjesit të
datës 2 gusht 1949, ra zilja e telefonit.
Mori receptorin dhe nga ana tjetër, per-
soni që i fliste, u prezantua se ishte ko-
mandanti i Postës kufitare të Vidohovës.
Për momentin emri i tij nuk më kujto-
het, - tregonte Ademi, - por mbaj mend
se ai ishte një djalë i ri rreth të njëze e
dy-tre vjetëve, të cilit, sapo kishin fillu-
ar t'i dirsin  mustaqet. (Sipas bashkëko-
hësve, ai duhet të ketë qenë Memo Nex-
hipi Bejko, - pak çaste para se të binte
dëshmor, i cili  më pas është shpallur
"Hero i Popullit").

Kur Komandanti i postës së Vi-
dohovës, z.Memo Nexhipi Bejko i ka
kërkuar centralistit Hoxha që ta lidhte
me komandantin e regjimentit, Ademi,
iu përgjigj se "Komandanti i regjimentit
në këtë orë është në shtrat, duke fjetur
në shtëpinë e tij, në Korçë. Ai nuk ka
telefon në shtëpi."

Më pas Komandant Memojai i ka
kërkuar  kufitarit nga Dibra që ta lidhte
me Ministrinë e Mbrojtjes, por sërish ka
marrë përgjigje refuzuese!

 "Përderisa nuk mundem me të
lidhur me Korçën, si mundem me të
lidhur me Ministrinë në Tiranë?! Ne
nuk kemi lidhje me radio, por vetëm një
central të thjeshtë, me tel!",-i është
përgjigjur Adem Hoxha. Dhe në kushtet
kur forcat greke kishin shkelur 500
metra në territorin tonë kufitar, koman-
dant Memoja, i zënë ngushtë i ka
kërkuar një mendje centralistit nga Di-
bra se si duhej të vepronte.

-Zjarr!, - i është përgjigjur Ademi.
-Si të hap zjarr?! Me urdhër të kujt të

hap zjarr?!, - i tha komandanti i postës
së Vidohohëvs.

-Me urdhërin tim! - i është përgjigjur
rrufeshëm kufitar Ademi.

-Si me urdhërin tënd?! - ka vijuar
komandanti?!!

-Po të them: Me urdhërin tim! Kur
forcat greke do të të vijnë te posta, ti a
do t'u japësh cigare e duhan dhe t'ua
ndezish me shkrepse me dorë në
zemër?! Zjarr mbi agresorët, se vetëm
kështu mbrohet Atdheu!

Vetëm këto ishin fjalët e fundit që
këmbyen komandant Memoja dhe cen-
tralisti Adem Hoxha  ndërmjet tyre, në
mëngjesin e 2 gushtit 1949, para se të
fillonte lufta mbrojtëse në Vidohovë
kundër agresionit të monarkofashistëve
grekë të 2 gushtit 1949.

Pra, e thënë ndryshe, urdhëri luftar-
ak për fillimin e zjarrit të parë, të push-
këve të para  në Vidohovë me 2 gusht
1949 e ka dhënë, me inisiativën e vet, Adem Hoxha, Ventotene, qershor 1940

65 vjet më parë - Si u organizua rezistenca ndaj

Historia e centralistit që urdhëroi hapjen
CENTRALISTI I POSTËS KUFITARE "GURI" TË
KAPSHTICËS, ADEM HOXHA E BINDI KOMANDAN-
TIN E POSTËS KUFITARE TË VIDOHOVËS PËR TË
HAPUR ZJARR, ME NISIATIVË, PA URDHËR NGA
LART, NË MBROJTJE TË KUFIJVE TË ATDHEUT
NGA AGRESIONI I MONARKOFASHISTËVE GREKË,
ME 2 GUSHT 1949

Ndër shokët dhe kuadrot drejtues të rezistencës kundër
agresionit të provokacioneve greke të 2 gushtit '49, Ademi
ruante respekt të veçantë për kolonel Skënder Malindin
që jeton edhe sot. Kjo edhe për faktin se kolonel Malindi, i
sapo kthyer nga Akademia Ushtarake e Bashkimit Sovje-
tik, në vitin 1947, e konsideronte Ademin jo si ushtar të
thjeshtë, por si shok, të barabartë me të.

një ushtar i thjeshtë dibran, Adem Is-
lam Hoxha, ish-centralist i postës kufit-
are të Kapshticë -Vishocicë-s. Më sak-
të, me atë arsyetim logjik të pjekur, tepër
bindës, në ato rrethana të jashtëzakon-
shme bindi me të drejtë komandantin e
Postës së Vidohovës për të hapur zjarr
mbrojtës kundër agresionit të monarko-
fashistëve grekë, më 2 gusht 1949, në
atë situatë të nxehtë luftarake. Një ar-
syetim i tillë, si ai i Adem Hoxhës, është
tepër bindës dhe i drejtë edhe tani, në
kohën tonë, pas 65 vjetësh, në kohë
paqeje dhe në një situatë tjetër mar-
rëdhëniesh krejt të ndryshme nga ajo e
asaj kohe, nuk mund të kishte asnjë
zgjidhje tjetër, përveç asaj të Adem Hox-
hës, të mëngjesit të 2 gushtit 1949: për
të hapur zjarr mbi agresorin.

Kjo është një e vërtetë historike,
ndonëse e pashkruar ndokund, ashtu si
shumë të vërteta të tjera të pashkruara
të historisë së popullit shqiptar, e rrëfy-
er qartë nga protagonisti i kësaj ngjerje-
je para 21 vitesh në moshën 76 vjeçare.

Po kush ishte ky ushtari, Adem Hox-
ha, që mori një nisiativë të tillë për të
dhënë një urdhër luftarak  të tillë , për
fillimin e një lufte frontale si ajo e 2 gush-
tit 1949?! Çfarë përgatitje ideo-politike
e ushtarake kishte ai person që paska
marrë një inisiativë të tillë për të dhënë
një urdhër luftarak të tillë si ai, për të
hapur zjarr kundër provokacioneve të një
ushtrie të një shteti tjetër, si Greqia?

