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Nderim për të rënët e kombit
Më 5 Maj OBVL
organizon homazhe në Varrezat e
Dëshmorëve dhe
vizita në familjet
e tyre
Nga Halil RAMA
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KONGRESI

KODHELI:
LANÇ, LUFTË
E LARTËSUAR
NGA VETË POPULLI SHQIPTAR

GJENERAL PARLLAKU NË
KONGRESIN E 6-TË TË SUBNOR

Liria nuk është vetëm çlirimi nga të huajt, liria
është dhe e drejta e fjalës, e drejta e besimit, e drejFAQE 5
ta e të menduarit ndryshe

Presidenti Vujanoviq dhe
Kryeministri i Malit Të
Zi, Markoviq vlerësojnë
kontributin e Heroit të
Popullit dhe nderit të
Kombit Shqiptar

FAQE 6

Këshilli i Qarkut Tiranë, “Mirënjohje”, gjeneral Rrahman Parllakut, në 98-vjetorin e ditëlindjes

Dalipi: Gjeneral Parllaku është
memoria historike e kombit
TE LAPIDARI ÇDO
5 MAJ

MIRENJOHJE

NJË JETË, E PËRKUSHTUAR PËR
ATDHEUN E POPULLIN TONË…

Sakip Cami
Ka qenë traditë, është edhe sot, por që fatkeqësisht, ka filluar të venitet. Kur vjen maji
në Shqipëri, ai vjen me pranverën, me blerimin dhe me lulet. Por ai vjen edhe me një
datë të veçantë, me 5 majin, ditën kur shqiptarët kremtojnë ditën e dëshmorëve. Më 5
maj 1942 u vra Heroi i Popullit Qemal Stafa.
U bënë 75 vjet që e kremtojmë së bashku
këtë ngjarje, rënien e heronjve dhe të dëshmorëve të Atdheut. Kremtojmë dëshmorët e
UÇK si edhe rënien në krye të detyrës edhe
të dëshmorëve të sotëm, të policëve të rënë
në krye të detyrës, të oficerëve xhenjerë, të
njerëzve që sakrifikojnë me jetën e tyre për të
mirën e Atdheut. Takohemi te lapidari i Mine
Pezës, tek busti i Adem Jasharit, në rrugën
“Myslym Shyri”, në sheshin “Avni Rustemi”,
pranë shkollës “Misto Mame”, tek stadiumi “Qemal Stafa”…… Këto dëgjon shpesh
në fjalorin e njerëzve. Mua personalisht më
tingëllon bukur. Një rrugë e dy punë siç thotë
populli. Njerëzit pikëtakohen, heronjtë e
kombit nuk harrohen. Për disa nuk tingëllon mirë. Nuk u pëlqen të përmenden emrat
e vjetër. Duan emra të rinj. Nuk jam kundra.
Por jo të hiqet një emër dhe mbi të vihet një
tjetër. Ka plot rrugë dhe shkolla të reja sot
Shqipëria.
(Vijon në faqen 5)

Nga:Prof.Murat Gecaj*
REFLEKSIONE

ARRENI DHE 5 MAJI
Nga Zaim SEFA

OBVL përshëndet lirimin e
Ramush Haradinajt
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prej ﬁgurave qendrore dhe emblematike, që drejtoi Njësitë më të mëdha
të LANÇ dhe Ushtrisë Shqiptare, gjenerali që luftoi fashizmin dhe
sﬁdoi diktaturën, që si një enciklopedi e gjallë, në moshën 98-vjeçare
mbron të vërtetat e historisë sonë kombëtare” është sintezë e jetës dhe
veprës së heroit legjendar Nga Halil RAMA
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MIRËNJOHJA

Ministrja e Mbrojtjes, Kodheli, i uron ditelindjen gjeneral Parllakut

NJË JETË, E PËRKUSHTUAR PËR
ATDHEUN E POPULLIN TONË…
Nga: Prof.Murat Gecaj*

• Megjithëse veterani Rrahman Parllaku i ka marrë
titujt më të lartë, nga Presidentët e Republikës së
Shqipërisë, pati emocone
të veçanta, kur kryetari
Aldrin Dalipi, në emër të
kryesisë së Qarkut Tiranë, i
dorëzoi atij një “Mirënjohje”,
për të cilën ai e falënderoi
përzemërsisht
Sidomos në këta vitet e fundit, jam
takuar disa herë me “legjendën e gjallë”,
të dy periudhave historike të Atdheut e
popullit tonë, Gjeneral-Leitnant (në pension), Rrahman Parllaku, “Hero i Popullit” e “Nderi i Kombit”. Kjo ka ndodhur,
kryesisht, në mjediset e Muzeut Historik Kombëtar të kryeqytetit, në përvjetorë të shënuar, në festa ditëlindjesh
ose në përurime librash nga autorë
të ndryshëm. Dhe, përherë, më është
shfaqur sa madhështor aq i thjeshtë, sa
“hijerëndë” aq dashamirës e buzagas.
Megjithëse mjaft i moshuar, ai ka dalur
para auditorëve: energjik e i shkathët,
si një “djalosh”, duke sduar moshën,
që ka. Pra, ka folur në këmbë e jo ulur
dhe pa iu dridhur dora dhe pa shfaqur
asnjë lodhje. Ja, të tillë e pamë këtë atdhetar e luftëtar të lirisë edhe më 17
Prill 2017, në një sallë komode të Hotel “Monac”, aty në afërsi të lokalit “1
Maji” të kryeqytetit. Kishin ardhur për
të marrë pjesë në gëzimin e 98-vjetorit
të ditëlindjes së tij: familjarë, veteranë
të luftës, personalitete të arsimit, kulturës e shkencës; miq e dashamirë, nga
rrethet Kukës, Has e Tropojë, nga Shkodra, Lezha, Puka e Durrësi, nga media e

shkruar dhe ajo elektronike etj.
Veprimtarinë festive e hapi publicisti Halil Rama. Pas tij, për të pranishmit u shfaq një lm i bukur dokumentar. Në pamjet e tij, dëshmohen: jeta e
thjeshtë, por heroike, e Rrahman Parllakut, që nga lindja, në fshatin Novosej
të Kukësit, më 17 prill 1919; shkollimi
dhe pjesëmarrja në luftimet për çlirimin
e Atdheut; detyrat e rëndësishme udhëheqëse, që iu besuan pas çlirimit. Po
kështu, tregohet dhe goditja e padrejtë
e tij nga diktatura, me disa vite burgim,
ashtu si dhe ndaj disa gjeneralëve të
njohur të luftës partizane. Po kështu,
aty itej se ai ka vite që e drejton me
aftësi dhe përkushtim, “Organizatën
e Bashkuar të Veteranëve të Luftës së
Popullit Shqipar” (OBVL).
Me fjalë të zgjedhura e fakte të dokumentuara mirë, foli për aspekte të

Urime të përzemrëta për gjeneralin 98-vjeçar nga
personalitete të Shkencës e Kulturës

OBVL DURRËS I URON
DITËLINDJEN PARLLAKUT
Një urim të përzëmërt ka marrë gjeneral Parllaku nga veteranët e
Degës së OBVL-së, Durrës. Në emër
të bashkëluftëtarëve nga qyteti bregdetar, Heroin e Popullit dhe Nderin
e Kombit, në ditëlindjen e tij të 98të e uroi kreu i OBVL-së Durrës, z.
Genci Ballanca. “Më lëjoni gjeneral
Parllaku, që në emër të veteranëve
të LANÇ, anëtarë të OBVL, dega
Durrës, të pasardhësve të tyre, si
dhe në emrin tim personal, t’ju uroj
edhe shumë vite të lumtura, në gjirin
e Familjes tuaj të mrekullueshme,
por edhe në krye të Organizatës tonë
të Bashkuar të Veteranëve, për të na
orientuar e frymëzuar në përmbushjen e misionit tonë snik të ruajtjes

dhe transmetimit të vlerave të Luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare tek
brezi i ri i sotëm dhe tek brezat e ardhshëm. Me dashuri dhe respekt të
veçantë për JU - GENCI BALLANCA”.
Urime të përzemërta i kanë ardhur
gjeneralit 98-vjeçar edhe nga degët e
OBVL-së: Korçë, Shkodër, Elbasan,
Pukë e Krujë. Po ashtu z.Parllaku
ka marrë urime për ditëlindjen e 98të dhe nga personalitete të shquara
të Shkencës e Kulturës, si: Artistja
e Popullit Tinka Kurti, prof.Dr.Paskal Milo, Dr.Bujar Leskaj-Kryetar i
KLSH, piktorët e mirënjohur Agim
Faja e Alajdin Tabaku, Prof.Dr.Anna
Lalaj, pedagogia Arlinda Keçi, nga
Mirjana Ohri etj.

jetës dhe veprimtarisë së Rr.Parllakut, ish-drejtoresha e Arkivit Qendror
Shetëror, studiuesja Nevila Nika, mbesa e Hoxha Kadri Prishtinës. Ndër të
tjera, ajo tha se, me tërë qenien e vetë, ai
transmeton te të tjerët: trimëri e guxim,
burrëri, besë e bujari, energji pozitive
dhe dashamirësi për njerëzit e të gjitha
moshave, urtësi e snikëri etj.
Emocione të forta shkaktoi te të
pranishmit në sallë, poezia e autorit nga
Puka, Xhemal Meçi - “Mjeshtër i Madh”,
që ia kushton, me respekt të posaçëm,
legjendarit Rrahman Parllaku, të cilën
e recitoi bukur, mbesa e tij, studentja
Denisa Meçi.

Megjithëse veterani Rrahman Parllaku i ka marrë titujt më të lartë, nga
Presidentët e Republikës së Shqipërisë,
pati emocone të veçanta, kur kryetari
Aldrin Dalipi, në emër të kryesisë së
Qarkut Tiranë, i dorëzoi atij një “Mirënjohje”, për të cilën ai e falënderoi
përzemërsisht.
Pa e zgjatur këtë ceremoni të thjeshtë,
në mbyllje e mori fjalën vetë Gjen.Leit.
Rrahman Parllaku. Ai i përshëndeti,
folësit dhe gjithë të ftuarit në festën e
ditëlindjes së tij, si dhe shprehu mirënjohje për familjarët, për bashkëluftëtarët
e bashkëpunëtorët, për të gjithë miqtë e
dashamirët e tij, si në Shqipëri e Kosovë
dhe më gjerë. Bisedat e ngrohta të
pjesëmarrësve, si me veteranin legjendar
Rrahman Parllaku dhe me njëri-tjetrin,
vazhduan në koktejin e shtruar, me këtë
rast nga Kryesia e OBVL-së. Ata e uruan
përsëri atë, me shumë përzememërsi:
për shëndet të mirë e jetëgjatësi, gëzime
e lumturi, vetjake e familjare. Gjithashtu, aty u bënë shumë fotogra, të cilat
do të mbeten një kujtim i paharruar për
të gjithë pjesëmarrësit në këtë ditëlindje.
Atyre personave, që nuk e kishin marrë
më parë, iu dhurua libri i autorëve Halil
Rama e Sakip Cami, botuar në Tiranë
më 2014, “Rrahman Parllaku, një legjendë, në kurin e dy kohëve”, mbi bazën e të cilit ishte shkruar edhe skenari
i dokumanetarit të RTSH, që u shfaq në
çelje të këtij takimi mbresëlënës.
* publicist e studiues - Sekretar i Përgjithshëm i Shoqatës së Arsimtarëve të
Shqipërisë dhe përgjegjës seksioni, në
Institutin e Integrimit të Kulturës Shqiptare-Tiranë

NDERIT TË KOMBIT….
DENISA MEÇI
Urime Gjeneral Parllaku, “ Nderi i Kombit”
Gjeneral , mirë se të gjetëm!
Mirë se të gjetëm në këtë 98-vjetor!
Por një gjë nga ju e kërkoj,
dhe e kërkojmë të gjithë ne:
Edhe dy vite, patjetër të na i dhurosh
se ne zemrat do na i gëzosh, e më tej shekullit shkosh!
Që të mos vijmë veç me të kujtue
Por për t’ju uru 100-vjetorin me shëndet e lumturi
si për vete, ashtu dhe për Shqipëri.
Për Shqipërinë që aq shumë luftove
dhe për Kosovën që e çlirove nga nazifashizmi;
Me divizionin që udhëhoqe
nëpër Kosovën e pashoqe
Ngrite peshë zemrat shqiptare;
ngrite peshë zemrat kosovare,
i mbushe rradhët partizane me djem e çika kosovare
që të mos ndodhte tragjedia!
që kosovarët të shfaroseshin
e prej Kosove të gjithë të dëboheshin…
si aleatë me nazizmin gjerman
e fashizmin italian!!!
Përkundrazi , si aleatë të EuroAtlantikut me 50 mijë partizanë,
partizanë të gjithë shqiptarë;
të gjithë shqiptarë-kosovarë…
Gjithçka bëre nuk harrohet
dhe gjithmonë do të kujtohet…
Do të kujtoheni si Nder i Kombit, për të cilin u sakrikove
në rini e pasuri…….
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Këshilli i Qarkut Tiranë, “Mirënjohje”, gjeneral Rrahman Parllakut, në 98-vjetorin e ditëlindjes

