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demokratike e të shtetit ligjor, e forcuan 
karakterin e tij.
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Kryetari i Org.Veteranëve të LANÇ të Kosovës, Zija Mulhaxha dhe 
dhjetra personalitete të politikës, artit e kulturës nga Tirana, Prishti-
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Gjeneral Rrahman Parllaku 
mbetet mbi të gjithë një hero i 
gjallë dhe krenari e qytetit. Me 

rastin e 100-vjetorit të lindjes, Bashkia 
e Tiranës e ka nderuar atë me titullin 
“Simbol i qytetit të Tiranës”, një nga  g-
urat emblematike të Luftës Antifashiste 
Nacional Çlirimtare, që s doi edhe reg-
jimin e diktaturës komuniste.

Titulli iu dorëzua nga kryetari i Bash-
kisë së Tiranës, Erion Veliaj, më 15 prill 
2019, i cili e vlerësoi gjeneral Parllakun 
si simbol i gjallë i kujtesës patriotike, 
qytetare dhe historike.

“Bashkia Tiranë i jep certi katën 
për titullin “Simbol i qytetit të Tiranës” 
z. Rrahman Parllaku, me motivacionin 
“patriot që luftoi fashizmin,  gurë em-
blematike e Luftës Antifashiste Nacional 
Çlirimtare, gjenerali që s doi regjimin e 
diktaturës komuniste, dhe Hero i Popul-
lit, titull që diktatura komuniste ia hoqi, 
por historia ia përjetësoi. Ndaj, qyteti i 
Tiranës, që sapo ka hyrë në vitin jubi-
lar të 100-vjetorit të shpalljes Kryeqytet 
i Shqipërisë, ka krenarinë që t’i japë ti-
tullin e nderit “Simbol i Qytetit” bash-

tar), në 100-vjetorin e lindjes të gjeneral 
Parllakut,  botoi librin e tij me kujtime, 
re eksione dhe artikuj “Një shekull në 
memorie’’. Libri  hapet me parathënien e 
Dr. Hajri Mandrit. Ky botim vjen pas li-
brave me kujtime “Mirënjohje  familjeve  
vlonjate që më  mbajtën si birin e tyre” 
dhe “Kosova ëndrra e jetës  sime” si dhe 
monogra së “Rrahman Parllaku, gjener-
ali që s doi kohërat” të bashkëautorëve 
Halil Rama e Sakip  Cami.

Me datë 19 shkurt 2019 në hollin 
e promovimeve të UET (UETPRESS) u 
prezantua libri, ku  mori pjesë autori, 
gjenerali 100 vjeçar Rrahman Parllaku, 
që mori dy plagë në luftë, një në Vlorë 
dhe një në Kosovë, gjenerali që dre-
jtoi Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë 
Shqiptare, njeriu që diktatura e burgosi 
për 17 vjet në burgun e Burrelit, njeriu që 
me dinjitet drejton OBVL.

Morën pjesë gjithashtu pedagogë, stu-
dentë të UET, veteranë, pasardhës vet-
erani etj. Promovimin e hapi drejtuesi i 
këtij universiteti, publicisti i njohur Henri 
Çili, i cili në fjalën e tij tha se e ndjente 
vehten me fat që ndodhej në krah të një 
gjenerali të tillë që s doi kohërat dhe po 
hyn në shekullin e dytë të jetës së tij, që 
me mendje të kthjellët po boton kujtimet 

Kryebashkiaku i kryeqytetit nderon gjeneral Parllakun me titullin “Simbol i qytetit të Tiranës” 

Veliaj: Parllaku, simbol i gjallë i 
kujtesës patriotike, qytetare dhe historike
• Gjeneral Parllaku 
nderohet me titullin 
“Simbol i qytetit të Ti-
ranës” , si patriot që luftoi 
fashizmin, si fi gurë em-
blematike e Luftës Anti-
fashiste Nacional Çlir-
imtare dhe si gjenerali që 
sfi doi regjimin e diktat-
urës komuniste

këmoshatarit të saj shekullor, i cili për 
kontributin e tij është kthyer në simbol 
të gjallë të kujtesës patriotike, qytetare 
dhe historike”, u shpreh Veliaj.

Gjenerali Rrahman Parllaku është 
ndër të paktët partizanë që jetojnë dhe 
dëshmojnë histori të tre kohëve, të par-
tizanit e luftëtarit antifashist, heroit 
e komandantit ushtarak dhe atë të 
persekutimit komunist. Veliaj u shpreh 
se gjeneral Parllaku është simboli i 
njerëzve që pavarësisht sakri cave, ka 
dhuruar vetëm dashuri dhe mirësi. “Si 
djalë i ri që je, vetëm 100 vjeç, them se 
i bën nder qytetit tonë të të shpallim 
simbol të Tiranës. 

E bëjmë këtë respekt me mirënjohje 
nga të gjithë qytetarët, të majtë të djath-
të, nga i gjithë Këshilli Bashkiak. Duhet 
të kuptojmë se në historinë e këtij ven-
di edhe të mirat, por edhe të këqijat, ia 
kemi bërë vetë njëri-tjetrit. Edhe i kemi 
ngritur njerëzit që kanë sakri kuar, 
edhe i kemi ulur, por ja ku jemi prapë 
sot në këmbë. Si njeri që s’ka njohur 

kurrë urrejtje, pavarësisht ç’ke kaluar 
në jetë, dhe ke dhënë vetëm dashuri e 
mirësi, e kemi për nder të të kemi sim-
bol të Tiranës”, deklaroi Veliaj.

Heroi i Popullit dhe Nderi i Kombit, 
Rrahman Parllaku kujtoi betejat në 
luftën për çlirimin e Tiranës, ndërsa 
theksoi në këtë 100-vjetor të tij se jeta 
është e këndshme me të mirat e të këqi-
jat e saj. Ai shprehu mirënjohjen ndaj 
kryebashkiakut Veliaj për këtë vlerësim 
që i bëhet në përvjetorin e lindjes.

“Në Tiranë kam ardhur me Brigadën 

e III-të dhe luftova një muaj e gjysmë. 
Kemi bërë 22 aksione brenda qytetit, 
komandën e kishim në Priskë. Kur ku-
jtoj këto ngjarje, ato baticat e zbaticat 
e mia në jetë, them që jetova. Jeta nuk 
është siç thonë: hyra këtu e dola atje. 
Jeta është e këndshme, me të mirat e të 
këqijat e saj. 

Edhe nga të këqijat, edhe nga burgu, 
mësova diçka. Njeriu mëson edhe nga 
vuajtjet, jo vetëm nga të mirat; mëson 
edhe nga të këqijat. Ju faleminderit për 
nderimin”, tha Parllaku.

UETPRESS prezanton  librin e gjeneral Parllakut “NJË SHEKULL  NË MEMORIE”
dhe re eksionet e tij që janë një pasu-
ri e vyer për mbarë brezat.  Për vlerat e 
librit si dhe jetën e kontributin e gjeneral 
Parllakut, foli edhe Prof.Dr.Nevila Nika, 
rektore e UET. Gazetarja  Alda Bardhy-
li  që moderonte  këtë promovim ja dha 
fjalën redaktorit të librit publicistit Halil 
Rama. Z. Rama në fjalën e tij theksoi se 
jeta e këtij gjenerali legjendar ishte një 
kalvar i gjatë lodhjesh e mundimesh që 
nga lufta deri tek burgu i diktaturës. Si 
biograf i këtij  njeriu që jetoi tre epoka 
ndjehej i privilegjuar  dhe me fat. Piktori 
kuksia  Alajdin Tabaku, përveç dy por-
treteve në vaj për gjeneralin në luftë dhe 
gjeneralin sot,  ka dërguar në ekspozitën 
që ka hapur këto ditë në Tiranë edhe një 
tabllo për komandantin e Divizionit të 
V në Kosovë.- E tërhoqa këtë tabllo nga 
ekspozita për t’ja dhuruar Gjeneralit,  në 
100 vjetorin e tij,  tha Alajdini.Recensen-
ti i librit, gazetari ushtarak  Sakip Cami, 
në fjalën e tij, përveç vlerave të librit foli 
edhe për njohjen dhe lidhjet që kishte me 
gjeneralin që nga viti 1972. Edhe babai 
im, tha  Z. Cami     ka qenë partizan dhe 
ushtarak  bashkë me  gjeneralin. 

Diskutimet vazhduan të lira  edhe 
gjatë  koktejit  të organizuar  me  këtë 
rast.

Universiteti  Europian i Tiranës (UET) 
me mbështetjen e OBVL (Organizatës së 
Bashkuar të Veteranëve të Popullit Shqip-
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Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Ilir 
Meta i uroi më 17 prill 2019 ditëlindjen 
e 100-të “Heroit të Popullit”, veteranit të 
Luftës Nacional-Çlirimtare dhe të përnd-
jekurit politik gjatë diktaturës komuniste, 
Gjeneral Rrahman Parllakut, nëpërmjet 
një ceremonie të veçantë të zhvilluar në 
Sallën “Skënderbeu” të institucionit të 
kreut të shtetit shqiptar.

Duke iu drejtuar të pranishmëve të 
shumtë, veteranëve të Luftës kundër 
pushtuesve nazi-fashistë nga Shqipëria 
dhe Kosova, familjarëve, miqve e 
dashamirësve të Gjeneral Parllakut, 
Presidenti Meta u shpreh:

“Për mua si President i Republikës, 
është një rast fatlum dhe unik, krejt i 
veçantë dhe emocionues padyshim, që 
në selinë e Presidentit të Republikës të 
organizoj sot kremtimin e një jubileu të 
artë, të 100-vjetorit të lindjes së Heroit 
të gjallë Rrahman Parllaku.

Festojmë 100 vjetorin e partizanit 
 timtar, të komandantit dhe gjeneral-
it, por edhe të mbijetuarit të një brezi 
sakri cash e privacionesh të jashtëza-
konshme, që na vjen sot si dëshmi-
tar me një shekull jetë, si monument i 
thënies lapidar: “Rrno për me tregue!”

Sot, ju Gjeneral Parllaku mbushni 
plot një shekull, një jetë e lavdishme 
në tri epoka; partizan dhe komandant 
legjendar antifashist; qëndrestar i burg-
jeve komuniste, si dhe një veteran me 
‘arsye dhe zë të kthjellët’ në mbështetje 
të demokratizimit të vendit pas viteve 
1990. I ngjizur në urtinë e odave lum-
jane dhe i burrëruar në Labëri, përgjatë 
100 viteve mbeteni “dëshmitar i gjallë” 
për të gjitha ngjarjet e një shekulli.

Rrallë gjen shembuj të personalite-
tit ku të jenë jetësuar në mënyrë kaq 
mjeshtërore vetitë e karakterit të një 
patrioti, të një ushtaraku të mençur, 
 snik, të ndershëm dhe patriot.

Të nderuar veteranë!
Miku ynë, Rrahman Parllaku, 

është i veçantë jo vetëm për moshën 
100-vjeçare, por sepse si shumë rrallë 
tjetër në udhëtimin e tij shekullor i ka 
jetuar të gjitha: mjerimin, varfërinë, 

Ing.Myfi t GUXHOLLI*

I nderuar Zoti President  i Republikës, 
Ilir Meta,
I nderuar Gjeneral Parllaku,
Të nderuar kolegë veteranë të LANÇ-it të 
Kosovës,
Miq, veteranë të OBVL dhe pasardhës…

Eshtë nder dhe privilegj për mua që të 
hap këtë takim festiv në nderim të Heroit 
të Popullit dhe Nderit të Kombit, kryetarit 
të Organizatës tonë të Bashkuar të Veter-
anëve të Luftës, gjeneral Rrahman Parl-
laku.