Adem Hoxha, i biri i Islamit dhe i
Lihes (1917-1993), nga Çidhna, Dibër,
Veterani i Luftës Antifashiste Naciona-
lçlirimtare të popullit shqiptar , i inter-
nuar në kampin e përqëndrimit nazi-
fashist në Ventotene, Itali, në periudhën
janar 1940-dhjetor 1941 dhe luftëtari i
vijës së parë të frontit të luftimeve për
mbrojtjen e kufijve të Atdheut tonë nga
provokacionet e monarkofashistëve
grekë në gusht të vitit 1949, ishte tepër
modest, ndaj nuk ka lënë kujtime të
shkruara, por vetëm këto rrëfime gojore
që nuk na shqiten lehtë nga kujtesa.

KUFITARI QË VINTE NGA KAMPI
NAZIFASHIST NË VENTOTENE TË

ITALISË

Adem Hoxha, i biri i Islamit dhe i
Lihes, lindi në Çidhën, Dibër, më 9 jan-
ar 1917 dhe vdiq më 2 mars 1993. Babai
dhe nëna i vdiqën nga epidemia e Tifos
e vitit 1917, duke e lënë jetim, qysh 6
muajsh. Atë e rriti dhe e edukoi gjyshi i
tij, Abdurrahmani (Hoxhë Kuta, i njohur
me titullin "Hoxha i 12 mijëve" në She-
hër të Thatë), njëri ndër udhëheqësit
popullor për organizimin e rezistencës
të krahinës të Çidhnës e të mbarë Di-
brës kundër pushtuesve serbo-sllavë në
fillim të shekullit XX (gjatë viteve 1912-
1920). Edukimin e parë atdhetar me
dashurinë për atdhe dhe urrejtjen
kundër armiqve pushtues e mori qysh

në moshën 3-vjeçare, në vitin 1920, në
kohën e pushtimit serb për të shpëtuar
nga masakrat e pushtueseve, kur për
tre muaj rresht u strehua në një shpellë
në Gjalica të Çidhnës, në një kohë që
pjesa tjetër e popullsisë së Dibrës u
shpërngul drejt Tiranës, ashtu si në vitin
1913. Që nga ajo kohë, dhe sot e kësaj
ditë, ajo quhet "Shpella e Hoxhës".

Në vitin 1940 për veprimtari atd-
hetare antifashiste, u burgos nga push-
tuesit italianë dhe u internua më pas

në kampin e përqendrimit nazifashist
në Ventotene të Italisë ku u dënua me
2 vjet dhe qëndroi nga janari 1940 deri
në dhjetor 1941.  Ky fakt vërtetohet edhe
nga regjistri që gjendet pranë Komitetit
Kombëtar të Veteranëve të Luftës Anti-
fashiste Nacionalçlirimtare të Popullit
Shqiptar, Tiranë në faqen nr.3 të të cilit
me nr.rendor 21, z.Adem Hoxha (atëherë
Kuta) figuron të ketë qenë i internuar
prej nazifashistëve në kampin e përqen-
drimit në Ventotene, Itali, prej datës
11.02.1940 deri në dhjetor 1941, duke
mos u përfshirë këtu koha e paraburgim-
it në Peshkopi, para transferimit në Ita-
li dhe ajo e qëndrimit prej 24 ditësh të
tjera në burgun e Barit në Itali.

Në kampin nazifashist të Ventotenes
Ademi u njoh dhe u miqësua me atd-
hetarë të tillë, udhëheqës të rezistencës
shqiptare kundër pushtuesve nazifash-
istë, si Nazmi Rushiti, Sadik Bekteshi,
Ibrahim Dervishi, Abdyl Këllezi, Zef Mala
etj. apo dhe me nacionalistët Safet But-
ka, Abas Ermeni, Prof.Isuf Luzaj etj. Sho-
qëria dhe miqësia e tij  me figura të til-
la, ia rriti Ademit eksperiencën dhe
pjekurinë politike.

Në dhjetor 1947 kur i kishte kaluar
30 vjeç, u mobilizua për të kryer shër-
bimin ushtarak të detyruar në Qarkun
e Korcës, (gjatë viteve 1947-1950), prej
të cilëve, dy vjetët e fundit në kufi, në
Bilisht. Pra, në kohën kur dha urdhërin
luftarak për të hapur zjarr mbi forcat
agresive të monarkofashistëve grekë,
Ademi i kishte të gjitha cilësitë dhe af-
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tësitë si dhe ngritjen ideo politike dhe
përgatitjen ushtarake  për të komandu-
ar e për të dhënë një urdhër luftarak me
peshë të tillë që ishte vendimtar për fatet
e atdheut.

URDHËRUESI I ZJARRIT NDAJ
MONARKOFASHISTËVE I DEKORUAR

ME "MEDALJEN E TRIMËRISË"

Për aktin heroik të para 65 viteve ish
centralisti dibran i postës kufitare "Guri"
në Kapshticë të Devollit, Adem Hoxha
është dekoruar me "Medaljen e
Trimërisë. Kjo provohet me çertifikatën
e lëshuar nga ish Presidiumi i Kuvendit
Popullor të RSH me nr.6749 dhe nr.i De-
kretit 911 datë 23 gusht 1949 që mban
nënshkrimin e ish-Presidentit Dr.Omer
Nishani dhe të ish-Sekretarit Sami Ba-
holli. Në këtë Medalje është shënuar ky
motivacion: "Gjatë luftimeve për
mbrojtjen e kufijve t'Atdheut në sektor-
in e Trestenikut nga agresioni i monar-
ko-fashistave grekë, është dalluar për
trimëri, vendosmëri e besnikëri". Kjo cer-
tifikatë është një argument tjetër më
shumë që vërteton katërcipërisht se
Adem Hoxha ka qenë i saktë në rrëfimet
e tij të para dy dekadave.  Përpos kësaj,
autoriteti i tij i padiskutueshëm në jetën
civile, kur ka shërbyer mbi 60 vjet si
imam, drejtues fetar dhe shoqëror, nuk
lë asnjë shteg për asnjë fije dyshimi mbi
të vërtetën e tregimeve të tij për organi-
zimin e rezistencës ndaj provokacioneve
të monarkofashistëve grekë para 65
vitesh.