Dalipi: Gjeneral Parllaku është
memoria historike e kombit
Halil RAMA

• Vetë motivacioni i Titullit të
Mirënjohjes: “Rrahman Parllaku – Një prej gurave qendrore dhe emblematike, që
drejtoi Njësitë më të mëdha të
LANÇ dhe Ushtrisë Shqiptare,
gjenerali që luftoi fashizmin
dhe sdoi diktaturën, që si një
enciklopedi e gjallë, në moshën
98-vjeçare mbron të vërtetat
e historisë sonë kombëtare”
është sintezë e jetës dhe veprës
së heroit legjendar
“Mirënjohje e Qarkut Tiranë” për gjeneral-lejtnant (në pension) Rrahman Parllakun,
në 98-vjetorin e ditëlindjes së tij. Titulli iu
dha nga Kryetari i Këshillit të Qarkut të Tiranës, Aldrin Dalipi, njëherësh dhe kryetar
i Këshillit bashkiak , në një ceremoni festive
që OBVL organizoi në një nga sallat komode
të Hotel “Monarc”, në kryeqytet të hënën më
17 Prill 2017.
Qindra pjesëmarrësit në këtë veprimtari, veteran të OBVL-së, personalitete të
artit, kulturës e shkencës, familjarë, miq
dhe bashkëpunëtorë të ngushtë të Heroit
të Popullit dhe Nderit të Kombit, Rrahman
Parllaku, llimisht ndoqën me interes të
veçantë dokumentarin “Një legjendë në kurin e dy kohëve”, prodhim dinjitoz i Radiotelevizionit Publik Shqiptar.
Më hollësisht për prolin e z.Parllaku foli
Prof.Dr.Nevila Nika. Veç të tjerash ajo solli
në vëmendje të të pranishmëve momente
kulmore të takimeve me gjeneralin legjendar, sidomos gjatë veprimtarive mbi rolin e
Kryezinjve gjatë Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe në mbrojtje të lirisë dhe
pavarësisë së Kosovës. Në fjalën e rastit, znj.
Nika vlerësoi Gjeneral Parllakun si një gurë shumëdimensionale që i mbijetoi Luftës
së Dytë Botërore dhe terrorit komunist, por
dhe si publicistin e veprimtarin e palodhur
shoqëror që me dy librat e tij “Mirënjohje
familjeve vlonjate që më mbajtën si birin e
tyre” dhe “Kosova e lirë, ëndrra e jetës time”,
me intervistat e pjesëmarrjen aktive në debatet televizive jep shembullin më të mirë të
intelektualit vizionar e kurajoz.
Gjatë këtij takimi festiv, kreu i Qarkut
Tiranë, u fokusua tek vlerat e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare si dhe në domosdoshmërinë e ruajtjes e transmetimit të
këtyre vlerave tek brezi i ri.
Zoti Dalipi i shprehu 98- vjeçarit, Parllaku mirënjohjen për përkushtimin e tij, që
si një enciklopedi e gjallë sjell në vëmendjen e opinionit publik të vërtetat historike
të LANÇ, duke reaguar ashpër ndaj spekulantëve që përpiqen t’ia zbehin vlerat kësaj
lufte të lavdishme.
Vetë motivacioni i Titullit të Mirënjohjes:
“Rrahman Parllaku – Një prej gurave qendrore dhe emblematike, që drejtoi Njësitë
më të mëdha të LANÇ dhe Ushtrisë Shqip-

tare, gjenerali që luftoi fashizmin dhe sdoi
diktaturën, që si një enciklopedi e gjallë, në
moshën 98-vjeçare mbron të vërtetat e historisë sonë kombëtare” është sintezë e jetës
dhe veprës së heroit legjendar.
* * *
Titulli “Mirënjohje e Qarkut Tiranë” për
z.Rrahman Parllaku vjen pikërisht kur u
mbushen 98 vjet nga dita kur në Novosej të
Kukësit do të lindte një fëmijë që do të bënte
dallim nga të tjerët për zgjuarsinë dhe guximin e tij. Ai ishte Rrahman Latif Parllaku, i
cili u lind, u rrit dhe mbeti patriot.
Lufta Antifashiste, mbrojtja e vendit,
“lufta e bërrylave”, qëndrimi në qeli, Lufta
e Kosovës më 1999-ën, krijimtaria publicistike e aktiviteti intensiv në mbështetje të
proceseve demokratike e të shtetit ligjor, e
forcuan karakterin e tij.
Nëntëdhjetë e tetë vjet është një kuotë
shumë e lartë. Gjeneral Rrahman Parllaku ka meritën se e ka rritur këtë kuotë të
lartë, megjithëse i është dashur të përballojë
shumë furtuna gjatë jetës, dhe ç’është më
kryesorja, e ka arritur jo i drobitur, por në
formë të shkëlqyer zike dhe mendore, një
formë që do ta kishin zili edhe të rinjtë.
Etapat e jetës së gjeneral Parllakut lidhen me zhvillime të rëndësishme të Luftës
Nacionalçlirimtare, të Ushtrisë dhe vendit.
Vetë fakti që z.Parllaku e lloi luftën si
komandant i njësiteve guerile në Vlorë
dhe e përfundoi si komandant divizioni
në Kosovë, është shumë domethënës. Ai
kontribuoi në Luftën Antifashiste dhe pas
çlirimit. Në saj të punës dhe përpjekjeve
arriti të bëhet një nga drejtuesit e lartë të
ushtrisë sonë.
Në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në
Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë, Parllaku u ndesh me skenarët e projugosl-

lavëve për bashkimin e shtetit dhe të ushtrisë shqiptare me Jugosllavinë dhe luftoi
për shkatërrimin e tyre.
Kjo do t’i sillte një kosto që do të reektohej më vonë në karrierën dhe në
jetën e tij… Parllaku do të ndeshej edhe
me ushtarakët dhe udhëheqësit sovjetikë
që pas mbledhjes së 81 partive komuniste dhe punëtore të Europës dhe daljes
së Shqipërisë nga Traktati i Varshavës u
përpoqën t’ja rrëmbenin Shqipërisë nëndetëset nga Baza e Pashalimanit…
* * *
Më së fundi ky gjeneral i famshëm i
ushtrisë Nacionalçlirimtare dhe i Ushtrisë
shqiptare do të shërbente si kokë turku
në luftën për pushtet të Enver Hoxhës për
eliminimin e kundërshtarëve të tij politikë
në ushtri dhe në qeveri e në parti. Atë e
dënojnë me 25 vjet burg si pjesë e të ashtuquajturit “grupi puçist në ushtri”, së
bashku me Beqir Ballukun, Petrit Dumen
dhe Hito Çakon.
Provoi trajtimin e keq në burgun e
Burrelit, si shumë ushtarakë të asaj
kohe, nuk u ligështua dhe pasi doli nga
burgu, nuk u pranua me aministinë e
ish- Parlamentit të parë pluralist, por bëri
disa seanca gjyqësore, deri sa toi pafajësinë. Me llimin e proceseve demokratike u përfshi për të dhënë ndihmesën e tij
nëpërmjet Organizatës së Veteranëve në
interes të atdheut. Pas daljes nga burgu,
pas 17 vjetësh, në vitin 1991, pas ardhjes
së demokracisë në Shqipërisë, Parllaku
vihet në krye të Organizatës së Bashkuar
të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. Në vitin 1999 Parllakun do
ta gjejmë në Kosovë, ndonëse në moshë
të thyer për të dhënë kontributin e tij në
luftën për Kosovën e lirë dhe demokratike.

Duke nderuar Gjeneral Parllakun
Këshilli i Qarkut Tiranë nderon të gjithë
brezin që bëri luftën antifashiste dhe
dërgon një mesazh të rëndësishëm dhe
të qartë, mesazhin se shteti demokratik
vlerëson luftën e drejtë të rinisë dhe të
popullit shqiptar kundër pushtuesve nazifashistë gjatë Luftës së II-të Botërore,
luftë që shprehte një kontribut shumë
të madh në raport me popullsinë në
aleancën antifashiste, që e renditi vendin
tonë në krahun e timtarëve.
Sot ne kemi përpara një hero të gjallë,
një komandant divizioni të kësaj lufte, komandantin e Divizionit të V-të Sulmues
që luftoi edhe për çlirimin e Kosovës dhe
të viseve shqiptare në Ish - Jugosllavi.
Sot kemi përpara një gjeneral që u
ndesh me gjeneralët e Traktatit të Varshavës për mbrojtjen e Shqipërisë dhe të
Bazës Detare të Pashalimanit.
Sot kemi përpara një gjeneral, që
ndonëse në moshë të thyer shkoi në
Kosovë në mbështetje të UÇK dhe të veprimeve të NATO-s në Kosovë.
Sot ne kemi përpara njeriun kurajoz
që në momente të rëndësishme ka mbrojtur me mençuri e trimëri çështjen tonë
kombëtare.
Ja pra ky është Gjeneral Rrahman
Parllaku, kryetari i Organizatës së Bashkuar e Veteranëve të Luftës Antifashiste
të Popullit Shqiptar.
Ai sot është 98 vjeç, por kujtimet i ka
si 98 ditë më parë. Ai i gëzohet gjithashtu familjes solide që gëzon respektin e të
gjithëve.
Në këtë 98-vjetor të ditëlindjes së tij,
Këshilli i qarkut Tiranë e nderoi me Titullin “Mirënjohje” dhe këtë titull ai e
vlerëson si ndër të më të çmuarit.
Ai e meriton këtë Mirënjohje. Gjeneral
Rrahmani ja doli mbi të gjitha furtunat e
jetës, doli timtar nga lufta antifashiste,
doli gjallë nga burgu komunist, doli timtar në luftën për pavarësinë e Kosovës
dhe sot është gjenerali më i vjetër, por me
mendje të re që mbështeti anëtarësimin
e Shqipërisë dhe të ushtrisë shqiptare në
NATO dhe që mbështet fuqimisht proceset e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.
Sigurisht për një njeri që është memoria historike e kombit, lavdia e tij, nderi
dhe krenaria e kombit, mund të shkruhet
shumë, mund të bëhen lma e dokumentarë pa mbarim. Jeta dhe vepra e tij nuk
janë thjesht një biogra tërheqëse, që për
një biograf a shkrimtar do të qe një grishje për fantazinë. Është më shumë se kaq.
Është një dëshmi për kohën që kemi lënë
pas, për një kohë tepër të gjatë, si dhe
jeta e Heroi të Popullit e Nderit të Kombit, që nga 17 Prilli i këtij viti erdhi midis nesh me barrën e ‘98 viteve të tij, që si
rrallëkush, i mbart me freskinë zike, me
mprehtësinë e gjykimit, me fjalën që nuk
bie përdhe, me gjallërinë dhe energjinë e një
burri shteti. Qofsh edhe për shumë vite të
tjera siç të njohim e të shohim sot, Gjeneral
Rrahman Parllaku!
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Më 5 Maj OBVL organizon homazhe në Varrezat e Dëshmorëve dhe vizita në familjet e tyre

Nderim për të rënët e kombit

Shtatëdhjetëepesë vjet më parë,
më 5 maj 1942, u rrethua nga fashistët në Tiranë dhe duke luftuar
heroikisht u vra Heroi i Popullit Qemal Stafa. Kjo ditë e shënuar përkujtohet si Dita e Dëshmorëve të Atdheut.
Më 5 Maj, në Ditën e Dëshmorëve
të Atdheut, veteranët e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe pasardhësit e denjë të tyre do të bëjnë
homazhe në Varrezat e Dëshmorëve
të Kombit, në nderim të të gjithë të
rënëve për liri dhe do të vendosin
kurora me lule pranë Monumentit
“Nënë Shqipëri”.
Në këtë ditë i mbarë kombi përulet
me nderimin më të thellë ndaj veprës së pavdekshme të martirëve të
lirisë, gjithë të rënëve të kombit, të
cilët vendosën jetën e tyre, rininë e
tyre në themelet e lirisë së sotme,
të cilët me sakricën e tyre u bëjnë
dritë gjithë shqiptarëëve në rrugën e
lirisë, në rrugën e demokracisë, në
rrugën e integrimit. Ëndrra e atyre

që ranë për atdheun ishte liria dhe
sakrica e tyre, ishte ndër më të
çmuarat që ka njeriu, ishte sakricë
për lirinë dhe vlerat e saj. Në këtë
ditë solemne shqiptarëët vlerësojnë
jetën dhe kontributin e 28 mijë yjeve
të pashuara, të të gjithë të rënëve
për lirinë e vendit.
Më 5 Maj të gjithë qytetarët e këtij
vendi përulen me nderimin më të
thellë për veprën e të gjithë atyre që
vendosën sakricën e tyre sublime
në themelet e lirisë.
Shpirti i tyre, sakrica e tyre,
është dritë për rrugën e lirisë, është
nder i madh për të gjithë familjarët
e të rënëve, sepse të gjithë e duan
lirinë, por ata kanë bërë sakricën
më të madhe, sakricën më sublime.
Çdo ditë dhe çdo kohë që kalon,
çdo përparim që bëhet në rrugën e
lirisë, shton nderin për të rënët e
kombit, shton nderin për familjet e
tyre.
Veteranët e Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare
ndjehen

Mirënjohje dhe respekt veteranëve të LANÇ në përbërje të
Brigadës 24 S dhe Çetës krahinore “Luma”