Sot ai mbush një shekull jetë. 
Gjeneral Parllaku, i cili ka lindur më 17 

prill 1999, në fshatin Novosej të Lumës, 
është i vetmi ish-drejtues i formacioneve 
të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare 

Ceremoni e veçantë  në Sallën “Skënderbeu” të institucionit të kreut të shtetit shqiptar

Presidenti i Republikës i uron 100-vjetorin 
e lindjes Gjeneral Rrahman Parllakut

• META: Festojmë 100 
vjetorin e partizanit fi tim-
tar, të komandantit dhe 
gjeneralit, por edhe të 
mbijetuarit të një brezi 
sakrifi cash e privacionesh 
të jashtëzakonshme, që na 
vjen sot si dëshmitar me 
një shekull jetë, si mon-
ument i thënies lapidar: 
“Rrno për me tregue!”

luftën, paqen, fuqinë e pushtetit dhe 
persekutimin e pamëshirshëm të reg-
jimit totalitar. Rrugëtimin 100-vjeçar, 
Gjenerali Parllaku e ka përshkruar 
përmes fjalës e veprës së tij, duke mbe-
tur një monument e pasuri kombëtare e 
pa eksploruar plotësisht.

Ne nderohemi me ty Gjeneral! Pasi, 
në jetën dhe veprën tuaj janë ulur këm-
bëkryq urtësia e burrit të malësisë, 
trimëria, shpirti i lirisë dhe atdhedashu-
ria e luftëtarit antifashist dhe e koman-
dantit partizan, si dhe angazhimi qytet-
ar plot përkushtim. Si uji i kristaltë i 
lumit të bjeshkës ka rrjedhur jeta e këtij 
njeriu që s doi kohët dhe regjimet, me 
përkushtimin ndaj kombit, i pathye-

shëm në betejat që iu imponuan apo i 
zgjodhi që të bënte përgjatë 100 viteve.

Të dashur veteranë!
Dua ta përsëris, se duke festuar 100 

vjetorin e Parllakut, ne nderojmë me re-
spekt të gjithë brezin tuaj të lavdishëm, 
që bëri luftën antifashiste dhe shkroi 
një histori po aq të lavdishme për kom-
bin. Pas pak javësh, Europa do të festo-
jë 9 majin, ditën e  tores mbi fashizmin 
dhe ne jemi krenarë për kontributin e 
dhënë për këtë ngjarje të madhe.

Po këtë vit ne do festojmë 75-vjetorin 
e çlirimit të atdheut. Prandaj të gjithë 
ne, e kemi detyrim të nderojmë luftën e 
drejtë, sakri cat sublime dhe kontrib-
utet më shumë se modeste të popullit 

tonë gjatë Luftës së II Botërore.
I dashur Rrahman!
Sot ju mbushni plot 100 vjeç. Jeta 

dhe vepra juaj  et më fort se mijëra fjalë.
Gëzuar e jetofsh shekullin e dytë të 

jetës, me shëndet të plotë e me sa më 
shumë gëzime!”, – u shpreh Presidenti 
Meta gjatë fjalës së rastit.

Ceremoninë e 100-vjetorit të Gjen-
eral Parllakut e përshëndeti edhe zoti 
My t Guxholli, në emër të Organizatës 
së Bashkuar të Veteranëve të Luftës Na-
cional-Çlirimtare.

Më pas, për të pranishmit u shfaq do-
kumentari “Gjenerali që s doi kohërat”

Ndërsa Gjeneral Parllaku, u shpreh: 
“Ju falëminderit zoti President për or-
ganizimin e kësaj ceremonie të veçantë. 
Jetëgjatësia është sa privilegj, po aq 
edhe fatkeqësi, por unë jam krenar që 
gjatë këtyre 100 viteve kam punuar 
me përkushtim e devotshmëri për atd-
heun tim. Dy ngjarjet që për mua do të 
mbeten më të veçanta gjatë jetës sime 
janë padyshim çlirimi i Shqipërisë dhe 
pavarësia e Kosovës. Jam krenar që 
kam dhënë edhe unë kontributin tim 
për këto dy ngjarje të mëdha të kombit 
shqiptar”, – u shpreh ndër të tjera Gjen-
eral Parllaku.

Gjeneral Parllaku e drejton OBVL me përkushtim qytetar
dhe i Ushtrisë Shqiptare që ende jeton. 

Ai njihet si komandant i njësiteve gue-
rile të qytetit të Vlorës deri më 28 nëntor 
1943, dhe më pas si drejtues në brigadat 
e 3-të, 8-të dhe 12-të Sulmuese. 

Me çlirimin e Kosovës, më 22 nëntor, 
në qytetin e Pejës merr urdhrin e emërim-
it komandant i Divizionit të 5-të dhe u 
gradua kolonel. 

Nga 20 dhjetori i vitit 1944 deri në 
mars të vitit 1945, forcat e komanduara 
nga Parllaku në bashkëveprim me forcat 
jugosllave çliruan krahinën e Sanxhakut. 

Me ndërprerjen e luftimeve, forcat e Di-
vizionit të 5-të e të 6-të Sulmues u kthyen 
në Kosovë. 

Më 14 prill të vitit 1945, kur ndodhej 
në Mitrovicë, ai mori urdhrin e emërimit 
komisar i Korparmatës së 2-të në Berat. 

Më pas kryen funksione të pushte-
tit në qarkun e  Shkodrës dhe pasi 
kreu studimet në Akademinë e Shtabit 
të Përgjithshëm të Ushtrisë sovjetike 
“Voroshillov”  kreu me devotshëmri e 
përkushtim funksione të rëndësishme 
në Ushtri, deri zëvendës Ministrër i 
Mbrojtjes e zëvendësshef i shtabit të 
Përgjithshëm.

Parllaku, ka qenë zgjedhur deputet i 

Kukësit në Kuvendin Popullor për 7 leg-
jislatura rresht, që nga viti 1945 deri në 
vitin 1973. 

Por me gjithë kontributin dhe meritat e 
tij të padiskutueshme, Gjeneral Parllaku  
u arrestua dhe dënua nga ish nomenkla-
tura socialkomuniste për pjesëmarrje në 
të ashtuquajturin “puç ushtarak”,  me 
25 vjet heqje lirie, nga të cilat 16 vjet e tri 
muaj i vuajti në burg (nga dhjetori i vitit 
1974 deri më 17 mars të vitit 1991).

Në rekursin e bërë nga Parllaku, 
Gjykata e Kasacionit vendosi, më 20 kor-
rik të vitit 1994, prishjen e vendimit të 5 
nëntorit të vitit 1975 të Gjykatës Ushtar-
ake, që e cilësoi atë fajtor dhe pushimin e 
akuzave të mësipërme. 

Me dekretin Nr.8525, datë 
02.04.2014, Presidenti i Republikës i 
ka akorduar gjeneral Parllakut deko-
ratën “Nderi i Kombit”, me motivacionin: 
“Drejtues i talentuar i luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare dhe i Forcave të Ar-
matosura të Shqipërisë, qëndrestar i 
paepur në burgjet e diktaturës komu-
niste, veprimtar i rrallë në mbështet-
je të demokracisë, si dhe vendosjen e 
forcimin e shtetit ligjor”.

Gjeneral Parllaku, që nga vitit 1998 

drejton me përkushtim organizatën tonë 
të Bashkuar të Veteranëve të LANÇ-it, 
duke e bërë atë deri anëtare të denjë të 
Federatave Botërore e Europiane të Vet-
eranëve.

Organizata jonë e themeluar dhe dre-
jtuar deri në vitin 1998 nga Dr.Ymer 
Dishnica – Nderi i Kombit, gjatë këtyre 
dy dekadave të fundit që drejtohet nga 
gjeneral Parllaku ka shënuar një histori 
suksesi

I nderuar z.President Meta.
Në emër të Organizatës të Bashkuar të 

Veteranëve të LANÇ-it, ju shpreh mirën-
johjen më të thellë për nderimin që i bëni 
gjeneral Parllakut në këtë 100 vjetor të 
ditëlindjes së tij.

Ky nderim është parasëgjithash vlerë-
sim për sakri cat e popullit tonë për liri 
e pavarësi dhe e luftës tonë të lavdishme 
Antifashiste Nacionalçlirimtare, në të cilën 
gjenerali legjendar,  timtar i tri epokave 
,ishte një nga drejtuesit e strategët e saj.

Edhe njëherë Faleminderit.

*Fjala e nënkryetarit të OBVL, My t GUX-
HOLLI në pritjen që Presidenti i Repub-
likës, SHT Ilir Meta organizoi me rastin e 
100-vjetorit të lindjes të gjeneral Parllakut
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Gjeneral Rrahman Parllaku më 
17 prill 2019 mbushi 100 vjeç, 
ditëlindje e veçantë, e cila u 

festua me madhështi, me më shumë se 
400 miq e shokë, familjarë dhe bash-
këpunëtorë të shumtë përgjatë një jete 

Vlerësime maksimale për kontribu-
tin e gjeneral Parllakut bëri më pas 
edhe She  i Shtabit të Përgjithshëm 

të FA, gjeneral brigade Bardhyl Kollçaku.
Gjithashtu, gjatë ceremonisë festive, në 

takimin festiv në hotel “Tirana”, të pran-
ishëm ishin dhe përfaqësues të veteranëve 
të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të 
Kosovës. Veteranët e Kosovës e vlerësuan 
gjeneral Parllakun me “Dekoratën e Mirën-
johjes” për përkrahjen që ai i ka dhënë 
Kosovës që me çlirimin e saj në 1945, duke 
drejtuar Brigadën e Pestë, e cila avancoi 

Ish-Presidenti i Republikës Alfred 
Moisiu vlerësoi kontributin e gjeneral 
Parllakut, si gjatë luftës për çlirimin 
e Shqipërisë, ashtu edhe për bete-
jat për çlirimin e Kosovës. “Shqipëria 
nuk bëhej pa kontributin e njerëzve si 
Rrahman Parllaku dhe bashkëkohësve 
të tij. Ta ruajmë Shqipërinë me gjithë 
problemet që ka sepse kjo baltë është 

Presidenti i EUROSIG&INSIG, 
Z.Kadri Morina, si bashkëorganiza-
tor i veprimtarive festive ne nder të 
100-vjetorit të lindjes të Heroit të 
Popullit, gjeneral Rrahman Parllakut, 
përveçse se si sponsoor i botimit të dy 
monogra ve “Një legjendë në ku rin e 
dy kohëve” (para 5 vitesh) dhe  “Gjen-
erali që s doi kohërat” (prill 2019) dha 
një pritje të veçantë në PIAZZA RE-
SAURANT, për 250 të ftuarit në takim-

Ceremoni festive me 400 miq e të afërm të njeriut që kapërceu një shekull

Gjeneral Parllaku mbush 100 vjeç, fi lm 
për jetën në luftë, diktaturë e demokraci

• Presidentët Meta e Moisiu, Shefi  i Shtabit të Përgjithshëm të FA, gjeneral Bardhyl Kollçaku, zv/ministri 
i Mbrojtjes Petro Koçi, Kryetari i Org.Veteranëve të LANÇ të Kosovës, Zija Mulhaxha dhe dhjetra person-
alitete të politikës, artit e kulturës nga Tirana, Prishtina, Prizreni e Gjakova përshëndesin takimin festiv

Moisiu, vlerësim gjeneral Parllakut
më e ëmbël se mjalta. LANÇ-i është 
lufta e lavdishme. Lufta e Skëndet-
beut, Lufta e Dytë Botërore dhe lufta 
e UÇK-së janë tri luftëra ku shqiptarët 
luftuan për vetene  tyre dhe as për tur-
qit dhe as për Napoleonin, dhe I  tuan. 
Prandaj, luftën ta vlerësojmë siç duhet 
dhe të mos e përdhosim”, tha ndër të 
tjera ish-Presidenti Moisiu. 