Si bashkëbisedues i para dy deka-
dave ruaj në memorien episode të rrëfy-
era mjeshtërisht nga Adermi për Pro-
vokacionet e 2 gushtit 1949. Shpesh
herë ai thoshte se  jetën në atë luftë ia
ka shpëtuar ish- Komandanti i Regji-
mentit, z.Baki Starja. "Gjatë luftimeve

Adem Hoxha, Kapshticë, gusht 1949

Adem Hoxha dhe Arif  Pitarka - gusht 1949

Provokacioneve greke të 2 gushtit 1949

e zjarrit ndaj monarkofashistëve grekë

unë kisha detyrë që të mbaja ndërlidhjen
me central fushor, të lëvizshëm, atje ku
zhvilloheshin luftimet. Pozicioni i cen-
tralit nuk mund të ndryshohej pa ur-
dhërin e komandantit. Në një moment
të caktuar, gjatë luftimeve ra një predhë
murtajë e armikut vetëm disa metra
larg, ngjitur me pozicionin ku unë kisha
vendosur centralin. Pranë meje ndodhej
edhe z.Baki Starja, më vonë gjeneral.
Fill pas atij momenti, komandant Bak-
iu më urdhëroi:  Adem, shpejt spostoje
centralin mu në gropën që hapi predha
e murtajës së armikut. Sapo unë insta-
lova aparaturën e telefonit në vendin e
caktuar, vetëm disa sekonda më pas, ra
predha e murtajës së armikut, pikërisht
në vendin ku unë pata më parë pozicio-
nin e centralit. Po të mos kisha ndërru-
ar pozicionin e instalimit të centralit,
unë do të isha vrarë në atë luftë," - tre-
gonte Ademi, duke shprehur njëherësh
edhe respektin dhe mirënjohjen për
Gjeneral Baki Staren që ka qenë oficer
madhor në Provokacionet e gushtit 1949.
Gjatë një takimi të rastësishëm, gjen-
erali në pension, Baki Starja, jo vetëm
ma konfirmoi plotësisht atë çka
treguam më sipër, lidhur me spostimin
e centralit fushor, por pasi më shprehu
edhe konsideratën e lartë dhe kujtimet
që ruante për ish-ushtarin e tij 32-
vjeçar, nga Dibra, bashkëmoshatarin
Adem Hoxhën, më tregoi edhe arsyen e
dhënies së atij urdhëri, d.m.th. ekspe-
riencën e tij luftarake.

NGA RRËFIMI I GJENERAL
BAKI STARJES

Gjeneral Baki Starja që kishte kryer
shërbimin e detyruar ushtarak në ko-
hën e luftës Italo-Greke, kujton gjithash-
tu kohën kur ka qenë i mobilizuar në
repartin e ushtrisë shqiptare dhe sho-

qërinë me  bashkëushtarin Vesel Bushi
(Spata) nga  Blliçja e Peshkopisë nga. Nga
përvoja e asaj lufte ata kishin mësuar
se ushtria greke, artilierët i kishte ush-
tarë të karrierës me rrogë dhe jo rek-
rutë të shërbimit të zakonshëm të
detyruar. "Artilierët grekë, si profesion-
istë të kualifikuar, predhat e artilerisë
nuk i shpërdoronin, prandaj ata nuk
shenjonin me gjuajt dy herë në të njëj-
tin vend, por për çdo qitje e lëviznin gradi-
min e shenjimit, për të mos rënë dy
predha radhazi në të njëtin vend. Duke
ditur këtë eksperiencë, unë e urdhëro-
va Ademin që menjëherë të spostonte
instalimin e aparaturës së centralit
pikërisht në vendin kur ra predha e më-
parshme, pasi e dija se aty ishim të sig-
urtë nga goditjet e armikut",-tregon gjen-
eral Starja. Ndërsa centralisti Adem Hox-
ha, me krenari pohonte faktin që të
gjithë ushtarët dibranë që morën pjesë
në luftimet kundër provokacioneve të
gushtit, shkëlqyen, duke u dalluar ndër
të tjerët. Kjo sipas tij edhe për faktin se
asnjë ushtar dibran nuk u largua nga
pozicioni i luftimeve, ku e kishte cak-
tuar komanda, por të gjithë ata, në për-
fundim të luftimeve u gjetën në vijën e
parë të frontit. Kjo, ndoshta, u bë shkak
që më pas dibranët të shiheshin me një
sy tjetër më të mirë, nga komanda, ndry-
she nga më parë, pasi deri para provës

që dhanë në luftime, ata shiheshim si
të dyshimtë, për shkak të luftës që qe
bërë në Fushalie të Dibrës, në korrik të
vitit 1944. E thënë ndryshe, luftimet e
provokacioneve të gushtit 1949 u bënë
shkak që të rehabilitoheshin dibranët.
Në këtë aspekt, ndër më të dalluarit,
përveç oficerëve Bajram Hysen Kovaci e
Isuf Daci, nga Grykë-Noka, ai kujtonte
edhe Arfi Pitarkën po nga Grykë-Noka,
që shërbente në postën e Vidohovës, si
dhe të tjerët nga reparte të tjera si Fali
Konozi nga Grykë-Noka, Sulë Daci
(dëshmor) po nga Grykë-Noka,  Sali Pana
(i plagosur) nga Kodër-Leshej; të gjithë
të dekoruar me "Medaljen e Trimërisë"
etj.

Ndër shokët dhe kuadrot drejtues të
rezistencës kun dër agresionit të pro-
vokacioneve greke të 2 gushtit '49,
Ademi ruante respekt të veçantë për
kolonel Skënder Malindin që jeton edhe
sot. Kjo edhe për faktin se kolonel Mal-
indi, i sapo kthyer nga Akademia Usht-
arake e Bashkimit Sovjetik, në vitin
1947, e konsideronte Ademin jo si ush-
tar të thjeshtë, por si shok, të barabartë
me të.