ARRENI DHE 5 MAJI
Nga Zaim SEFA
Në lartësi dhe i fortë si guri gjendet Arreni i Kukësit, si pjesë e zonës së Lumës.
Ai kuzohet me Mirditën, Lurën e Reçin e
Dibrës, me Bushtricë e Tejdrinë të Kukësit
dhe e mbyll lidhjen e tij deri në Klimash, që
quhet Vilajeti i Malit të Zi. Emrin dhe lavdinë
e tij e lartësojnë personalitete të ndritura,
heronj dhe dëshmorë të të gjitha kohërave.
Arrni, kjo krahinë legjendë, bartëse e zakoneve e traditave më të mira të popullit e
kombit shqiptar, ka si veçanti të tij bujarinë,
besën, trimërinë dhe sjelljet snike, të provuara këto edhe nga të parët që thonë se
“në Arrën nuk ka varr miku”.
Në të gjitha kohërat, Arrni mbetet shembull unikal, pasi ka qenë dhe mbetet i përkushtuar t’i shërbejë vendit dhe njerëzve të
vetë.
Si gjithë vendin tonë, Lufta Antifashiste
Nacionalçlirimtare e gjeti Arrnin të gatshëm
për të luftuar kundër okupatorit. Djemtë e
zgjedhur të seve më të mira u inkuadruan në Brigadën e 25-të Sulmuese, nën drejtimin e komandantit trim Ndre Korina, që u
mobilizua me 1 qershor 1944.
Nderi dhe krenaria e Arrnit, padyshim
është dëshmori i lirisë Osman Halit Qenani,
i cili ra dëshmor më 15.11.1944.
Por në krye të listës së atyre që u rreshtuan në Frontin e luftëtarëve të lirisë qëndron Xhemal Ibrahim Qenani, i plagosur në
luftë dhe pas çlirimit kryetar i Veteranëve të
LANÇ të Kukësit. Për merita të veçanta kujtohen e nderohen edhe Tahir Sinan Marku
nga Vrrini, Selam Sen Marku, Islam Murat
Marku, si edhe: Llan Sali Dunga e Misim
Shahin Sefa, të thjeshtë e të guximshëm, të
njohur e të nderuar në gjithë krahinën.
Arrni krenohet gjithashtu me Islam Rexhep Doçin, i inkuadruar më parë në Brigadën
e 18-të S, i përkushtuar për të shërbyer me
devotshmëri në radhët partizane dhe që
gjatë jetës civile shërbeu me përkushtim në
detyra shoqërore e shtetërore, si edhe Adem

Në këtë ditë solemne shqiptarët
vlerësojnë jetën dhe kontributin
e 28 mijë yjeve të pashuara, të
të gjithë të rënëve për lirinë e
vendit. Më 5 Maj të gjithë qytetarët e këtij vendi përulen me
nderimin më thellë për veprën
e të gjithë atyre që vendosën
sakriﬁcën e tyre sublime në
themelet e lirisë

më krenarë se kurrë në këtë ditë të
shënuar pasi shohin të realizuar ëndrën e bashkëluftëtarëve të tyre, të
Qemalit, Vasilit, Margaritës e mijëra
të tjerëve, për një Shqipëri të lirë e
demokratike, shohin të realizuar qëllimin e përbashkët: Kosovën e lirë e
të pavarur që përparon drejt shtetit
të saj demokratik modern.
Këtë 5 Maj kujtojmë me nderim ata emra që janë shkruar në lavdinë e kohës; në faqet e historisë,
në zemrat e brezave të kësaj toke...,
emra që rrezatojnë dritë diturie, dritë
lirie. Ata u dhanë brezave dituri, ata
nuk kursyen as gjënë më të çmuar,

jetën ndaj kurdoherë do mbeten në
altarin e lirisë, në kujtime, në këngë.
Toka dhe historia sikur i bleron
dëshmorët, sikur i lartëson, sepse e
blertë, e lartë, e përjetshme është vepra e tyre.
Si çdo vit tjetër edhe këtë 5 Maj
Organizata e Bashkuar e Veteranëve
të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare do të organizojë homazhe në
Varrezat e Dëshmorëve dhe vizita
në familjet e tyre Nderojmë kështu
luftën dhe sakricat e tyre, nderojmë
gjakun e derdhur për lirinë e Atdheut
tonë të shtrenjtë.
H.RAMA

Dita e rënies së Qemal Stafës përkujtohet si Dita e
Dëshmorëve të Atdheut

Qemal Stafa, ﬁgurë e shquar
e lëvizjes dhe e LANÇ

Osman Qenani, djalë snik, i zgjuar dhe i
sakricës, sot veteran e qytetar i nderuar në
Tiranë.
Në këtë 5 Maji, Arrni nderon dhe respekton bijtë trima e besnikë, të shkathët e aktivë,
në Brigadën e 24 S, por edhe pas çlirimit në
funksione e detyra shoqërore e shtetërore, si:
Shaqir Osman Sefa, Dyleman Miftar Coka,
Tahir Zyber Doçi, Imer Sen Doçi, Bajram Arif
Peca, Murat Sali Marku, Mustaf Abaz Peca
dhe Emin Hamza Peca.
Në kuadrin e mobilizimit të detyrueshëm
në tetor 1944, formacionet u mbështetën me
forca detashmente e të sigurisë, ku edhe
nga kjo zonë kemi ngritje në hierarki të elementëve që lypte koha, si: Halim Osman
Dunga, Hasan Zenel Sefa, Shaban Sinan
Daci, Kasam Coka, Hajredin Abaz Marku,
Adem Has Ruci dhe Haxhi Llan Peca (disa
prej të cilëve e mbyllën karrierën në Ushtri me 9001-shin). Ata meritojnë respekt të
veçantë, ndaj dhe ua kushtoj me përulësi
këto pak radhë.

Qemal Stafa, gurë e shquar e
lëvizjes dhe e LANÇ lindi në Elbasan
më 20 mars 1920 në një familje patriote. Ishte nxënës në gjimnazin e shtetit të Shkodrës, kur hyri në një nga
celulat e qytetit, mori pjesë në lëvizjen
revolucionare të rinisë, u bë një nga
drejtuesit e shoqërisë jashtë shkollore
Besa Shqiptarëe. Në Tiranë u lidh me
me Vasil Shanton, zhvillon veprimtari
revolucionare, lidhet me punëtorët, organizon aksione të rinisë shkollore.
Në janar 1939 u arrestua e u dënua
me burgim nga gjyqi që regjimi i Zogut. Në gjyq nga i akuzuar u kthye
në akuzues i regjimit e rendit feudalo-borgjez. Në prag të pushtimit fashist
të Sh
qipërisë arratiset nga burgu dhe
bashkë me Vasil Shanton organizon qëndresën antifashiste, punon
pa u lodhur për tërheqjen e rinisë në
luftë kundër pushtuesit të huaj. Vijoi përkohësisht studimet në Itali
dhe pas kthimit në atdhe u hodh në
ilegalitet. Kreu me sukses shumë detyra të rëndësishme për organizimin
e forcimin , për luftën e armatosur. kundër pushtuesve fashistë e
tradhtarëve të vendit, për demaskimin
e shpartallimin e elementëve përçarës
etj. U rrethua nga fashistët në Tiranë

dhe duke luftuar heroikisht u vra në
5 maj 1942. Është përfolur se Enver
Hoxha kishte gisht në vrasjen e tij.
Qemal Stafa ishte dhe letrar i talentuar. Krijimtaria e tij u takon kryesisht
viteve të rinisë. Shkroi tregime, skica
e vjersha, një pjesë e të cilave u botuan me pseudonimin Brutus në shtypin përparimtar të kohës. Radhitet ndër
letrarët e rinj realistë të viteve 30. Në
shkrimet e tij u ngrit kundër realitetit shoqëror të kohës, vuri në qendër
njerëzit e thjeshtë që vuanin nga padrejtësitë shoqërore, dha portrete të
luftëtarëve e të njerëzve me karakter të fortë që nuk mposhten nga
vështirësitë, që luftojnë për një botë të
re. Në një varg shkrimesh me karakter
publicistik Qemal Stafa paraqiti haptazi idetë e tij revolucionare me pjekuri
e bindje. Trashëgimi i tij letrar është
përmbledhur në vëllimin “Qortimet e
vjeshtës”(1961).
Pas Çlirimit emrin e Qemal Stafa e
mbajnë rrugë e sheshe, shkolla e institucione, qendra pune e reparte ushtarake. Në kryeqytet, në sheshin që
mban emrin e tij, është ngritur busti
i heroit.
Dita e rënies së Qemal Stafës
përkujtohet si Dita e Dëshmorëve të
Atdheut.
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AKTUALITET
Liria nuk është vetëm çlirimi nga të huajt, liria është dhe e drejta e fjalës, e drejta e besimit, e drejta e të menduarit ndryshe

Kodheli: LANÇ, luftë e lartësuar
nga vetë populli shqiptar
Lufta Antifashistë Nacionalçlirimtare është një luftë e lartësuar nga
vetë populli shqiptar. Duke u ndaluar tek rëndësia e kësaj lufte, gjatë
fjalës përshëndetëse në Konferenca e
18-të e Veteranëve të Luftës Nacional Çlirimtare të rrethit Elbasan, Ministrja e Mbrojtjes, znj. Mimi Kodheli
theksoi: “Shumë njerëz sot mundohen
ta pordhosin historinë e kësaj lufte,
mundohen ta transformojnë, ta tjetërsojnë, dikush ta tregojë si të paqenë,
dikush ta bëjë pis me historira dhe ngjarje të pa vlerë, në një kohë që ajo
është një luftë e lartësuar nga vetë
populli shqiptarë dhe jo nga politika
dhe do të mbetet e tillë, do të vazhdojë
të shkruhet në librat e historisë ashtu
siç edhe çka qenë, luftë për lirinë e një
populli, i cili ka vuajtur në shekuj për
këtë liri e ka mundur ta tojë njëherë
e përgjithmonë që në nëtorin e largët
të vitit 44”.
Në fjalën e saj përshëndetese në
këtë konferencë, ministrja Kodheli,
pasi falenderoi të pranishmit dhe organizatorët e kësaj konference u shpreh:
“Si ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, por
dhe si qytetare e këtij vendi përulem
përpara jush për çdo herë që do më
jepet mundësia ta bëj këtë publikisht
ose jo, sepse ju jeni jo vetëm memoria
reale e asaj çka ndodhur, por jeni dhe
inspirimi, frymëzimi i asaj çfarë do të
ndodhë në të ardhmen me fëmijët tanë
dhe me këtë vend.
Shqipëria, vijoi më tej Kodheli duhet
të përulet përpara veprës tuaj, të atyre
për të cilët mbajtëm 1 minut heshtje
dhe të atyre që nuk mund të asin më

dhe nuk do të jeni asnjëherë larg
vëmëndjes së njerëzve si unë, që është
rritur me tregimet e gjyshit partizan,
luftëtarë. Kjo më ka bërë padyshim më
të mirë, më ka bërë ta dua atdheun më
shumë, më ka bërë ta këndoj himnin
e amurit më bukur, më ka bërë të
punoj më fort për të mirën e vendit”.

TE LAPIDARI
ÇDO 5 MAJ
Sakip Cami

me gojën e tyre, por që asin me veprën
e tyre. Pa mundin, sakricën, jetën e
tyre ne nuk do mund të gëzonim qoftë
dhe demokracinë që gëzojmë sot.
Në vijim ministrja Kodheli theksoi
se liria nuk është vetëm çlirimi nga të
huajt, liria është dhe e drejta e fjalës,
e drejta e besimit, e drejta e të menduarit ndryshe, e drejta e të përfaqësuarit, pra është shumë më shumë sesa
e drejta për të jetuar pa pushtues. Sigurisht na janë dashur shumë dekada
të tjera për ta mësuar këtë gjë dhe sot
ne me sistemin që jemi munduar të
ngremë mendojmë që jemi në rrugën
e drejtë. “Është ky sistemi që do të na
ndihmonte ti zgjeronim kujtë e lir-

isë, por kjo ëstë një luftë që nuk ka
fund. Edhe vende më të zhvilluara e
më të përparuara e me demokraci më
të vjetra se e jona luftojnë përditëe
për të pasur liri, sepse liria është si
një yll që ndriçon fort, por që është
shumë larg, ndaj për ta pasur më
pranë duhet shumë rrugë e shumë
mund. Por këtë rrugë pa as më të
voglin dyshim na e keni hapur ju. Ju
që akoma jeni historia e gjallë e asaj
ç’ka ndodhur përpara vitit 1944 dhe
gjatë luftës Nacional Çlirimtare”.
“Unë jam këtu për t’ju siguruar ju
se nuk keni qenë dhe nuk do të jeni
asnjëherë larg vëmëndjes së qeverisë
së Partisë Socialiste, nuk keni qenë

OBVL përshëndet lirimin e Ramush Haradinajt
Kryetari i OBVL-së, gjeneral-lejtënant (në pension) Rrahman Parllaku, ka përshëndetur lirimin
e ish-kryeministrit të Kosovës, njëherësh Kryetar i
AAK-së, duke thënë se Ramush Haradinaj toi të
drejtën e tij të mohuar padrejtësisht për t’u kthyer
pranë familjes së tij të dashur, simpatizantëve dhe
qytetarëve, të cilët e mbështetën pa kushte gjatë
qëndrimit të tij të detyruar në Francë.
“Ramush Haradinaj toi lirinë, për të cilën kanë
sakrikuar ai, familja e tij dhe vetë Kosova. Gjithmonë kam besuar se drejtësia franceze do të vinte
në vend një të drejtë të merituar për Ramushin dhe
për Kosovën”, ka thënë Heroi i Popullit dhe Nderi i
Kombit, Parllaku.
Kreu i OBVL përshëndet verdiktin përfundimtar
të gjykatës franceze në Colmar për lirimin e Haradinajt, ndonëse e quan të vonuar dhe në këtë mënyrë
i jep fund një procesi të pakuptimtë juridikisht dhe
të padobishëm politikisht.
Ramush Haradinaj është liruar më 27 Prill 2017
nga gjykata e Colmarit në Francë, ku ishte arrestuar më 4 janar të këtij viti me urdhërarrest të Serbisë për kinse krime lufte në Kosovë.
Avokatja e Ramush Haradinajt, Rachel Lindon,
ka thënë se Haradinaj i ka humbur tre muaj e
gjysmë të jetës duke e pritur vendimin e sotëm.
“Ai [Ramushi] humbi tre muaj e gjysmë të jetës

duke pritur këtë vendim” ka thënë Lindon për Associated Press.
Megjithatë, ka thënë ajo, Haradinaj është i lumtur tani që gjithçka ka marrë fund.
Gjykata në Colmar vendosi kundër ekstradimit të tij në Serbi
sepse Haradinaj nuk do të përballej me gjykim të drejtë dhe balancuar nëse do të dërgohej në Serbi, shtoi ajo.
Në Prishtinë, Haradinaj është pritur si hero Legjendar.