PRITJE FESTIVE E VEÇANTË  NGA 
KADRI MORINA NË  PIAZZA RESTAURANT

in fesiv të mbrëmjes mbrësëlënëse të 
datës 17 prill 2019.

Miq të shumtë, akademikë, profe-
sorë, veteranë ngë Shqipëria, Prishti-
na, Gjakova e Prizreni si dhe dhjetra 
personalitete të artit e kulturës, ndër-
sa shijuan verërat, pijet e ndryshme 
e koktejlin mjaftë të pasur, uruan 
përzemërësisht gjeneral Parllakun: 
Edhe shumë vite të tjera të lumtura ne 
shekullin e ri të jetës tënde!

të mbushur me suksese dhe vuajtje. Në 
hotel “Tirana”, Organizata e Bashkuar e 
Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacio-
nalçlirimtare organizoi një aktivitet festiv, 
gjatë të cilit u shfaq dhe një dokumentar 
me skenar nga Xhelil Aliu, Halil Rama e 
Sakip Cami, me regji të Bajram Hoxhës, 
për këtë jetë të gjeneral Parllakut, të 
mbushur me aktivitet publik.

I intervistuar disa herë gjatë doku-
mentarit, gjeneral Parllaku nuk harron 
të vlerësojë Luftën Antifashiste Naciona-
lçlirimtare si pjesën më të rëndësishme 
të historisë së shtetit shqiptar, por me 
kujdesin që të mos vendoset shenja e 
barazisë mes kësaj lufte dhe regjimit ko-
munist që u vendos pas saj në Shqipëri. 
Vetë Parllaku ishte një nga viktimat që 
kaloi 20 vjet në burgjet e komunizmit si 
pjesë e grupit armiqësor të ushtrisë.

“Lufta Antifashiste Nacionalçlirim-
tare nuk ishte lufta më e lavdishme e 
popullit shqiptar, siç e thonë, sepse më 
e lavdishme ishte lufta e Skënderbeut 
dhe Lidhja Shqiptare e Prizrenit. LANÇ-i 
ishte një luftë e lavdishme. Bëjnë gabim 
ata që ngatërrojnë këtë luftë me komu-
nizmin. Luftën e bënë bijtë dhe bijat e 
nënave, nga 15 vjeç e lart, unë isha më 

i madhi i luftës, 20 vjeç. Prandaj, lufta 
nuk duhet mohuar kurrë”, u shpreh në 
dokumentar gjeneral Parllaku. Një pjesë 
interesante e dokumentarit ishte dhe 
një debat i gjeneralit me Lordin Robert-
son, ish-ministrin e Mbrojtjes së Bri-
tanisë së Madhe e më vonë dhe sekretar 
i Përgjithshëm i NATO-s.

Ishte periudha kur në Maqedoni, 
UÇK luftonte për të drejtat e shqiptarëve 
dhe shtetet perëndimore i cilësonin ata 
si terroristë. Me një ton të ashpër, në 
një nga takimet e Shoqatës Shqiptare të 
Atlantikut, ku prezent ishte dhe Lordi 
Robertson, gjeneral Parllaku i kërkoi që 
luftëtarët shqiptarë në Maqedoni të mos 
cilësohen terroristë, por luftëtarë të lir-
isë, pasi ata nuk kanë bërë genocid dhe 
nuk kanë vrarë civilë, por po luftojnë për 
të drejtat dhe liritë e tyre si pakicë shtet-
formuese.

Zv.ministri i Mbrojtjes, Petro Koçi, 
gjatë fjalës së tij përshëndetëse në këtë 
aktivitet festiv, u shpreh se gjatë periu-
dhës së demokracisë, gjeneral Parllaku 
është shembull i dinjitetit për t’i vlerësu-
ar ngjarjet me objektivitet dhe jo për të 
tjetërsuar të vërtetën sipas koniukturave 
politike.

ÇERTIFIKTATA MIRËNJOHJE, LULE, 
LIBRA DHE  DHURATA TË  SHUMTA 

SIMBOLIKE PË R GJENERAL PARLLAKUN

pas çlirimit të Shqipërisë në Kosovë. Po 
ashtu, edhe veteranët e LANÇ-it të Gja-
kovës vlerësuan Parllakun për kontributin 
e tij personal, duke marrë pjesë në luftimet 
që u zhvilluan për çlirimin e Gjakovës.

Kryetari i Organizatës të Veteranëve të 
LANÇ-it të Kosovës Zija Mulhaxha, duke 
folur për personalitetin e gjeneral Parlla-
kut vlerësoi veçanërisht kontributin e tij në 
luftën për çlirimin e Kosovës nga okupatori 
nazi-fashist si dhe mbështetjen që ai i dha 
UÇK-së e pavarësisë së Kosovës. Pikërisht 
për këtë kontribut të vyer ai i dhuroi Heroit 
të Popullit dhe Nderit të Kombit Rr.Parllaku 
një Çerti katë Mirënjohje.

Drejtori i Shtëpisë Botuese “Fan Noli” 
z.Rexhep Hida dhe përkthyesi Nikolla Su-
dar, i dhuruan gjeneral Parllakut vëllimin e 
parë të kryeveprës së shkrimtarit disident, 
Aleksandër Sollzhenjicin “ARKIPELAGU 
GULAG”. Po ashtu, Skënder Hoxha – 
kryetar i Organizatës së Veteranëve të 
LANÇ të Kosovës, Dega Gjakove, i dhu-
roi gjeneral Parllakut pikturen me pamje 
nga qyteti heroik i Gjakoves. Ndërsa Lek 
Hoxha, i biri i Heroit te Popullit Fadil Hox-
ha, ideator dhe organizator i Konferencës 
së Bujanit dhe bashkëpuntor i ngushtë i 
gjeneral Parllakut, i dhuroi atij pikturën  - 
punim i nënës së tij, Vahide Hoxha, ish 
kryetare e Org.Veteranëve të LANÇ të 
Kosoves. Mbresëlënëse qenë edhe dhura-
tat e veteranëve gjakovarë Shefqet Vokshi 
e Xhevat Koshi; Çert kata e Mirënjohjes 
nga Shoqata kombëtare e Ushtarakëve në 
rezervë, që iu dha Parllakut nga Presidenti 
i kësaj Shoqate z.Thoma Konduri, si dhe  
Çert kata e Mirënjohjes nga Drejtori I TV 
“Kukësi”, Lut  Meçka.
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HALIL RAMA  

(vijon nga fq.1

Jeta e këtij gjenerali, që është memo-
ria historike e kombit nis në Novosej të 
Kukësit, kur më 17 prill 1919 lindi një 
djalë që u quajt Rrahman Latif Parllaku. 
Me ato që bëri gjatë jetës, me zgjuarsinë 
dhe guximin e tij, duket sikur trashëgoi 
cilësitë e Ali Matës, një paraardhës shumë 
i pashëm nga ai  s, të cilin turqit e kërko-
nin me llagapin “Parllak”, që në turqisht 
do të thotë “i ndritshëm”.

Pas shkollës  llore që e kreu në 
Shishtavec, Rrahman Parllaku dety-
rohet ta lërë fshatin dhe të  llojë punë 
me babanë dhe vëllanë në profesionin e 
pastiçierit në Cakran të Mallakastrës, e 
më pas në Selenicë të Vlorës, ku u njoh 
me mjerimin dhe shtypjen e egër që u 
bëhej punëtorëve të minierës së bitumit.

Pushtimi i vendit nga Italia fash-
iste dhe shpirti patriotik i vlonjatëve, që 
e kishin ende të freskët epopenë e lav-
dishme të 1920-ës, si dhe plagët e gja-
kosura të Kosovës martire të shkëputur 
nga trupi i Shqipërisë mëmë, kalitën te 
djaloshi lumjan ndjenjën e revoltës dhe 
dëshirën për liri.

Ëmbëltorja “Selim Parllaku”, ose ëm-
bëltorja “Kosova” u bë qendër e orga-
nizimit të rezistencës antifashiste në Vlorë 
dhe “Krajli”, siç e kishte pseudonimin 
Rrahmani, punonte në lokal, pa dyshuar 
askush se merrej me veprimtari guerrile.

Që nga marsi 1942 e deri në dhjetor 
1943, “Krajli” ishte një nga udhëheqësit 
e njësiteve guerrile të qytetit të Vlorës. Më 
pas ai doli në mal, sepse kontributi i tij 
kërkohej në ballë të betejave për çlirim, 
ku u ngarkua me detyra të rëndësishme, 
të cilat i kreu me sukses.

Nis kështu rrugëtimi i gjatë i tij nëpër 
male e pyje, nga njëra zonë në tjetrën, nga 
Shqipëria e Jugut në Shqipërinë e Mesme 
e atë të Veriut, madje deri tutje për çlir-
imin e trojeve të vëllezërve kosovarë. Nga 
njëra betejë në tjetrën, në luftë e përpjekje 
të vazhdueshme përballë një armiku të 
egër, por edhe kushteve tepër të vështira 
të terrenit e të motit të ashpër, ai u kalit si 
një luftëtar e drejtues i zoti.

“LUFTË CIVILE ME PUSHTUESIN 
BRENDA NUK MUND TË KETË”
Gjenerali që luftoi fashizmin dhe s doi 

komunizmin, Hero i Popullit dhe një prej 
 gurave më qendrore dhe emblematike të 

Gjenerali që sfi doi kohërat
Luftës Antifashiste Nacional-Çlirimtare, 
në një intervistë për gazetën “SOT” hedh 
poshtë tezat antishqiptare të një të ash-
tuquajture “Luftë Civile”. Duke eviden-
tuar vlerat e Luftës Antifashiste Nacio-
nal-Çlirimtare të popullit shqiptar, luftë 
e lavdishme kjo që e radhiti Shqipërinë 
përkrah forcave aleate në Luftën e Dytë 
Botërore, Anglisë, SHBA-së dhe ish-Bash-
kimit Sovjetik, gjeneral Parllaku shprehet 
se kurrsesi nuk mund të ketë “Luftë Ci-
vile” në një vend të pushtuar nga të hua-
jt, siç ishin fashistët italianë dhe nazistët 
gjermanë. Gjenerali di të tregojë, sepse ai 
gjen mënyrën si ta shfaqë kujtesën, ash-
tu siç ka qenë. Në portretin e tij ne sho-
him një pjesë të historisë kombëtare dhe 
ndiejmë emocione. Prandaj e vlerësojmë 
shumë gjykimin e tij nëse duhet quajtur 
lufta si një faqe lavdie e historisë së popul-
lit tonë, apo një luftë civile. “Luftë civile me 
pushtuesin brenda nuk mund të ketë… 
Ne luftuam kundër pushtuesve nazifash-
istë, duke u bërë pjesë e bllokut antifash-
ist të popujve të botës”, shprehet gjenerali 
shekullor.

