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Brigada e IV-të S i dha 
atdheut 274 dëshmorë. Në 
fi llim Brigada kishte 550 
partizanë e kuadro të orga-
nizuar në katër batalione
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Kryetari i OBVL, thirrje drejtuesve të legjislativit, ekzekutivit dhe partive parlamentare
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KOMBËTAR

Nga Halil RAMA

K
reu i Shtetit Shqiptar, 

Bujar Nishani vlerëson 

botuesit dhe krijuesit 

si kolona më e rëndësishme kul-

turore që frymëzon mbarë sho-

qërinë tonë me vlera. Këtë vlerësin 

Presidenti i RSH e ka shprehur 

gjatë takimit me shkrimtarë dhe 

botues, përkthyes, studiues e ak-

ademikë të librit në gjuhën shqipe, 

nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, 

Mali i Zi, Lugina e Preshevës, Di-

aspora si dhe nga trevat shqiptare 

e vende të ndryshme të botës kudo 

ku jetojnë e punojnë, pjesëmarrës 

në Panairin e Librit 2016.

Në fjalën e mbajtur me këtë rast 

Presidenti Nishani u shprehu të 

ftuarve kënaqësinë për këtë takim 

duke vlerësuar punën e të pran-

ishmëve si dhe të kolegëve të tyre, 

nismat dhe frytet e mendjes, penës 

dhe kapaciteteve intelektuale të 

tyre, veçanërisht për edukimin 

e brezit të ri dhe afrimit me lexi-

min dhe nxënien, si një investim i 

madh për ruajtjen dhe pasurimin 

e fondit të trashëgimisë kulturore 

të kombit shqiptar duke u kërkuar 

që ta promovojmë më tej këtë kon-

tribut të vyer.

• Në emër të Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të LANÇ që 
unë e drejtoj prej 18 vitesh përshëndes Rezolutën që Ju miratuat 
në Parlament, me të cilën dënoni krimet e diktatorit Enver Hoxha 
kundër Klerit, por kjo është e pamjaftueshme, sa kohë atij ende i nji-
hen Dekoratat që i dha vehtes së tij, sa qe gjallë dhe Titujt e Nderit që 
i akordoi pasardhësi i tij, Ramiz Alia

Gjeneral brigade Manushaqe 
Shehu aktualisht shërben si 
komandante e Akademisë së 
Nënofi cerëve “Thompson”
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FESTAT

Presidenti i Republikës Bujar Nishani shfrytëzoi ditën kombëtare të pa-
varësisë së Shqipërisë për t’i kërkuar klasës politike shqiptare të bashkëpuno-
jë për të arritur sukses në rrugën drejt integrimit të vendit. Në pritjen e or-
ganizuar në Pallatin e Brigadave për 104 vjetorin e pavarësisë, kreu i shtetit 
tha se politika duhet te vendosë interesat kombëtare mbi ato partiake. Duke 
e quajtur një arritje të madhe miratimin me konsensus të reformës në drejtë-
si, kreu i shtetit tha se askush nuk duhet te dale mbi ligjin. Përpara të ftu-
arve nga klasa politike shqiptare, ambasadorëve dhe krerëve të komuniteteve 
fetare Nishani tha se dy sfi dat  kryesore mbeten zgjedhjet e lira dhe lufta 
kundër kanabisit.

Presidenti i Republikës, Sh. T .Z. Bujar Nishani dhe Zonja e Parë, Odeta 
Nishani dhanë më 28 Nënrtore në darkë në Pallatin e Brigadave, pritjen zyr-
tare me rastin e Festës Kombëtare, Ditës së Pavarësisë dhe të Flamurit, në të 
cilën ishin të pranishëm Kryetari i Kuvendit, Ilir Meta, Presidenti i Kosovës, 
Hashim Thaçi, deputetë të Kuvendit, anëtarë të Qeverisë, ish-Presidentë, 
ish-kryeministra, drejtues dhe përfaqësues të bashkësive fetare, Ambasadorë 
dhe përfaqësues të Trupit Diplomatik të akredituar në Tiranë, akademikë, 
artistë, intelektualë, familjarë të nënshkruesve të Aktit të Pavarësisë si dhe 
bashkatdhetarë të shumtë.

Në pritjen festive të Presidentit Nishani në Pallatin e Brigadave merrnin 
pjesë edhe kryetari i OBVL-së, gjeneral Rrahman Parllaku - Hero i Popullit 
dhe Nderi i Kombit, nënkryetari i OBVL-së, kolonel Myfi t Guxholli, veprimtar-
ja nga diaposta shqiptare në SHBA, Mimoza Dajçi, si dhe anëtarët e kryesisë 
së kësaj organizate:Astrit Leka, Isuf Imeraj, Sotir Budina, Dhimitër Ndrenika, 
Jorgji Terca etj.. 

“Kanë kaluar 104 vjet nga dita e shenjtë, 104 vjet histori e shtetit shqiptar 
në të cilën refl ektohen të gjitha virtytet dhe cenet tona, të gjitha ëndrrat dhe 
aspiratat e idealistëve, qëndresa dhe fataliteti, liria dhe tirania, lufta dhe paq-

104 vite më parë, më 28 Nëntor 
1912 në Vlorë, Ismail Qemali ngriti 
fl amurin dhe shpalli Pavarësisë. Në  
të gjithë vendin, si dhe nga dias-
pora shqiptare u organizuan cere-
monitë e festimit të kësaj date his-
torike. Aktivitete nisën nga Vlora, 
ku u ngrit simbolikisht fl amuri. 

Në ceremoninë e Vlorës morrën 
pjesë Presidenti Nishani, Ministria 
e Mbrojtjes, Kodheli, Ministri i En-
ergjitikës, Damian Gjiknuri dhe 
drejtuesit vendorë të qytetit.

Me rastin e 29 nëntorit, 72 
vjetorit të Çlirimit të Shqipërisë nga 
pushtuesit nazifashistë në Luftën e 
Dytë Botërore, krerët më të lartë të 
shtetit zhvilluan homazhe në Var-
rezat e Dëshmorëve. Kryeministri 
Edi Rama, kreu i Kuvendit, Ilir Meta 
dhe kryebashkiaku Erion Veliaj, si 
dhe politikanë të tjerë, vendosën 
kurora me lule në Monumentin 
“Nënë Shqipëri”, në nderim të kujti-
mit të dëshmorëve të rënë në Luftën 
Antifashiste Nacionalçlirimtare. 
Homazhe në varrezat e Dëshmorëve 
bënë edhe veteranët e OBVL.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi 
deklaroi se 28 Nëntori është festë e 
trefi shtë në Kosovë. Në një postim në 
Facebook, presidenti Thaçi, shprehet 
se 28 Nëntori është festë e trefi shtë 
në Kosovë.Është dita e pavarësisë së 
Shqipërisë, ditëlindja e komandantit 
Adem Jashari dhe dalja publike e parë 
e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”. “Për 
të shprehur respektin për ata që dhanë 
gjithçka që patën për lirinë dhe pa-
varësinë e Kosovës, sot bëra homazhe 
në kompleksin memorial në Prekaz, 
te shtatorja e Zahir Pajazitit, te varri i 
presidentit Rugova dhe te varret e Feh-
mi e Xhevë Lladrovcit. HTH”, shkruan 
Thaçi.

Festa jonë kombëtare është fes-
tuar anë e mbanë botës

28 Nëntori, festa jonë kombëtare 
është festuar anë e mbanë botës. Min-
istria e Jashtme njofton për festimet 
e ndryshme në Francë, Suedi, Tur-
qi, Emirate, Itali, Kanada, Hollandë, 

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani: Për suksesin e integrimit duhet bashkëpunim

Flamuri Kombëtar na mbështjell të 
gjithëve si identitet i patjetërsueshëm

Në pritjen festive të Presidentit Nishani në Pallatin 

e Brigadave merrnin pjesë edhe kryetari i OBVL-së, 

gjeneral Rrahman Parllaku - Hero i Popullit dhe 

Nderi i Kombit, nënkryetari i OBVL-së, kolonel My-

fi t Guxholli, veprimtarja nga diaposta shqiptare në 

SHBA, Mimoza Dajçi, si dhe anëtarët e kryesisë së 

kësaj organizate:Astrit Leka, Isuf Imeraj, Sotir Bu-

dina, Dhimitër Ndrenika, Jorgji Terca etj.

ja, diktatura dhe antikomunizmi, pluralizmi dhe demokracia, tranzicioni dhe 
integrimi! Gjatë fundit të kësaj periudhe, problemi shqiptar në Ballkan ka gje-
tur zgjidhje duke i dhënë paqe e stabilitet rajonit. Pavarësia dhe demokracia e 
Kosovës janë një provë dhe realitet i patjetërsueshëm i këtij fakti. Nga kjo sallë 
ceremoniale përftitoj nga rasti të përshëndes të gjithë shqiptarët në Kosovë, 
Maqedoni, Mal të Zi, Luginë të Preshevës, ata në Diasporë i bindur se Flamuri 
Kombëtar na mbështjell të gjithëve si identitet i patjetërsueshëm:,-tha ndër të 
tjera kreu i shtetit, Nishani. Ai vlerësoi kontributin tonë në NATO dhe pers-
pektivën evropiane të vendit, që më shumë se çdo gjë tjetër, i kemi parë dhe i 
shohim si përgjegjësi. Për faktin se integrimi evropian ka qenë kurdoherë zg-
jedhja e klasës politike dhe qytetarëve shqiptarë dhe jo një vendim i imponuar 
nga rrethanat apo kushtet, Presidenti Nishani tha se, si e tillë ai është dhe do 
të mbetet gjithmone alternativa jonë e vetme. Në këtë optikë, z.Nishani konk-
ludon se funksionimi e konsolidimi i shtetit ligjor, maturimi në politikëbër-
je në standardin evropian, ndërtimi i një kulture politike bashkëpunuese e 
konsensuale, përqendrimi në plotësimin e 5 prioriteteve të përcaktuara nga 
Komisioni Evropian për Shqipërinë dhe angazhimi më aktiv civil janë sfi da 
aktuale të vendit. Ndërkohë “Hapja sa më parë e negociatave të anëtarësimit 
me Bashkimin Evropian do të jetë hapi tjetër cilësor që do na çelë derën për 
të ecur në udhën e gjatë të reformave edhe më të thella, e ndoshta më të 
dhimbshme, por të domosdoshme për t’u bërë pjesë e familjes evropiane. Ajo 
që mbetet pjesa thelbësore e këtij procesi është angazhimi, përkushtimi dhe 
veprimi i pandalshëm i shoqërise shqiptare dhe aktorëve të saj në përmbush-
jen e standardeve të kërkuara”. Presidenti i Republikës shprehu bindjen se 
shqiptarët nuk do të lodhen kurrë në këto përpjekje dhe në këtë rrugëtim.

29 Nëntori  -  Rama dhe Meta,  
homazhe në Varrezat e Dëshmorëve

28 Nëntori, festë e trefi shtë në Kosovë

Velia: 105 vjetorin e Pavarësisë do ta 
festojmë në sheshin më të bukur në rajon

Ndërsa në kryeqytet, ceremonia u 
zhvillua në qëndër të Tiranës në një 
aktivitet të organizuar nga Bashkia 
e Tiranës. Kryetari i kryeqyteti Ve-
liaj tha se vitin e ardhshëm festimet 
do të organizohen jo më në një kan-
tier ndërtimi, por në sheshin më të 
bukur në rajon. 

Në Tiranë me rastin e ditës së Pa-
varësisë aktivitete u zhvilluan përg-
jatë gjithë ditës, ku spikati hapja e 
dyerve të Parlamentit shqiptar për 
vizitorë. 

Greqi, Austri, Izrael, Maqedoni, Bruksel, 
Slloveni dhe Danimarkë etj. Në disa prej 
ambasadave janë organizuar pritje nga 
ambasadorët për të festuar këtë ditë, 
ku kanë marrë pjesë fi gurat e njohura 
të këtyre vendeve. Në Suedi, nuk ka 
munguar edhe vallja shqiptare, ndërsa 
një statujë në Bruksel e kanë veshur me 
kostum popullor fëmijësh.