Disave u tingëllon keq fakti se përse
emri i Qemal Stafës është edhe tek stadiumi, edhe tek rruga , edhe tek shkolla. E
para nuk ka përse të shqetësohen sepse
emri i Qemal Stafës i bën nder kombit, e
dyta populli e ka futur në kujtesën e tij
dhe nuk e shqit dot më.
Familjet e dëshmorëve në çdo 5 maj
hapin dyert dhe presin. Presin respekt
dhe mirënjohje. Po edhe këtë të mos e
bëjmë ? Dëshmorët dhanë ç’kishin më
të shtrenjtë, jetën e tyre, ndërsa ne t’u
kursejmë pak minuta apo një tufë me
lule të freskëta tek lapidari ku kanë rënë
apo tek varri i tyre ?!
Pa të kaluar nuk ka të tashme dhe të
ardhme. Le të promovojmë edhe heronj
dhe dëshmorë të rinj që e meritojnë, por
të mos heqim nga kujtesa ata që e kanë
nënshkruar historinë e tyre me gjakun e
tyre.
Historia e tyre është e lidhur pazgjidhshmërisht me historinë e popullit
tonë. Shesh Skënderbe ka në Tiranë, në
Krujë, në Prishtinë, në Shkup , në Dibër
të Madhe , Peshkopi etj. Buste të heroit
tonë kombëtar fatmirësisht ka edhe në
kryeqytete të tjera të Europës dhe të
botës deri në Australinë e largët.
Jam ndjerë i kënaqur kur kam vizituar varrin e mbretit ilir, Gentit, në Umbria
të Italisë, apo kur kam lexuar për Papa
Albanin. Shqipëria, Arbëria, Iliria kanë historinë e tyre të lavdishme dhe të lashtë
njëlloj si grekët, romakët, persët dhe kjo
përbën krenarinë tonë të ligjshme.
Por çfarë ka ndodhur këto vitet e fundit? U është vënë kazma lapidarëve të
heronjve dhe dëshmorëve, bile në ndonjë rast me vendime politike parlamenti,
qeverie, bashkie, komune etj. Nuk ka
më keq se kaq. Populli nuk e ka votuar
bashkinë, qeverinë apo parlamentin e
tij që t’i fshijë nga kujtesa heronjtë e tij,
krenarinë e tij. Hidhni një sy nëpër Tiranë. Busti i Vojo Kushit është strukur
pas një ndërtimi privat, lapidari i Qemal
Stafës as që vihet re fare, lapidarin e
Mine Pezës e ka mbuluar një lokal. Nuk
kemi dhe nuk dimë ku të vendosim një
kurorë me lule për të afërmit tanë heronj
dhe dëshmorë.
Akoma më keq nëpër rrethe të
ndryshme të vendit. Lapidarët janë
shkulur, gjoja për të ndërtuar rrugë të
reja, muzetë janë mbyllur gjoja për rikonstruksion. Historia po harrohet, po deformohet, po venitet. A mund të ketë komb
dhe popull pa histori, pa gjuhë, pa identitet ?
Mos luajmë me lapidarët. Ata janë
kujtesa dhe krenaria e kombit
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KUVENDI

U mbajt Kuvendi zgjedhor i
Veteranëve të LANÇ të Kosovës
Nga Bashkim Hisari

• DRITA REXHEPI: Për
periudhën 01 janar
2015 – 31 dhjetor
2016, pos tjerash u
tha: “Në periudhën
raportuese Kryesia
e Organiazatës ka
mbajtur 40 takime, në
të cilat janë trajtuar
çështje të ndryshme
dhe të rëndësishme për
funksionimin e saj
Organizata e Veteranëve të Luftës
Antifashiste Nacional Çlirimtare të
Kosovës (LANÇ) mbajti Kuvendin zgjedhor me ç’rast delegatët nga të gjitha
degët shqyrtuan punën e deritashme,
prezentuan planin e aktiviteteve të
ardhshme dhe në frymën demokratike zgjodhën anëtarët e Kryesisë dhe
kryetarin e Organizatës.
Në raportin e e punës për periudhën 01 janar 2015 – 31 dhjetor
2016, të cilin e paraqiti Drita Rexhepi, pos tjerash u tha: “Në periudhën
raportuese Kryesia e Organiazatës
ka mbajtur 40 takime, në të cilat janë
trajtuar çështje të ndryshme dhe të
rëndësishme për funksionimin e saj.
Organizata ka vepruar në mënyrë të
pavarur nga partitë politike dhe sipas
parimeve të shprehura në programin
dhe Statutin duke u angazhuar në

ruajtjen dhe kultivimin e traditave dhe
përhapjen e idealeve dhe vlerat më të
larta, jo vetëm të veteranëve të LANÇsë, por, edhe Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës...”
Rezultatet konkrete gjatë kohës së
periudhës raportuese, ishin përpjekjet dhe përmbushja e objektivave të
misionit të Organizatës së veteranëve
të LANÇ të Kosovës. Në këtë drejtim,
është arritur bashkëpunimi i mirë me
disa institucione dhe organizata të
Kosovës sidoemos në fushën e aktiviteteve të përbashkëta dhe të ndërsjella. Me rëndësi ka qenë bashkëpunimi
me Komunën e Gjakovës, veçanarisht
lidhur me aktivitetetet e përbashkëta
në drejtim të ngritjes së shtatores për
Heroin e Popullit Fadil Hoxha. Bashkëpunimi nuk ka munguar as me institucionet e tjera, si me Ministrin e
Kulturë dhe Sporteve të Kosovës, Kino
ABC, Teatrin Kombëtar në Prishtinë,
Teatrin në Gjilan. Teatrin “Istref Begolli” në Pejë. Rradhiten edhe institucionet e tjera si Komuna e Vitis, Shoqata e
Pensionistëve të Kosovës etj. Vlersohet
lartë bashkëpunimi me Organizatën e
Bashkuar të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare të Popullit
Shqiptar nga Tirana.
Delegatët në diskutimet e tyre thanë
se në shoqërinë kosovare po krijohen
perspektiva të reja pozitive, mirëpo
disa të vërteta, njohuri dhe qëndrime
janë duke ndryshuar në mënyrë dramatike dhe ato po margjinalizojnë vlerat e LANÇ, ndaj u kërkua që veteranët
të kyqen aktivisht dhe të kontriubojmë në të gjitha rrjedhat shoqërore në
Republikën e Kosovës. Ata përkujtuan

se populli shqiptarë i Kosovës mori
pjesë në luftën e Dytë Botërore duke iu
bashkuar Aleancës së madhe të popujve dhe ngadhnjyen ndaj Boshtit të Nazi-fashizmit. Deri nga mbarimi i Luftës
së Dytë Botrore, mbi 53 mijë veteranë
nga Kosova luftuan krah në krah me
veteranët antifashist të Shqipërisë dhe
të botës tjetër përparimtare dhe dhënë
një kontribut të theksuar në çlirimin
e Kosovës dhe Jugosllavisë dhe theksuan se veteranën e LANÇ të Kosovës
ishin bartës të lëvizjës nacionale dhe
çlirimtare të popullit të Kosovës, të trojeve të tjera etnike shqiptare dhe pretendonin të ishin garancë për çlirimin
nacional, e lirisë dhe vetëvendosjes së
popullit të saj.
Veçmas u theksua se veteranët
e LANÇ-së në momente kyçe të historisë së vendit u përcaktuan drejt
dhe dhënë përkrahje Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe luftës së drejtë
për çlirimin dhe ndërtimin e shtetit të
Kosovës. U tha se historia ka nxjerrë në pah dhe ka vlersuar pozitivisht
dhe të dobishme kontributin e veteranëve të LANÇ të Kosovës. Mirëpo, ata
shtuan se numri i veteranëve të LANÇ
fatëkeqësisht gjithnjë e më shumë po
zvoglohet kurse problemet e tyre sidomos ato sociale po rriten. Ndaj kërkuan
të përcaktohen të drejtat dhe benecionet për veteranët e LANÇ, dhe të
rregullohet e të përfshihet me legjislacion statusi i pjesëmarrësve në LANÇ,
dhe përmes njohjes së të drejtës në
pension dhe benecione të ndryshme
të sigurohet mbështetja nanciare dhe
benete të caktuara për e LANÇ të cilët
me sakricën dhe kontributin e tyre të
çmuar që dhënë ishin faktor i rëndësishëm për sjelljen e lirisë dhe pavarësisë së popullit të Kosovës.
Nga organet dhe institucionet Kosovare u kërkua të kushtojnë kujdes dhe
të kontribuojnë në pengimin e rrënimeve dhe dëmtimeve të shtatoreve,
plakave përkujtimore dhe varrezave të
veteranëve të LANÇ si dhe emërtimeve
të rrugëve me emra të dëshmorëve dhe
heronjëve të popullit.
Delegatët e Kuvendit kritikuan mediat kosovare të cilët nuk kushtojnë

vëmendje aktiviteteve të veteranëve
të LANÇ të Kosovës, ndërkaq lavduan
gazetën Veterani siç u tha rregullisht
distribuhoet veteranëve të Kosovës
dhe në mënyrë korrekte mbulonë me
shkrime aktivitetet e tyre.
Me Planin e aktiviteteve të veteranëve të Organitaës së LANÇ të
Kosovës parashihet një aktivitet më i
gjithëanshëm në ruajtjen dhe kultivimi i traditave të LANÇ-s. me bartjen
e traditave liridashëse brezave të ardhshëm përmes edukimit patriotik të
të rinjëve, promovimit tëvlerave kulturore dhe historike nga LANÇ, dhe
me es aktivitetete në lëmin e arsimit dhe të edukimit të historiograsë,
publicistikës dhe mediave. Ndër detyrat të rëndësishme do të jenë: ngritja
e shtatores të Heroit të Popullit Fadil
Hoxha, shënimi i përvjetorëve dhe të
jubileve të rëndësishme të ngjarjeve,
si dhe të personaliteteve të LANÇ-së,
sidomos të atyre me rëndësi të madhe
për popullin shqiptar. Organizata do
të angazhohet që antarët e saj bashkë me veprimtarë shoqror e politik,
shkencor, profesional të thonë fjalën
e tyre, jo vetëm për çështjet e traditës
patriotike, por, edhe për çështjet e
tjera me rëndësi që ndërlidhen me
interesat e popullit shqiptar që rrjedhin nga LANÇ. Mbrojtja dhe rinovimi
i përmendoreve dhe pllakave përkujtimore, ruajtja e kujtimeve për ngjarjet me rëndësi siç janë betejat e luftës
dhe heroizmin e veteranëve në luftërat
çlirimtare, pastaj ngritja e përmendoreve dhe pllakave përkujtimore të reja,
bashkëpunimi dhe marrëdhëniet e
ndërsjellta me Organizatën e UÇK-së,
organizatat të ngjashme kombëtare
dhe ndërkombëtare, do jenë ndër prioritet e angazhimit të organizatës edhe
në periudhën e ardhshme.
Në Kuvend me aklamacion pa asnjë votë kundër Zija Mullhaxha u rizgjedh edhe për një mandat në krye të
organizatës kursë për antarë të Kryesisë të veteranëve të LANÇ të Kosovës
u zgjodhën Drita Rexhepi, Rek Agaj,Ramiz Bllaca,Ismail Sokoli, Bashkim
Hisari, Shefqet Vokshi, Rrezak Çaushi,
Lek Hoxha, Skender Hoxha dhe Gëzim
Basha.
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KONGRESI
Presidenti Vujanoviq dhe Kryeministri i Malit Të Zi, Markoviq vlerësojnë kontributin e Heroit të Popullit dhe NDERIT TË KOMBIT SHQIPTAR