Pas çlirimit të vendit nga pushtuesit e 
huaj, në sajë të punës së palodhur dhe af-
tësive të tij, gjeneral Parllaku arriti të bëhet 
një nga drejtuesit e lartë të ushtrisë sonë. 
Në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Shtabin 
e Përgjithshëm të Ushtrisë ai u ndesh 
me skenarët projugosllavë për bashkim-
in e shtetit dhe të ushtrisë shqiptare me 
Jugosllavinë dhe luftoi për shkatërrimin 
e tyre. Me të njëjtën vendosmëri, ai luftoi 
edhe pas daljes së Shqipërisë nga Trak-
tati i Varshavës, kur ushtarakët dhe ud-
hëheqja sovjetike u përpoqën t’ia rrëm-
benin Shqipërisë nëndetëset nga Baza e 
Pashalimanit… Por Pashalimani dhe Gjiri 
i Vlorës ishin kafshata që nuk kapërdi-
heshin aq lehtë, sepse mbroheshin nga 
djem nënash të drejtuar me mençuri e 
guxim nga ushtarakë të zotë, mes të cilëve 
ishte edhe gjeneral Parllaku.

Ai ndihet sot më krenar se kurrë me 
ushtrinë që kishte vendi ynë, për krijimin, 
konsolidimin e modernizimin e së cilës 
punoi për tri dekada me përkushtim e 
profesionalizëm të lartë.

FITIMTARI I TRI KOHËVE
Gjenerali Rrahman Parllaku është 

ndër të paktët partizanë që jetojnë dhe 
dëshmojnë histori të tri kohëve, të parti-
zanit e luftëtarit antifashist, heroit e ko-
mandantit ushtarak dhe atë të persekuti-
mit komunist.

Pas 30 vjetësh shërbimi të përkush-
tuar si ushtarak, ky gjeneral i famshëm 
i Luftës Nacionalçlirimtare dhe i ushtrisë 
shqiptare, do të shpërblehej nga regjimi i 
E. Hoxhës me 25 vjet burg, si pjesëtar i së 
ashtuquajturit “Grupi Puçist i Ushtrisë”, 

së bashku me Beqir Ballukun, Petrit Du-
men e Hito Çakon, që u dënuan me push-
katim. Por gjenerali nuk u ligështua nga 
balta e pistë, me të cilën deshën ta dam-
kosnin si tradhtar. Ai arriti të mbijetojë në 
ato kushte ku kaloi 17 vjet të jetës së tij.

Dhe pas daljes nga burgu më 1991, 
nuk u pajtua me amnistinë e Ramiz Alisë, 
por ndoqi procedurat gjyqësore për të  tu-
ar pafajësinë. Në rekursin e bërë nga Parl-
laku, Gjykata e Kasacionit vendosi, më 20 
korrik të vitit 1994, prishjen e vendimit të 
5 nëntorit të vitit 1975 të Gjykatës Ush-
tarake, që e cilësoi atë fajtor dhe pushimin 
e akuzave të mësipërme.

Gjeneral Parllaku, që nga vitit 1998, 
drejton me përkushtim Organizatën e 
Bashkuar të Veteranëve të LANÇ-it, duke 
e bërë atë deri anëtare të denjë të feder-
atave botërore e europiane të veteranëve.

Sot, ai është 100 vjeç. Sot, ne kemi 
përpara një hero të gjallë, një koman-
dant të asaj lufte, që e çliroi Shqipërinë 
nga pushtuesit e huaj dhe luftoi edhe për 
çlirimin e Kosovës e viseve shqiptare në 
Ish-Jugosllavi.

Sot kemi përpara një gjeneral, që, 
ndonëse në moshë të thyer, në vitin 1999 
shkoi në mbështetje të UÇK dhe të vep-
rimeve luftarake të NATO-s në Kosovë. 
Sepse Gjenerali duhet të ishte atje, ku 
kërkohej edhe ndihma dhe kontributi i 
tij. Atje ku e thërriste zëri i Kosovës, për 
të cilën a shprehet: Sot, ne kemi përpara 
njeriun kurajoz që në momente të rëndë-
sishme nuk ka qëndruar gojëmbyllur, as 
përpara  gurave të mëdha të politikës 
botërore, kur është cenuar padrejtësisht 
emri i shqiptarëve.

Ja pra, ky është gjeneral Rrahman 
Parllaku, kryetari i Organizatës së Bash-
kuar të Veteranëve të Luftës Antifashiste 
të Popullit Shqiptar (OBVL).

Ai ia 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. “Heroi i Popullit” dhe “Nderi i Kom-
bit”, Rrahman Parllaku, kujtoi betejat në 
luftën për çlirimin e Tiranës, ndërsa thek-
soi në këtë 100-vjetor të tij se jeta është e 
këndshme me të mirat e të këqijat e saj. 
Ai shprehu mirënjohjen ndaj kryebash-
kiakut Veliaj për këtë vlerësim që i bëhet 
në përvjetorin e lindjes.

KURRË NUK ËSHTË VONË PËR T’U 
BËRË  MBËSHTETËS AKTIV I PROCE-

SEVE DEMOKRATIZUESE
Gjeneral Parllaku dhe bashkëluftëtarët 

e tij ndihen krenarë për gjithçka kanë 
bërë e vazhdojnë të bëjnë në shërbim të 
atdheut e kombit. Prandaj, edhe vlerë-
simet dhe nderimet ndaj veprës së gjener-

alit janë plotësisht të merituara.
Me gjeneral Parllakun ndihen krenarë 

të gjithë miqtë e shokët që e rretho-
jnë. Ndihen krenarë familjarët e tij, që e 
kanë Rrahmanin përmendore të gjallë të 
traditës dhe të virtytit të tyre familjar të 
trashëguar ndër shekuj.

Emri dhe veprimtaria e gjeneral Parl-
lakut është bërë e njohur nëpërmjet an-
gazhimeve të ndryshme, ku ai është i 
pranishëm vazhdimisht.

Gjithashtu, publiku ka mirëpritur 
edhe librat e ndryshëm të shkruar nga 
gjenerali, siç është ai me titull: “Mirën-
johje familjeve vlonjate që më mbajtën si 
birin e tyre”, “Kosova, ëndrra e jetës sime”, 
dhe librin e sapobotuar me shtatë kapituj 
në 466 faqe “Një shekull në memorie”.

Me një kujtesë të jashtëzakonshme, 
me një mendjemprehtësi të madhe, 
gjeneral Parllaku ka bërë analiza bril-
ante të situatave të vështira e delikate 
që ka kaluar vendi dhe ushtria jonë. 
E veçanta e gjithë “ligjëratave” të tij në 
shtypin e kohës dhe në veprimtari pro-
movuese të librave kushtuar Luftës 
Nacionalçlirimtare e heronjve të saj, ka 
qenë gjykimi i tij tepër i saktë, konciz, 
realist, pa mllefe, pa paragjykime… Ai 
e ka vlerësuar gjithnjë lart Luftën Anti-
fashiste Nacionalçlirimtare, arritjet dhe 
përpjekjet e popullit jo vetëm në rindër-
timin e Shqipërisë së pasluftës, por edhe 
ato në fushën e arsimimit, shërbimit 
shëndetësor, zhvillimit në tërësi të ven-
dit, përfshirë edhe arritjet në mbrojtjen 
e fuqizimin e ushtrisë…si dhe këto vite 
të demokracisë e pluralizmit.

Përveçse me dekoratën e lartë “Nderi 
i kombit”, gjeneral Parllaku është nderu-
ar këto pesë vitet e fundit me medalje 
mirënjohjeje e titullin “Qytetar Nderi”, nga 
kryetari i Këshillit të Qarkut Tiranë, z.Al-
drin Dalipi, nga Këshilli i Qarkut Kukës, 
ndërkohë është pritur me madhështi e 
nderuar si  timtari i tri kohëve nga bash-
këluftëtar e bashkëkombës në Gjakovë e 
Prizren, por edhe më Malin e Zi, Kroaci e 
Beograd….

Kjo, për faktin se gjeneral Rrahman 
Parllaku ia doli mbi të gjitha furtunat e 
jetës. Doli  timtar nga Lufta Antifashiste, 
doli gjallë nga burgu komunist, doli  tim-
tar 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. Nga jeta e këtij Matuzalemi na ulet 
këmbëkryq historia. 

Nga lufta dhe përkushtimi i tij atdhetar 
na vjen një model për t’u ndjekur… Nga 
veprimtaria e gjeneral Parllakut si veter-
an në këtë çerek shekulli të demokracisë 
mund të mësojmë se kurrë nuk është 
vonë për njeriun që të bëhet mbështetës 
aktiv i proceseve demokratizuese të sho-
qërisë.
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Organizata e Bashkuar e Veter-
anëve të LANÇ (OBVL) dënon 
me ashpërsi qëndrimin absurd 

të Institutit të Studimit të Krimeve dhe 
Pasojave të Komunizmit, i cili në një 
botim të tij njollos luftën Antifashiste 
Nacionalçlirimtare dhe cilëson si krim-
inelë dëshmorët dhe heronjë e kësaj 
lufte të lavdishme.

Duke i konsideruar si pinjollë të 
ish-kolaboracionistëve të Luftës së 
Dytë Botërore, Kryesia e OBVL reagon 
ashpër nda këtij rigjallërimi kaq egër-
sisht të tyre kundër luftës sonë anti-
fashiste, më e lavdishmja në historinë 
tonë, dhe kundër dëshmorëve dhe her-
onjve të asaj lufte. 

Nisur nga ky botim me fondet e shte-
tit, OBVL e konsideron Instutin e Stu-
dimit të Krimeve dhe Pasojave të Komu-
nizmit, si antiligjor, si një apendiks të 
panevojshëm për shoqërinë shqiptare. 
Dhe, për më tepër, ky institut, nuk ka 
asnjë tagër ligjor që të dërgojë rezoluta 
për t’u miratuar në Kuvend. Ndaj dhe 
OBVL e quan një poshtërsi dhe një pro-
vokim tejet të rëndë që në këtë vit jubi-
lar të 75-vjetorit të çlirimit të atdheut të 
paraqitet një rezolutë kundër luftës an-
tifashiste.  Autorët e këtij botimit të këtij 
Instituti famëkeq arrijnë gjer atje sa të 
cilsojnë si kriminelë drejtuesit kryesorë 
të LANÇ, që nga ish komandanti leg-
jendar Spiro Moisiu, ish-komandanti i 
Divizionit të 5-të Rrahman Parllaku - 
Hero i Popullit dhe Nderi i kombit e gjer 
tek organizatorët e drejtuesit e talentu-
ar të çetave e brigadave kryesore par-
tizane, si Myslim Peza, Nexhip Vinçani, 
Muhamet Prodani etj.  

Kalemxhinjtë e lajthitur të këtij In-
stituti arrijnë gjer në marrëzi sa të bo-
tojnë një listë të gjatë me 265 emra që 
shpallen kriminelë të luftës. Të bën 
përshtypje fakti që aty nuk përfshihen 
kriminelë ballistë, por janë vetëm ata 
që njihen si udhëheqës dhe dëshmorë 
të asaj lufte. 

Kjo listë nuk ka nevojë për asnjë ko-
ment. Sepse sipas logjikës së autorëve 
të këtij botimi, heronjtë e vërtetë të asaj 
lufte ishin Isa Toska, Isa Manastirliu, 
Kadri Cakrani, Halil Alia, Hamit Matja-
ni, Mit’hat Frashëri, Xhafer Deva, e sa 
e sa të tjerë të njohur botërisht për tre 
çerek shekulli si kriminelë dhe të  ak-
ur nga historia në koshin e plehrave.

Gjithsesi OBVL ka mbajtur qën-

Kryetari  i OBVL-së, Rrahman Parl-
laku,  - Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit, 
ju shpreh mirënjohje të thellë Presidentit 
të Republikës, SHT Ilir Meta, Kryetarit 
të Bashkisë Tiranë, z.Erion Veliaj si dhe 
gjithë pjesëmarrësve në takimet festive 
me rastin e 100 –vjetorit të ditëlindjes së 
tij, më 17 prill 2019.