Festime edhe në Athinë
Komuniteti shqiptar që jeton dhe 

punon në Greqi, ka festuar 104-vjetorin 
e Pavarësisë dhe festën e Çlirimit në një 
mbrëmje festive të organizuar në Athinë. 
Qindra bashkatdhetarë u mblodhën në 
sallën e Hotel Karavel në Athinë, ku janë 
përshëndetur prej ambasadorit shqiptar 
në Athinë, Dashnor Dervishi.Të pran-
ishmit janë përshëndetur edhe nga një 
grup i këngës popullore, ndërsa atmos-
fera ka qenë e ngrohtë dhe festive. Të 
ftuar kanë qenë edhe anëtare të trupit 
diplomatik të akredituar në Athinë, si 
dhe deputetë dhe gazetarë grekë.
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THIRRJE

• Në emër të Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të LANÇ 

që unë e drejtoj prej 18 vitesh përshëndes Rezolutën që Ju miratuat 

në Parlament, me të cilën dënoni krimet e diktatorit Enver Hoxha 

kundër Klerit, por kjo është e pamjaftiueshme, sa kohë atij ende i 

njihen Dekoratat që i dha vehtes së tij, sa qe gjallë dhe Titujt e Nder-

it që i akordoi pasardhësi i tij, Ramiz Alia

Drejtuar:     Z.Ilir Meta – Kryetar i Kuvendit të RSH
                     Z.Edi Rama – Kryeministër i Qeverisë së RSH, Kryetar i PSSH
                     Z.Gramoz   Ruçi – Kryetar i Grupit Parlamentar të PSSH
                     Z.Lulzim Basha – Kryetar i PDSH
                     Z.Edi Paloka – Kryetar i Grupit Parlamentar të PD
                     Z.Petrit   Vasili – Kryetar i Grupit Parlamentar të LSI
                    Z.Shpëtim Idrizi – Nënkryetar i Kuvendit të RSH, Kryetar i 
PDIU
                     Z.Fatmir Mediu   -  Kryetar i PR
                     Z.Dashamir  Shehi  - Kryetar i LZHK
                     Z.Agron Duka  -  Kryetar i PAA
                     Z.Nard Ndoka  – Kryetar i PDK
                     Z.Ben Blushi   -  Kryetar i LIBRA

        
        Të nderuar  drejtues dhe deputetë të  Kuvendit të RSH,
        Të nderuar drejtues të partive politike parlamentare,
        Unë që po ju shkruaj jam 

     -Rrahman Parllaku, Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit

       Në moshën time të thyer, 97 vjeçare, përballë revanshit të nostalg-
jikëve të diktaturës komuniste dhe ekstremistëve pa fre të të dyja palëve, 
e ndjej si obligim t’ju bëj thirrje, që t’i riktheheni arsyes së shëndoshë, për 
të realizuar PAJTIMIN KOMBËTAR, aq shumë të dëshiruar nga shqiptarët 
e të gjitha kohërave.

      Në këtë jetëgjatësi, jam përpjekur t’i shërbej me ndershmëri popullit 
e atdheut tonë të shtrenjtë. Po në këtë rrugëtim të gjatë kam bërë dhe ga-
bime, që më bëjnë bashkëfajtor, dukë qenë për disa vite në detyra të larta 
shtetërore e partiake.

     Pa marrë parasysh se e pagova shtrenjtë nga goditjet që më dha 
diktatura, me burgje, internime e persekutime të familjes dhe të afërmëve, 
jam ndër të parët që para dhjetë vitesh kërkova ndjesë publike, si bash-
këpërgjegjës për krimet e diktaturës komuniste. Jo se kam qenë vetë i përf-
shirë drejtpërdrejtë, apo i implikuar në krime e procese politike, por sepse 
më ra për pjesë të shërbeja në atë sistem makabër.

      Por shkas për këtë thirrje u bë “stuhija” e ngritur kundër dekorimit 
të 67 viktimave të krimit komunist (ish përfaqësues e mbështetës të Ballit 
Kombëtar), të kryer nga i njohuri për krime, Mehmet Shehu.

      Unë gjykoj se ky akt i Presidentit të Republikës mund dhe duhet të 
ndikonte për Pajtimin Kombëtar, në një kohë kur grindjet, shpifjet, shar-
jet, sherret e sherrnajat po kthehen në institucion, edhe mes jush, brenda 
sallës së legjislativit.

     Për mua është e palejueshme kjo situatë, kur para këtyre sulmeve e 
insinuatave të ndërsjella, ju duhet të merreni me hallet e popullit, punë-
simin, rimëkëmbjen e ekonomisë, luftën kundër krimit, drogës e korrup-
sionit .

     Si ndër më të vjetrit e brezit që bëri Luftën Antifashiste Naciona-
lçlirimtare, më zemëron edhe qëndrimi i disa të moshuarve, ndër ta edhe 
veteranë të LANÇ, madje ish funksionarë të lartë në diktaturë që kanë 
gjynahet e tyre ndaj atyre viktimave, që edhe tani pas 70 viteve, në vend të 
pendesës, anatemojnë viktimat e tyre. Kur vetë xhelati i këtyre viktimave, 
në letrën e tij pas krimit shpreh një farë pendese, pasardhësit e tij, ende 
gjallë bëjnë të kundërtën.

      Në këtë situatë shtroj pyetjen para jush (dhe para atyre që u bënë 
një me diktaturën dhe që ende rrojnë): edhe sa kohë do të vazhdojmë ta 
shikojmë njëri-tjetrin me urrejtje dhe me personifi kimet si: komunist, bal-
list apo zogist?! Tani në pushtet ka ardhur brezi i tretë, por dhe sa kohë 
do të vazhdojmë kështu? Kur do të bashkohemi për të mirën e Shqipërisë? 
Me këto qëndrime ne japim shembullin më të keq edhe për bashkëkomb-
asit tanë në Kosovë, Maqedoni, Serbi e Mal të Zi. Ndasia vetëm dëm i sjell 
kombit dhe çështjes sonë kombëtare. Shembulli më i freskët na vjen nga 
zgjedhjet në Mal të Zi, kur shqiptarët të ndarë kanë vetëm një deputet, 
ndërsa të bashkuar do të kishin pesë.

    Në emër të Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të LANÇ që unë e 
drejtoj prej 18 vitesh përshëndes Rezolutën që Ju miratuat në Parlament, 
me të cilën dënoni krimet e diktatorit Enver Hoxha kundër Klerit, por kjo 
është e pamjaftiueshme, sa kohë atij ende i njihen Dekoratat që i dha veht-

Kryetari i OBVL, thirrje drejtuesve të legjislativit, ekzekutivit dhe partive parlamentare

PAJTIMI  KOMBËTAR , 
DOMOSDOSHMËRI HISTORIKE

es së tij, sa qe gjallë dhe Titujt e Nderit që i akordoi pasardhësi i tij, Ramiz 
Alia.

       Duke konkluduar se të vdekurit nuk gjykohen dhe se as qeveria 
nuk e ka këtë tagër – dhe se i vetmi organ që merr vendime mbi gjithshka 
është parlamenti i zgjedhur me votën e popullit, në emër të Organizatës 
të Bashkuar të Veteranëve të LANÇ (OBVL), kërkoj nga ju që deri më 28 
Nëntor 2016 të merrni këto vendime që  duhej të ishin marrë që në ditët e 
para të ndryshimit të sistemit:

1. Dënimin e krimeve të diktaturës komuniste ndaj popullit shqiptar.
2. Heqjen e të gjithë titujve e dekoratave diktatorit Enver Hoxha (pasi 

nuk mund të qëndrojnë në një vend, barazi xhelati dhe viktima.
3. Të hapen dosjen e ish-Sigurimit të Shtetit
4. Të kenë përparësi në përkujdesje shtetërore e punësim familjet e 

persekutuara nga regjimit diktatorial.
     Unë gjykoj se këto kërkesa nuk janë për gjueti shtrigash por për një 

ndërgjegjësim e pasqyrim real të shqetësimit jetik të shoqërisë së sotme 
shqiptare, për t’iu larguar krimit e urrejtjes ndaj njëri-tjetrit. Duke e parë 
këtë në kontekstin historik, ju bëj thirrje që për të arritur këtë vemdim-
marrje historike t’iu referoheni kuvendeve historike mbarëkombëtare, që 
nga:

-Lidhja e Lezhës që i bashkoi shqiptarët rreth Heroit Kombëtar, Skën-
derbeut;

-Lidhjes së Prizrenit që ndikoi në bashkimin e shqiptarëve për mbrojt-
jen e çështjes kombëtare, jo vetëm ndaj fqinjëve grabitqarë por edhe para 
Europës;

-Konferencës së Pezës që bashkoi shqiptarët pa dallim feje, krahine e 
ideje në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare.

     Ashtu siç bëmë ne me atë Luftë të lavdishme, duke e bërë Shqipërinë 
pjesë të Aleancës së fuqishme Antifashiste të Popujve të drejtuar nga SHBA, 
Anglia e ish BS, është koha që edhe ju të realizoni PAJTIMIN KOMBËTAR, i 
cili kurrësesi nuk mund të arrihet pa realizuar kërkesat që ju parashtrova.

                                                        Me respekt
                                                                Gjeneral   RRAHMAN PARLLAKU 
                                                         Kryetar i OBVL
  Tiranë, më 07.11.2016
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TAKIMI

(Vijon nga faqja 1)
 
“Botimet e çdo zhanri në përg-

jithësi, por libri i mirëfi lltë letrar në 
veçanti janë investimi i madh për 
të mbajtur gjallë e pasuruar edhe 
më shumë njërën prej pasurive më 
të mëdha që kemi, atë që ka për-
caktuar identitetin tonë si komb, 
atë që është shenja jonë dalluese 
në familjen e madhe të kombeve: 
gjuhën tonë të lashtë e amtare, 
gjuhën shqipe, ndër më të lashtat 
e më vitalet e njerëzimit. Njëri prej 
poetëve tanë më të vyer, At Gjergj 
Fishta, pati shkruar dikur pos-
tulatin e famshëm ‘Mallkuar qoftë 
ai bir shqiptar që në gjuhë të huaj 
fl et pa qenë nevoja!’ 

Në ditët e sotme, kur bota globale 
nganjëherë sikur na merr përpara me 
ritmin e saj frenetik, duke na bërë që 
të mos kujdesemi edhe aq shumë për 
visarin tonë më të çmuar kombëtar – 
gjuhën shqipe, – vërej me shqetësim 
se gjuha që përdorim çdo ditë, gju-
ha që fl asim e lexojmë e shkruajmë 
çdo ditë, gjuha që dëgjojmë përnatë 
në debate e diskutime, ka pësuar 
përçudnime dhe huazime të panevo-
jshme.” - tha në vijim të fjalës së tij 
Presidenti Nishani duke i përgëzuar 
botuesit në emër të së sotmes dhe së 
ardhmes për faktin se veprat e tyre 
nuk janë prekur nga ky fenomen neg-
ativ i huazimeve të panevojshme. 

“Bota e letrave shqipe është ajo 
pjesë e qenësishme e atyre fi jeve të 
fuqishme që mbajnë të   lidhur e të 
bashkuar kombin tonë, kulturën 
tonë, që ushqejnë fuqimisht dhe vazh-
dimisht konstelacionin shpirtëror të 
popullit shqiptar. Ky takim i thjeshtë 
e miqësor, por besoj shumë kuptim-

Para disa ditësh u nda nga jeta Qe-
mal Gegollari, një prej personaliteteve të 
shquara të Ushtrisë Shqiptare. Familjarët, 
miqtë dhe të afërmit, bashkëpunëtorët 
dhe shokët e shumtë  e përcollën me të 
gjitha nderimet që meritonte ushtarakun 
elitar, gazetarin e shkrimtarin e talentuar.

Qemal Gegollari u lind në Gjergjevicë 
të krahinës së Oparit, në vitin 1939.

I etur për dije e kulturë bashkëkohore, 
pas formimit 7-vjeçar përfundoi Shkollën 
ushtarake “Skënderbej”, Shkollën e Bash-
kuar të Ofi cerëve, Akademinë Ushtarake, 
Kursin e Lartë Pasuniversitar të Filo-

Presidenti i RSH, Bujar Nishani  takimin me botues, shkrimtarë dhe përkthyes 

Procesi i rizgjimit dhe konsolidimit 
të identitetit tonë kombëtar

plotë me ju, përfaqësuesit e kulturës 
dhe letrave shqipe, është pikësëpari një 
moment falënderimi i të gjithë qytet-
arëve shqiptarë, në emër të të cilëve 
kam përgjegjësinë dhe privilegjin t’jua 
adresoj.” - theksoi Kreu i Shtetit.

Më pas, në mesazhin e Tij të 
falënderimit, Presidenti i përgëzoi të 
pranishmit dhe kolegët e tyre se pa-
varësisht vështirësive të panumërta 
fi nanciare dhe infrastrukturore, vijojnë 
të investojnë në këtë treg fatkeqësisht 
ende të pasigurt, duke treguar fi snikëri 
dhe duke i bërë një shërbim të vyer 
shoqërisë. 

Mesazhi vijoi me falënderimin kush-
tuar organizatorëve të Panaireve të për-
vitshme të Librit, të cilët kontribuojnë 
në edukimin e brezave me kulturën e të 
lexuarit, si dhe një falënderim i veçantë 
iu dedikua shkrimtarëve dhe botuesve 
shqiptarë jashtë kufi jve të Shqipërisë, 
për shërbimin dhe sakrifi cën e tyre 
emblematike ndaj ruajtjes së identitetit 
tonë kulturor në vendet ku ata jetojnë.

“Sot është një moment i vështirë për 
shoqërinë. Jetojmë në një kohë ku hi-
erarkia e vlerave është vazhdimisht e 
kërcënuar, ku forma shpeshherë fi ton 
gjithnjë e më shumë terren ndaj përm-

bajtjes, në një kohë kur varfërie ten-
ton të mbështjellë në rrjetën e vet një 
numër gjithnjë e më të madh njerëzish, 
duke prekur sidomos më të rinjtë. 
Por ky vend dhe ky komb nuk mund 
të jenë pa shpresë dhe ju jeni një nga 
kolonat më të rëndësishme që ia keni 
dalë mbanë të depërtoni në thellësi të 
shpirtit, të rrisni shpresën dhe besimin 
shumë më tepër se çdo aktor tjetër i 
shoqërisë sonë moderne. 