GJENERAL PARLLAKU NË
KONGRESIN E 6-të TË SUBNOR
“Në luftën e përbashkët kundër
pushtuesve nazifashistë, ne i bashkuam armët dhe u bëmë pjesë e Frontit Antifashist të Popujve, të drejtuar
nga Anglia, ish-Bashkimi Sovjetik dhe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës...
Në zjarrin e Luftës Çlirimtare, me
gjakun e derdhur në llogore ne kalitëm miqësinë e popujve tanë”. Këto
fjalë të zjarrta të Heroit të popullit dhe
Nderit të Kombit Shqiptar, Rrahman
Parllaku, kanë rritur ndjeshëm entuziazmin e 300 delegatëve pjesëmarrës
në Kongresin e Gjashtë të Bashkimit të luftëtarëve të LNÇLA të Malit të
Zi (SUBNOR), që u mbajt më 22.04.
2017, në sallën e madhe të ndërtesës
së Qeverisë së Malit të Zi”.
Në kongres morën pjesë Presidenti
i Republikës të Malit të Zi, Filip Vujanoviq, Kryeministri Dushko Markoviq, një numër i madh funksionarësh
dhe shumë miq nga jashtë, midis të
cilëve gjenerali në pension, “Heroi i
Popullit” dhe “Nderi i Kombit Shqiptar”, Rrahman Parllaku.
Në fjalën përshëndetëse të Prof.
Ljubomir Sekuliçit (ish Kryetar i SUBNOR) u vu në dukje se Bashkimi i
luftëtarëve të LNÇLA të Malit të Zi
është themel për rezlizimin e planeve të qarta, në të gjitha organizatat e
luftëtarëve antifashistë nëpër komuna. Pas gati një dhjetëvjeçari dhe në
saj të përpjekjeve të palodhura të veteranëve, SUBNOR-it iu kthye autoriteti i dikurshëm. Në mënyrë të veçantë u
theksua kontributi i një numri të madh
takimesh dhe veprimtarish, të cilat
kanë sjellë realizimin e synimeve të
shtetit dhe zhvillimit të integrimit euroatllantik. Periudha midis dy kongreseve ka shënuar një sërë veprimtarish,
festimesh, restaurime monumentesh
dhe përkujtimore, duke armuar vlerat e revolucionit socialist dhe rikthimit
të prestigjit ndrëkombëtar.
Delegatët mirëpritën dhe duartrokitën fuqishëm përshëndetjen e
Kryetarit të OBVL të popullit shqiptar,
gjeneral Rrahman Parllaku.
Duke përshëndetur punimet e Kongresit të VI-të të SUBNOR-it, që u mbajt
në Podgoricë, Kryeministri Vlado Dushkoviq theksoi se ndihej i nderuar që
po i jepej rasti t’u drejtohej luftëtarëve
dhe antifashsitëve, thellësisht i bindur
për rolin shtetformues dhe civilizues
të antifashistëve, si një orientim bazë i
veprimtarisë së tyre, që e ka luajtur që
në llimin e viteve tridhjetë të shekullit të kaluar e deri në ditët tona. “Mbi
këtë bazë, i mbështetur në trimërinë
dhe vizionin antifashist të luftës, Mali
i Zi në atë periudhë të vështirë dhe
vendimtare, ruajti dinjitetin e vet dhe
të drejtën për të ekzistuar në hartën
e botës së sotme”, - nënvizoi kryetari
i qeverisë Dushko Markoviq. Ai theksoi se luftëtarët dhe antifashistët, si në
llim të Luftës së II-të Botërore, ashtu
edhe në majin e vitit 2006, u gjendën
në mbrojtje të atdheut dhe të së drejtës së saj për ekzistencë.
Në kongres u zgjodhën anëtarët e
kryesisë, u bënë ndryshime dhe plotë-

mbikëqyrës, kurse si kryetar nderi i
organizatës u zgjodh Prof. Dr. Ljubomir Sekuliq.
Kryetari i qeverisë, Dushko Markoviq, pas kongresit priti delegacionet
e Shqipërisë, të Serbisë dhe të Kroacisë, midis të cilëve gjendej gjenerali në
pension, “Heroi i Popullit” dhe “Nderi i
Kombit shqiptar”, Rrahman Parllaku.
Me këtë rast kryeministri theksoi se
e konsideronte nder dhe kënaqësi që
gjenerali ishte i ftuar nderi në kongres.

sime në statut dhe akademiku Zyhdi
Hoxhiqi u zgjodh kryetar i SUBNOR-it,

kurse nëkryetare, Branka Nikeziq.
Gjithashtu u zgjodh edhe këshilli

FJALA

DY POPUJ MIQ
I nderuar Z.President i Republikës të Malit të Zi,
Filip Vujanoviq
I nderuar Z.Kryeministër, Vlado Dushkoviq
Të nderuar Zotërinj, Ludomir dhe Dragan,
Të nderuar delegatë të Kongresit të 6-të të SUBNOR,
Në emër të Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të
Luftës të Shqipërisë, Ju falenderoj për ftesën.
E prita më gëzim këtë ftesë për të marrë pjesë në kongresin tuaj, të cilit i uroj suksese dhe punë të mbarë.
Të dashur miq,
Në luftën e përbashkët kundër pushtuesve nazifashistë, ne i bashkuam armët dhe u bëmë pjesë e Frontit Antifashist të Popujve, të drejtuar nga Anglia, ish-Bashkimi
Sovjetik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në zjarrin e Luftës Çlirimtare, me gjakun e derdhur në
llogore ne kalitëm miqësinë e popujve tanë.
Unë personalisht pata fatin të luftoj krah për krah me
Ushtrinë Tuaj. Komandat e dy divizioneve tona, Divizioni
i 5-të shqiptar, që komandohej nga unë dhe Divizioni i 37të Malazes, që komandohej nga kolonel Pjerro Papivoda,
për katër muaj rresht vepruam së bashku në të njejtat
qytete. Krahas Divizionit të 5-të, për çlirimin e Malit të Zi
luftoi edhe Divizioni i 6-të, i komanduar nga Gjin Marku.
Të dy divizionet tona, luftuan me guxim e trimëri, deri
në çlirimin e Vishegradit.Nuk e kam harruar kurrë pritjen vëllazërore të popujve të Malit të Zi, të Sanxhakut e
të Bosnjës, që nuk kursyen asgjë dhe na ndihmuan, me
gjithçka kishin.
Dy organizatat tona të veteranëve, janë krijuar nga
pjesëtarë të asaj Lufte; kanë të njejtën detyrë dhe të njejtin qëllim, të ruajnë e forcojnë miqësinë mes dy popujve
tanë dhe t’u bëjnë me dije e t’u përcjellin brezave të rinj,
sakricat dhe heroizmat e luftëtarëve të lirisë.
Në këtë moshë, gëzohem shpirtërisht, kur dëgjoj, që
shqiptarët e Malit të Zi po i tojnë edhe ligjërisht të drejtat
e tyre. Gjithashtu ndjej gëzim, që miqësia mes qeverive
dhe popujve tanë, po forcohet.
Shpresoj t’ia arrij, të shikoj sa më parë dy ushtritë
tona të bashkuara në NATO.
Edhe njëherë theksoj, se detyra kryesore e ne Veteranëve të Luftës dhe pasardhësve tanë, është të ruajmë, të
kujtojmë e të nderojmë gjithmonë, lavdinë e dëshmorëve
dhe luftëtarëve, që nuk janë më mes nesh.

Rroftë miqësia mes popullit malazes dhe shqiptar!
Punë të mbarë dhe suksese Kongresit tuaj.
RRAHMAN PARLLAKU
Kryetar i OBVL
( Fjala e mbajtur në Kongresin e VI-të të SUBNOR-it
(BLLAÇlA) të Malit të Zi.)
Podgoricë, më 22 Prill 2017.
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HOMAZH
Të gjitha detyrat që ju ngarkuan ai i kreu me përkushtim, duke shkrirë të gjitha aftësitë e tij në interes të atdheut

STAVRI TREBICKA, GUERILASI QË KREU
ME DEVOTSHMËRI DETYRA TË LARTA
Kolonel SOTIR BUDINA
Me hidhërim të thellë, famija dhe të
afërmit, miqtë dhe veteranët e LANÇ i
dhanë lamtumirën e fundit, luftëtarit
të orëve të para të Luftës Nacionalçlirimtare, veteranit të nderuar Stavri
Trebicka, i cili gjatë gjithë jetës së tij
punoi pa u kursyer për të mirën e atdheut e të popullit.
Stavri lindi në një familje patriotike
korçare në vitin 1924, e cila njihet për
kontributin e shquar që ka dhënë për
rritjen e ndjenjave në rreth dhe për
pjesëmarrjen aktive në Luftën Nacionalçlirimtare.

Familja Trebicka në rrethin e
Korçës, gjatë luftës ka qenë bazë e
rëndësishme ku strehoheshin Njësitet
Guerrile dhe nga ku shpërndaheshin
trakte dhe furnizoheshin çetat partizane të rrethit.
Vetë Stavri, i frymëzuar me ndjenja
patriotike të familjes së tij, që në llim të luftës ka qenë anëtar i Njësitit
Gueril të qytetit të Korçës dhe ka marrë pjesë në shumë aksione të rëndësishme kundra okupatorit fashist.
Në gusht 1943, duke qenë një nga
të rinjtë e dalluar të Njësitit Gueril
rreshtohet në Batalionin “Hakmarrja”
të rrethit të Ersekës dhe me formim-

Me krijimin e OBVL-së ka dhënë një kontribut shumë të
çmuar, në mbrojtje të vlerave të LANÇ

LAMTUMIRË BEHAR KOÇIBELLI !
• Behar Koçibelli ishte një bashkëshort e prind shembullor.
Sëbashku me bashkëshorten e
tij të nderuar, Krisanthi kanë
rritur dhe edukuar tre djem të
shkëlqyer. Së bashku ato ngritën
edhe televizionin lokal ku transmetuan dhe transmetojnë emisione cilësorë në mbrojtje të vlerave
patriotike dhe të edukimit patriotik të rinisë
Veteranë të LANÇ, familjarë dhe
të afërm, miq dhe bashkëpunëtorë
të shumtë nga Korça, Devolli, Pogradeci dhe e gjithë Shqipëria i dhanë
lamtumirën e fundit intelektualit të
njohur korçar, Behar Koçibelli. I pranishëm në ceremoninë e lamtumirës së
tij ishte edhe kryetari i OBVL-së, gjeneral-lejtënant Rrahman Parllaku, Hero
i Popullit dhe Nderi i Kombit.
Behar Koçibelli ka lindur në Qatrom më 1935 në një familje atdhetare
dhe patriotike. Që në vogëli, duke ndjekur traditën patriotike të familjes
dhe shembullin e të jatit, ish-rilindasit Ali Koçibelli, Behari trashëgoi atdhedashurinë dhe trimërinë, të cilat do
t’i mishëronte dhe do t’i bënte motive
të jetës së tij. Bashkë me të vëllanë,
Muhametin, në kohën kur Shqipëria
vuante nën thundrën e pushtuesve
fashistë italianë, rrëmbyen pushkët
dhe dolën malit në luftën për çlirimin e Shqipërisë, duke u radhitur në
Brigadën e IV-t Sulmuese. Muhameti,
në përpjekje me gjermanët ra heroikisht në fushën e betejës. Por edhe Behari, ndonëse fare i ri, 12 vjeç, luftoi
trimërisht deri në çlirimin e plotë të
Shqipërisë.
Familja e tij, e lidhur ngushtë me
luftën dha një kontribut të çmuar, natë
e ditë shtëpia e tij ishte një bazë e partizanëve, luftëtarë të lirisë. Për të gjitha
këto i janë akorduar shumë dekorata e
Medalje, si ajo e Çlirimit, Trimërisë dhe
Vjetërsisë. Po ashtu nga Organizata e
Bashkuar e Veteranëve është nderuar me Mirënjohje e Fletëlavdërimi për
kontributin në këtë organizatë.

in e Brigadës së IV-t Sulmuese bëhet
pjesë aktive e kësj brigade, ku mori
pjesë në të gjitha luftimet heroike të
saj, deri në çlirimin e plotë të vendit.
Pas çlirimit të vendit, duke mos e
konsideruar të përfunduar misionin e
tij, Stavri punoi pa u lodhur në detyra
të ndryshme që ju ngarkuan; në llim
në Drejtorinë e Përgatitjes Luftarake
në Ministrinë e Mbrojtjes dhe më vonë
në Ministrinë e Jashtme. Të gjitha
detyrat që ju ngarkuan ai i kreu me
përkushtim, duke shkrirë të gjitha aftësitë e tij në interes të atdheut.
Pas daljes në pension, megjithëse
në moshë të thyer, Stavri përshëndeti

dhe mbështeti me gjithë zemër proceset demokratike. Duke qenë anëtar i
Kryesisë të OBVL në rrethin e Tiranës,
ka dhënë një kontribut të shquar në
këtë organizatë, që nga krijimi i saj
dhe deri sa ai u nda papritur nga jeta.
Stavri qe një bashkëshort dhe prind
shembullor. Ai pati një përkujdesje të
veçantë për bashkëshorten dhe për
rritjen dhe edukimin e fëmijëve të tij.
Ishte shembull i sjelljes, mirëkuptimit dhe korrektësisë; mbante kontakte
shumë të ngushta me shokët e miqtë
e shumtë dhe sidimos me veteranët
bashkëpunëtorë të tij. Për të gjitha
këto, Stavri do të ruhet në kujtesën
tonë dhe do të mbetet i paharruar.
Të dashur të afërm të Stavrit! Me
kujdesin tuaj të madh, dashurinë,
dhëmbshurinë, sakricat; çdo gjë që
bëtë për Stavrin, sidomos kur ai nuk
ishte në gjendje të mirë shëndetësore,
ju u treguat të denjë për emrin tuaj,
për sin tuaj të nderuar.
I dashur Stavri! Po të dorëzojmë
përgjithmonë në tokën e Shqipërisë
mëmë për të cilën ti luftove e punove
gjithë jetën.
Prehu i qetë. Lamtumirë shok,
mik, vëlla Stavri!
*Veteran i LANÇ