Veprimtaritë festive në këtë kuadër 
nisën me 15 prill kur kryebashkiaku 
i kryeqytetit, Veliaj i akordoi gjeneral 
Parllakut titullin “SIMBOL I QYTETIT TË 
TIRANËS”, gjatë një vizite në shtëpinë e 
tij, i shoqëruar nga nënkryetarja e Ku-
vendit të RSH, Znj.Vasilika Hysi dhe 
Administratori i Njësisë Nr.2 të Tiranës, 
Florian Pullazi.

Dy ditë më vonë, më 17 prill 2019, 
Presidenti Meta organizoi pritjen festive 
në presidencë të rreth 100 veteranëve të 
LANÇ e familjarëve të Parllakut dhe po 
atë ditë në darkë, OBVL organizoi takim-
in festiv në Hotel Tirana dhe në Piazza 
Restaurant me rreth 400 pjesëmarrës 
nga Shqipria, Prishtina, Prizreni e Gja-
kova. Në këtë ditë të shënuar gjeneral 
Parllaku mori urime të përzemërta, lule 
e dhurata të shumta nga kreu i shtetit 
Meta, ish-Presdenti Moisiu, zv/ministri i 
Mbrojtjes Petro Koçi, Kryetari i OVLANÇ 
të Kosovës Zija Mulhaxha, She  i Shtabit 
të Përgjtihshëm të FA të RSH, gjeneral bri-

Më 5 Maj, në Ditën e Dësh-
morëve të Atdheut, veteranët 
e Luftës Antifashiste Nacio-

nalçlirimtare 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 ven-
dosin kurora me lule pranë Monumen-
tit “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 sakri cën e tyre u bëjnë dritë gjithë 
shqiptarëve në rrugën e lirisë, në rrugën 
e demokracisë, në rrugën e integrimit. 

Ëndrra e atyre që ranë për atdheun 
ishte liria dhe sakri ca e tyre, ishte 
ndër më të çmuarat që ka njeriu, ishte 
sakri cë për lirinë dhe vlerat e saj. Në 
këtë ditë solemne shqiptarët vlerësojnë 
jetën dhe kontributin e 28 mijë yjeve të 
pashuara, të të gjithë të rënëve për lir-
inë e vendit.  Më 5 Maj të gjithë qytet-
arët e këtij vendi përulen me nderimin 
më të thellë për veprën e të gjithë atyre 
që vendosën sakri cën e tyre sublime në 
themelet e lirisë. Shpirti i tyre, sakri -
ca 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 sakri cën më të mad-
he, sakri cën më sublime. 

Çdo ditë dhe çdo kohë që kalon, 
çdo përparim që bëhet në rrugën e lir-
isë, shton nderin për të rënët e kombit, 
shton nderin për familjet e tyre. Veter-
anët e Luftës Antifashiste Nacionalçlir-
imtare ndjehen 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 qël-
limin e përbashkët: Kosovën e lirë e të 
pavarur që përparon drejt shtetit të saj 

Rezoluta kundër luftës antifashiste, provokim tejet i rëndë në këtë vit jubilar të 75-vjetorit të çlirimit të atdheut

OBVL dënon fallsifatorët e historisë së LANÇ
• Parlamenti dhe qeveria të ndësh-
kojnë pinjollët e ish-kolaboracion-
istëve të Luftës së Dytë Botërore që 
me paratë e taksapaguesve shqip-
tarë botojnë libra kundër heronjve 

dhe dëshmorëve të LANÇ-it

drim objektiv, duke veçuar edhe nga 
krahu tjetër kontributorët në LANÇ 
nga tradhëtarët e bashkëpunëtorët e 
pushtuesit. Kreu i OBVL në disa interv-
ista televizive e në shtypin e shkruar 
ka vlerësuar kontributin e Hysni Lep-
enicës, të Muharrem Bajraktarit dhe 
të Kryezinjve, vëllezërve Hasan e Gani 
Kryeziu. 

Në një intervistë në një televizion 
kombëtar për debatin e hapur nëse ka 
patur luftë civile në Shqipëri në peri-
udhën 1939-1944, “Heroi i Popullit”, 
Gjeneral Rrahman Parllaku u përg-
jigj në mënyrë kategorike se “ne nuk 
kemi luftuar kundër ballistëve dhe as 
ballistët kundër partizanëve, ndonëse 
në historinë 5-vjeçare të luftës ka pa-
tur përplasje sporadike midis forcave 
tona”. 

Gjithashtu Parllaku pohon se “Lufta 
jonë ishte  luftë antifashiste, pjesë e 
Aleancës Antifashiste të popujve të ud-
hëhqur nga SHBA, ish-BRSS dhe Brita-

nia e Madhe. Luftën Nacionalçlirimtare 
shqiptare e njohën aleatët. Anglezët 
dërguan misionet e tyre për asistencë 

ushtarake dhe për ndihma konkrete 
logjistike si armë, ushqime, veshmbath-
je, para, etj. Forcat çlirimtare partizane 
kanë patur një organizim të plotë që 
nga Tropoja deri në Konispol. Episode 
sporadike ka patur nga të dy krahët. 
Mund të përmend rastin e Mehmet 
Shehut që ka vrarë në Lushnjë, apo të 
Shefqet Peçit që pushkatoi 22 vetë në 
Buzëmadh të Kukësit dhe katër të tjerë 
në fshatin afër, sepse forcat e Muhar-
rem Bajraktarit vranë komandantin e 
batalionit partizan Hysen Çino. Por për 
këto raste nuk mund të thuhet se ka 
patur luftë civile, sepse dihet përkuzimi 
i luftës civile. 

Raste të tilla kanë ndodhur edhe në 
fundin e luftës. Unë duke qenë pjesëtar 
dhe drejtues i kësaj lufte nuk mund 
ti marr këto episode si material për të 
formësuar thelbin dhe për të nxjerrë 
konkluzionin e gabuar se në Shqipëri 
ka patur luftë civile, në Shqipëri ka pa-
tur pushtues të huaj që e detyruam të 
largohej dhe të mundej. Ne u radhitëm 
me  timtarët e Luftës së II-të Botërore. 
Dhe ky është thelbi...”.

Ndërsa lidhur me akuzat absurde të 
ndonjë kalmexhiu të çmendur të këtij 
Instituti, për përgjegjësinë e tij për mas-
karën e Tivarit, gjeneral Parllaku ka 
deklaruar në mbledhjen përkujtimore 
që u mbajt në Ulqin më 30-31 Mars 
2013, në prani të qindra historianëve 
e studjuesve të historisë, madje edhe 
të këtij kalemxhiu të shpifur, se nuk ka 

5 Maji
Në këtë ditë solemne shqiptarët vlerësojnë jetën dhe kontributin e 28 
mijë yjeve të pashuara, të të gjithë të rënëve për lirinë e vendi

NDERIM PËR TË RËNËT E KOMBIT

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 rrezato-
jnë 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 ble-
ron 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 sakri cat e 
tyre, nderojmë gjakun e derdhur për lir-
inë e Atdheut tonë të shtrenjtë.

• Më 5 Maj të gjithë qytet-
arët e këtij vendi përulen 
me nderimin më thellë për 
veprën e të gjithë atyre që 
vendosën sakrifi  cën e tyre 
sublime në themelet e lirisë

M I R Ë N J O H J E

gade Bardhyl Kollçaku, si nga dhjetra miq 
të shoqatave  e organizatave të ndryshme. 
Me përulësi, gjeneral Parllaku i falenderon 
përzemërsisht të gjithë organizatorët dhe 
pjesëmarrësit në këto veprimtari festive  
të 100 vjetorit të ditëlindjes së tij.

Një falenderim të veçantë kreu i OBVL 
ia adreson Presidentit të EUROSIG 
Z.Kadri Morina për pritjen koktejl që dha 
në PIAZA RESTAURANT dhe për spon-
sorizimin e botimit të librave monogra kë 
për të, të bashkëautorëve Halil Rama dhe 
Sakip Cami.

(Vijon në faqen 7)
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Ing. Myfi t Guxholli

Me urdhër të Shtabit të Përgjith-
shëm të UANÇ dhe të Këshillit të Përg-
jithshëm Antifashist Nacional-Çlirim-
tar, më 28 maj 1944 u krijua Divizioni 
i I-rë Sulmues i UANÇ.  Kjo ishte një 
ngjarje dhe e veçantë sepse ky vendim 
tregonte që lufta e popullit shqiptar 
po zgjerohej më tej dhe ishte alarm i 
madh për pushtuesit fashistë dhe ko-
laboracionistët e tyre. Organizimi i div-
izionit ishte një gëzim i madh për pop-
ullin tone dhe një vendim i drejtë dhe 
parimor i Shtabit të Përgjithshëm të 
UANÇ dhe një zbatim krijues në çësht-
jet strategjike, politike dhe ushtarake 
në përgjithësi dhe të luftës së arma-
tosur në veçanti. Duke ju përshtatur 
luftës partizane “sulmo dhe tërhiqu” 
kur armiku është me forca dhe arma-
tim superior, organizimi shënoi një 
etape të re në forcimin e mëtejshëm të 
UANÇ që ishte një ashpërsim i vazh-
dueshëm i luftës kundër pushtuesve 
fashiste dhe i pjesëmarrjes gjithnjë e 
më të madhe të rinisë, të rejave dhe 
popullit tonë në këtë luftë çlirimtarë.

Organizimi i Divizionit të I-rë si 
njësia më e madhe ushtarake për atë 
kohë, luajti një rol kryesor në përm-
bushjen e detyrave të mëdha historike 
që shtronte gjendja e krijuar.  Shtabi 
i Përgjithshëm shfrytëzoi me mjeshtëri 
rrethanat objektive që ishin krijuar për 
forcat naziste, disfatë pas disfatë dhe 
krijimi i Divizionit të I-rë i çorientoi 

75 vjetori i Divizionit të I-rë sulmues të Ushtrisë Antifashiste Nacional-Çlirimtare të Shqipërisë

LANÇ, Epopeja e lavdishme e popullit 
tonë në luftërat për pavarësi  e liri

• Nder dhe lavdi partizanëve, partizaneve, komandantëve, 
zv. komandantëve, komisarëve, zv. komisarëve dhe heronjve të Atdheut

dhe trembi forcat armike.  Në këtë rast 
forcat naziste vendosen të kryenin një 
operacion të ri, i cili u quajt Opera-
cioni i Qershorit 1944 për të ndalur 
hovin e madh që kishte lufta ANÇ dhe 
UANÇ.  Prandaj Shtabi i Përgjithshëm 
lëshoi direktivën që armiku të goditet 
në të gjitha drejtimet, duke mos i lënë 
të përqendrohet vetëm me forcat e Di-
vizionit tëI-rë Sulmues, por të goditen 
njësitë që lëvizin nëpër të gjitha rrugët 
Greqi-Shqipëri dhe në të gjithë drej-
timet e tjera rrugore si Korçë, Gjiro-
kastër, Përmet, Korçë, etj.

Qëllimi i operacionit të armikut ishte 
që me forcat e ardhura në mbështetje 
të atyre që ishin në Shqipëri, divizioni 
297 i tyre të sulmonte në drejtimet 
Elbasan-Korçë dhe Elbasan-Berat.  
Kurse divizioni 105 që hyri nga toka 
Greke të futej menjëherë në veprim në 
drejtimet Korçë – Përmet - Gjirokastër.

Me këtë operacion, armiku syn-
onte të bllokonte forcat partizane në 
Shqipërinë e Jugut me veprime luftar-
ake koncentrike, të kryera në etapa 
të ndryshme, pasi të shtrëngonte me 
një dare të fuqishme në zonën e Kur-
veleshit e të bregdetit, t’i ndante pjesë 
pjesë dhe t’i asgjësonte.  Për të real-
izuar këtë plan, forcat armike futen në 
veprim forcat e divizionit 104 të cilat 
hynë nga toka Greke në drejtim të 
Korçës, Përmetit dhe Gjirokastrës.  Se 
bashku me forcat armike morën pjesë 
dhe kolaboracionistet.  