Unë jam i bindur që investimi në 
kulturë dhe dije është arma kryesore 
për zgjidhjen e këtyre problematikave 
dhe shteti shqiptar duhet ta mbësht-
esë e ta udhëheqë këtë proces duke 
u mbështetur në historitë tuaja të 
suksesit dhe të ruajtjes e promovimit 
të vlerave njerëzore dhe kulturore që 
përfaqësoni me dinjitet. Në këtë kon-
tekst, ndihem i lumtur që sonte kemi 
mundësinë të njohim më nga afër 
njëri-tjetrin, të bisedojmë për gjendjen 
dhe problemet e botimeve në gjuhën 
shqipe, të shkëmbejmë mendime çfarë 
duhet të bëjmë e mund të bëjmë për të 
rritur në cilësi dhe në sasi gjithashtu 
gamën e botimeve, si mund t’i përbal-
lojmë më mirë sfi dat e librit dhe dijes 
në kushtet e zhvillimeve të reja te-

knologjike dhe të përhapjes masive të 
internetit që ka transformuar thellë 
botën e komunikimit dhe aksesit të 
njerëzve në burimet e panumërta të 
informacionit, letërsisë, shkencës, ar-
teve e tjerë.

Shpirti dhe identiteti i kombit 
shqiptar është formuar dhe ka mbi-
jetuar në shtjellën mijëvjeçare. Në 
gjithë këtë shtjellë besoj se nuk do 
gaboja po të pohoj se procesi ynë 
i demokratizimit dhe integrimit në 
familjen evropiane është njëkohësisht 
një proces i rizgjimit dhe konsolidim-
it të identitetit tonë kombëtar si një 
popull evropian, dhe kjo pa diskutim 
është edhe meritë e njerëzve të letrave 
shqipe, është merita juaj. Është vër-
tet shumë e bukur e inkurajuese që 
konstatojmë këtë përkujdesje dhe 
shohim të përfshihen me kaq pasion 
e përkushtim të madh shkrimtarët, 
studiuesit, përkthyesit, botuesit që 
me rolin e tyre bëjnë lidhjen e veprave 
me lexuesin, me qytetarët.” - nënviz-
oi më tej në fjalën e Tij Kreu i Shtetit 
shqiptar.

Në mbyllje, Presidenti Nishani u 
shprehu të pranishmëve ndjesë për 
mungesën e vëmendjes dhe vlerë-
simit të duhur shtetëror ndaj vler-
ave të tyre nga ana e institucioneve 
përkatëse, duke e konsideruar si një 
anomali mungesën e politikave në 
këtë drejtim: “Ne s’mund të bëjmë 
gjëra të mëdha, por gjëra të vogla me 
dashuri të madhe.” thoshte dikur 
Shën Tereza jonë. Ju keni qenë në 
gjendje të bëni vepra të mëdha dhe 
patjetër me dashuri të madhe, sepse 
keni ditur nëpërmjet një rrugëtimi të 
gjatë, të prezantoni vlerat tuaja indi-
viduale dhe intelektuale dhe keni ru-
ajtur të praprekur fondin tonë të vyer 
të kulturës.”

Presidenti Nishani duke ju drejtu-
ar të pranishmëve, por jo vetëm atyre, 
u bëri apel që të udhëheqin proceset 
civilizuese, kultivuese dhe eman-
cipuese të shoqërisë sonë. “Dëshiroj 
që ju ta vazhdoni rrugëtimin e gjatë 
me më tepër prodhimtari, më me di-
namizëm, me artikulim në përball-
jen e sfi dave, për të ndihmuar sa më 
shumë që të jetë e mundur qytet-
arët shqiptarë, shoqërinë tonë, kul-
turën dhe maturimin e mbarë kombit 
shqiptar. 

Beteja mes optimizmit dhe pesi-
mizmit ka nevojë për frymëzim, dhe 
ju siguroj se ju do të keni keni në 
krah gjithë shoqërinë e emancipuar, 
të etur për të pasuruar dijet, në 
mënyrë që vlerat tuaja t’i ndani me të 
gjithë shoqërinë shqiptare!” – vuri në 
dukje Kreu i Shtetit.

HOMAZH

LAMTUMIRË QEMAL GEGOLLARI !
zofi së, si dhe Kursin e lartë të Kuadrove 
Shtatmadhorë, e njësuar më pas me “Ak-
ademinë e Shtabit të Përgjithshëm”. 

Gjatë karrierës ushtarake ka kryer de-
tyra të ndryshme.

Për disa vite ka qenë komandant Bri-
gade në Burrel, Elbasan; zv/drejtor i Dre-
jtorisë së Artilerisë së ushtrisë dhe në or-
ganikat me kompletim ishte Komandant i 
Artilerisë së ushtrisë.

Vazhdimisht është angazhuar me 
shkrime në shtypin periodik.

Me kompetencë dhe profesionalizëm 
ai ka drejtuar grupe pune për hartim 
tekstesh e rregulloresh ushtarake. Bash-
këkohësit tregojnë për vyrtytet shem-
bullore që e karakterizonin në punë dhe 
në marrëdhëniet me eprorët e vartësit. 
Ai kishte sjellje shembullore në punë, 
shoqëri e familje dhe si i tillë gëzonte re-
spektin e tyre. Qemal Gegollari ishte ndër 
themeluesit dhe veprimtarët aktivë të 
OBVL dhe OUPLSH.

Qemal Gegollari ka kontribuar  
gjithashtu me përkushtim për njohjen dhe 
studimin e krahinës së Oparit. Si nënk-
ryetar i SHAK “Opari” dhe kryeredaktor i 
gazetës me të njejtin emër, ka botuar për 

nëntë vite gazetën “OPARI”. 
Në harkun kohor të 15 viteve të fundit 

ai dha kontribut  real dhe të konsiderue-
shëm edhe në fushën e letrave shqipe, 
duke shkruar e botuar 12 libra të gjinive: 
monografi , publicistike e deri dhe roman 
e poezi. 

Janë të njohura tashmë botimet që 
mbajnë autorësinë e tij, si: “Opari në rrjed-
hën e shekujve” (2000), “Kronikë vitesh” 
(Vështrim historik, folkloriik dhe etnografi k 
ne dy vëllime - 2002), “Figura të shquara 
dhe dëshmorë të krahinës së Oparit” (Dy 
vëllime -2003 dhe 2006); “Asllan Gurra, 
patriot dhe komandant trim” (monogra-
fi -2004); “Gremisja e dashurisë” (ro-
man-2008); “Dekada dhe gjurmë” (2010); 
“E folmja purishte” (2011); “Limani i fun-
dit” (2012); “Bisedë me vehtveten” (poezi, 
poema, skica - 2012; “Rrezatim përtej 
vitesh” (2014) dhe “Dëshmori Shaban 
Jahollari” (2016). Këto botime dinjitoze, si 
dhe libri i tij në proces botimi “Vogëlushja 
oparake që sfi doi ofi cerin grek”, janë një 
trashëgimi e vyer e një shkrimtari, stud-
juesi e publicisti të mirënjohur dhe që e 
veshin emrin e tij me pavdekësi.

Ing.Myfi t GUXHOLLI
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IN MEMORIAM

Ing.Myfi t GUXHOLLI*

Në qarkun e Korçës deri në dh-
jetor 1942 ishin formuar 18 çeta par-
tizane, midis të cilave ajo e Mokrës 
(Pogradec), e Gorë-Oparit, etj. Ndërsa 
nga tetori ’42 deri në maj 1943 numri 
i çetave partizane u rrit akoma. Më 
vonë, me rritjen e numrit të forcave të 
kryengritjes së armatosur nga çetat u 
krijuan batalionet partizane si Batali-
oni i Mokrës, Gorës, Kolonjës, Rëzes, 
Malit të Thatë, Batalioni “Shqiponja” 
etj. Si rezultat i luftimeve të ashpra të 
këtyre batalioneve me forcat armike u 
realizua çlirimi i zonës malore të Qar-
kut të Korçës.

Në gusht 1943 formohet njësia 
më e madhe luftarake e Ushtrisë Na-
cionalçlirimtare në Makrezë të Vith-
kuqit me partizane e partizanë nga 
të gjitha krahinat e Shqipërisë, me 
komandant Mehmet Shehun, ko-
misar Tuk Jakovën dhe zv/koman-
dant Tahir Kadarenë. Ndërsa, më 28 
dhjetor 1943, me urdhët të Shtabit 
të Përgjithshëm formohet  Brigada 
e IV-të Sulmuese. Në përbërje të saj 
ishin batalionet me përvojë luftarake, 
si “Hakmarrja”, “Reshit Çollaku”, 

Kryesia dhe Këshilli Drejtues i 
Degës së OBVL, Korçë, ka përku-
jtuar 72-vjetorin e çlirimit të 
Korçës dhe përvjetorin e krijimit të 
Brigadës së IX-të Sulmuese.

Veprimtaritë përkujtimore të 
organizuara më 24 tetor sollën në 
kujtesën e veteranëve të LANÇ, por 
dhe të gjithë korçarëve qëndresën 
heroike të partizanëve trima, si 
dhe rrugën e lavdishme heroike që 
përshkoi Brigada e 9-të Sulmuese.

Korça mburret me kontributin 
e madh që ka dhënë gjatë gjithë 
periudhës të Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare dhe me peshën 
që ka mbajtur në këtë luftë të la-
vdishme të popullit shqiptar. Kjo 
edhe për faktin së në Korçë u for-
muan tre brigada sulmuese si dhe 
disa batalione luftarake. Të gjitha 
këto njësi partizane kanë dalë nga 
fshatrat dhe qyteti i Korçës.

Anëtarët e Kryesisë e të Këshillit 
Drejtues të Degës të OBVL, Korçë,  
në këtë takim përkujtimor folën 
për vlerat patriotike që Korça ka 
trashëguar në shekuj, për rolin 

Në fi llim Brigada kishte 550 partizanë e kuadro të organizuar në katër batalione

Brigada e IV-të Sulmuese në përvjetorin e 73-të të saj

“Shqiponja”, “Fuat Babani”, batalioni 
Gorë-Opar sidhe “Rinia antifashiste 
dhe punëtore” nga qyteti i Korçës.

Në fi llim Brigada kishte 550 parti-
zanë e kuadro të organizuar në katër 
batalione: batalioni 1 me komandant 
Zija Kambo, i  2-të me komandant 
Petrit Dumen, i 3-të me komandant 
Spiro Moisiu e komisar Vaskë Gjino, 
i 4-ti me komisar Andrea Ziu. Inten-
dent i Brigadës ishte Raqi Qirinxhi. 

Brigada e IV-të Sulmuese, një 
repart i armatosur, me 265 luftimet 
dhe operacionet e saj u konfi rmua si 
një njësi luftarake e aftë për të kry-
er detyra akoma më të mëdha. Ajo 
u rreshtua në Divizionin e I-rë Sul-
mues, të cilit iu ngarkua një detyrë 
e rëndësishme, siç ishte kalimi në 
Shqipërinë e Mesme dhe të Veriut 
dhe çlirimi i tyre nga okupatori nazist 
e kolaboracionistët e tij.

Faqe lavdie e trimërie tregoi Briga-
da e IV-të S në Operacionin armik të 
Dimrit 1943-1944. Ajo zhvilloi luf-
time të përgjakshme dhe shpërtheu 
rrethimin që nazistët gjermanë 
kishin përgatitur gjatë këtij opera-
cioni. Luftimet u kryen në kompak-
tësi bashkëveprimi mes batalioneve 

të brigadës. Në një kohë që forcat 
armike mendonin të shkatërronin 
forcat partizane të saj dhe forcat e 
Beratit, Brigada e IV-të S, e drejtu-
ar nga shtabi i saj me në krye ko-
mandant Nexhip Vinçani e komisra 
Pëllumb Dishnica çau rrethimin në 
Qafën e Becit, duke kaluar në zonën 
e Beratit. Mbas çarjes së rrethimit, 
brigada u kompaktësua dhe për një 
muaj rrjesht, me luftime sulmuese 
dhe në bashkëveprim me batalionet 
“Hakmarrja”, “Shqiponja”, “Reshit 
Çollaku”, “Fuat Babani” e forcat sul-
muese të fshatrave të qarkut çliroi 
shumë fshatra, duke fi lluar nga Ar-
rëzi (Devoll), Malësia e Kolonjës, Vith-
kuqit, Gorë-Oparit, Shënepreëmte.

Në pranverë, gjatë mësymjes 
pranverore, në bashkëpunim me 
batalionet “Reshit Çollaku” dhe dy 
batalione të Brigadës së I-rë S çliruan 
Pogradecin dhe rrëzën e tij, Starovë, 
Tushemisht, Hundënisht, Piskupat, 
Grabovë.

Mbas gjithë këtyre sukseseve, 
Brigada mblidhet në Lozhan për të 
bërë bilancin e luftimeve në 9 maj 
1944. Numri i partizanëve ishte shtu-
ar. Gjatë muajit maj brigada çliroi 
fshatrat në fushën e Korçës, Rrëzës, 
Gor-Opar duke përfshirë dhe zonën 
e Mokrës, Pogradecit, Malit të Thatë, 
Pojan etj.

Gjatë Opercionit Armik të Qer-
shorit 1944, batalionet e Brigadës 
së IV S zhvilluan luftime të ashpra 
në Qafë Thanë me forcat e Divizionit 
malor gjerman. Luftime të ashpra u 
zhvilluan në Maliq, Grabovë, Plloçë, 
Guri i Kamjes, Krosnisht, Moçan, 
Osajë, Gjinikas, Malin e Dusharit, 
Qafa e Gjarpërit, në Bitinckë e Bilisht.