Në këtë 65-vjetor të asaj rezistence
të pashembullt ndaj agresionit të
monorkofashistëve grekë, organizatorët
dhe pjesëmarrësit e saj meritojnë nder-
im të veçantë.
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BETEJA NË ISHUJT ALEUTINE

Ishujt Aleutine, janë ishuj vullkani-
ke të Alaskës, në Oqeanin Paqësor. Alas-
ka është shteti me sipërfaqe më të mad-
he të SHBA-së dhe kufizohet në lindje
me Kanadanë, në jug me Oqeanin Paqë-
sor dhe me Oqeanin Arktik në veri.
Vetëm 6 muaj pas fillimit të Luftës së
Dytë Botërore, më 3 qershor të vitit 1942,
disa nga forcat ushtarake japoneze
zbarkuan në ishujt Attu dhe Kiska.
Largësia gjeografike dhe vështirësitë e
motit dhe terrenit bënë që vetëm një vit
më vonë, forcat amerikane, mbas
shumë betejave të ashpra, të mund të
merrnin nën kontroll ishujt. Qëllimi i
japonezëve ishte që të konfiskonin bu-
rimet natyrore dhe të vendosnin bazat
strategjike ushtarake për të kontrollu-
ar rrugët detare të Paqësorit. Beteja mi-
dis tyre është njohur si "Beteja e harru-
ar", për shkak se u zhvillua në të njëjtin
kohë me "Operacionin Giadalcanal".
Bëhet fjalë për një fushatë ushtarake (7
gusht 1942-9 shkurt 1943) që u zhvillua
në ishullin Guadalcanal në Oqeanin
Paqësor. Kjo është konsideruar si ofen-
siva e parë e madhe nga forcat e Ale-
atëve kundër Japonisë. Historianët
theksojnë se amerikanët patën sukses,
pasi arritën të zbërthenin kodet e Flotës
Japoneze, duke ditur se kur dhe ku ata
do të sulmoheshin.

"JAPANESE HOLDOUTS"
Termi "Japanese Holdouts", ose "Ush-

tarët e pabindur", iu referohet ushtarëve
japonezë që nuk iu bindën urdhrit të ar-
restimit të Aleatëve, kur Lufta e Dytë
Botërore kishte përfunduar. Motivet se
përse këta ushtarë nuk u bindën, ishin
të ndryshme. Ata ishin besnikë të kodit
jetik të "Bushido" - "Rruga e luftëtarit"
dhe e konsideronin veten e tyre si të pan-
dershëm në qoftë se ata binin në duart
e armikut. Shumë ushtarë japonezë nuk
besonin se vendi i tyre kishte humbur
në luftë dhe kjo ishte thjesht një propa-
gandë e mediave të ndryshme që dek-

10 ngjarje interesante të panjohura
të Luftës së Dytë Botërore

Çështjet e papërfunduara të Luftës së Parë Botërore (1914-1918) bënë që shumë vende nga
bota të përfshiheshin në një luftë të paparë, që kushtoi jetën e miliona njerëzve. Gjatë kësaj

periudhe, kanë ndodhur shumë ngjarje interesante që janë shumë pak të njohura.

laronin kapitullimin e Japonisë. Shumë
prej tyre vazhduan të kryenin aksione
guerile kundër ushtrisë amerikane, ose
kundër forcave të policisë të Filipineve
dhe disa të tjerë vendosën të qëndronin
në vende të fshehta. Vetëm më 15 gusht
të vitit 1945, kur Perandori Hirohito
(1901-1989) pranoi humbjen në luftë,
shumë nga këto trupa guerile u dorë-
zuan në mënyrë paqësore. Por disa prej
tyre, ose grupe të vogla vazhduan të rez-
istojnë për shumë vite.

PËRFSHIRJA NË LUFTË E DISA
SHTETEVE TË AMERIKËS SË JUGUT

Edhe pse quhet Lufta e Dytë Botërore,
disa shtete të Amerikës së Jugut nuk
janë në listën e vendeve pjesëtarë që
morën pjesë në luftë. "Forcat Speciale
Braziliane" të ushtrisë braziliane kanë
luftuar përkrah Aleatëve në Itali gjatë
konfliktit ushtarak. Gjatë qëndrimit të
tyre në Itali, ushtarakët brazilianë ar-
ritën të arrestonin 20 mijë robër të
"Boshtit Nazist", përfshirë edhe dy gjen-
eralë dhe 900 oficerë. Gjatë luftës, Bra-
zili humbi rreth njëmijë ushtarë, por
edhe shume vende të tjera të Amerikës
së Jugut u bashkuan me Forcat Luftar-
ake Franceze, si El Savador, Kolumbia,
Ekuadori, Paraguai, Peruja, Meksika e
të tjerë.

QEVERIA E VICHY

Qeveria Vichy u formua gjatë push-
timit gjerman (1940-1944) në qytetin
Vichy, Francë. Kjo qeveri parapriu
"Qeverinë e Përkohshme të Republikës
Franceze". Mareshali Philippe Petain
(1856-1951) shpalli qeverinë e tij në
Vichy, një territor në jug të Francës, nga
ku mori emrin edhe "Republika" që ai
krijoi, duke e lënë pjesën tjetër të ven-
dit në dorën e gjermanëve. Më pas, Pe-
ten ndoqi një politikë bashkëpunimi me
gjermanët dhe diskriminimi ndaj he-
brenjve dhe rezistencës franceze, si dhe
ndaj Aleatëve në Afrikën Veriore dhe në

kolonitë e Paqësorit. Rezistenca e Vichy-
t i kushtoi amerikanëve 550 të vrarë dhe
830 të plagosur. Gjithashtu, më shumë
se 300 trupa angleze dhe ushtarë
francezë u vranë. Peten u arrestua nga
qeveria provizore e Charles De Gaulle,
më 24 prill 1945, në kufirin me Zvicrën.
Ai u akuzua për tradhti të lartë dhe u
dënua me burgim të përjetshëm. Peten
vdiq në burg më 23 korrik 1951.

OPERACIONI PAUKENSCHLAG

Operacioni Paukenschlag u krye
gjatë Betejës së Atlantikut (1939-1945),
menjëherë mbas hyrjes në luftë të Sh-
teteve të Bashkuara të Amerikës. Gjer-
mania e quajti këtë betejë "Lufta e zhv-
endosjeve". Marina gjermane vuri në
"patrullim" nëndetëset "U-boote", në
ujërat bregdetare të Detit të Veriut. Vik-
tima e parë e "U-boote" ishte super-
oqeaniku "Athenia", më 3 shtator 1939,
të njëjtën ditë që Britania e Madhe i
shpalli luftë Gjermanisë. Britanikët fil-
luan të pajisin anijet tregtare me topa
për vetëmbrojtje. Rënia e Francës në
qershor të 1940, mundësoi që të binin
në duart e gjermanëve edhe bazat de-
tare franceze në Oqeanin Atlantik, kësh-
tu që Marina gjermane e shtriu fushën
e veprimit të saj deri në qendër të
Oqeanit Atlantik. Që nga korriku i 1940
dhe deri në tetor të po këtij viti, 282 anije
të Aleatëve u fundosën nga nëndetëset
gjermane në pjesën veriperëndimore të
Irlandës.