Pagëzimi i forcave të Divizion-
it të I-rë Sulmues u bë në zjarrin e 
luftës.  Ata përballuan me sukses 
Operacionin e Qershorit në një zonë 
të ngushtë ndërmjet krahinave të To-
morricës, Sulovës dhe Mokrës.

Luftimet e Divizionit të I-rë Sul-
mues në këtë zonë të ngushtë përbë-
jnë fazën e parë të veprimtarisë së tij 
të shkëlqyer kundër armikut, të cilët 
u përpoqën ta rrethonin dhe asgjëso-
nin.  Armiku duke parë rrezikun që 
përbënte forca partizane e Divizionit të 

I-rë Sulmues u mundua që të mos i le-
jonte këto të fundit të kalonin në vep-
rime luftarake mësymëse.  Mirëpo këto 
forca kishin marrë urdhër  të lëshuar 
me 1 qershor 1944 që me luftime të 
kalonin në Shqipërinë e Mesme dhe 
të Veriut dhe të goditnin armikun pa 
mëshirë, të bllokonin rrugët e komu-
nikacionit të tij, të likuidonin bandat 
që vepronin në ndihmë të okupatoreve 
dhe qeverise kuislinge, të spastronin 
zonat e Çermenikës, rrethit të Tiranës, 
Matit e Dibrës dhe të organizonin me 
to pushtetin nacional çlirimtar, të 
mobilizonin popullin në luftë dhe të 
mëkëmbnin njësitet partizane që ishin 
dëmtuar.

“Gjendja që u krijua nga operacioni 
armik nuk duhet të vazhdojë, detyra 
e ngarkuar Divizionit të I-rë Sulmues 
më 1 qershor mbetet në fuqi dhe do ta 
zbatoni porsa të kini mundësi”, thuhej 
në fonogramin që i dërgohej Divizion-
it nga komanda eprore. Në zbatim të 
urdhrit Divizioni i I-rë Sulmues kaloi 
lumin Shkumbin në katër pika dhe 
 lloi veprimet që nga Qafe Kërraba 
përbri Elbasanit, në Labinot, Librazhd 
e Qafë Thanë. Kalimin e Divizionit në 
Veri, propaganda armike naziste e 
quajti si përpjekje të forcave të ush-
trisë partizane të shpartalluara në 
Jug e që tani kanë ardhur të kërko-
jnë strehë në Veri të vendit. Armiku u 
shqetësua shumë dhe ndjeu rrezikun 
e Brigadës së I-rë, e të 5-të Sulmuese.  
Divizioni hyri në këto zona me for-
macion luftarak.  Në skalionin e parë 
Brigada e 4-ët me 4 batalione, Brigada 
e 5-të me skalionin e dyte me 4 batali-
one dhe Brigada e I-rë me 4 batalione. 
Por as rigrupimi i forcave naziste nga 
Shqipëria e Jugut dhe dërgimi i tyre 
në drejtim të Veriut për të përballuar 
forcat e Divizionit të I-rë sulmues, e as 
futja në luftë e trupave të tjera naziste 
gjermane të divizioneve 181 dhe 21, 
nuk mundën të ndalonin forcat parti-
zane të zbatonit detyrat e ngarkuara.  

Forcat e Divizionit vazhduan përpara 
duke luftuar dhe çliruar gjithë këto 
zona në Shqipërinë e Mesme e të Ve-
riut.

Duke vlerësuar veprimet luftarake 
të këtij divizioni në këtë etape, ish ko-
mandanti i tij Z. Mehmet Shehu ka 
thënë: “Ky vendim i Komandës së Përg-
jithshme për një manovër të gjerë të 
Divizionit të I-rë Sulmues, duke u fu-
tur thellë në dispozitën e armikut dhe 
duke e goditur në bazat e tija më të 
forta në rezervat e tij kryesore, pati një 
rëndësi historike”.  Divizioni u rrethua 
3 herë nga forcat armike në qarkun e 
Dibrës, porse duke përdorur sulmin 
si armë kryesore dhe i ndihmuar dhe 
nga populli, manovroi dhe shpartalloi 
armikun.

Divizioni jo vetëm që doli nga rre-
thimi, por në një kohë të shkurtër 
arriti të shpartallonte të gjitha forcat 
e armikut dhe të çlironte të gjithë 
Shqipërinë e Mesme dhe një pjesë 
të Shqipërisë së Veriut. Mbas vepri-
meve luftarake të kryera me sukses 
të plote nga Divizioni I-rë Sulmues, 
Shtabi e ngarkoi të kryente detyra 
të tjera në Shqipërinë e Mesme dhe 
sidomos të luftonte kundra ushtrisë 
gjermane në rajonet e mëposhtme.  
Në këto veprime ai kishte për qellim 
të godiste për vdekje UANÇ, forcën e 
armatosure të lavdishme të popul-
lit tone, të farkëtuar nëpërmjet kaq 
luftërash të përgjakshme, si dhe të 
godiste Frontin Nacional-Çlirimtar.

Kështu ata për të zbatuar planin e 
“Tokës së djegur” veç forcave që kishin, 
sollën forca nga Jugosllavia e Greqia.  
Kështu ata hodhën kundër Ushtrisë 
Nacional-Çlirimtare rreth 5 divizione 
dhe pikërisht divizionet 297, 181, 21, 
104, pjesërisht forca të divizionit 1 dhe 
reparte të tjera që në total arrinin 70 
mijë veta.  Të gjithë këto forca ishin 
të mbështetura me artileri të kalibrave 
të ndryshëm, tanke, autoblinda e avi-
acion.  

Kjo forcë komandoheshe nga gjen-
erali gjerman Sober.  Divizioni I-rë 
sulmues pasi hyri në përbërjen e Kor-
parmatës se I-rë kreu me nder de-
tyra luftarake shumëtë rëndësishme.  
Brigada e I-rë Sulmuese çliroi Krujën, 
zhvilloi luftime në Prezë dhe me për-
gatitjen dhe luftimet që zhvilloi çliroi 
Tiranën.  Brigada e 4-ët Sulmuese ve-
proi në zonën e Elbasanit dhe u sh-
kaktoi humbje të rënda ushtrisë gjer-
mane në Qafë Kërrabë e Mushqeta 
dhe gjithashtu zhvilloi luftime në Ti-
ranë ku çliroi këtëtë fundit.  Brigada 
e 5-të Sulmuese veproi në Lumë.  Ajo 
godiste kolonat gjermane në rrugën 
Kukës-Prizren, çliroi Hasin dhe ajo u 
angazhua në luftimet për çlirimin e Ti-
ranës.

Nder dhe lavdi partizanëve, parti-
zaneve, komandantëve, zv. koman-
dantëve, komisarëve, zv. komisarëve 
dhe heronjve të Atdheut.

*Nënkryetar i OBVL - Ish partizan i 
Brigadës së  4-të  Sulmuese. Pjesëmar-
rës në Çlirimin e Tiranës

patur asnjë lidhje me ato që ndodhën 
në Tivar. Kjo për faktin se “… në atë 
kohë ndodhesha larg që këtej, duke ko-
manduar forcat partizane që kthehesh-
in nga luftimet në Bosnje për në  Mi-
trovicë të Kosovës, në 15 Mars të vitit 
1945”. 

Këtë qëndrim e ka dëshmuar edhe 
në Komisionin e posaçëm  hetimor Par-
lamentar, në përfundim të të cilit ish-
kryetari i këtij Komisioni Prof.dr.Fatos 
Beja ka botuar në një libër konkluzio-
net, në të cilat në asnjë frazë të vetme 
nuk përmendet përgjegjësia e gjeneral 
Parllakut për masakrën e Tivarit.

Gjithsesi, në librin e tij të sapobotu-
ar “Një shekull në memorie”, gjeneral 
Parllaku shkruan se: “Për masakrën 
e Tivarit, jam i mendimit se përgjeg-
jësia rëndon mbi Enver Hoxhën dhe 
Koçi Xoxen, të cilët në atë kohë ishin 
në krye të shtetit dhe ndonëse ishin 
informuar që vrasjet  e të mobilizuarve 

OBVL dënon fallsifatorët e historisë së LANÇ
 llonin që brenda trojeve shqiptare, 
nuk ndërmorën asnjë masë për t’i nda-
luar ato dhe për t’iu ardhur në ndihmë 
vëllezërve tanë”.

Qoftë edhe këto qëndrime e gjykime 
objektive të Heroit të Popullit e Nderit 
të Kombit Rr.Parllaku janë kundërak-
takuzë ndaj pinjollëve të kolaboracion-
istëve që nuk ngurojnë ta rreshtojnë 
edhe emrin e tij në listën e sajuar të 
“265 kriminelëve të LANÇ”.

Të rendisësh në këtë listë ogurrzezë 
personalitete të tilla si Dr.Ymer Dish-
nica e gjeneral Rrahman Parllaku, të 
dekoruar nga Presidenti i Republikës 
me dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”, 
apo edhe Hamit Keçin, dekoruar me 
“Dekoratën e Artë të Shqipëponjës” – 
themelues dhe drejtues të OBVL-së, 
është fallsi kim i rëndë i Historisë së 
LANÇ dhe kundërvënje e hapur edhe 
ndaj kreut të shtetit.  

Kryesia e OBVL konkludon se  libri 
“Krimet e komunistëve gjatë Luftës 
1941-1945”, botim i Institutit të Stu-

dimit të Krimeve dhe Pasojave të Ko-
munizmit, është një monogra  e sajuar 
e krimeve të luftës, nga vinin urdhrat 
e ekzekutimeve. Vetëm duke e lexuar 
këtë listë, lexuesi do të bindet se deri 
ku shkon marrëzia e autorëve të këtij 
botimi, pasi fshihet e gjithë historia e 
luftës antifashiste. 

Është një listë që nuk ka nevojë për 
asnjë koment. Ndaj dhe OBVL i dënon 
me ashpërsi këta fallsi katorë të His-
torisë së lavdishme të LANÇ dhe kërkon 
nga Parlamenti e qeveria shqiptare që 
sa më shpejt t’i vejë para përgjegjësisë 
ekzekutive e penale, autorët e këtij bot-
imi të një Instituti që shpërdoron kë-
sisoj paratë e taksapaguesve shqiptarë 
më paçavure të tilla.

“Parlamenti dhe qeveria të ndëshko-
jnë pinjollët e ish-kolaboracionistëve të 
Luftës së Dytë Botërore që me paratë e 
taksapaguesve shqiptarë botojnë libra 
kundër heronjve dhe dëshmorëve të 
LANÇ-it”, përfundon deklarata për sht-
yp e kryesisë së OBVL-së.