Shtabi i Përgjithshëm i Ush-
trisë NCÇl lëshoi Urdhërin më 28 
Maj 1944 për kalimin në Mësymjen 
e Përgjithshme. Brigada e IV-të S, 
pasi kishte kaluar një rrugë të suk-
sesshme luftarake dhe në çlirimin 
e një teritori të madh në Qarkun e 
Korçës, u inkuadrua në Divizionin e 
I-të S të UANÇl. Gjatë luftimeve në 
përbërje të këtij divizioni (brigada e IV 
dhe V-të) çliroi Qarrishtën, Zerqanin, 
Matin, Homesh-Sofraçan, Fushë Alie, 
Grevë, Melan, në kazermat e Dibrës, 
kundër forcave gjermane e kolabora-
cioniste në Mirditë; çliroi Peshkopinë.

Në dy javët e fundit të shtatorit 
Brigada e IV-të S zhvilloi luftime bren-
da në Elbasan dhe organizoi disa pri-
ta në rrugën Librazhd-Elbasan-Qafë 
Krrabë.

Nga krahinat e Shqipërisë së 

Mesme dhe të Veriut populli u bind 
për luftën e drejtë kundër okupatorit 
dhe veglave të tij; u rreshtuan në 
radhët e partizanëve deri 2000 veta. 
Midis tyre kishte dhe disa partizanë 
italianë dhe ermenë, të cilët kishin 
hyrë në UANÇl mbas kapitullimit të 
Italisë në shtator 1943.

Brigada e IV S shkroi faqe faqe 
lavdie gjatë operacionit për çlirim-
in e Tiranës. Ajo, së bashku me 
Brigadën e I-rë S, Brigadën e VIII-të 
dhe Brigadën e XVII-të sulmoi në një 
rajon tepër të fortifi kuar; duke fi lluar 
nga kodrat pranë KombinatitTekstil 
në veriperëndim të Tiranës, deri tek 
kodra e Kopilit (sot senatoriumi- var-
ret e dëshmorëve të kombit). Po ash-
tu mori pjesë në luftimet tek varrezat 
e dëshmorëve të kombit, në Pallatin 
e Brigadave, në ish Kisha e Shën 
Prokopit (në veri të Liqenit Artfi cial, 
ish kazermat e Shkumbinit (qyteti 
i nxënësve, brenda në qytet tek pal-
latet e Moskatit dhe të Shallvares dhe 
deri tek Banka.

Brigada e IV –të S, në betejën his-
torike të Mushqetas (duke fi lluar nga 
Qafë Krraba-Mushqeta) luajti një rol 
të rëndësishëm në shpartallimin dhe 
asgjësimin e forcave të mëdhaja gjer-
mane.

Brigada e IV-të S në operacionet 
për çlirimin e Tiranës tregoi vlerat e 
saj si njësi luftarake e suksesshme 
dhe e denjë për emrin që mbante, 
duke përmbushur me nder detyrat e 
ngarkuara. Aftësitë e kuadrove, parti-
zanëve e partizaneve spikatën si çlir-
imtarë të suksesshëm.

Rruga luftarake e Brigadës së IV-të 
S, trimëria, heroizmi i luftëtarëve të 
saj në luftë për çlirimin e vendit, janë 
sot një burim i madh frymëzimi për 
popullin dhe veçanërisht për brezin e 
ri.

Brigada e IV-të S i dha atdheut 
274 dëshmorë, ndërmjet tyre N/ko-
mandant i Brigadës Pano Xhamballi, 
Xhafer Cenko Lubonja, komandanti 
trim Riza Taçi etj; të cilët prehen të 
qetë në altarin e lirisë së atdheut. 
Vetëm në luftën për çlirimin e Tiranës 
ranë në fushën e nderit 98 partizanë.

Brigada e IV-të S në 321 ditë të 
jetës së saj ka përshkruar 2200 km 
rrugë (në këmbë, jo me makina) duke 
kryer 265 luftime e operacione dhe 
duke i shkaktuar armikut mbi 2000 
të vrarë e 200 robër (shumë ushtarë 
gjermanë) si dhe dëme të mëdha ma-
teriale e armatime.

*Ish partizan I Brig.IV-të S 
-Nënkryetar i OBVL

Brigada e IV-të S i dha atdheut 274 dëshmorë, ndërmjet tyre N/komandant i Brigadës 
Pano Xhambolli, Xhafe Cenko Lubonja, komandanti trim Riza Taçi etj; të cilët prehen të 
qetë në altarin e lirisë së atdheut. Vetëm në luftën për çlirimin e Tiranës ranë në fushën e 
nderikt 98 partizanë.

Brigada e IV-të S në 321 ditë të jetës së saj ka përshkruar 2200 km rrugë (në këmbë, jo me 
makina) duke kryer 265 luftime e operacione dhe duke I shkaktuar armikut mbi 2000 të 
vrarë e 200 robër (shumë ushtarë gjermanë) si dhe dëme të mëdha materiale e armatim.

PËRKUJTOHET  72 - VJETORI I 
ÇLIRIMIT TË KORÇËS

që ajo luan në ruajtjen e traditave 
patriotoke dhe për vlerësimet që u 
bëhen patriotëve në vite.

Ne veteranët u përcjellim të rin-
jve shqiptarë mesazhin e qëndresës 
e të luftës së paepur për lrinën e 
atdheut tonë  të shtrenjtë, që ato të 
ecin në gjurmët tona, të duan atd-
heun, të punojnë për të dhe për të 
mirën e të gjithëve; të ruajnë tra-
ditat dhe të vlerësojnë historine e 
ndritur të kombit tonë.

Fluturak VINÇANI   
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PËRKUJIMORE

Në 72 vjetorin e Çlirimit të 
Tiranës nga pushtuesit 
nazifashistë, drejtuesit 

e OBVL-së, Parllaku e Guxholli 
kanë përcjellë mesazhin e domos-
doshmërisë së transmetimit tek 
brezat e ardhshëm të historisë së 
lavdishme të LANÇ. 

Ky mesazh është vlerësuar nga 
Kryetari i Kuvendit, Ilir Meta, 
kryetari i Bashkisë së Tiranës, Eri-
on Veliaj, deputetë, përfaqësues 
të qeverisë, anëtarë të Këshillit 
Bashkiak, si dhe dhjetëra veter-
anë të Luftës Nacional-Çlirimtare, 
që morën pjesë në ceremoninë 
e përkujtimit të kësaj dite dhe 
sakrifi cës që mijëra të rinj dhe të 
reja bënë për çlirimin e kryeqytet-
it. Ata vendosën kurora me lule në 
monumentin e “Ushtarit të Pan-
johur” në shenjë mirënjohje dhe 
nderimi, për të gjithë ata që dhanë 
jetën për çlirimin e Tiranës, si dhe 
për ata qindra të tjerë që u bënë 
pjesë e luftës antifashiste. Në emër 
të OBVL, kurorën me lule e ven-
dosën gjeneral Rrahman Parllaku 
dhe nënkryetari i kësaj organizate, 
Myfi t Guxholli.

Në fjalën e tij përshëndetëse 
kryetari i Kuvendit, Ilir Meta, vlerë-
soi 17 Nëntorin si një nga ngjarjet 
më të rëndësishme, jo vetëm për 
Tiranën, por për gjithë Shqipërinë. 
“Është e jashtëzakonshme të 
shohësh një ndërthurje brezash 
dhe gjeneratash, nga veteranë të 
nderuar të Luftës Antifashiste Na-
cional-Çlirimtare, e deri te të rin-
jtë dhe të rejat e kryeqytetit, që 
të nderojnë sot 17 Nëntorin, këtë 
ditë të madhe, jo vetëm për Ti-
ranën, por për të gjithë vendin. 
Ditë që simbolizon ditën e Çlirimit 
të kryeqytetit, por, njëkohësisht që 
përfaqëson një nga betejat më të 
mëdha, më të përgjakshme të pop-
ullit tonë, të popullit të kryeqyte-
tit dhe të partizanëve tanë gjatë 
Luftës II Botërore, dhe njëkohë-
sisht është një nga demonstrimet 
më të mëdha të vlerave antifash-
iste të popullit tonë, të cilat sot pa-
sohen nga vlerat e integrimit evro-

OBVL përcjell mesazhin e domosdoshmërisë së transmetimit tek brezat e ardhshëm të historisë së LANÇ 

Të shohim me optimizëm të ardhmen
VELIAJ: “Fatmirësisht, historia sot nuk kërkon sakrifi cat e dhënies 
së jetës për kryeqytetin, por sigurisht sot kërkohet që të ndërtojmë me 
të njëjtin pasion dhe të njëjtën energji, ashtu si të rinjtë e 72 viteve më 
parë luftuan për të ruajtur identitetin e vendit tonë”

pian. Një proces që këtë 17 Nëntor, 
Shqipërinë e gjen edhe me një hap 
tjetër përpara, gjë që është mjaft 
pozitive dhe mjaft domethënëse. 
Jam i bindur se ky 17 Nëntor është 
një mundësi shumë e mirë për të 
parë me më shumë optimizëm dre-
jt së ardhmes evropiane të vendit 
tonë dhe padyshim, kryeqytetit, 
që luan një rol kryesor, drejtues të 
proceseve transformuese të vendit 
tonë”, tha kryeparlamentari Meta.

Ndërsa, kryetari i Bashkisë së 
Tiranës, Erion Veliaj theksoi se 
kjo datë është e rëndësishme për 
kryeqytetin, pasi nderojmë bijtë 
dhe bijat të cilët u ngritën mbi nd-
asitë dhe problemet e brendshme 
për të çliruar kryeqytetin. “Jam 
shumë i lumtur që në këtë ditë 
kujtojmë me shumë mirënjohje të 
gjithë familjet tiranase, ata që u 
përfshinë në betejën për çlirimin 
e Tiranës. Ju falenderoj me zemër, 
është një moment për të kujtuar 
disa mesazhe që koha i vjetëron; 

janë disa mesazhe që mbeten po 
aq të freskëta edhe kur kalojnë 72 
vite. Mesazhi i freskët që na vjen 
nga ajo kohë është që për kryeqyte-
tin, për vendin, historia kërkon 
sakrifi ca”, tha Veliaj. Ai theksoi se 
vepra e tyre duhet të jetë shembull 
dhe frymëzim për brezin e tan-
ishëm.

“Fatmirësisht, historia sot nuk 
kërkon sakrifi cat e dhënies së 
jetës për kryeqytetin, por sigurisht 
sot kërkohet që të ndërtojmë me të 
njëjtin pasion dhe të njëjtën energ-
ji, ashtu si të rinjtë e 72 viteve më 
parë luftuan për të ruajtur iden-
titetin e vendit tonë”, tha krye-
bashkiaku. Më tej, ai vlerësoi se 
kjo festë vlen edhe që brezat e rinj 
të kuptojnë se historia e Tiranës 
është e mbushur me ngjarje dhe 
sakrifi ca deri në vetëmohim për ta 
bërë Tiranën qendrën e të gjithë 
shqiptarëve.

“72 vjet më parë e negoci-
uam qëndrimin tonë evropian si 
pjesëmarrës të një aleance për të 
çliruar Evropën; sot jemi në prag 

të hapjes së  negociatave dhe be-
soj se kemi hedhur një hap të sig-
urt për të qenë anëtarë të denjë, 
edhe juridikisht të BE, ndaj edhe 
bashkë me kryetarin e Kuven-
dit, deputetët, anëtarët e Këshillit 
Bashkiak, të gjithë ata që ndoshta 
janë të ardhur në Tiranë, duhet të 
kuptojnë se ky vend nuk është pa 
histori, historia nuk fi llon nga hiçi, 
historia fi llon me ata që e themel-
uan qytetin, me ata që luftuan për 
ta çliruar dhe me ata që sot po 
ndërtojnë qytetin. Gëzuar 17 Nën-
torin!”, përfundoi Veliaj.

Më pas, kryetari i Bashkisë së 
Tiranës mori pjesë edhe në Konfer-
encën Shkencore kushtuar pikër-
isht kësaj dite, ku edhe mbajti një 
fjalë përshëndetëse. 

Ndërkohë, historianët Paskal 
Milo, Pëllumb Xhufi  e të tjerë studi-
ues sollën para të pranishmëve 
fakte dhe ngjarje nga luftimet që 
u zhvilluan në kryeqytet deri në 
ditën e çlirimit. 

…Tirana u çlirua… Këto kanë 
qenë fjalët e para që Radiosta-
cioni i vetëm shqiptar ka thënë 
më 17 nëntor të vitit 1944. Më pas 
është transmetuar Himni i Flamu-
rit Kombëtar. Këto mbajnë mend 
mirë edhe veteranët, pjesëmar-
rës në këtë luftë. Për të marrë Ti-
ranën u deshën 19 ditë luftime, 
ku mësymja do të niste prej Div-
izionit të Parë Sulmues, në për-
bërje të të cilit ishin Brigada I, IV 
dhe XXIII. Në këtë betejë të ashpër 
ranë dëshmorë 127 partizanë dhe 
u plagosën 290 të tjerë.

Në këtë rast, një grup i madh prej 
së paku 70 nxënësish të shkollës 
jopublike “Tirana Jonë”, të sho-
qëruar edhe nga drejtori i shkollës, 
bënë një vizitë në Muzeun Historik 
Kombëtar. Ata u njohën nga afër 
me pavijonin e Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare dhe me reliket 
e kësaj lufte.