STUDIMI

Gurët e varreve mesjetare, thjesht një epitaf
apo dhe një dokument historik?!
Pas çlirimit, pasi mbaroi shkollën
që e kishte lënë në mes gjatë luftës,
kreu me devotshmëri e përkushtim
detyra të larta shtetërore si agronom,
kryetar kooperative etj.
Pas viteve ’90 Behari përqafoi sistemin demokratik dhe në vitin 1994, me
krijimin e OBVL-së ka dhënë një kontribut shumë të çmuar, deri në çastet
e fundit të jetës, në mbrojtje të vlerave
të LANÇ.
Behar Koçibelli ishte një bashkëshort e prind shembullor. Sëbashku me bashkëshorten e tij të nderuar, Krisanthi kanë rritur dhe edukuar
tre djem të shkëlqyer. Së bashku ato
ngritën edhe televizionin lokal ku transmetuan dhe transmetojnë emisione
cilësorë në mbrojtje të vlerave patriotike dhe të edukimit patriotik të rinisë.
Me ndarjen e tij nga jeta, familjarët
humbën njeriun më të shtrenjtë, por
dhe ne veteranët humbëm veteranin
më të nderuar të organizatës.
Ai u përcoll për në banesën e tij të
fundit nga qindra pjesëmarrës në ceremoninë e tij mortore, me të gjitha nderimet që meritonte. I tillë do të mbetet
përjetë në kujtesën tonë, i nderuar dhe
i respektuar.
Lamtumirë miku dhe bashkëpunëtori ynë i ngushtë!
Fluturak A.VINÇANI
Kryetar i Degës së OBVL Korçë

Ishte një shkrim i studiuesit Auron
Tare, që para disa ditësh u bë objekt diskutimi, të paktën në rrjetet sociale, për
vlerësimin apo jo të varreve mesjetare
në fushën e studimit historik të tyre. Në
Shqipëri, ka shumë vend varrime mesjetare që i përkasin periudhës Osmane.
Në to janë varrosur njerëz të thjeshtë,
ushtarë, komandantë ushtarakë, pronarë
tokash, sundues sanxhaqesh, krahinash
e gjithëfarë pushtetarësh që drejtonin një
cep të perandorisë së kohës.
Në shkrimet e tyre arabe, nuk gjendet
thjeshtë një epitaf, përkushtim apo lozo
e jetës së atij që prehet nën këto pllaka të
gurta, por në to, në shumë raste është
shkruar dhe historia e vetë të varrosurit.
Shembullin e një dëshmie të tillë historike, na e jep përsëri Tare me një zbulim
që bënë në Libohovë, ku në pllakën e një
varri mesjetarë përshkruhet një histori.
Ja deshifrimi i saj në shqip:
“Nga Familja e Vezirit dhe Martirit Asllan Pasha i Janinës dhe Gjeneral i ush-

trive të Ali Pashës së Tepelenës dhe i biri
i hazinedarit, mbajtës i rankut të Bejlerbeut të Rumelisë Malik Pasha. Lutu për
një Fatiha për shpirtin e tij”.
Viti 1309-1893
Malik Pasha (Arsllanpashali) një personazh i rëndësishëm i Jugut shqiptar në
shek. e 19, Bejlebej i Rumelisë, mik i Ismail Kemalit por totalisht i pa njohur nga
historiograa moderne shqiptare.
Nip i Shanishasë së tmerrshme, motrës së Aliut, djali i një prej gjeneraleve të
Aliut dhe njerëzve të besuar të tij. Pinjoll
i familjes së famshme feudale të Arsllan
Pashalijve të Janinës.
“Pronar i madh tokash në Janinë dhe
me gjerë, sot dergjet i harruar përveç këtij
guri varri që mrekullisht ka mbetur pa
u zhdukur në një cep të mbushur me
shkurre pranë rrapit shekullor të Libohovës, thotë Auron Tare.
Por a ka dëshmi të tjera të pa njohura
që mund të zbulohen nga deshifrimi i epitafeve të këtyre gurëve të harruar Historik?! Një pyetje për akademikët!
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73 vjet më parë- Brigada bëri organizimin e saj duke i ndarë forcat luftarake në 4 batalione

Brigada e 12-të Sulmuese Partizane u krijua
për mbrojtjen e Kongresit të Përmetit

Vetëm katër ditë përpara se të llonte
punimet Kongresi i Përmetit, pikërisht më
20 maj 1944, rreth 600 partizanë e partizane të ardhur nga Zona e Parë Operative
Vlorë-Gjirokastër, u mblodhën në Sukë të
Përmetit dhe krijuan Brigadën e 12-të S.
Komandant u caktua Refat Bajrami e Komisar Qemal Klosi. Zëvendëskomandant
ishte L.Jaho, ndërsa zëvendëskomisar
Rr.Parllaku.
Detyra e parë e me përgjegjësi që iu
ngarkua ishte mbrojtja e punimeve të
Kongresit, prandaj emri i kësaj brigade
është i lidhur me Kongresin e Përmetit
ndaj edhe thirret Brigada e Kongresit e,
kështu do të njihet përgjatë gjithë historisë. Brigada bëri organizimin e saj
duke i ndarë forcat luftarake në 4 batalione. Është diçka e veçantë për këtë brigade pjesëmarrja masive e vajzave partizane. Ajo ka patur më shumë shoqe nga
çdo brigadë tjetër. Në llim kishte 50 e,
me vonë, u bënë rreth 200. Të gjitha partizanet u dalluan në aksionet luftarake dhe
luftuan si trimëresha. Ato kryen edhe detyra me përgjegjësi drejtuese ne sektorin
politik, të rinisë dhe ato shëndetësore. Në
këtë mënyrë brigada shënonte jo vetëm
pjesëmarrjen më të madhe të femrës në
luftë, por do të mbahet mend edhe si njësia partizane që, bashkë me partizanet e

• Brigada e 12-të Sulmuese la në
luftë 105 dëshmorë, të cilët do të
mbeten yje të pashuar në altarin
e lirisë. Kjo njësi e lavdishme
e UNÇSH, Brigada 12-të Sulmuese Partizane, bëri histori
e shkroi histori gjatë LANÇ.
Formimi i saj do të shënonte një
ngjarje të madhe në historinë e
popullit të Përmetit gjatë LANÇ

tjera në njësitë e tjera partizane, i dha një
shtytje të re emancipimit të femrës dhe
luftës, pasi ato kudo shkonin, bënin një
punë të jashtëzakonshme për emancipimin e familjeve e shoqërisë. LANÇ, përmes
angazhimit e pjesëmarrjes së grave e vajzave në luftë, do të ngrinte jo vetëm
piketat e emancipimit të femrës shqiptare,
por edhe piketat e emancipimit të madh
të shoqërisë së re që po vinte. Këto vajza

Dy motrat shqiptare dhe një
histori prekëse

Nga Ilir Ikonomi
Këto dy motra të varfra kishin ecur
40 kilometra nga një fshat malor për të
arritur në Tiranë.
Vajza në të majtë vuante nga një
infeksion i rëndë në sy dhe, për të
shpëtuar nga verbimi i plotë, kishte
nevojë për një ilaç që shpërndahej nga

farmacia e Kryqit të Kuq Amerikan në
Tiranë. Motrat kishin sjellë me vete dy
pula dhe gjashtë vezë për t’ia dhënë
mjekut amerikan. Kur iu tha se ilaçi
ishte falas, ato refuzuan dhe nuk donin të largoheshin pa lënë pulat dhe
vezët që kishin sjellë. Një histori që et
shumë për karakterin dhe moralin.
(Biblioteka e Kongresit, Uashington)

partizane, misionare të së resë, të kësaj
brigade dhe të brigadave të tjera, i sollën
luftës e jetës shqiptare një erë të re, një
erë që nuk ishte ndjerë asnjëherë. Akoma
edhe sot e kësaj dite, ndihen gojët e liga,
të atyre që nuk lanë gjë pa shpifur që në
kohën e luftës ku ka nisjen emancipimi i
vërtetë i shoqërisë dhe femrës shqiptare…
Vajzat shqiptare me veprën e tyre janë
dysh heroina; sepse u ndodhën përballë
dy armiqve më të rrezikshëm: prapambetjes shekullore dhe përballë egërsisë
së nazifashistëve e bashkëpunëtorëve të
tyre ballistë, të cilët u sollën me femrën
shqiptare në mënyrën më çnjerëzore si
askund tjetër në botë: nga pesë vajza që
u varën në litar në gjithë botën në Luftën
II Botërore, katër janë partizane shqiptare, pa përmendur të pushkatuarat e
të vrarat. Edhe nazifashistët i tmerroi aq
shumë pjesëmarrja e vajzave tona në luftë
sepse ata ishin edhe armiq të emancipimit. Kur lexon që pinjollët e atyre që i vranë
vajzat tona në luftë, sot vazhdojnë të shpin e të thonë lloj – lloj maskarallëqesh
për partizanet, ashtu si baballarët e tyre,
është pak t’u thuash tradhtarë…Brigada
e kreu me dinjitet dhe përgjegjësi detyrën
e ngarkuar.
Pas mbarimit të punimeve të Kongresit
ajo nisi jetën e saj luftarake e luftoi kudo
që e thirri detyra. Në Operacionin armik të
Qershorit 1944, Brigada e 12-të Sulmuese
përballoi detyra të rëndësishme duke vepruar në Berat e Skrapar. Në luftimet e
Tendës së Qypit dhe Qafës së Kiçokut, në
Tepelenë, Kurvelesh, Vlorë, Llogara, Himarë etj ajo shkroi faqe heroizmi e lavdie.
Së bashku me Brigadën e 7-të Sulmuese
përballuan operacionin gjermano-ballist
me emrin “Kaprollì i Egër”. Më 15 korrik
1944, kjo Brigade, mori në dorëzim prej
Brigadës 6-të Sulmuese zonën e luftimit
Sarandë-Vlorë, (Ura e Mifolit). Nuk mund
të harrohen asnjëherë luftimet e zhvilluara më 8 e 9 gusht 1944 në kodrat e
Therepelit, Vokopolës, Paraspaurit, Rehoves, Çorçgjat e Tendës së Qypit, Qafës
se Kiçokut si dhe Arrëz të vogël.
Nga 18 korriku 1944, deri me 9 tetor
1944, bëri luftime të ashpra me armikun
në zonën bregdetare. Ajo çliroi Sarandën
më 9 tetor 1944, vazhdoi rrugën luftarake deri më 15 tetor 1944, çliroi qytetin e

• Është diçka e veçantë për këtë
brigade pjesëmarrja masive e
vajzave partizane. Ajo ka patur më shumë shoqe nga çdo
brigadë tjetër. Në ﬁllim kishte
50 e, me vonë, u bënë rreth 200.
Të gjitha partizanet u dalluan
në aksionet luftarake dhe luftuan si trimëresha. Ato kryen edhe
detyra me përgjegjësi drejtuese
ne sektorin politik, të rinisë dhe
ato shëndetësore
Vlorës dhe, më 19 tetor 1944, edhe Ishullin e Sazanit.
Nga Vlora, brigada vazhdoi luftimet në
drejtim të Tiranës. Më 9 nëntor 1944 në
Lushnje iu bashkua edhe batalioni 5-të
dhe zhvilloi luftime për çlirimin e Peqinit,
Rrogozhinës, Kavajes, Durrësit e Shijakut.
Brigada e 12-të Sulmuese la në luftë
105 dëshmorë, të cilët do të mbeten yje
të pashuar në altarin e lirisë. Kjo njësi e
lavdishme e UNÇSH, Brigada 12-të Sulmuese Partizane, bëri histori e shkroi
histori gjatë LANÇ. Formimi i saj do të
shënonte një ngjarje të madhe në historinë e popullit të Përmetit gjatë LANÇ.
Gjatë gjithë viteve, 20 maji, dita e formimit të saj është përkujtuar me madhështi,
së bashku me ngjarjen e madhe historike
Kongresin e Përmetit… Askush nuk mund
t’i ulë vlerat e idealeve të partizanëve e të
asaj lufte legjendare të popullit shqiptar.
Koha gjithnjë do të respektojë këta sjellës
të lirisë që dhanë gjithçka për çlirimin e
Shqipërisë. Veteranët e veteranet e kësaj
brigade që janë gjallë, e kujtojnë formimin
e Brigadës si një nga datat më të paharruara të jetës së tyre. Dhe jo vetëm, por edhe
pasardhësit e veteranëve të partizanëve e
partizaneve që janë ndarë nga jeta si dhe
familjet e dëshmorëve, në emër të etërve,
të nënave, gjyshërve e gjysheve do ta festojnë me krenari brezpasbrezi 20 majin,
datën e formimit të Brigadës 12 Sulmuese. Veteranëve të kësaj brigade, ashtu si të gjithë veteranëve, do t’u shkëlqejnë
dekoratat në gjoksin e tyre si shpërblim e
dëshmi e një kohe të madhe, si simbole të
trimërisë, sakricave dhe heroizmit të tyre
në shërbim të Atdheut e lirisë dhe askush
nuk do të mund t’ua cënojë.
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HALIM SHABANI ME LIBRIN E RI