FORCA TË TJERA NAZISTE

Tensionet për nacionalizëm, ushtar-
akizëm dhe probleme territoriale bënë
që të krijoheshin forca të tjera naziste
në vende të ndryshme europiane si Es-
toni, Greqi, Hungari, Poloni, Norvegji
madje edhe në Angli, "British Free
Corps". Shumë prej tyre ishin edhe bash-
këpunues në krimet më të rënda kundër
njerëzimit në kampet e përqendrimit. Në
këto kampe, u mbytën dhe u torturuan
njerëz, si dhe u bënë eksperimente të
ndryshme në fushën medicinale. Gjith-
ashtu "Ëaffen-SS" - "Luftëtarët-SS" ish-
te një forcë ushtarake e Rajhut të Tretë
që diskriminoi miliona njerëz të pafa-
jshëm.

BOMBAT FLUTURUESE

"Fire balloons" ishin parashuta që
transportonin 12 kg eksploziv dhe kish-
in një diametër rreth 10 metra. Këto
parashuta u hodhën nga Japonia gjatë
Luftës së Dytë Botërore, me qëllim që të
shkatërronin territorin amerikan. Në
vitin 1942, profesori japonez Fujiëara
Sakuhei i Shërbimit Meteorologjik në
Tokio, propozoi se rrymat ajrore favori-
zonin "parashutat bombe" për të shkatër-
ruar territorin amerikan. Këto parashu-
ta mund të arrinin bregun amerikan të
Paqësorit në dy ditë. Periudha më e fa-
vorshme ishte ajo e dimrit. Por plani
dështoi pasi vetëm 1000 parashuta ar-
ritën në Amerikën e Veriut dhe vetëm
6 amerikanë u vranë në një shpërthim
të ndodhur në vitin 1945.

ARRATISJA NGA STALAG LUFT III

"Stalag Luft III" ishte kampi gjerman
i të burgosurve të luftës, ku u mbajtën
personat e kapur që i përkisnin forcave

ajrore. Në janar të vitit 1943, një i bur-
gosur udhëhoqi një komplot për t'u ar-
ratisur nga kampi. Plani synonte hapjen
e tre tuneleve të thella dhe punohej me
kujdes që të mos dalloheshin nga rojet e
kampit. Gjithashtu, një sërë nova-
cionesh teknike e bënin punën më të
sigurt dhe më të lehtë. U shpik dhe një
pompë nga Bob Neslon, e cila pomponte
ajër të pastër. Më vonë u instalua dhe
një sistem elektrik. Tuneli përfundoi në
mars të vitit 1944, por të burgosurit
amerikanë që kishin punuar, u trans-
feruan në një kamp tjetër. Më 25 mars
nisi arratisja, por nga 77 persona, vetëm
tre mundën të arratiseshin.

AKSIDENTI I NI'IHAU

Më 7 dhjetor 1941, japonezet bombar-
duan Pearl Harbor. Gjatë kthimit të tyre
në bazat ushtarake, shumë pilotë japon-
ezë u përplasën në ishullin e Oahu-s.
Pilotëve japonezë iu këshillua që nëse
do të kishin probleme me avionët e tyre,
ata mund të bënin uljen në ishullin e
Ni'ihau, që ata mendonin se ishte e pa-
banuar. Shigenori Nishikaichi ishte një
pilot japonez, avioni i të cilit kishte prob-
leme teknike. Kështu ai bëri një aksi-
dent në këtë ishull dhe shumë shpejt
kuptoi se ishulli ishte i banuar. Në këtë
ishull banonin rreth 136 indigjenë dhe
gjuha që flisnin ishte Haëaiian. Në
fillim, ai u trajtua si një mysafir, por
shpejt indigjenët zbuluan rreth sulmit
në Pearl Harbor. 3 japonezë në ishull u
përpoqën të ndihmonin Nishikaichi, por
pa rezultat. Kjo ngjarje njihet si incidenti
Ni'ihau.

NDESHJA E VDEKJES
E ashtuquajtura "ndeshja e vdekjes"

ishte një ndeshje futbolli luajtur mes
oficerëve gjerman dhe lojtarëve ukrain-
as në vitin 1942. Kjo ndeshje u luajt më
9 gusht, 1942 në stadiumin Zenith të
Kievit në Ukrainë, atëherë e pushtuar
nga nazistët. Arbitri ishte një oficer i
"Schutzstaffen", reparti i mbrojtjes të Par-
tisë Naziste. Në këtë parti u rekrutuan
dhe rojet personale të Adolf Hitler (1889-
1945). Ukrainasit fituan ndeshjen pesë
me tre. Akoma pa mbaruar mirë ndesh-
ja, lojtarët ukrainas e dinin fare mirë
se çfarë do t'u ndodhte më pas. Sulmue-
si Korotchich u torturua dhe më pas u
pushkatua. 7 lojtarët e tjerë përfundu-
an në një "lager" nazist. Edhe portieri së
bashku me lojtarët e tjerë u pushkatu-
an për reprezalje. Vetëm dy lojtarë shpë-
tuan Mikhail Sviridoski dhe makar Gon-
charenko. Sot, në stadiumin Dinamo
Kiev të Ukrainës, është vendosur një
bust me citimin "Dedikuar atij që e
meriton".
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HISTORIA

Më 4 Shtator 1961 në
Vlorë, (pikërisht ku
e pati parashikuar

dijetari i shquar Sami Frashëri
"Shkolla e anijerisë duhet të
jetë mb'anë detit, tek të jenë
edhe anijet e luftës, në Durrës,
a në Ujët e Ftohtë, afër Vlorës"
- vepra, fq.108) u hap për herë
të parë në historinë e vendit
tonë Shkolla e Lartë e Marinës,
e cila fillimisht u quajt Shkolla
e Oficerëve të Flotës Luftarake

Më 4 shtator, 53-vjetori i Akademisë Detare

Akademia Detare, shtylla
vertebrale e detarisë shqiptare

Detare, sot Akademia Detare.
Krijimi i shkollës së detar-

isë ishte domosdoshmëri, pasi
tashmë vendi ynë kishte në
përbërje të Flotës Luftarake
dhjetra anije luftarake, ishte
fuqizuar Flota Tregtare dhe ajo
e Peshkimit, për drejtimin e të
cilave kërkohej parasëgjithash
kompletimi me kuadro të afta
detare.