Në këtë aktivitet u kënduan 
kënge patriotike nga një kor i Li-
ceut Artistik “Jordan Misja” dhe 
gjithashtu u recituan vargje nga 
aktori i njohur Mirush Kabashi. Në 
fund, të pranishmit ndoqën edhe 
ekspozitën e organizuar nga Bash-
kia e Tiranës, në bashkëpunim me 
Arkivin Qendror Shtetëror, me foto 
që publikoheshin për herë të parë 
e që evokonin Tiranën e atyre ng-
jarjeve.

Më pas, të pranishmit ndoqën 
edhe ekspozitën e organizuar nga 
Bashkia e Tiranës, në bashkëpun-
im me Arkivin Qendror Shtetëror, 
me foto që evokonin Tiranën e 
atyre ngjarjeve.
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Manushaqe Shehu hyn në his-
tori si e para femër që shërben si 
gjenerale në Forcat e Armatosu-
ra të Republikës së Shqipërisë. 
Gradimi i gjeneral brigade 
Manushaqe Shehut u bë më 16 
Nëntor 2016 në një ceremoni të 
veçantë në mjediset e Shtabit të 
Përgjithshëm të Forcave të Arma-
tosura.

Në fjalën e saj, ministrja e 
Mbrojtjes znj. Mimi Kodheli e 
konsideroi këtë, si një ditë his-
torike për Forcat e Armatosura 
shqiptare dhe vlerësoi gjeneral 
brigade Manushaqe Shehu për 
kontributin e saj më shumë se 
30-vjeçar në FA.

Ministrja Kodheli vlerësoi 
gjithashtu gjithë ushtarakët 
shqiptarë, për të cilët shprehu 
bindjen se bashkë mund të arri-
jmë çdo synim. “Ne mund të ar-
rijmë maja, targete të pamendu-
ara të mundura më parë. E kam 
thënë që nuk do të largohesha 
nga ministër pa bërë një gjener-
ale grua, dhe në fakt ju e bëtë 
realitet këtë gjë më vlerësimin që 
i keni dhënë si komision.” -  iu 
drejtua ministrja ushtarakëve të 
lartë të pranishëm. “Kemi hapur 
një epokë, e cila nuk është më një 
tabu, nuk ka më kufij. Ne mund 
t’ia mbërrijmë t’i bëjmë bash-
kërisht të gjitha ashtu siç edhe 
mbërritëm bashkërisht të kemi 
në gjirin tonë një gjenerale grua. 
Sepse siç Shekspiri thoshte: ‘nuk 
ka gjëra të pamundura, ka vetëm 
njerëz të pazotë’,ne jemi ata të 
zotët që mund të mbërrijmë të 
pamundurën, të gjithë bashkë.” -  
u shpreh ministrja Kodheli.

Nga ana e saj gjeneralja e sapo-
graduar shprehu mirënjohjen për 
lidershipin e Ministrisë së Mbro-
jtjes dhe Forcave të Armatosu-
ra, për vlerësimin dhe besimin e 
treguar ndaj saj, i cili siç tha ajo 
“do të thotë impenjim, përgjegjësi 
dhe mbi të gjitha përkushtim ndaj 
detyrës, përkushtim ndaj punës, 
ndaj atdheut.” Ajo gjithashtu 
veçoi mbështetjen e familjes gjatë 
karrierës së saj, por edhe të vetë 
ministres Kodheli, për të cilën 
tha se vizioni dhe impenjimi i saj, 
bëri të mundur që të ndryshojë 
gjithë dimensionin e femrës në 
FA, dhe femrës ushtarake i dha 
vendin e saj në FA.

Gjeneral brigade Manushaqe 
Shehu është titulluar oficere në 
vitin 1984 dhe në karrierën e saj 
të gjatë prej 32 vitesh në uni-
formë ka shërbyer në disa detyra 
dhe funksione.

Aktualisht, gjeneral brigade 
Manushaqe Shehu shërben si ko-

Gjeneral brigade Manushaqe Shehu aktualisht shërben si komandante e Akademisë së Nënofi cerëve “Thompson”

Manushaqe Shehu, e para gjenerale femër në FA shqiptare
• Gjeneralja e sapograduar , M.Shehu shprehu mirënjohjen për lidershipin e Ministrisë 
së Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura, për vlerësimin dhe besimin e treguar ndaj saj, 
i cili siç tha ajo “do të thotë impenjim, përgjegjësi dhe mbi të gjitha përkushtim ndaj de-
tyrës, përkushtim ndaj punës, ndaj atdheut.”

mandante e Akademisë së Nëno-
ficerëve “Thompson”.

KUSH ËSHTË MANUSHAQE 
SHEHU

Për herë të parë në historinë 
gati 104-vjeçare të FARSH një 
grua gradohet gjenerale. Me 
propozim të ministres së Mbro-
jtjes znj. Mimi Kodheli, presiden-
ti i RSH ka dekretuar me gradën 
gjeneral brigade Manushaqe She-
hun. Gjeneral brigade Manushaqe 
Shehu ka lindur në Peshkopi më 5 
nëntor të vitit 1965.

Ajo është titulluar ofi cere në 
vitin 1988.

Në karrierën e saj të gjatë prej 
32 vitesh në uniformë, ka shërbyer 
në disa detyra dhe funksione. Pas 
përfundimit të studimeve në Aka-

deminë e Lartë të Ofi cerëve Tiranë,  
në vitin 1988, emërohet shefe Log-
jistike  ne Brigadën e Peshkopisë. 
Gjatë  viteve 1989- 1994, përfun-
don Fakultetin e Drejtësisë në 
Universitetin e Shkodrës.

Në vitin 1991 merr gradën ka-
piten i Parë. Që nga fi llimet e kar-
rierës së saj  ushtarake deri në 
vitin 2000 ka punuar në detyra të 
ndryshme në fushën e logjistikës, 
fi nancës etj. Gjatë viteve 2000-
2002 punon në ekipin amerikan të 
Departamentit të Mbrojtjes të USA, 
pranë MM, si përkthyese, njëkohë-
sisht kryen studime pasuniversi-
tare (Kursin Themelor të Ofi cerit 
në Shtab), në Akademinë e Mbro-
jtjes, Tiranë.

Në vitin 2003 merr gradën ma-
jor. Gjatë kësaj periudhe, ka qenë 
nismëtare e disa projekteve për 
ristrukturimin e FA dhe anëtare 

e bordit të kompanisë Amerikane 
SAIC për ndryshimin e strukturave 
të FA, si dhe anëtare e bordeve dre-
jtuese të ndryshimit të disa rreg-
ulloreve të logjistikës në FA.

Ne vitin 2004-2005, përfundon 
shkollën logjistike ADAMS P&P në 
Francë si dhe Akademinë e Shtabit 
të Përgjithshëm Spiro Moisiu në 
Tiranë. Në vitin 2006 merr gradën 
nënkolonel. Nga 2007 deri në vitin 
2012 ka asistuar ish-presidentin 
e RSH Bamir Topi në pozicionin e 
këshilltarit për sigurinë.

Gjatë kësaj periudhe përfundon 
studimet në Kolegjin e Lartë Ra-
jonal të Sigurisë dhe të Mbrojtjes, 
Tiranë.

Është autore e disa botimeve si 
dhe ka marrë pjesë në kurse dhe 
trajnime në vende të aleancës dhe 
partnere. Në vitin 2010 përfundon 
Masterin Shkencor MND në fush-

ën Sigurisë Kombëtare dhe po në 
këtë vit merr gradën kolonel.

Gjatë karrierës së saj znj. She-
hu është dekoruar me urdhra e 
medalje të ndryshme nga ministri 
i Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjith-
shëm.

Ajo është pjesëmarrëse në stër-
vitje të përbashkëta me vende 
anëtare të NATO-s dhe po ashtu 
aktiviste dhe drejtuese e nismave 
në ndihmë të grave ushtarake dhe 
civile të FA dhe të rajonit.

Më 2012  emërohet drejtoreshë 
në Shtabin e Përgjithshëm.

Që prej 1 nëntorit të këtij viti 
është komandante e Akademisë së 
Nënofi cerëve, detyrë të cilën vijon 
ta ushtrojë.

Është njohëse e mirë e dy 
gjuhëve të huaja.                     

Është nënë e dy fëmijëve.
Përgatiti: Halil RAMA
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KUVENDI

(Vijon ne faqen 9)

Nga Bashkim Hisari

Në Pallatën e Kulturës “Asim Vokshi” në Gja-
kovë, më 28.102016. u mbajt mbledhja e Kuvendit 
zgjedhor i Shoqatës së Veteranëve të Luftës Anti-
fashiste Nacional-Çlirimtare të Kosovës (LANÇ), 
dega në Gjakovë. 

Duke u bashkangjitur anës së fi timtarëve të 
luftës së dytë botërore, luftëtarët gjakovar treguan 
pjekuri, mature, mençuri e trimëri dhe çliru-
an qytetin e tyre, por njëkohësisht dhanë shumë 
sakrifi ca. Shumë prej tyre u përndjekën, burgosun 
tortoruan në burgje, internuan nëpër kampe të 
përqëndrimit, u vëran dhe u pushkatuan, u than ë 
këtë tubim ku pos delegatëve dhe musafi rëve mor-
rën pjesë antarët e Kryesisë së veteranëve të LANÇ 
të Kosovës dhe të Kryesisë së degës së veteranëve 
të LANÇ të qytetit të Prizrenit. 

Në raportin e punës për periudhën katërvjeçare 
që paraqiti sekretari i Shoqatës, Jashar Zhubi 
pos tjerash u tha: “Gjakova është qytetit i parë i 
Kosovës që u çlirua prej okupatorit nazi-fashist 
me luftën heroike të partizanëve të brigades së 
VII-të sulmuese kosovare të cilët çliruan jo vetëm 
Gjakovën dhe territorit e Kosovës por vazhduan 
rrugën luftarake edhe nëpër vende të tjera të 
Jugosllavisë”.  Pjesëmarrsit e Kuvendit zgjed-
hor, përshëndeti kryetari i veteranëve të Luftës 
Antifashiste Nacional-Çlirimtare të Kosovës Zija 
Mulhaxha i cili tha se veteranët gjakovar me 
gjak luftuan për liri, drejtësi dhe triunfuan ndaj 
fashizmit dhe shtoi:” Aktiviteteti i vetranëve të 
Gjakovës në periudhën e kaluar katërvjeçare 
është treguesi më i mirë se si duhet të respekto-
hen dëshmorët dhe mbrohen vlerat e LANÇ” Ai 
foli edhe për disa dukuri negative dhe primitive 
kundër LANÇ që po shfaqen kohëve të fundit në 
disa mjedise Kosovare: “ rrënimet dhe dëmtimet 
e shtatoreve, plakave përkujtimore, poshtërsit 
e prishjeve të varrezave, heqja e emërtimeve të 
rrugëve dhe institucioneve publike, të emrave të 
dëshmorëve, heronjëve të pupullit dhe damkos-
jet të paargumentuara kundër atyre që luftuan 
për çlirimin e vendit, për liri e barazi, janë thy-

Kryetar i degës së shoqatës së veteranve të LANÇ në Gjakovë u rizgjodh Skender Hoxha

U mbajt Kuvendi zgjedhor i veteranëve 
të LANÇ, dega në Gjakovë

ese aspak të drejta, janë shumë të rrezikshme, të 
dëmshme për popullin dhe shtetin e ri të Repub-
likës së Kosovës”theksoi kryetari Zija Mulhaxha.

Në periudhën e kaluar katërvjeçare veteranët 
gjakovar aktivitetin e tyre kanë zhvilluar krye-
sishtë

në çështjet e kultivimit të vlerave dhe traditave 
revolucionare të LANÇ.Në këtë periudhë rregull-
isht kanë shënuan përvjetorin e çlirimit të qyte-
tit të Gjakovës dhe formimin e Brigadës së VII 
sulmuese të Kosovës. Kanë organizuar Akademi 
përkujtimore kushtuar luftëtarëve, veprimtarëve 
dhe delegatëve Kosovar në Konferencën historike 
të Bujanit (1943-44), Bije Vokshit dhe Xhafer 
Vokshit. Kan organizuar Akademi kushtuar 70 
vjetorit të konferencës së Bujanit, tryezën përku-
jtimore për jetën dhe veprimtarin patriotike dhe 
revolucionare të komandantit legjendar të LANÇ 
të Kosovës Fadil Hoxha, pastaj edhe të dësh-
morëve Hysni dhe Musa Zajmi, Xheladin Hana, 
Jah Salihu, mësuesit dhe patriotit të shquar gja-
kovar Muhamet Oruqi, patriotit të kombit Qamil 
Luzha dhe tubimin përkujtimor kushtuar përv-
jetorit të vdekjës së kryetares së Kryesisë së Sho-

VETERANËT KËRKOJNË 
FINALIZIMIN E 

VENDIMIT PËR NGRITJËN E 
SHTATORËS TË HEROIT TË 

POPULLIT, POLITIKANIT 
DHE BURRËSHTETASIT 

FADIL HOXHËS 
NË GJAKOVË
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IN MEMORIAM

Nga Sakip CAMI

Bahri Myrteza Hoxhalli është lindur në fshatin 
Damjanec të Korçës në vitin 1922 në një familje 
të mesme fshatare me tradita atdhetare. I jati e 
la të vogël, veçse 8 vjeç. U rrit si të gjithë mosha-
tarët e tij të kohës me vështirësi dhe u arsimua 
po me vështirësi në vendlindje. 