“ Ne jemi nga Tragjasi”
Mehdi Ramohitaj
Këto ditë mbushen 72 vjet që është
hapur shkolla jonë Skënderbej. Edhe
pse është mbyllur përsëri duken gjurmët. Disa nga ish nxënësit e saj vazhdojnë të shërbejnë si kuadro komanduese
në radhët e Forcave të Armatosura.
Nga dyert e kësaj shkolle kanë dalë,
përveç kuadrove ushtarakë të shquar
edhe specialistë të aftë në degë të
ndryshme të ekonomisë, por edhe artistë, poetë, shkrimtarë, të cilët vazhdojnë të botojnë kujtimet e tyre për këtë
vatër të ngrohtë të dijes dhe atdhetarisë.
Botimet e ish skënderbegasve në të
gjitha gjinitë, janë jo vetëm kujtime dhe
impresione individuale, por edhe data e
ngjarje të shënuara dhe bëhen pjesë e
pandarë e historikut.
Jeta në mjediset e kësaj shkolle gumezhinte plot entuziazëm e vrull rinor,
me një levizje sportive të gjithanshme,
duke qenë gjithmonë në kujdestarinë
dhe vëmendjen e mësuesve te apasionuar dhe kuadrove të ndërgjegjshëm
ushtarak që vijonin punën për formimin e ushtarakëve profesinonistë të ardhshëm.
E gjithë kjo punë e pandërprerë e
shoqëruar me veprime praktike sipas
rregulloreve ushtarake ngulitën në
ndërgjegjen tonë domosdoshmërinë e
një përpikmërie në çdo veprim.
Ka shumë autorë ish skënderbegas që
me botimet e tyre kanë lënë gjurmë për
jetën, procesin e mësimit dhe edukimit
në këtë shkollë. Në prag të kësaj dite të
shënuar do të vecoja krijimin e kolonelit në rezervë Halim Shabani me titullin
“Ne jemi nga Tregjasi”. Ky titull jo fare
i rastësishëm, se përveç të tjerash, në
vitin mësimor 1945- 1946 mbi 60 pionerë nga Tregjasi, pjesmarrës me armë
në dorë në formacionet luftarake të ushtrisë partizane lluan vitin mësimor në
klasa të ndryshme në këte shkollë e më
vonë shumica u bënë kuadro të larta të
ushtrisë.
Autori, në krijimin e tij përshkruan
rrugën e jetës nga skënderbegas i viteve
60-të deri sa doli në pension. Një jetë
e mbushur plot vrull, ëndrra, dëshira,

pengesa që asgjë nuk është arritur lehtë.
Tetë vjet shërbimi në ishullin e Sazanit
nuk ishin pak për një kuadër ushtarak
njezetedy vjeçar.
Në këtë botim kujtimet e mbresat autori nuk i shkëput nga familja, prindërit.
Ai përshkruan rrugën e tij në sfondin
real të ngjarjeve që zinin vend në jetën e
shoqërisë. Atë e kanë përcjellë në gjithë
fëmijërinë e tij pasojat e luftës, djega e
shtëpive nga pushtuesi, skamja dhe
mungesa e ushqimit, sëmundjet e pamundësitë për të plotësuar minimumin
e nevojave për ushqim e argëtim.
E gjithë kjo rrugë e bente atë më të
fortë, më të aftë dhe të zotin të përballonte në të ardhmen vështirësi të tjera.
Autori shkruan ato që ka jetuar, ato
që mban mend dhe është i sigurtë. Ai
thekson se nuk është mbështetur në
thënjet dhe tregimet e të tjerve, por kryesisht ato që ka jetuar vetë dhe ka degjuar nga prindërit. Ai shkruan me hollësi për përpjekjet e tyre për të siguruar
një jetesë normale për fëmijët sidomos
për nënën e tij, Zejnebe, kujdesin që ajo
tregon për mirërritjen e fëmijëve,përpjekjet e pafund për të plotësuar nevojat
e domosdoshme si një burrë i vërtetë,
dëshmon Halimi.
Kushdo që lexon këtë libër gjen pjesë
nga jeta dhe veshtirësitë që ka hasur. Ky
krijim është një pasqyrë e jetës ne fshatin e zonës jugore të vendit.
Halimi shkruan me dashuri si çdo
bir për prindërit e vet, për përpjekjet e
tyre për të përballuar fukarallëkun e
pllakosur nga pasojat e luftës dhe fëmijët e shumtë: tetë djem dhe një vajzë të
cilët të gjithë kërkonin të ushqeheshin.
Më ka bërë përshtypje përshkrimi që
i ka bërë natyrës. Zaten çdo autor nuk e
shkëput krijimin nga relievi, nga bukuritë e natyrës sidomos të trevës tonë…
Mali i Lungarasë zbret ëmbël,duke krijuar një kurorë mahnitëse plot gjelbërim
që shtrihet deri te Fusha e begatë e Kadiut. Ndërsa përballë Karaburuni, Sazani dhe Gjiri kaltëror i Vlorës…
Halim Shabani shkruan me mall
dhe dashuri për banorët e kësaj treve,
që shquhen si punëtorë, të ndershçm,
bujarë e mikpritës. Midis tyre ka pa-

sur patriotë, trima dhe të mënçur. Ata
kanë refuzuar çdo sundues që në kohën
e pushtimit turk dhe në periudhat e
mëvonëshme kanë luftuar për liri, si
Alem Mehmeti, Tahir Hoxha, Ibrahim
Shyti dhe me vonë djemtë idealist Sinan
Gjoni, Fejzo Gjomemo, Shyqyri Alimerko

Arbëreshët festojnë ﬁtoren e
Skënderbeut për herë të parë në Krujë
Arbëreshët e Italisë, kanë ardhur për herë të parë në
Kruje, që të festojnë 550-vjetorin e tores së Skënderbeut.
Manifestimet lidhen me toren e Skënderbeut mbi ushtrinë Osmane të udhëhequr nga Ballaban Pashe Badera.
Fitorja e Skënderbeut daton më 24 prill të vitit 1467.
Dy komuna arbëreshe nga Italia, Frashineto e Çivita kanë ardhur në Kruje të përfaqësuara nga 58 burra,
djem, gra, vajza, e fëmijë të veshur me kostume. Arbëreshët prej 550- vjetësh e kanë kujtuar këtë festë të
lavdishme me ‘Vallen e Fitores’.
Aktiviteti është mundësuar nga shoqata “Foleja kombëtare” e drejtuar nga Elida Jorgoni, e cila ka shprehur
dëshirën që Vallja arbëreshe e tores të kthehet në një
traditë të përvitshme edhe në Shqipëri.
Pas programit artistik Arbëreshët vizituan Varrin e
heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Emocionet
e tyre nuk kanë ku

etj. Ata e kthyen fshatin në një kështjelle të rezistencës anti-fashiste ku mbi
90 djem dhe vajza ranë në luftën për liri,
midis tyre 4 heronj. Bashkë-krahinasit
e kësaj treve pësuan të njëjtin zhgënjim,
si gjithë vendi për një jetë të lumtur dhe
begati.
Rruga e zgjedhur per të arritur majat
e lumturisë mbeti një ëndërr e parealizuar. Kjo ish befasuase, sidomos për
fshatin tonë, që kish dhënë një kontibut
të pallogaritur, duke përballuar katër
operacione pushtuese dhe djegien e
plotë te fshatit, të cilët nuk morën asnjë
dëmshpërblim nga shteti.
Autori ndalet në këtë periudhë duke
e lidhur me hallet dhe shqetësimet qe
i ndodhën në familjen e tij. Një vëlla u
vra nga banditët që donin t’i shkatërronin atë pak ekonomi që e patën venë me
shumë mundime.
Përsëri autori shpreh besimin se do
të vijë një ditë që bashkëfshatarët tonë
do të kthejnë kokën pas dhe nuk do të
harrojnë fshatin dhe njerëzit e mirë të
tij. Ai e mbyll librin ..”se djemtë e fshatit
tone e ndiejnë veten të pandarë. Ecin në
rrugica, pijnë ujë ne burimet e Izvorit
dhe çamallen me vendlindjen tonë”.
*Ish skënderbegas i vitit 1945
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NDERIM KËNGËTARIT TË PAPËRSËRITSHËM
TË DURRËSIT QEMAL KERTUSHA
SHPENDI TOPOLLAJ

Ajo ndodhia me Enriko Karuzon, i
cili duke kënduar në një nga dhomat
e tij, bënte me atë zërin e tij hyjnor, që
bojaxhinjtë të cilët kishin shkuar për
t`i lyer shtëpinë, të ndërprisnin punën,
gjë që e detyroi përgjegjësin e tyre që t`i
lutej tenorit të madh që ta linte këngën,
pasi në të kundërtën punëtorët nuk do
ta mbaronin kurrë detyrën për të cilin kishin shkuar, ngjiste edhe me ne,
skënderbegasit e vitit 1962 që pasi i
kishim dëgjuar duke mbajtur frymën,
këngët e Karuzos tonë, Qemal Kërtusha, në Festivalin e parë të Këngës në
Radio, “Fëmija i parë”, “Mos më qorto”,
“Vashëzo”, t`i përsërisnim ato në kor,
kudo që të ndodheshim; në rresht, në
sheshe, në klasa a në fjetore. Ishin
melodi të hareshme, të interpretuara nga një zë që dukej se zbriste nga
qielli, ishin tinguj plot jetë e dritë që
përhapnin gëzim, ishte me një fjalë,
një muzikë e denjë për fjalët që Listi
tha për veprën e Shopenit …”avull
dashurie, trëndal dimri, magji e bërë
realitet, ëndërr që hyn në jetë, nga një
derë e mrekullueshme.”
Po ku mund ta dija unë atëherë,
se fati do të na bënte miq të mirë me
këtë njeri që poeti Muharrem Gazioni
e quan “Pranverë e pavdekshme”, që
si për një koinçidencë të këndëshme,
edhe emri i tij që rrjedh nga arabishtja
do të thotë Përsosmëri. Dhe pa qënë
nevoja të qëmtojmë eufemizma, duhet
thënë se aq e madhe ishte kjo përsosmëri te ky artist dhe aq sugjestionues
ishte (dhe vazhdon të jetë) zëri i tij, sa
kur ndodhesha një herë në Prishtinë
dhe u njoha me disa miq të rinj, njëri
prej tyre, kur mësoi se vija nga Durrësi, me një farë naiviteti të sinqertë, më
pyeti: - A e ke parë ndonjëherë Qemal
Kërtushën?
Identikimin e qytetit tonë me këtë
këngëtar me personalitet të rrallë, unë
e kam ndeshur edhe herë të tjera.
Kështu, duke lexuar një shkrim tek
gazeta “Dita” kushtuar të ndjerit ocer Haki Shaba, të rënë në krye të
detyrës, artikullshkruesi, tregon se
të ulur në një lartësi të Karaburunit,
prej nga dukeshin si nëpër mjegull
kodrat e qytetit tonë, Hakiu që detyra
e kishte penguar të vinte në shtëpi
prej një kohe të gjatë, i përmalluar u
shpreh me fjalë zemre: - “Shikoje, shikoje Durrësin tim. Sa afër duket, por
sa larg që është. Ku je o Qemal Kërtusha, bilbil i këngës durrsake. Kur do
të vijë ajo ditë që të të dëgjoj sërishmi
nga afër…”
I lindur më 27 tetor të vitit 1931,
kur ende ishte fëmijë, Qemali, me
bukurinë e zërit të tij, tërheq vëmendjen e kompozitorit të njohur dhe aq të
apasionuar, Pjetër Dungut dhe shumë
shpejt inkuadrohet në lëvizjen amatore të qytetit, gjersa në vitin 1948
bëhet pjestar i larmonisë shqiptare
në Tiranë. Duke vlerësuar mundësitë
dhe perspektivat e tij, tre vjet më pas,
e merr në gjirin e tij Ansambli i Ushtrisë. Për dy vjet me radhë, Qemali i
bindur në nevojën e shkollimit, studion kanto nën drejtimin e Artistes së
Popullit, Mjeshtre e Madhe e Punës,
Marie Kraja, këngëtare dhe pedagoge
e shquar, bijë e Kosovës që i kishte
kryer studimet në Konservatorin e
Gracit në Austri. Kjo periudhë i ka
shërbyer Qemalit edhe për të njohur
dhe për t`u miqësuar me shumicën
e personaliteteve të kulturës tonë,
nga përvoja e të cilëve ai ka përtuar
mjaft, duke ruajtur njëkohësisht individualitetin e tij artistik.
Në vitin 1953, tashmë shumë më
i kompletuar, ai kthehet në Durrsin
e tij, atje ku e thërriste zëri i bilbilit
që këndonte i vetmuar natën në vetmi, sipas romancës së paharruar që
ai e kishte kënduar, para se të largohej në kryeqytet. Këtu, për nevoja