Para çlirimit, duke mos pa-
tur shkolla detarie përgatitja e
kuadrove është bërë jashtë at-
dheut, si në Itali, Turqi, etj. Pas
çlirimit, në fillim kuadrot u
dërguan në ish-Jugosllavi e më
pas në shkollat e larta detare
të ish-Bashkimit Sovjetik.

Por në vitin 1960, mar-
rëdhënjet shtetërore midis
Shqipërisë e BS u acaruan si
rezultat i mosmarrëveshjeve
politike midis udhëheqjeve re-
spektive të asaj kohe. Mbi këtë
bazë, më Maji 1961, BS ndër-
pret marrëdhënjet diplomatike
me Shqipërinë dhe çdo llojë
ndihme ekonomike, përfshi
këtu edhe të drejtat e studimit
për studentët shqiptarë që stud-
jonin në shkollat e larta civile
e ushtarake të BS. Kështu, stu-
dentët që studjonin në shkol-
lat e larta detare të Bakus, Sev-
astopulit, Petërburgut, Rigës u
kthen në atdhe pa mbaruar
studimet.

Në këto kushte, kur tash-
më, siç e theksuam Flota Luft-
arake, Flota Tregtare dhe e
Peshkimit kishin një numër të
konsiderueshëm anijesh, kur
kish filluar ndërtimi i anijeve
në vend, qeveria e asaj kohe
mori vendimin që të hapej Sh-
kolla e Lartë e Marinës në
Vlorë.

PERIUDHA PËRGATITORE...

Periudha Maji-Shtator 1961
shërbeu për përgatitjen e pro-
grameve, ku punuan kuadrot
më me përvojë që kishin
mbaruar shkolla e Akademi në
ish BS, të cilët do të ishin edhe
pedagogët e parë të kësaj sh-
kolle. Kështu vlen të përmen-
det puna e palodhur e peda-
gogëve të lundrimit detar Petrit
Hysi, Mihallaq Milkani, Aleko
Stoli, pedagogëve të armëve të
nënujshme Qemal Hysi, Tetem
Mahmutaj; Artilerisë Bedri
Hankollari, elektromekanikës e
teorisë së anijes Tahir Hoxha,
Llukan Shyti, të Radiondër-
lidhjes e R/Llakacionit Et'hem
Shkëmbi e Petrit Cukalla, etj.,
grupe që udhëhiqeshin nga
shefi i degës mësimore Shaqir
Kapexhiu i cili kryente edhe
detyrën e komandantit të sh-
kollës deri në vitin 1964 kur në
këtë detyrë emërohet kuadri
me përvojë me dy akademi de-
tare Azis Hasa, i cili qëndroi në
këtë detyrë deri në daljen në
pension duke dhënë një kon-
tribut të çmuar në përgatitjen
e kuadrove të marinës detare.

Ndërsa për lëndët e kulturës
së përgjithshme Matematikë,
Fizikë, Kimi, Elektronikë, Me-
kanikë Teorike, gjuhët e hua-
ja: anglisht, rusisht, ekonomi
politike e filozofi u bazuan në
programet e Universitetit të Ti-
ranës. Me këto programe punoi
pedagogu Astrit Isarai. Në saj të
kësaj pune u bë e mundur që
gjithshka të ishte gati për
fillimin e procesit mësimor.

Kështu, më 4 shtator 1961
çelet Shkolla e Lartë e Marinës,
datë e cila tashmë njihet si data
e krijimit të Akademisë Detare.

NGA AKADEMIA DETARE
JANË  DIPLOMUAR MBI

1200 KUADRO

Studentët e parë ishin ata që
nuk arritën të mbaronin stu-
dimet në ish BS, të ndarë në tre
kurse, përkatësisht 18 studentë
në vitin I-rë, 37 në vitin e dytë
dhe 15 në vitin e tretë (sipas
viteve ku kishin ndërprerë stu-
dimet jashtë).

Në shtator të vitit 1962 fillon
përgaditja e kuadrove direkt nga
shkollat e mesme të vendit, gru-
pi i parë 24 vetë e kështu në

vazhdim deri më sot kur u
mbushën 45 vjet nga hapja e
saj.

Gjatë këtyre viteve u bënë
përpjekje për modernizimin e
programeve, përsosjes së kabi-
neteve, laboratorëve, liter-
aturës së nevojshme, etj; u
plotësuan të gjitha kushtet për
përgaditjen e studentëve sipas
standarteve të kohës.

Nga Shkolla e Lartë e
Marinës (Akademia Detare)
janë  diplomuar mbi 1200
kuadro me një mesatare vjetore
25 studentë në vit, duke plotë-
suar më së miri nevojat për
kuadro, jo vetëm për Flotën
Luftarake Detare, por edhe për
Flotën Tregtare e të Peshkimit.
Kuadro e dala nga Akademia
Detare kanë qenë dhe janë sh-
tylla vertebrale e detarisë sh-
qiptare, mjeshtra të artit të lun-
drimit, të përdorimit taktik të
armëve e mjeteve teknike të
anijeve luftarake. Aftësitë lun-
druese e drejtuese janë mani-
festuar më së miri në drejtimin
e anijeve luftarake e tregtare.
Në krye të reparteve e nën-
reparteve të Flotës Luftarake
Detare janë pikërisht kuadrot
që kanë mbaruar këtë Aka-
demi Detare. Gjithashtu ata që
ishin kontigjent i Ministrisë së
Transporteve kanë drejtuar me
sukses anijet Transoqeanike
"Vlora", "Tirana", "Arbëria", "Sh-
kodra" me tonazh 12-16 mijë
ton, në lundrime të gjata deri në
Kinën e largët e Amerikën Lat-
ine, duke treguar nivele
ndërkombëtare.  Kuadrot e dala
nga kjo akademi do t'i gjesh në
drejtimin e kapitenerisë së
porteve Durrës, Vlorë, Shëngjin
e Sarandë duke drejtuar me
kopetencë e profesionalizëm.
Pra,  si në drejtim të zbatimit të
detyrave të mbrojtjes së vendit,
ashtu edhe në transportin de-
tar e të peshkimit roli i kuadrove
që kanë mbaruar Akademinë
Detare meriton respektin e du-
hur. Pas viteve '90 kur tashmë
vendi ynë është hapur me
botën, kuadrot e dala nga Aka-
demia Detare janë prezantuar
të aftë, të zotët profesionalisht
në një nivel me kolegët e tyre
të flotave të Perëndimit. Kjo ësh-
të manifestuar në dhjetra stër-
vitje të përbashkëta të Flotës
Shqiptare me anijet luftarake
italiane, greke e amerikane.
Tashmë në kushtet e ekono-
misë së tregut e të hapjes me
botën flota tregtare, e peshkimit
kanë marrë një zhvillim ako-
ma më të madh; janë krijuar
kushte për zhvillimin e tur-
izmit detar. Ndaj i takon Aka-
demisë Detare të perfeksionojë
më tej programet për të çuar
më përpara traditën tona de-
tare, që kjo traditë e bukur e
krijuar gjatë këtyre 45 viteve
të ekzistencës së saj të mos
venitet kurrë, por të shkojë
drejt përsosjes së mëtejshme.