Që në moshë të re u brumos me atdhetarinë e 
trashëguar  brez pas brezi. Pushtimi fashist e gje-
ti vetëm 17 vjeç. U rreshtua në rreshtat e Çetës 
partizane të Gorës , që komandohej nga biri i 
Kolanecit, Teki Kolaneci, që në krijimin e saj në 
vitin 1943. Më pas në batalionin e Gorë-Oparit 
dhe me 28 dhjetor 1943 e gjejmë të rreshtuar në 
Brigadën e 4-rt Sulmuese që u formua në Vosko-
pojë të Korçës. Kjo brigadë kishte në komandë 
bijtë e Korçës, komandant Nexhip Vinçanin dhe 
komisar Pëllumb Dishnicën.

Brigada u krijua me partizanët e kuadrot e 
batalionit “Shqiponja” si dhe te tjerë te ardhur 
nga batalionet “Fuat Babani”, “Hakmarrja”, “To-
morri”, “Reshit Çollaku”, “Gorë-Opar” si dhe të 
rinj të tjerë nga Korça dhe rrethi i Korçës. Në fi l-
lim kjo brigadë numëronte 550 partizanë  dhe 
deri në çlirimin e Shqipërisë, brigada arriti të 
kishte 2000 partizanë.

Bahriu mori pjesë në të gjitha aksionet e 
brigadës për  çlirimin e Korçës, Pogradecit dhe 
Kolonjës duke bërë  shumë  beteja si në Shtyllë, 
Gjergjevicë, Tudas, Lavdar, Protopapë, Punëmirë, 
Osoje, Qafë e Becit, Potom, Treskë, Trebickë, Lu-
aras, Qafzes, Gostivisht, Kaltanj, Vithkuq, Gur-
mujas, Moglicë, Gopesh, Shënepremte, Lozhan, 
Dolan, Kolanec, Maliq, Melcan, Porodine, Symizë, 
Dardhe, Arrzë, Guri i Kamjes, Guri i Bletës etj. 

Luftimet vazhduan deri në Kosovë. Luftimet  
më  të  ashpra kanë qenë  në  Grabovicë, Plloçë, 
Moçan, Qafë  Thanë, Krosnisht , Osoje, Gjinikas, 
Mali i Dusharit, Qafë e Gjarpërit dhe Bitinckë.

Brigada e IV-të S i dha atdheut 274 dëshmorë, 
ndërmjet tyre N/komandant i Brigadës Pano 
Xhambolli, Xhafer Cenko Lubonja, komandanti 
trim Riza Taçi. Vetëm në luftën për çlirimin e Ti-
ranës ranë në fushën e nderit 98 partizanë.

Brigada e IV-të S në 321 ditë të jetës së saj ka 
përshkruar 2200 km rrugë me këmbë duke kryer 
265 luftime e operacione dhe duke i shkaktuar 
armikut mbi 2000 të vrarë si dhe dëme të mëdha 
materiale.

Në drejtimin e batalioneve ishin: Batalioni 1 
me komandant Zija Kambo, Batalioni  i 2-të me 
komandant Petrit Dumen, Batalioni i 3-të me ko-
mandant Spiro Moisiu e komisar Vaskë Gjino, 
Batalioni  i 4-ti me komisar Andrea Ziu. Inten-
dent i Brigadës ishte Raqi Qirinxhi. Bahriu Hox-
halli kryente detyrën e komandantit të kompa-
nisë në batalionin e Gorë Oparit, të kësaj brigade. 

Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë NÇl lëshoi 
Urdhërin më 28 Maj 1944 për kalimin në Mësym-
jen e Përgjithshme. 

Brigada e IV-të S, pasi kishte kaluar një rrugë 
të suksesshme luftarake dhe në çlirimin e një ter-
itori të madh në Qarkun e Korçës, u inkuadrua 
në Divizionin e I-të S të UANÇl. 

Gjatë luftimeve në përbërje të këtij divizioni 
(brigada e IV dhe V-të) çliroi Qarrishtën, Zerqa-
nin, Matin, Homeshin, Sofraçanin, Fushë Alien, 
Grevën, Melanin, kazermat e Dibrës, Peshkop-
inë. Në dy javët e fundit të shtatorit Brigada e IV-
të S zhvilloi luftime brenda në Elbasan dhe orga-
nizoi disa prita në rrugën Librazhd-Elbasan-Qafë 
Krrabë.

Brigada e IV S shkroi faqe faqe lavdie gjatë 
operacionit për çlirimin e Tiranës. Ajo, së bash-
ku me Brigadën e I-rë S, Brigadën e VIII-të dhe 
Brigadën e XVII-të sulmoi në një rajon tepër të 
fortifi kuar; duke fi lluar nga kodrat pranë Kombi-

BAHRI  M. HOXHALLI, (1922-1998)
NJË JETË NË SHËRBIM TË  ATDHEUT

natit Tekstil në veriperëndim të Tiranës, deri tek 
kodra e Kopilit (sot senatoriumi- varret e dësh-
morëve të kombit).

Po ashtu mori pjesë në luftimet tek varrezat e 
dëshmorëve të kombit, në Pallatin e Brigadave, 
në ish Kisha e Shën Prokopit (në veri të Liqenit 
Artfi cial, ish kazermat e Shkumbinit (qyteti i nx-
ënësve, brenda në qytet tek pallatet e Moskatit 
dhe të Shallvares dhe deri tek Banka. Brigada e 
IV –të S, në betejën historike të Mushqetas (duke 
fi lluar nga Qafë Krraba-Mushqeta) luajti një rol 

të rëndësishëm në shpartallimin dhe asgjësimin 
e forcave të mëdhaja gjermane. Brigada e IV-të S 
në operacionet për çlirimin e Tiranës tregoi vlerat 
e saj si njësi luftarake e suksesshme.

 Në të gjitha këto luftime ka marrë pjesë direkt 
me armë në dorë edhe Bahriu, i cili pas çlirim-
it të vendit pas një kursi në Shkollën e Bash-
kuar të ofi cerëve mori gradën n/toger. Shërbeu 
në Shkodër në detyrën e komandantit të kompa-
nisë. Shërben në ushtri deri në vitin 1948 dhe 
po në këtë vit lirohet nga ushtria nën akuzën se i 
kishte shërbyer Grupit të Koçi Xoxes.  

Bahri Hoxhalli është dekoruar nga Presidiumi 
i Kuvendit Popullor për meritat e tij në Luftën 
Antifashiste Nacional Çlirimtare me medaljet e 
Trimërisë dhe të Kujtimit. Pas vitit 1948 ai kthe-
het në fshat dhe në fermën e Maliqit dhe  me 
autoritetin e tij kryen detyra të rëndësishme si të 
kryetarit të këshillit, të përgjegjësit të blegtorisë 
etj. Merr pjesë në aksionin e Hekurudhës Tiranë 
Durrës dhe dekorohet me medalje pune për or-
ganizim dhe punë të palodhur në këtë aksion të 
rëndësishëm kombëtar. 

Gjatë gjithë jetës së tij ai nuk u pajtua me 
luftën e klasave dhe me konformzmin politik të 
kohës. Gjatë periudhës së viteve të regjimit to-
talitar ai ndeshet me një kuadër të lartë partie 
dhe pushteti duke i thënë: “Ju nuk jeni as për të 
ruajtur derrat, se edhe ata nuk i ruani dot, jo më 
të drejtoni ekonominë e këtij vendi.” 

Pas viteve 90 Bahriu përkrahu fuqishëm 
demokracinë, por jo duke u rreshtuar në or-
ganizata politike. Ai e kishte dorzuar teserën e 
partisë që në vitin 1948, i zhgënjyer prej saj dhe 
nuk merrej më me politikë, aq më tepër me par-
titë elektorale që lindën si kërpurdha njëra pas 
tjetrës. Karakteri i tij, besa, burrëria dhe këm-
bëngulja për ti çuar deri në fund gjërat, për të 
cilat besonte,  ishin lajtmotivi i jetës së tij, jetë 
vetëm në shërbim të atdheut dhe të askujt tjetër.

Bahriu vdiq në N.B. Maliq, në vitin 1998 duke 
lënë pas fëmijë, nipër e mbesa atdhetarë njëlloj 
si ai.

qatës së veteranëve të LANÇ të Kosovës Vahide 
Hoxha. Veteranët e Gjakovës organizuan edhe 
Akademi kushtuar 70 vjetorit të Konferencës së 
Bujanit kurse me rastin e 100 vjetorit të lind-
jës së heroit të popullit, patriotit dhe njërit prej 
fi gurave më të shquar në historinë moderne të 
Kosovës, Fadil Hoxha, Akademi përkujtimore me 
temën “Një jetë në shërbim të atdheut” , ku morri 
pjesë dhe foli edhe kryetar i OBVL-hero i popullit 
dhe Nderi i Kombit, Rrahman Parllaku.

Kryesia e veteranëve ka shqyrtuar edhe gjend-
jën e bustave dhe plakave përkujtimore, me ç’rast 
ësht konstatuar se bustat që janë të vendosura 
në oborrët e shkollave fi llore, të mesme dhe në 
parkun e qytetit, janë në gjendje të mire, mirë-
po prej 49 pllakave përkujtimore vetëm 13 nuk 
janë dëmtuar, të tjerët janë rrënuar nga dora e 
vandalistëve. U theksua se në fshatin Ponoshec 
të kësaj komune është rrënuar tërsishtë busta 
e dëshmorës Ganimete Tërbesh, në shkollën fi l-
lore Babaj Bok është hjek nga bazamenti busta e 
dëshmorit Fahri Hoxha emrin e të cilit mbam kjo 
shkollë kurse në Rogovë të Hasit është ndruar 
emri i shkollës fi llore “Gani Hoxha”. 

Kovendi zgjodhi organet e shoqatës. Kryetar i 

U mbajt Kuvendi zgjedhor i veteranëve 
të LANÇ, dega në Gjakovë

degës së shoqatës së veteranve të LANÇ në Gja-
kovë u rizgjodh Skender Hoxha i cili me këtë rast 
tha se Gjakova ka peshë të madhe historike sepse 
ka dhënë më së shumti luftëtar dhe dëshmor për 
liri dhe çështjen kombëtare të shqiptarërve në 
Kosovë. Si çështje më rëndësi për funkcionimin e 
Shoqatës ai parashtroi problemin e fi nacimit dhe 
nevojën e përtrirjës së Shoqatës me antarë të rin-
jë, pasi një pjesë dërmuese e veteranëve të LANÇ 
nuk jetojnë më duke thënë:” e shohim të ar-
syeshme të theksojmë se në aktivitetet e Shoqa-
tës tonë përpos qytetarëve që kan kontribuar në 
luftën antifashiste çlirimtare duhet të inkuadro-
jmë më shumë pasardhës të familjeve të dësh-
morëve dhe të veteranëve si edhe të gjthë ata 
qytetarë që pranojnë Programin dhe Statutin e 
Shoqatës”. Delegatët në Kuvendë kërkuan sa më 
pare të fi nalizohet vendimi që në qendër të Gja-
kovës të ngritet shtatorja e komandantit, heroit 
të popullit, politikanit dhe burrështetasit Fadil 
Hoxha, kurse, prof. Masar Rizvanolli, në emër të 
Shoqatës së intelektualëve “Jakova”propozoi që 
të ngritet një shtatore edhe të Bije (Sabrije)Vok-
shit e cila për kontributin e saj të lartë për liri të 
Kosovës është dekuruar me Urdhrin e lirisë nga 
ish Presidentja e Republikes së Kosovës, Atifete 
Jahjaga.

(Vijon nga faqja 8)
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PROFIL

Nga Halil RAMA

Në çdo përvjetor të Konfer-
encës Historike të Bujanit, 
OBVL kujton me nderim të 

veççantë, një nga pjesëmarrësit ak-
tiv të saj, Enver mehmet Dajçin. Ai 
ishte një nga veprimtarët më aktivë 
të Organizatës të Bashkuar të Vet-
eranëve të Luftës Antifashiste Na-
cionalçlirimtare. 

Enver Dajçi ka lndur në Mitro-
vicë (Kosovë) në një familje të lid-
hur me luftën e popullit kundër 
zaptuesve të huaj turq osmanlinj 
dhe zaptuesve sllovenë.

Babai i tij, i quajtur Mehmet 
Jahja Dajçi ka punuar si mjeshtër 
në dyqanin e tij privat . Nëna, 
Hajrie Ahmet Boletini, shtëpiake 
është mbesa e heroit të popullit 
Isa Boletini. 

Shtëpia e prindërve të tij ka qenë 
strehë e luftëtarëve të Kosovës, 
qysh në vitet 1908 e deri në 1924, 
kur kanë kaluar në shtetin Shqip-
tar, në rrugë ilegale, sepse ishin në 
listat e zeza për ti zhdukur fi zikisht 
ose për ti internuar në kampet e 
shfarosjes në Serbi, si në Nish etj.