e teatrit, ai aktivizohet si aktor. Me
kohë, buçima e zërit të tij, si e dalë
nga ndonjë përrua i Parajsës, i mbuloi me vellon e harresës rolet që ai
luajti, deri në vitin 1960, por është
vendi të sjellim ndër mend Anuçkinin tek komedia “Martesa” e Gogolit,
Leandrin tek “Dredhitë e Skapenit” ,
Taqin tek drama “Mbrapa mureve” të
Kolë Jakovës etj.
Por kur u formua estrada profesioniste, luhatja mes këngës dhe
aktrimit kishte marrë fund dhe Qemali emërohet këngëtar profesionist.
Tani ai kishte parë dhe e kishin parë
shumë.
I papërtuar dhe i kudo gjendur,
pra gjithmonë i gatshëm për të komunikuar me spektatorët, ai merr pjesë
në shumë koncerte, anë e mbanë
Shqipërisë. Duke pasur një diapazon të gjerë dhe aftësi të spikatura
vokale, Qemal Kërtusha, gjithmonë
duke zotëruar skenën dhe sallën e
mbushur plot e përplot, prezantohet
në shumë gjini muzikore. Repertori i
tij tani përfshin muzikën popullore,
atë të lehtë, këngët partizane, kantata, marrshe e deri arie operash, duke
shtuar fjalët e tij tek “Intervista” se
“Këngën italiane e sidomos atë napolitane, i kam dashur shumë, dhe
i kam kënduar. Edhe sot ndjehem
mirë në interpretimin e tyre brënda
vetes”. “Granada”, “Lazzarela”, “E la
barca torna sola”, “Firenze stanotte
sei bella” dhe “Binaria”, e rreshtojnë
atë pa frikë, në krah të emërmëdhenjve Claudio Vila, Luciano Taioli, Domenico Modugno etj.
Këngëtar me prol të pa diskutueshëm, Qemali është pjesëmarrës dhe
tues çmimesh në 17 Festivale të
Këngës në RTV, çka çvleftëson dhe
bën të duket i tepërt ç`do koment.
Çmime të para, Qemali meriton edhe
në të gjitha festivalet që organizon
Pallati i kulturës “Aleksandër Moisiu”.
Duke qënë i ndërgjegjshëm për
nivelin e lartë ku kishte mbërritur,
ai në vitin 1963 realizon një koncert
recital, i pari në ato vite, me këngët
e festivaleve, duke korrur sukses të
jashtëzakonshëm dhe simpatinë e
spektatorëve në të gjitha qytetet e
vendit tonë.
Gjatë kësaj periudhe Qemali është
tues i medaljeve të arta në takimet
e rëndësishme të këngëtarëve të estradave më të mira, në Shkodër, Tiranë e Peshkopi, respektivisht në
vitet 1960, 1966 dhe 1970. Qemali

ka marrë pjesë edhe në operën “Bijt
e Skënderbeut” që u vu në skenë nga
pallati ynë i Kulturës në vitin 1968,
vit i shënuar për të pasi, ju akordua titulli “Artist i Merituar”, përveç
medaljes dhe urdhërit të punës që i
ka akorduar Presidiumi i Kuvendit
Popullor.
Suksese të njëpasnjëshme e kanë
shoqëruar Qemal Kërtushën edhe në
skenat e shumë vendeve të tjera në
tre kontinente. Mbresëlënës ka qënë
turneu gjashtë mujor në Kinë, Kore,
Mongoli, Vjetnam dhe Bashkimin
e atëhershëm Sovjetik. Vitalitetin e
larminë e muzikës shqiptare, ai së
bashku me artistë të tjerë virtuozë
të Ansamblit shtetëror të këngëve
dhe valleve, e kanë paraqitur më se
denjësisht edhe në Rumani, Bullgari,
Turqi, Algjeri, Marok e Egjipt.
Në vitin 1974, në përbërje të Ansamblit “Durrësi”, ai jep shfaqje që
ngritën peshë spektatorët, në Kosovë,
Maqedoni e Mal të Zi. Duke folur për
këtë eveniment, gazetari, poeti, muzikanti dhe atdhetari Jusuf Gërvalla,
i vrarë pabesisht në vitin 1982 nga
UDB - ja shkruante se kur në podium shfaqeshe Artisti i Merituar Qemal Kërtusha, i njohur prej tyre, më
tepër se dhjetë minuta e gjithë salla
brohoriste pa u ndalur.
Në karrierën artistike të Qemalit, vlen të përmëndet se ai ka interpretuar role të një vështirësie jo të
vogël, në disa opereta, si “Miqësia” e
P. Dungut dhe E. Marës, “Agimi” i E.
Marës, “Era e lirë” e Dunajevskit dhe
“Princesha e Çardashit” e Kalmanit.
Kur erdhën në vendin tonë, pas ngjarjeve të vitit 1956, disa specialistë
hungarezë dhe panë Qemalin në rolin
e Edvinit, aq shumë u befasuan nga
ai, sa të entuziazmuar, i kërkuan që
ai të luajë me trupën e tyre në Hungari.
Sukseset e bujshme të Qemal Kërtushës, gazetat e asaj kohe i kanë
ndjekur hap pas hapi. I kulturuari
Javer Malo, pas një koncerti recital që
ai dha në Tiranë, shkruante: “Duke
blerë biletën, spektatori u nis për në
sallën e teatrit të estradës më tepër
për të dëgjuar këngëtarin e njohur Qemal Kërtusha dhe s`u gabua; ky artist me zgjedhjen që kishte bërë repertorit të këngëve, me një interpretim të
shkëlqyer, me një mimikë dhe plastik
të rrallë dhe me një komunikim të
përkryer me publikun, bëri që salla të
ushtinte nga publiku.”
Qemal Kërtusha, siç pohon edhe në

intervistën që i ka dhënë gazetares së
mirënjohur Kozeta Mamaqi, ka dalë
në pension i rrethuar nga heshtja, në
vitin 1982. Por asgjë nuk ndryshoi te
ky artist nga zëri prej bilbili dhe zelli për të kënduar. Sa për ilustrim, po
ndalem te vlerësimi që i bën atij gazeta “Republika” në Fest Folkun e vitit
2000: “ Gurët dhe sokakët, tashmë të
zgjuar, duket se sot kanë qënë dëshmitarët dhe spektatorët më fatlumë, në
zbritjen dhe takimin mes Bukuroshes
Durrsake dhe Argjirosë legjendare, në
sofrën e madhe të këngës. Dhe legjenda vazhdon më tej. Ky është Artisti i
Merituar Qemal Kërtusha. Pjesëmarrës i disa festivaleve, si i ftuar i nderit
dhe si një specialist i njohur i muzikës e këngës qytetare durrsake, ku i
është dashur të vlerësojë të tjerët, sot
ka qënë ai që ka marrë vlerësimet nga
juria dhe spektatorët.”
Dhe ku nuk e gjen Mjeshrin e madh
Qemal Kërtusha; që nga rrugicat që i
zgjojnë aq kujtime e për të cilat thotë:
“Kur kaloj nëpër këto rrugica…më
duket sikur dëgjoj zërin tim të fëmijërisë, ndjehem me ndonjë pikë loti në
sy, këndoj nën zë me rrugicat e mia
të dashura” e deri mes fëmijëve, shoqatave, veteranëve të luftës e të punës
dhe mjedise intime shoqërore. Ai nuk
njeh mplakje, siç nuk njeh dhe ndonjë
interes. Një ditë kur njëri nga shokët
tanë e pyeti pa të keq, në tonte gjë
nga këto aktivitete, ai me të qeshur u
përgjigj me fjalët e Listit, kur i kishin
bërë të njëjtën pyetje: “Bankjerët dhe
afaristët bëjnë para, kurse unë bëj
muzikë”.
Me këtë shpirt të madh, me një repertor prej qindra e qindra këngësh,
njëra më e bukur se tjetra dhe me një
pjesëmarrje si pak kush, në qindra
e qindra koncerte, njëri më mbresë
lënës se tjetri, Qemal Kërtusha, me
atë thjeshtësinë tipike dhe me respektin e vëmëndjen që tregon për këdo, ka
tuar zemrat e njerëzve anë e mbanë
Shqipërisë, dhe veçanërisht në qytetin
tonë.
Ne i detyrohemi shumë këtij artisti që jo vetëm u ka dhënë jetë dhe
kuptimin e vërtetë fjalëve, “Të falem o
i bukuri Durrës”, fjalë që i ka pasur
gjithmonë si laitmotiv, por edhe na ka
bërë të ndihemi akoma më krenar për
qytetin tonë.
Koha do ndjekë rrjedhën e saj, pa
dashur që t`ja dijë për dëshirat tona.
Vitet do të zëvëndësojnë natyrshëm
njeri - tjetrin. Por Qemali do të mbesë
në kujtesën e brezave, si shembulli më
tipik i arritjes së suksesit, duke i qëndruar besnik traditës së shkëlqyer të
këngës monumentale të popullit tonë,
pa e shëmtuar e bastarduar atë me
shtrëmbërime e përçudnime absurde
e krejt të panevojshme. Ai do të ketë
privilegjin e lakmuar nga kushdo, që
dikur të përsërisë fjalët që gjeniu Paganin i tha armikut të tij, kardinalit Kafarel: “Unë po vdes i qetë, sepse
tingujt e violinës time do të dëgjohen
edhe kur unë nuk do të jetoj më”.
Me artistët e vërtetë ndodhin çudira: magjia bëhet realitet, ëndrra hyn
në jetë nga një derë e mrekullueshme.
Dhe ashtu siç ngjau me Orfeun mitologjik që Pindari e quante babain e
këngës edhe zëri i Qemal Kërtushës
do të jehojë “Për midis pazarit të
Durrësit”, do përplaset në muret e
lashta të kalasë, do dredhojë nëpër
rrugicat e qytetit për të cilat ai një herë
e një kohë lotonte, do marrë rrugën
për Shijak e kudo nëpër Shqipëri dhe
pastaj do të tretet diku larg me valët
e detit, duke u ngjallur shpresë marinarëve dhe duke e detyruar kapidanin
djalë të ri, të marrë dylbitë e të shikojë.
Por ai, përveç një imazhi gati qiellor,
nuk ka për të parë gjë tjetër, pasi me
kohë Pjetër Dungu e kishte parathënë:
“Natën bilbili këndon në vetmi”.
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FOTOREPORTAZH

GJENERAL PARLLAKU FESTON
DITËLINDJEN E 98-të

D

uke nderuar Gjeneral Parllakun, Këshilli i Qarkut Tiranë nderon të gjithë brezin që bëri luftën antifashiste dhe
dërgon një mesazh të rëndësishëm
dhe të qartë, mesazhin se shteti
demokratik vlerëson luftën e drejtë të rinisë dhe të popullit shqiptar kundër pushtuesve nazifashistë
gjatë Luftës së II-të Botërore, luftë
që shprehte një kontribut shumë
të madh në raport me popullsinë
në aleancën antifashiste, që e renditi vendin tonë në krahun e timtarëve.
Në këtë 98-vjetor të ditëlindjes së
tij, Këshilli i qarkut Tiranë e nderoi
me Titullin “Mirënjohje” dhe këtë titull ai e vlerëson si ndër të më të
çmuarit.
Ai e meriton këtë Mirënjohje.
Gjeneral Rrahmani ja doli mbi të
gjitha furtunat e jetës, doli timtar
nga lufta antifashiste, doli gjallë
nga burgu komunist, doli timtar
në luftën për pavarësinë e Kosovës
dhe sot është gjenerali më i vjetër,
por me mendje të re që mbështeti
anëtarësimin e Shqipërisë dhe të
ushtrisë shqiptare në NATO dhe që
mbështet fuqimisht proceset e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin
Europian.

Sigurisht për një njeri që është
memoria historike e kombit, lavdia
e tij, nderi dhe krenaria e kombit,
mund të shkruhet shumë, mund

të bëhen lma e dokumentarë pa
mbarim. Jeta dhe vepra e tij nuk
janë thjesht një biogra tërheqëse,
që për një biograf a shkrimtar do të

qe një grishje për fantazinë. Është
më shumë se kaq. Është një dëshmi për kohën që kemi lënë pas, për
një kohë tepër të gjatë, si dhe jeta e
Heroi të Popullit e Nderit të Kombit,
që nga 17 Prilli i këtij viti erdhi
midis nesh me barrën e ‘98 viteve
të tij, që si rrallëkush, i mbart me
freskinë zike, me mprehtësinë e
gjykimit, me fjalën që nuk bie përdhe, me gjallërinë dhe energjinë e
një burri shteti. Qofsh edhe për
shumë vite të tjera siç të njohim e
të shohim sot, Gjeneral Rrahman
Parllaku!