(Vijon nga faqja 6)



MAJ 2019; Nr. 5(371)8 VETERANI

DOSSIER

Ismet Balaj

Po bëhet gati një shekull që  është 
shuar  zikisht Bajram Curri,  
Heroi Legjendar i Kosovës dhe i 

Shqipërisë. Disa herë, kur është shkru-
ar për jetën, veprën dhe fundin e tij trag-
jik, është hamendësuar a e vranë apo u 
vetëvra ky burrë  snik i shqiptarisë. Nga 
dokumentet që ndodhen në Arkivin e 
Shteti Shqiptar, Fondi Bajram Curri, nr. 
418  si edhe në librat “Dokumente dhe 
materiale të lëvizjes kombëtare të popullit 
shqiptar për liri e demokraci (1917-1941), 
botim i Institutit të Historisë si dhe libri:” 
Bajram Curri-trajtesa dhe dokumente 
mbi jetën dhe veprën e tij, përgatitur për 
botim nga Mediha Jasa Shuteriqi, ish dre-
jtoreshë e AQSH Tiranë, që ndodhën në 
Bibliotekën e këtij arkivi, jepën të dhëna të 
plota, me të cilat, pa mëdyshje, kuptohet 
e vërteta historike mbi këtë personalitet të 
shquar të kombit tonë, se Qeveria e Zogut 
e ka dënuar me vdekje Bajram Currin për 
pjesëmarrje në ngjarjet antizogiste të vitit 
1923, së bashku me 70 të tjerë. Për vitin 
1923, 1924, deri në maj, Bajram Curri ka 
jetuar në Krasniqe te Sali Man Bajraktari 
dhe kushëri e miq që kishte shumë kudo 
që shkonte

  Në këtë shkrim do të ndalëm vetëm 
në disa momente të viteve 1923-1925. 
...Në vijim të shkresës sonë (Ministria e 
Luftës i drejtohet Ministrisë së drejtësisë 
mbi aktgjykimin e dënimin me vdekje të 
Bajram Currit dhe Haki Kuçit), nr.834, 
dt 21.03.1923...Aktgjykimet e gjykatorës 
së shtetrrethimit që përmbajnë dënimin e 
disa o cerëve, nuk na janë komunikuar  
rregullisht. Prandaj lutemi të na dërgohen 
të paktën kopjet e pjesëve të aktgjykimeve 
që u përkasin  o cerëve të dënuem, që 
kështu të bajmë shënimet e duhuna në 
regjistra. O cerët e dënuem janë: Kolo-
nel Bajram Curri dhe major Haki Kuçi... 
Ministri i Luftës: I. Tatzoti d.v. Fondi 252, 
Dosja 774,  .1.origjinal, ose në ( “Doku-
mente e materiale...f.117).

   Telegram i Kryeministrit Koço Kota, 
dërguar komandantit të operacionit të Ve-
riut, Ceno Beg Kryeziut, ku e urdhëronte  
të kapej me çdo kusht Bajram Curri.

Tel.nr.21, dt 9 janar 1925. Curri gjallë 
a dekë duhet ta zini dhe fuqinë e toij 
duhet ta shkatërroni krejt, duhet marrë 
gjithë masat kështu të shuhet revolu-
cioni i Kosovës e të mos përsëritet ma...
(Fondi 252. Dosja 9,   1, origjinal. Për 
realizimin e këtij misioni luftarak, Ceno 
Beg Kryeziu, autorizohej nga Ahmet Zogu 
që “batalionin e atyshëm, ta merrte nën 
urdhërat e tij; në qoftëse kompanikoman-
dantët nuk ishin të besueshëm, të em-
ronte të tjerë besnikë...” më tej :”Ministria 
e Brendshme urdhëronte që një kompa-
ni prej 110 vetash  të asaj komande, pa 
vonesë  me zanë të gjithë vanat e Drinit 
(nga ku mund të kalohej . IB)për të mos 
lejuar (Currin) të kalojë në Pukë.  

  Tel. I komandantit të operacione-
ve të veriut, Ceno Beg Kryeziut, drejtuar 
Kryeministrit, me anë të cilit e njoftonte 
mbi operacionin e kryer kundër Bajram 
Currit dhe pasuesve të tij. Tel.nr 28 Bun-
jaj (Bujan-Tropojë) më 12 janar 1925 
(Vetëm tri ditë pas urdhërit të Kryemin-
istrit, i përgjigjet): Mbas një bombardimi 
që bamë me topa në Krasniqe (Fis i madh 
që ka 12 fshtëra-Tropojë), Curri me gjithë 
komita mori bjeshkët e Nikaj-Merturit, pa 
ba aspak pushkë...Për 12 orë  kam dhanë 
urdhën të dorëzohet . Operacioni do të 
bahet i rreptë mbi anëtarët e Currit. Cur-
rin duhet ta lypë kjo komandë ku të gjen-
det...(Fondi 252.Dosja .9,  .12 origjinal).

Fondi 252, D.799,  . Origjinal :”Ju 
njoftojmë  simbas një telegrami nr.23, më 

Me gjuhën e dokumenteve - disa momente të viteve 1923-1925

A e vranë apo u vetëvra Bajram Curri?

30.03.1925 të Komandës së Kosovës (Ko-
manda e  Qarkut të Kosovës që përfshinte 
Lumën, Hasin dhe Malësinë e Tropojës), 
mbas një lufte të përgjakshme, që asht ba 
në bjeshkët e Dragobisë, i arratisuri Ba-
jram Curri  ka mbetur i vrarë dhe shoku 
i tij Shefqet Draga kapë gjallë. (Shefqet 
Dragës iu kishin ngrirë gishtërinjtë e këm-
bëve, sa thonë që i këpuste e i hidhte në 
zjarr), prandaj nuk mundi të ecte bashkë 
me Sali Manin, bajraktarin e Krasniqes, 
e me nipat e tij, Avdi e Adem Bajramin, 
Met Veselin, nga Hasi ( ish sekretar per-
sonal i Bajram Currit) e tj.);në përpjekje 
kanë mbetur pesë xhandarë të vramë e 
katër të plagosun. Në vendndenjën e Ba-
jram Currit janë  gjetë edhe shtatëdhjetë 
armë. Shokët e tij janë shpërnda...dhe po 
ndiqen  prej fuqisë operative...(Sali Mani 
bashkë me nipat e tij dhe Met Veselin 
kanë shpëtuar. Mbas disa orë udhëtimi 
kanë kaluar në Mal të Zi, në Plavë. Prej 
andej janë vendosur me banim në Gja-
kovë, ku kanë jetuar si emigrant politik 
deri më daljen e amnistisë  nga Mbreti 
Zogu i Parë, më 1932.

   Varrimi i tij u organizua nga shte-
ti. Natyrisht, jo rrallë ka ndodhur që 
vrasësi të vrasë natën e të qajë ditën. U 
veprua kështu për të neutralizuar pakën-
aqësinë e madhe që shkaktoi kjo vrasje në 
gjithë popullin shqiptar, veçanërisht në 
Malësinë e Gjakovës e në gjithë Kosovën. 
Këtë mendim e vërtetojnë edhe faktet e 
mëposhtme.  

  Me 6 prill 1925 Hasan Kryeziu i 
kërkon Ministriosë Punëve të Brendshme 
në Tiranë 500 napoloona ari të premtu-
ara për atë që ka dhënë njoftimin se ku 
gjendej Bajram Curri, siç kërkonte edhe 
gradimin e vrasëseve...(Fondi 252, Min-
istria e Punëve të Brendshme, Dosja nr.9, 

51  dhe 58, viti 1925). Në fakt, koman-
dantin Kadri Mehmeti, nga Krasniqja, që 
drejtonte operacionin, e graduan toger.

  Pas vrasjes së Bajram Currit, Kryemi-
nistri Koço Kota i dërgon telegram prefek-
tit të Kosovës me qendër në Krumë, 
Hasan Kryeziut, në emër të Qeverisë 
Shqiptare e falënderon dhe e përgëzon 
për veprimtarinë “patriotike”, që kishte 
kryer duke zhdukë nga faqja e dheut nje-
riun e “shpellave” (Bajram Currin IB.) që 
e kërcënonte qetësinë e Shqipërisë...”.(Ba-
jram Curri-Trajtesa e Dokumente, fq 30).

  Kënga popullore e krijuar në ato 
ditë vë në dukje se xhandarmëria, mbasi 
i kishte  rrethuar në shpellë, i bën thir-
rje për dorëzim Bajram Currit dhe pa-
suesve të tij. Ai përgjigjet:...”Më ka lidhë 
nana nji herë në djep,/ Tash kam mbush 
gjashtëdhjetë vjet. /E nuk më ka lidhë as 
krajli as mbreti ,/ Jo po më lidhë Kadri 
Mehmeti... Nxuer alltinë e i ka ra veti.... 
Në fakt edhe fotogra a dëshmon qart se 
plumbi e kishte marrë në ball. Vetëm bal-
lin dhe kokën e tij ia  kishin mbështjellë 
me fasho të bardhë. Kuptohet se e kishte 
vrarë vetën. Pavarësisht se kush e qëlloi, 
të tjerët, apo vetën, është e qartë një gjë:  
Nuk kishte rrugë tjetër. Vrasjen e Bajram 
Currit e kishte kërkuar Serbia, për të cilin 
kishte hedhur në tregun e vrasëtarëve me 
pagesë 100 mijë dinarë, sepse ishte ud-
hëheqësi kyresor popullor me autoritet të 
madh në Kosovë e në Shqipëri, që kundër-
shtoi me forcë pushtimin e Kosovës nga 
Serbia dhe luftonte njëkohësisht për 
bashkimin tërësor të popullit shqiptar në 
trojet e veta. Për të kundërshtuar Ven-
dimin e Konferencës së Londrës të vitit 
1913, ai shkoi edhe me një komision në 
Konferencën e Paqes në Parisë, ku kërkoi 
bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. 

Vrasjen e tij e kishte kërkuar edhe Mali i 
Zi. Për atë që do të kryente këtë akt, kishte 
vënë në dispozicion (thuhej  2 milion ko-
rona). Sepse  Bajram Curri me forcat e tij 
e kishte thyer ushtrinë malazeze më 1912 
në Qafë të Morinës-Tropojë. Në verë të vi-
tit 1920 kishte thyer përsëri forcat ush-
tarake malazeze në rajonin e Malësisë së 
Madhe, që akoma e mbanin të pushtuar  
dhe përgatiteshin për të sulmuar serish 
Shkodrën. Sepse Bajram Curri kërkonte 
që me Shqipërinë të bashkoheshin edhe 
të gjitha krahinat shqiptare që padrejtë-
sish nga Fuqitë e Mëdha  iu kishin dhënë 
Malit të Zi.  E kishin kërkuar edhe disa 
pasanikë-çi igarë të Gjakovës. Edhe ata 
kishin vënë rreth një milion dinarë për atë 
që do ta vriste, sepse Bajram Curri ishte 
për një shtet demokratik-liberal, pa bej 
e çi igarë. E kishin kërkuar kryezezët e 
Gjakovës, mbasi ishin në kon ikt të her-
shëm ndërmjet veti  familjet e mëdha të 
Gjakovës: Kryezinjtë dhe Currët. Qën-
drimi dhe lufta e Bajram Currit, meg-
jithëse të  drejta e parimore, ishin kundër 
vendimeve të padrejta të Konferëncës së 
Londrës që e copëtonte Shqipërinë për in-
teresa shoviniste të shteteve  Serbi e Mali i 
Zi, prandaj ishte në kon ikt edhe me Eu-
ropen.

   Kërkesat e tij  për bashkim kom-
bëtar të shqiptarëve që ndodheshin në 
Ballkan në një shtet të vetëm në shte-
tin e shqiptarëve, si edhe vendosja e një 
rendi demokratik, ranë në kon ikt të 
ashpër me qeveritë e Shqipërisë, të cilat 
kërkonin stabilitet me një shtet të cun-
guar, prandaj edhe e dënuan me vdekje 
dy herë, më 1923 dhe në janar  1925. 
Nga mund e duhet të shkonte? Asn-
jë rrugë nuk kishte. Iu kishin mbyllë 
të gjitha. Të gjithë kërkonin asgjësimin 
 zik të tij. “Vdekja është kapak  oriri, 
përballë dorëzimit më marre”,  thotë 
populli ynë dhe jo vetëm.