Me ardhjen në Tiranë kjo famil-
je ka qenë e lidhur me luftën që 
drejtonte “Komiteti për mbrojtjen e 
Kosovës”, që drejtohej nga patrioti 
atdhetar e intelektuali kosovar Hox-
ha Kadri Prishtina. “Shtëpia jonë 
në Tiranë ishte strehë e luftëtarëve 
kosovarë si Sadik Rama i Gjorgje-
vicës me djalin e Isuf Selim Rad-
ishevës me djem e nipa e Tafi l e 
Adem Boletinit me Vllazër”, kujton 
Enveri, i cili gjatë regjimit të mbretit 
Ahmet Zogu ka mbaruar mësimet 
fi llore dhe ato të mesme në gjimnaz-
in e Shtetit në Shkodër, në konvik-
tin “Malet tona” së bashku me Haj-
dar Dushin, Xheladin Hanën, Emin 
Durakun etj. 

Enver Dajçi, zaptimin e 
Shqipërisë nga fashistët italianë e 

Invalidi i LANÇ, ish pjesëmarrësi aktiv në Konferencën e Bujanit që gjithë jetën ia kushtoi kombit

Enver Dajçi, kontribut maksimal 
për lirinë e pavarësinë e Kosovës

Në Dhjetor 1943 dhe Janar 1944 ka marrë pjesë në “Konferencën e Bujanit”, si del-
egat i Mitrovicës dhe është zgjedhur anëtar i Këshillit të Përgjithshëm Antifashist 
Nacional Çlirimtar për Kosovën e Rrafshin e Dukagjinit. Në luftimet e zhvilluara 
në Malësi të Gjakovës, në 14 Shkurt 1944, ka nxjerrë nga rrethimi repartin, që ko-
mandonte dhe i ka shpëtuar jetën një luftëtari të quajtur Pjetër Kosta, nga batalioni i 
Shkodrës, të cilin shokët e kishin lënë në tërheqje e sipër, në mëshirë të fatit, në mes të 
dëborës, dy metra trashësi.

ka kundërshtuar me armë ne dorë 
qysh më 7 prill 1939, së bashku me 
heroin e popullit Sadik Staveleci, 
Shyqyri Ishmi, e Xhevat Hysen Ba-
jraktarin, të organizuar në njësitin 
luftarak të drejtuar nga heroi i pop-
ullit Sabaudin Gabrani. 

Mbas shkatërrimit të Jugosl-
lavisë, së mbretërisë së “Karagjorg-
jevic”, në vitin 1941 me urdhër të 
organizatës antifashiste ka punuar 
në Mitrovicë, në Pejë, e në Gjakovë, 
me rininë kosovare dhe me farefi -
sin e tij që të mos mashtroheshin 
nga zaptuesit e rinj nazifashistë e 
të shkonin në ushtri me luftue në 
Rusi, për llogari të nazistëve gjer-
manë dhe të mos paguanin taksa 
për zaptuesin. Më vonë me urdhër 
të shtabit luftarak të Shqipërisë 
është caktuar si luftëtar në çetën e 
Pezës nën komandën e heroit leg-
jendar atdhetarit, Myslym Peza. 

“Në këtë repart të luftës kemi 
luftuar në shtator 1942 , kundër 
10-15000 ushtarëve fashist dhe 
në atë kohë është zhvilluar mbled-
hja e “Konferencës Antifashiste 
Nac- çl” të Shqipërisë, ku u vendos 
që të luftohej kundër zaptuesve e 
tradhëtareve  të vendit deri në çlir-
imin e plotë, për një Shqipëri të lirë, 
të pavarur e demokratike. Luftime 
kemi zhvilluar në zonën e Kavajës, 
Peqinit Rrogozhinës, Shijakut, Pe-
trelës dhe brenda në Tiranë duke 
djegur depot e armatimit e kazer-
mat e zaptuesit”,shprehet Enveri. 
Menjëherë pas zhvillimit të “Kon-
ferencës së Mukjes” ai është trans-
feruar në Kosovë si delegat i Shtabit 
të Përgjithshëm të Shqipërisë, për 
të ndihmuar popullin e Kosovës në 
luftën antifashiste, meqënëse ishte 
bir i Kosovës, dhe i takonte të ndih-
monte popullin e tij për tu bërë i 
denjë si anëtar i Koalicionit të Madh 
anti fashist Anglo-Sovjeto-Ameri-
kan, për të fi tuar të drejtën e Vet-
vendosjes. Në Kosovë u caktua me 
detyrën e komisarit politik të batali-
onit “Bajram Curri” dhe ka marrë 
pjesë në luftën kundër çetnikëve të 
Drazhe Mihajlloviçit, që kishin sul-
muar Pllavën e Gucinë, në tetor të 
1943. Në këto luftime u vra trimi 
nga Pllava, Hajro Shahrani dhe atd-
hetari e mësonjësi Hysni Zajmi nga 
Gjakova. Në këtë rast ai zuri rob 

lufte ish drejtuesin e forcave fash-
iste, që zaptuesi gjerman e kishte 
mobilizuar. Ky ishte Sali Nikoçi, të 
cilit pasi partizanët i falën jetën i 
largoi forcat e tij dhe kështu batali-
oni partizan doli nga rrethimi, ku 
rrezikohej deri në vrasje të shumë 
luftëtarëve. Aty Enveri është pla-
gosur e më vonë ka humbur dritën 
e syrit të djathtë. Sot është inval-
id i luftës. Është plagosur edhe në 
luftën kundër nazistëve në Plaçisë 
dhe është kuruar me ilaçe rretha-
nore në familjen e Rifat Berishës 
dhe në Sedllor, në shtëpinë e atd-
hetarit Banush Sedllarit.

PJESËMARRËS AKTIV NË 
KONFERENCËN E BUJANIT

Në Dhjetor 1943 dhe Janar 1944 
ka marrë pjesë në “Konferencën e 
Bujanit”, si delegat i Mitrovicës dhe 
është zgjedhur anëtar i Këshillit të 
Përgjithshëm Antifashist Nacional 
Çlirimtar për Kosovën e Rrafshin e 
Dukagjinit.

Në luftimet e zhvilluara në Malë-
si të Gjakovës, në 14 Shkurt 1944, 
ka nxjerrë nga rrethimi repartin, që 
komandonte dhe i ka shpëtuar jetën 
një luftëtari të quajtur Pjetër Kosta, 
nga batalioni i Shkodrës, të cilin 
shokët e kishin lënë në tërheqje e 
sipër, në mëshirë të fatit, në mes të 
dëborës, dy metra trashësi.

Pas operacionit armik është 
transferuar në zonën e Rakoshit, 
ku ka formuar batalionin e parë të 
kësaj zone i cili menjëherë nisi luf-
timet kundër nazistëve gjerman, të 
cilët kishin bërë përpjekje për ta 
rrethuar këtë repart, ku ai ishte 
komandant dhe Ymer Pula ishte 
komisar politik. 

Atje, në luftë e sipër është pla-
gosur. “Pas luftimesh në këtë 
zonë, jemi transferuar në spitalin 
e Gjakovës dhe më vonë pasi është 
krijuar brigada e 7 sulmuese, 
jam emëruar komisar politik i Pr-
ishtinës. Për nevojat e luftës me 
brigadën e 7 Sulmuese, kemi 
luftuar kundër çetnikëve në Podu-
jevë, Prokuplë e Kushumli. Më pas 
brigada ka kaluar duke luftuar, 
deri në qytetin Kikindë të Vojo-
vdinës”,-kujton Enveri, i cili për 
nevoja shërbimi është transferuar 

në Stari Beçaj e Novi Beçaj si ko-
misar politik i kësaj brigade të re. 
Atje ka mundur të shpëtoj me qin-
dra djem nga rreziku i sëmundjes 
së tifos. Këto i dëshmojnë në Mi-
trovicë, Vushtri, Ferizaj, Gjakovë, 
Gillan etj., ata të cilët janë gjallë e 
jetojnë në Kosovë.

U BURGOS PSE MBROJTI 
ÇËSHTJEN E KOSOVËS

Pas luftës Enver Dajçi ka bërë 
një vit në Akademinë në Split, për 
ofi cer të marinës luftarake. Pas 
mbarimit të vitit shkollor të Aka-
demisë, është transferuar si ofi cer 
madhor me gradë Major, për nevoja 
shërbimi, në Shqipëri, pranë Ush-
trisë Popullore të Shqipërisë, nën 
ngarkesën e detyrave me rëndësi.

Por meqënëse nuk pajtohej me 
politikën e diktatorit Enver Hoxha 
për çështjen e Kosovës, si anëtar i 
Këshillit të Përgjithshëm të Konfer-
encës së Bujanit dhe për mos paj-
tim me vijën e Partisë së Punës (ish 
Partia Komuniste e Shqipërisë), 
është larguar nga rradhët e ush-
trisë dhe ka punuar në punë të 
thjeshta. Është përndjekur për 
30-40 vjet nga organet e Punëve 
të Brendshme, si person i panën-
shtrueshëm e si kosovar, derisa 
është burgosur në Tetor 1971, për 
motive politike, se e ka mbrojtur 
çështjen e Kosovës, për të drejtën 
e vetëvendosjes, për këtë të drejtë 
që sot u realizua me ndihmën e 
NATO-s, të Amerikës e presidentit 
Klinton.

Familja e tij është persekutuar, 
fëmijët e tij nuk kishin të drejtë 
shkollimi. Ata mund të punonin 
vetëm në ndërtim, bujqësi, punë 
krahu e gjithnjë të keqtrajtuar.

Me përmbysjen e diktaturës 
gëzoi të drejtën si pensionist, Vet-
eran e Invalid i luftës dhe mban-
te disa dekorata të luftës kundër 
zaptuesve fashist e nazifashist.

Enver Dajçi u nda nga jeta para 
një viti në Nju Jork-SHBA, ku je-
toi vitet e fundit të jetës së tij nën 
përkujdesjen shembullore të va-
jzës, Mimozës. OBVL e përkujton 
me nderim të veçantë këtë patriot 
e luftëtar të paepur për çështjen 
tonë kombëtare.
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LIBRI

Kadri Tarelli

Pak kohë më parë, Shoqata 
e intelektualëve “Jakova” 
në Gjakovë botoi librin: 

“Pishtari i arsimit e i demokracisë, 
Niman Ferizi. (1883 - 6 Korrik 
1937)” me autor Dr. Shevqet Sa-
hit Canhasi. Një libër monografi  
kushtuar atdhetarit dhe mision-
arit të arsimit shqip në Kosovë 
e Shqipëri, i cili u bë pishtari i 
hapjes së shkollës së parë shqipe 
në Gjakovë, në vitit 1915.

Që në nisje të shkrimit, më takon 
të shpreh mirënjohje dhe falënder-
im për autorin, sepse na sjell një 
dhuratë të çmuar për intelektualët 
shqiptar dhe në veçanti për më-
suesit dhe veprimtarët e arsimit 
shqip, pasi jeta dhe vepra e Niman 
Ferizit është model frymëzimi i një 
njeriu të mësuar e fi snik, mësuesit 
guximtar e vizionar, mëmdhetarit 
të ndershëm dhe luftëtarit atdhe-
dashës, që gjithë jetën e shkriu në 
përpjekje: “Me pushkë e penë, për 
mëmëdhenë”. 

Jam i kursyer në përshtypjet 
lidhur me përmbajtjen e librit, pasi 
mendoj se lexuesi ka mundësi dhe 
të drejtë të gjykojë për çka lexon. 
Vetëm ai mund të ndajë egjrën nga 
gruri, të ndjejë peshën e mundimit 
të luftës, dhe të shijojë nektarin e 
fi toreve, të orientohet në detin me 
stuhi edhe në netët e errta që sjel-
lin ngjarjet e historisë, që për ne 
shqiptarët kanë qënë e janë tepër 
të trazuara. Lexuesi i  nderuar ka 
qasje që të pasurojë e shëndoshë 
mendjen dhe qëndresën, që të mos 
joshet nga dhuratat e premtimet 
dhe as të thyhet para vështirësive 
e tallazeve që sjell koha, ashtu siç 
jetoi, punoi dhe luftoi Niman Fer-
izi. 

Nëpërmjet materialit dokumen-
tar historik e arkivor të bollshëm, 
të sjellë me mjeshtëri qëndis-
tari nga autori dhe të shoshur e 
qëruar me durim skllavi për gati 
57 vjet studim, lexuesi mund të 
fisnikërojë shpirtin me ndjenja 
njerëzore e atdhetarie, njëkojhë-
sisht të trimërojë e forcojë zem-
rën për vepra të larta në dobi të 
atdheut dhe kombit. 

Më pëlqen ta citoj fjalën e urtë 
të Kosovës: “Shkund njëqind 
shosha byk për një kokër gru-
rë”, pasi i shkon përshtat punës 
kërkimore dhe shkencore të au-
torit, për të sjellë në dritë jetën 
dhe veprimtarinë e vërtetë të 
heroit tonë Niman Ferizi. Kështu 
vepron çdo krijues dhe historian, 
që guxon dhe merr përsipër t’i 
hyjë punës për të nisur e bitisur 
një monografi, që kërkon kohë e 
mundim të madh. Në këtë hulli 
edhe unë bashkohem me çdo lex-
ues, që ta përgëzoj dhe admiroj 
autorin për vullnetin dhe durim-
in që ka treguar, duke gjurmuar 
e grumbulluar nëpër arkiva dhe 
biblioteka dokumenta e fotogra-
fi, një pjesë e tyre të panjohu-
ra më pare. Nuk mbaron këtu 

Shevqet Canhas, një monografi  kushtuar atdhetarit dhe misionarit të arsimit shqip në Kosovë e Shqipëri

NIMAN FERIZI, PISHTARI I ARSIMIT SHQIP 

udha e mundimit, pasi autorit i 
është dashur të udhëtojë gjatë 
në Kosovë e Shqipëri edhe më tej 
akoma, për të takuar e mbled-
hur kujtimet e bashkëkohësve, 
si “Arkiv i gjallë” i kujtesës pop-
ullore. E për të shtuar më tej, se 
ky “thes” i mbushur duhet lëçitur 
dhe çveshur me kujdes e pa anësi 
nga subjektivizmat.