*Ish student i Akademisë
Detare i vitit 1962.

Nga Selman RAMA*

" Pas viteve '90
kur tashmë vendi
ynë është hapur
me botën,
kuadrot e dala
nga Akademia
Detare janë
prezantuar të
aftë, të zotët
profesionalisht në
një nivel me
kolegët e tyre të
flotave të
Perëndimit. Kjo
është
manifestuar në
dhjetra stërvitje
të përbashkëta të
Flotës Shqiptare
me anijet
luftarake italiane,
greke e
amerikane
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HOMAZH

Më 30 gusht 2014, në orën
13.50, u nda nga jeta, në sh-
tëpinë e tij në Tiranë, gjuhëtari
i madh, profesori, akademiku,
"Mësuesi i Popullit", i lauruar
disa herë me Çmim Republike,
"Mjeshtri i Madh i Punës", ish-
kryetari i Akademisë së Shken-
cave të Shqipërisë, Shaban
Demiraj (1920-2014).

Në nderim të jetës, veprës
dhe figurës së akademikut Sha-
ban Demiraj  u organizuan
homazhe në sallën "Aleks
BUDA" në Akademinë e Shken-
cave të Shqipërisë më datën 31
gusht 2014 nga ora 11.00-12.00.
Pas homazheve u zhvillua cer-
emonia e përcjelljes në oborrin
e Akademisë së Shkencave. Më
pas vijoi ceremonia mortore në
varrezat e Sharrës në Tiranë.

Ai ishte një autoritet shken-
cor elitar, një nga përfaqësues-
it më të shquar të fushës së gju-
hësisë brenda dhe jashtë Sh-
qipërisë. Ai i solli shkencës gju-
hësore shqiptare, por edhe ball-
kanike, vlera të mëdha përmes
shumë veprave monumetale.
Mendimit shkencor të Aka-
demikut Shaban Demiraj i ref-
erohet sot brenda dhe jashtë
vendit elita e gjuhësisë së sot-
me dhe historike. Ai e përfaqë-
soi me dinjitet shkencën gjuhë-
sore shqiptare në forumet më
të rëndësishme shkencore ko-
mbëtare dhe ndërkombëtare.
Ndarja e tij nga jeta është një
humbje e madhe shkencore dhe
njerëzore. Por ai lë pas një ve-
për të madhe, një pasuri shken-
core, një vlerë të madhe ko-
mbëtare, një pasuri monumen-
tale për breza.

U lind në Vlorë, më 11 janar
1920. Pas Luftës, punoi ca kohë
në Agjencinë Telegrafike Sh-
qiptare. Në vazhdim të studi-
meve të tij, në vitin 1948 për-
fundoi Institutin e Lartë Peda-
gogjik 2-vjeçar të Tiranës dhe
atë 4-vjeçar, në vitin 1954. Si
nxënës i gjuhëtarëve të shquar,
Kostaq Cipos e Aleksandër Xhu-
vanit dhe më pas i Eqrem Ça-
bej, duke parë aftësitë e tij, që
nga kjo kohë u emërua pedagog
në ish-Institutin e Lartë Peda-
gogjik, ndërsa më 1957 në
Fakultetin Histori-Filologji të
Universitetit të sapokrijuar në
Tiranë.  Dëshmi e qartë e për-
gatitjes së tij shkencore e ped-
agogjike ishte titulli "Profesor",
të cilin e meritoi më 1972. Pas
krijimit të Akademisë së Sh-
kencave të Shqipërisë, më
1989 prof. Sh.Demiraj u zgjodh
ndër anëtarët e parë të saj. Gjatë
viteve 1962-1989, ka shërbyer
përgjegjës i katedrës së gjuhës
shqipe. Më 1977, iu dha titulli i
lartë "Mësues i Popullit". U
nderua me "Çmimin e Repub-
likës" të klasit II, më 1979 dhe
me "Çmimin e Republikës" të
klasit I, më 1989. Në vitet e
para, pas krijimit të Univer-
sitetit të Tiranës, lëndët alban-
ologjike për ne studentët e
Fakultetit Histori-Filologji ish-
in më të vështira dhe kërkonin
më tepër vëmendje, djersë e

TIRANË-Presidenti i Republikës, Bujar Nishani shpreh
ngushëllimet për ndarjen nga jeta të akademikut dhe gjuhë-
tarit të shquar, Shaban Demiraj. Në mesazhin e tij Presidenti
ngushëllon familjen dhe vlerëson kontributin e akademikut
Demiraj.

MESAZHI I PLOTË

"Të nderuar familjarë të Profesor Shaban Demiraj! Lajmi i
ndarjes nga jeta i Profesor Shaban Demiraj më ka prekur jas-
htëzakonisht thellë dhe është një humbje e madhe për gjuhën
dhe albanologjinë shqiptare.

Profesor Shabani e vuri të gjithë jetën e tij në shërbim të
shkencës shqiptare, duke u bërë një nga figurat më të shquara
të saj dhe duke lartësuar me veprën e tij emrin e gjuhës sh-
qipe.

Për afro gjysmë shekulli emri i tij u radhit me dinjitet kra-
has emrave të Eqerem Çabej, Aleks Budës, etj., në çdo skaj të
botës shqiptare dhe më gjerë, ku filologjia shqiptare u paraqit
me dinjitetin e saj shkencor.