Niman Ferizi jetoi në një peri-
udhë mjaft të trazuar për fatet e 
shtetformimit dhe të mbijetesës 
së kombit shqiptar, ku ai nuk 
qëndroi si sehirxhi, por veproi 
me guxim dhe trimëri, veçori të 
një shqiptari me ndjenja të for-
ta atdhetarie dhe të një luftëtari 
të orëve të para. Në libër jepen si 
në një filmë dokumentar ngjar-
jet kulmore të historisë sonë, ku 
i pranishëm është edhe Niman 
Ferizi, i cili përjetoi kongresin e 
alfabetit shqip të manastir dhe 
më pas çeljen e shkollës nor-
male në Elbasan, kryengritjet e 
fuqishme të viteve 1910 – 1911 – 
1912, dhe shpalljen e pavarëisë. 
Me shpirt të plagosur përjetoi 
coptimin e trojeve shqiptare dhe 
ndarjen e kombit me kufinj. I’u 
përgjigj thirrjes për të qënë më-
sues në disa qendra të vendit si 
në Berat, vlorë, etj. Nuk na çudit 
fakti se është pjesëmarrës në luf-
timet për mbrojtjen e qeverisë së 
Princ Vidit në Durrës, nga rebe-
lizmi i Haxhi Qamilit. 

Nimani me vizionin e një in-
telektuali të sprovuar, kuptoi dhe 
realizoi porosinë e rilindasve, se 
nuk mjafton vetëm trimëria dhe 
pushka për të fituar e mbrojtur 
lirinë, duhet edhe arsimi dhe di-
turia për ndërgjegjsimin e kom-
bit, ndaj ai së bashku me plot at-
dhetarë të tjerë u vu në ballë të 
përpjekjeve për hapjen e shkollës 
së parë shqipe në Gjakovë, më 
pas edhe në qytete e fshatra të 
tjerë. 

Këtu qëndron edhe merita e tij 
dhe e bashkëluftëtarëve, sepse 
shfrytëzuan me mençuri ras-

tin më të parë, kur Serbia gjatë 
luftës së I-rë botërore, u pushtua 
nga AustroHungaria dhe Kosova 
fitoi lirinë e arsimimit në gjuhën 
shqipe. Vetëm për këtë gjest të 
lartë atdhedashurie, ai meriton 
një përmendore në mes të Gja-
kovës, pse jo edhe në qendra të 
tjera ku ai punoi me përkushtim. 

Fatkeqësisht, unë e quaj fat-
keqsi në historinë tonë kom-
bëtare, që pranvera e kësaj lirie 
zgjati shumë pak. Kam përshtyp-
jen se kjo përvojë e punës dhe 
e luftës, i mësoi intelektualët e 
Kosovës që pas gati 100 vjetësh, 
më 1999, të bëjnë bashkë diturinë 
e trimërinë, librin dhe pushkën 
dhe të vihen në ballë të luftës për 
liri dhe të fitojnë. Megjithatë, siç 
theksohet edhe në libër Nimani 
ishte personazh aktiv në përpjek-
je për liri dhe bashkimin e tro-
jeve shqiptare, ndaj është anëtar 
i Komitetit “Mbrojtja kombëtare e 
Kosovës”, më pas deputet i par-
lamentit shqiptar pas qeverisë së 
dalë nga Kongresi i Lushnjës. Ka 
qëndruar e luftuar përkrah Ba-
jram Currit gjatë gjithë kohës, 
edhe në kryengritjen e vititi 1922, 
e më pas në të ashtuquajturin 
Revolucioni Demokratik i Qer-
shorit, që solli në fuqi qeverinë e 
Fan Nolit. Për të gjitha këto, be-
soj se fjala e urtë popullore: “Po 
nuk je i mënçur nuk të dërgojnë 
për krushk”, është çelsi që hapi 
shtigjet në të gjithë rrugëtimin 
jetësor të Nimanit, për të qënë 
pjesëmarrës në ngjarjet e mëdha.  

Në këtë libër, besoj se jam në 
një mendje me lexuesin, se sipas 
të gjitha fakteve që renditen për 
të, Nimanin duhet ta kundrojmë 
në disa drejtime dhe ta portreti-
zojmë të plotë, ashtu siç është në 
të vërtetë, me të gjitha cilësitë e 
bukura që ka një burrë shteti, një 
idealist dhe atdhetar i betuar.

Më së pari, si portret mësuesi, 
si pishtar i shkollës dhe gjuhës 
shqipe, si misionar i dijes dhe 
edukimit atdhetar të fëmijëve dhe 
rinisë shqiptare. Për këtë mjafton 
të ngulemi pak në periudhën kur 
punoi si shtetar në zonën e Tropo-
jës, Hasit dhe Kuksit, ku prob-
lemin më të parë, që ngulmonte 
ta vinte ne jetë, kishte hapjen e 
shkollave shqipe në këtë zonë të 
largët e të prapambetur.

Më tej e shikojmë si veprimtar 
politik, duke qënë i parnishëm 
dhe veprimtar në të gjitha ngjar-
jet e mëdha të historisë sonë kom-
bëtare në katër dekadat e para të 
shekullit të XX. 

Ai ishtë pjestar dhe organizator 
i disa shoqatave atdhetare, kul-
turore dhe politike, duke mbajtur 
njëkohësisht lidhje të forta me 
personalitete nga më të njohurat e 
kombit.

Më lart akoma, i çmuar dhe i 
vlerësuar edhe si poet e krijues. 
Niman Ferizi punoi me përkush-
tim e durim studjuesi, për botimin 
e librit historik “Familja Curri”, 
një punim shkencor që është gur 

themeli për të gjitha shkrimet dhe 
librat kushtuar Bajram Currit dhe 
pinjollëve të fi sit të tij, njëkohë-
sisht edhe pjesë e vyer e historisë 
sonë kombëtare.

Së fundi, si njeri i ndershëm 
dhe burrë shumë i qendrueshëm, 
besnik i fjalës dhe idealeve at-
dhetare, që nuk thyhet para 
vështirësive e as u josh nga paratë 
dhe nga premtimet për ofi qe dhe 
pasuri. Viryte të bukura e të ad-
mirueshme, që do deshironim t’i 
kishin edhe shtetarët e politikanët 
tanë të sotëm.

Lexuesi, shpresoj që të jetë në 
një mendje me mua, kur po shkru-
aj se autori i librit ka merita të 
spikatura në trajtimin shkencor të 
jetës dhe vepërs së Niman Frizit. 
Nuk do shumë mundim të ar-
ish në këtë përfundim, pasi duke 
shfrytëzuar disa arkiva, përfshirë 
këtu edhe të komuniteteve fetare, 
na jepen njoftime dhe hollësi për 
shumë ngjarje që nuk janë njohur 
më parë, ose janë anashkaluar nga 
punëtorët e letrave. 

Një dukuri me interes në libër 
është se, e gjithë veprimtari e Ni-
manit jepet e lidhur edhe me vep-
rimtarët e tjerë, qofshin ata pozi-
tiv ose negativ, në qendrimin ndaj 
personit, apo ndaj çshtjes sonë 
kombëtare, që gjithsesi duhen parë 
e gjykuar në rrethanat dhe kohën 
kur kanë ndodhur. Besoj se kjo 
qasje i ka dhënë më shumë vlerë 
dhe hapsirë librit, e ka bërë më 
të plotë, pasi kështu njohim edhe 
shumë fi gura të tjera në komplek-
sin e ngjarjeve që ndjekin njëra – 
tjetrën.

Ajo që më ngazëllen pasi lexova 
librin, është se përjetova të dre-
jtën që kanë të mençutit kur thonë 
se: “E vërteta vonon, por nuk har-
ron”. S’ka pse të hallakatemi për 
të nxjerrë këtë përfundim. Ka afro 
80 vjet që Nimani është shuar nga 
jeta dhe nuk kemi patur një stu-
dim të plotë të jetës dhe veprës 
së tij. Kështu shkruajnë në re-
cencën e tyre, që në hyrje të librit 
edhe Prof. Dr. Shukri Rahimi dhe 
Prof. Dr. Bedrush Shehu: “Studimi 
shkencor i jetës dhe veprimtarisë 
së Niman Ferizit…. Ishte lënë pas 
dore në historiografi në tonë”. Dhe 
ja ku e kemi në dorë këtë vepër të 
shkruar me dashuri e përkushtim 
nga Shevqet Canhasi, si një prem-
tim dhe amanet të munguar ndaj 
heroit tonë Niman Ferizi dhe ndaj 
historisë së arsimit dhe të kombit.

Kur lexoj libra të tillë, sidomos 
për veprimtarët e çshjes kom-
bëtare, më pëlqen të përmend 
fjalët e shkrimtaritë të madh Vik-
tor Hygo: “Njerëzit e mëdhenj e bë-
jnë vetë piedestalin, e ardhmja u 
ngre statujën”. 

Ndërsa unë do të shtoj, se Ni-
man Ferizi e ka ngritur vetë edhe 
piedestalin edhe përmendoren, 
ndërsa Shevqet Canhasi me këtë 
libër, vetëm sa e gdhendi dhe e 
vendosi në mes të sheshit, për t’u 
parë dhe për t’u kujtuar e nderuar 
në përjetësi, nga të gjithë brezat.
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Shqiptarët, kontribut të jashtëzakonshëm 
në luftën atdhetare kroate 

S
hqiptarët kanë dhënë kon-

tribut të jashtëzakonshëm 

në luftën atdhetare kroate 

dhe në krijimin e shtetit kroat. Këtë 

e dëshmojnë jo vetëm 86 të vrarët 

shqiptarë të kësaj lufte, jo vetëm 

pjesëmarrja e shqiptarëve në këtë 

luftë, por edhe shteti kroat, që çdo 

herë e më shumë po e njeh dhe po e 

çmon këtë kontribut. 

Më 10 Nëntor 2016, në 25 vjetorin 

e mbrojtësve shqiptarë të Kroacisë 

dhe në 25 vjetorin e rënies së Bog-

danovcit (fshat pararojë në mbrojtjen 

e Vukovarit) nën organizimin e Sho-

qatës Shqiptare të Mbrojtësve të Kro-

acisë në Luftën Atdhetare në bash-

këpunim me komunën e Bogdanovcit 

dhe nën patronatin e presidentes Ko-

linda Grabar Kitaroviç u përkujtuan 

civilët dhe mbrojtësit e vrarë e të zh-

dukur kroat e shqiptarë. 

Në emër të Republikës së Kosovës 

i nderuam të rënët së bashku me 

zv.ministrin e FSK-së Muhamet Lat-

ifi n, Ambasadoren Shkëndije Geci 

Sherifi , ish-komandantin e FSK-

së Kadri Kastratin, Gjeneral Enver 

Cikaqi, Kolonel Fadil Hadërgjonaj etj. 

Delegacioni i Republikës së 

Shqipërisë u udhëhoq nga ambasa-

dori Ilir Melo dhe gjenerali 98 vjeçar 

Rrahman Parllaku (Hero i Popullit dhe 

Nderi i Kombit). 

Bashkë me gjeneral Parllakun, 

njëherësh dhe kryetar i Organizatës 

të Bashkuar të Veteranëve të LANÇ 

(OBVL), ishin dhe nënkryetari i kësaj 

organizate, kolonel Myfi t Guxholli, 

si dhe vajza e general Parllakut, Znj.

Tatiana Parllaku . Në Bogdanovci u 

hap edhe Dhoma Përkujtimore në të 

cilën dëshmohet për luftën dhe vuajt-

jet e Bogdanovcit. Të pranishmit nga 

Shqipëria dhe Kosova patën rastin 

dhe nderin që të takojnë edhe famil-

jarët e nëntë shqiptarëve të vrarë 

në këtë betejë të familjeve Bardheci, 

Lleshi dhe Krasniqi. Gjithashtu gjatë 

ditës vizituan edhe varrezat qendrore 

të dëshmorëve dhe civilëve të vrarë 

të Vukovarit, varrezën masive Ovqa-

ra, si dhe u pritën nga kry bash-

kiaku i Vukovarit Ivan Penava me të 

cilin folën për fuqizimin e raporteve 

në mes të shqiptarëve dhe kroatëve, 

përkatësisht në mes të Republiksë së 

Kosovë dhe asaj të Shqipërisë me atë 

të Kroacisë.  Gjithsesi një kontribut të 

jashtëzakonshëm në ngritjen lartë të 

vlerave të kontributit të shqiptarëve 

në luftën për liri të kroatëve dhe në 

organizimin e këtij manifestimi e 

kanë Esad Çollaku kryetari i Shoqa-

tës Shqiptare të Mbrojtësve të Kroac-

isë dhe Tom Kaqinari kryetari i Vull-

netarëve dhe Veteranëve të Kroacisë. 