Duke ndarë me ju, të dashurit e tij, dhimbjen time më të
thellë, jam i bindur se kujtimi dhe vepra e tij monumentale në
fushën e gramatikës historike të gjuhës shqipe dhe historisë
së saj do të mbeten një pasuri e përjetshme për të gjithë ko-

 Vepra e prof. Demirajt do të
mbetet pasuri e përjetshme
Ai ishte një autoritet shkencor elitar, një nga përfaqësuesit më të shquar të fushës së gjuhësisë brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Ai i solli shkencës gjuhësore shqiptare, por edhe ballkanike, vlera të mëdha përmes shumë veprave monumetale

Shaban Demiraj , autoritet shkencor elitar, një nga
përfaqësuesit më të shquar të fushës së gjuhësisë

Ai ishte një autoritet shkencor elitar, një nga përfaqë
suesit më të shquar të fushës së gjuhësisë brenda dhe
jashtë Shqipërisë. Ai i solli shkencës gjuhësore shqiptare,

por edhe ballkanike, vlera të mëdha përmes shumë veprave
monumetale

përkushtim. Ndër këto lëndë
ishte dhe morfologjia e shqipes.
Ai ishte pedagog shumë strikt,
kërkues dhe rigoroz.  Shaban
Demiraj si pedagog dhe si drej-
tues kërkimor përgatiti breza
studentësh dhe studiuesish.
Ndër vlerat më të mira shken-
core e mësimore ata ruajnë në
dijet e tyre shumë nga dijet e
profesor Shabanit. Modeli i tij i
punës u bë shkollë për studentë
e studiues.

Prof.dr. Shaban Demiraj u
shfaq kurdoherë para kolegëve

e studentëve:  punëtor i pal-
odhur, me vullnet  të paepur dhe
mjaft prodhimtar. Ai njihet au-
tor i shumë veprave shkencore,
sidomos në fushën e gjuhësisë.
Provën e parë e dha me tekstin
e gjuhës shqipe për shkollat e
mesme pedagogjike (1953).
Ndër këto, përmendim edhe:
"Morfologjia e gjuhës së sotme
shqipe"(1961) dhe e ribotuar në
Prishtinë (1971), "Çështje të
sistemit emëror të gjuhës sh-
qipe"(1972), "Sistemi i lakimit
në gjuhën shqipe"(1975), "Mor-

fologjia historike e gjuhës
shqipe"(I e II, 1973 e 1976) dhe
ribotuar në Prishtinë (1980),
"Gramatika historike e gjuhës
shqipe"(1986) e ribotuar në
Prishtinë (1988), "Gjuha shqipe
dhe historia e saj"(1988) dhe ri-
botuar në Prishtinë (1989). Stu-
dime të tij me interes të
veçantë janë ato për filologjinë
e arbëreshëve.  Një libër të
posaçëm (më 1990) i ka kush-
tuar jetës dhe veprës së dijetar-
it tonë të madh e kolegut
shumëvjeçar të tij, prof.dr.

Eqrem Çabej-Akademik. Ndër-
sa më 1994 botoi në Shkup (sh-
qip e maqedonisht) veprën "Gju-
hësi ballkanike" dhe më 1996
"Fonologjia historike e gjuhës
shqipe".

Me interes mjaft të  madh
është libri i shkruar nga
prof.Demiraj kushtuar çështjes
së prejardhjes së shqiptarëve,
duke e vështruar këtë aspekt
kryesisht në dritën e dëshmive
të gjuhës shqipe. Rreth kësaj
çështjeje madhore, ai botoi lib-
rin e spikatur me titull: "Pre-
jardhja e shqiptarëve, nën
dritën e dëshmive të Gjuhës
Shqipe" (Tiranë, 1999). Disa nga
veprat e mësipërme janë botu-
ar në vende të ndryshme të
Evropës.

Ai ka marrë pjesë dhe ka
referuar në disa Kongrese e
Konferenca, kombëtare e
ndërkombëtare, për gjuhën e
kulturën shqiptare dhe ka botu-
ar artikuj të shumtë shken-
corë, në revista të vendit e të
huaja. Në "Kongresin e Drejtsh-
krimit të Gjuhës Shqipe" (Ti-
ranë, 1972), lexoi kumtesën:
"Çështjet gramatikore në Rreg-
ullat e drejtshkrimit të shqipes".
Po kështu, ka mbajtur ligjërata
pasuniversitare ose kumtesa,
në Prishtinë, Shkup, Beograd,
Sofje, Kluzh, Kopenhagë, Ins-
burk, Vjenë, Romë, Paris, Këln
etj.

Veçanërisht, është e duk-
shme ndihmesa e prof. Demir-
ajt për pastrimin dhe pasurimin
e gjuhës letrare shqipe. Për këtë
gjë dëshmon edhe përfshirja
aktive e tij në organizimin dhe
zhvillimin e Kongresit të Drejt-
shkrimit të Gjuhës Shqipe, por
dhe përpjekjet e tij të mëpasta-
jme. Ja çfarë thoshte ai kohë
më parë, në një bisedë të tij, që
mbetet aktuale edhe sot:

"Të gjithë duhet të përpiqemi
që ta përsosim vazhdimisht sh-
qipen tonë letrare, e cila i ka
përmbushur gjithnjë dhe më
mirë kërkesat e një shoqërie
me zhvillim të pandërprerë. Të
gjithë duhet të përpiqemi ta zh-
villojmë e ta pasurojmë atë dhe,
njëkohësisht, ta ruajmë nga
ndikimet e gjuhëve të tjera dhe
sidomos nga vërshimi i fjalëve
të huaja të panevojshme, duku-
ri kjo, që kohët e fundit ka mar-
rë përmasa shqetësuese. Dhe,
me këtë rast, një punë të mad-
he mund dhe duhet të bëjnë si-
domos arsimtarët, shkrimtarët
dhe gazetarët, të cilët ndikojnë
drejtpërsëdrejti mbi brezin e ri
dhe mbi masat e gjëra të lex-
uesve".

Nishani: Vepra e prof. Demirajt do të mbetet pasuri e përjetshme

mbin shqiptar.
Shpirti i tij u prehtë në paqe! Me nderimin e pakufishëm

për të dashurin tuaj! Me respekt! Bujar Nishani"