  Tradita historike e popullit tonë dësh-
mon se në rrethana pa rrugëdalje, zgjidhja 
e vetme, është vetëvrasja. A nuk u dogj në 
kullën Oso Kuka, për të mos u dorëzuar 
“shkieve”? A nuk u hodhën nga shkëmbi 
shumë gra e vajza suljote, kur cubat e Ali 
Pashës, shkuan ta djegin e pjekin Sulin e 
ato (femrat) t`i përdhunonin, t`i poshtëro-
nin, ndërkohë që pashai i pa besë, i thirri 
burrat suljotë për kuvend për paqe në Ja-
ninë, ua preu kokat brenda në kala?

   Janë mbi 120 skeda në indeksin 
alfabetik të AQSH, si dhe fondi 418 i Ba-
jram Currit në këtë arkiv që ndriçojnë 
gjithnjë  gurën madhore të këtij burri 
 snik e madhështor. Fan Noli i madh, 
do të shkruante, në elegjinë “Shpellë e 
Dragobisë”...O Bajram, bajrak i gjallë,/ 
More nam me gjak në ballë,/ Te një 
shpellë e Dragobisë,/Yll i rrallë i bur-
rërisë...

• Janë mbi 120 skeda 
në indeksin alfabe-
tik të AQSH, si dhe 
fondi 418 i Bajram 
Currit në këtë arkiv 
që ndriçojnë gjithn-
jë fi gurën madhore 
të këtij burri fi snik e 
madhështor
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Nga Gazeta “Telegraf”
22 Prill, 2019

(Lista e viktimave të popullsisë së pa-
fajshme të zonës, të vrarë dhe plagosur 
nga goditjet me artileri të italianëve)

Në mars të vitit 1943 Çeta e Dibrës 
(Grykës së Vogël) ndodhej në fshatin 
Okshatinë. Komandanti i saj Haxhi 
Lleshi me një grup partizanësh ishin tek 
Ruset, ndërsa një grup tjetër tek Rushit 
Tomja. Mëngjesi i 5 marsit  lloi me go-
ditje artilerie dhe me krisma pushkësh 
e mitralozash. Goditja me artileri bëhej 
nga fshati Spas i Dibrës së Madhe dhe 
nga Kodrat e Maranicës, ndërsa godit-
ja direkt e trupave me armë u bë në 
pozicionet e rrugës Homesh – Ura e 
Topojanit. Italianët kishin marrë infor-
macion për vendndodhjen e çetës dhe 
kishin për qëllim eliminimin e plotë të 
saj. Tek Ura e Serbinit ata pushkatuan 
dhjetë fshatarë të pafajshëm. Për eli-
minimin e çetës aktivizuan një batalion 
të Divizionit „Firence“ i cili organizoi një 
darë rrethuese ndaj forcave partizane. 
Po me 5 mars kishte ndodhur vdekja e 
Shaqir Demës nga Homezhi dhe kishin 
ardhur për kryeshëndoshë (ngushël-
lim) Cen Elezi me përfaqësues të tjerë 
të Parisë së Dibrës. Cen Elezi, bashkë 
me shoqëruesit e tij të armatosur, tek-
sa kthehej nga një varrim tek Fisi Dema 
i Homeshit, ndeshet në Okshatinë të 
Dibrës, me një batalion të divizionit të 
Firences. Në atë betejë që zgjati gjithë 
ditën, u vra bashkëshorti i bijës së Mer-
sim Elezit, Ramadan Haraçiu, Ismail 
Cala, dhe u plagosën Cen Elezi e Halim 
Lika. Italianët nuk e kishin pasur infor-
macionin për këtë vaki‘ (rast vdekjeje) 
dhe kështu kishte ndodhur një përplas-
je e padëshirueshme për ta.

Në raportin që i dërgohej Drejtorisë së 
Përgjithshme të Policisë në Tiranë, ndër 
të tjera, thuhej: “Dibër, 8 .3.1943…. 
Në mëngjesin e datës 4 mars 1943, aty 
nga ora 10, Fiqiri Dine, Miftar Kaloshi, 
Cen Elezi, djali i tij, Xhelali, Ali Maliqi, 
Aqif Lleshi, kryetari i bashkisë së Di-
brës Shemsi Hatibi, dilnin nga banesa 
e Hysni Demës, ku kishin qenë mbrëm-
jen e datës 3.3.1943, për ngushëllim 

Viktimat e luftës janë të shumtë. Të zhdukur, të pagjetur, gjak humbur etj. 
Unë po rendis disa nga viktimat, nga ato që janë evidentuar dhe janë 
shkruar në librin:“Lufta Antifashiste Nacional Çlirimtare e Popullit Di-
bran“ faqe 390, 391.

1. Kamber Toska, 12-vjeçar nga Bllaca, vrarë nga bombardimet, gusht 1943
2. Te k Boduri nga Okshatina, vrarë nga artileria e italianëve, mars 1943
3. Mel Xheka nga Gjurasi, vrarë nga artileria e italianëve, mars 1943
4. Rustem Xheka nga Gjurasi, vrarë nga artileria e italianëve, mars 1943
5. Mersin Cllini nga Topojani, vrarë nga artileria e italianëve, mars 1943
6. Mane Cllini nga Topojani, vrarë nga artileria e italianëve, mars 1943
7. Rifat Boduri nga Okshatina u plagos nga artileria e italianëve, mars 1943
8. Tush Lleshi nga Okshatina u plagos nga artileria e italianëve, mars 1943
9. Mehmet H. Haldeda, Lurë, vrarë nga artileria e gjermanëve, gusht 1944
10.Selman Tollja, Lurë, vrarë nga artileria e gjermanëve, gusht 1944
11.Haxhi Cuku, Lurë, vrarë nga artileria e gjermanëve, gusht 1944
12.Isak Shehu nga Kërçishti, vrarë nga italianët në korrik 1943
13.Hajredin Istre  nga Kërçishti, vrarë nga italianët në korrik 1943
14.Hysen Sadiku nga Dibra, vrarë nga italianët në korrik 1943
15.Bexhet Agolli, nga Herbeli, vrarë nga gjermanët, goditje nga Maranica
16.Xhevdet Islami, nga Herbeli, vrarë nga gjermanët, goditje nga Maranica
17.Leme Basha, nga Herbeli, vrarë nga gjermanët, goditje nga Maranica
18.Nurçe Agolli, nga Herbeli, vrarë nga gjermanët, goditje nga Maranica
19.Xhere Agolli, nga Herbeli, vrarë nga gjermanët, goditje nga Maranica
20.Hysni Gjançi nga Sofraçani, masakruar nga gjermanët në korrik 1944
21.Ismail Lila, nga Sofraçani, masakruar nga gjermanët në korrik 1944
22.Ibrahim Seferi, nga Sofraçani, masakruar nga gjermanët në korrik 1944
23.Mehmet Deda, nga Sofraçani, masakruar nga gjermanët në korrik 1944
24.Ali Gjaçi, nga Sofraçani, masakruar nga gjermanët në korrik 1944

Sakip Cami: Luftimet dhe 
dëshmorët e Dibrës, mars 1943

me rastin e vdekjes së Shaqir Demës…
Patrullat… Kërkonin dorëzimin e 
armëve… Filloi një dyluftim, që zgjati 
gjashtë orë…” Haxhi Lleshi, në librin 
e tij “Vite, njerëz, ngjarje”, botim i vitit 
1996, shkruan: “Në  llim të marsit të vi-
tit 1943, vdiq Shaqir Dema… Menduam 
të bëjmë një takim, se do vinte Paria… 

Vajtëm në Homesh me dhjetë vetë, te 
Rifat Rusi e Shyt Tomja (faqe 122)….
Gjeneralët Acci e Piccini ishin lajmërue 
se Haxhi Lleshi me partizanë ishin në 
Homesh… Krerët me rreth 70 vetë veta 
u larguan nga Homeshi… Gjatë rrugës, 
në Okshatinë, takohen me italianë… 
Qamil Lleshi shtin i pari mbi italianë… 
Italianët, në tërheqje, pushkatuan 
dhjetë fshatarë të pafajshëm…. (faqe 
124)…Në mortin e Shaqir Demës erd-
hën njerëz nga çdo anë. Gjithë mëhalla 
e Mizinës në Homesh caktohet për kon-
ak. Erdhi për ngushëllim edhe gjithë 
paria e Dibrës me shoqëruesit e tyre të 
armatosur. Erdhën dhe personalitete të 
kohës nga vende të ndryshme. Në lagjen 
“Mëhallë” të Homeshit qëndronte Haxhi 
Lleshi me njerëzit e tij. Në lagjen “Miz-
inë” ishte dhe Hysni Dema, i cili sapo qe 

kthyer nga internimi në Itali. Prania e 
gjithë këtyre njerëzve në Homesh u mor 
vesh dhe nga komanda italiane në Dibër 
të Madhe, ku qëndronin dy divizione, të 
cilët drejtoheshin nga gjeneralët Acci 
dhe Piccini. Ata, duke menduar se po 
bëhej një organizim kundër tyre, morën 
masat e veta, vendosën topa e morta-

ja në Vojnikë, nga ku 
kontrollonin rrugën 
automobilistike. Ndër-
sa, një kolonë të mad-
he ushtarësh e nisën 
për në Homesh. Gjatë 
rrugës vendosën grupe 
të armatosura (patrul-
la). 

KOLONA E USH-
TARËVE ITALIANË 

U VENDOS NË “VAR-
REZAT E MIZINËS”, 

NË HOMESH.
Në mëngjesin e 4 

marsit 1943 në kon-
aqet e burrave, në 
Homesh ndodheshin: 
Fiqiri Dineja, Miftar 
Kaloshi, Cen Elezi, 
Aqif Lleshi, Ali Maliqi, 
Shemsi Hatibi, She-
hlerët e Zerqanit e 
tjerë. Biseda sillej rreth 
italianëve, që nuk 
lëviznin nga pozicio-
net…. Njerëzit  lluan 
të shpërndahen…I pari 

niset Fiqiri Dineja për Maqellarë. Kalon 
qetësisht rrugën pranë italianëve… Por, 
kur hynë në Okshatinë, e ndalon një 
patrullë. Tre o cerë u dolën përpara dhe 
u kërkojnë letërnjoftimet. Dy të tjerë, 

nga prapa, nxjerrin revolet. Shoqëruesi 
i Fiqiri Dines, Sinan Gega, u kthen au-
tomatikun dhe hapën zjarr. Vriten disa 
italianë. Fiqiriu me shokë zbresin posh-
të rrugës dhe futen në shelgjet e Drinit. 
Po në këtë kohë një pjesë e Parisë, me 
shoqëruesit e tyre, kalojnë në jug-perën-
dim të Okshatinës. Në vendin e qua-
jtur “Rrafshe” qëllohen nga një pozitë 
italiane. Malësorët u kthyen pushkën. 
Italianët, nga Vojnika, qëllojnë me ar-
tileri. Predhat bien në zabelet sipër, në 
Okshatinë dhe në Orma të Drinit. Në 
të gjitha anët ushtrojnë krismat. Këtu 
u plagos Cen Elezi dhe u vra miku i tij 
nga Sohodolli. U vranë dhe ushtarë ital-
ianë. Italianët u futën në fshat dhe  llu-
an kontrollet në shtëpitë e Okshatinës. 
Disa fshatarë u grumbulluan te “Kroi 
i  sit Kaja”. U rrethuan nga italianët. 
Fshatarët çanë rrethimin. Gratë e fëmi-
jët largoheshin në zabele. Kudo përlesh-
je. Kjo situatë zgjati gjashtë orë. Parti-
zanët ishin në mes të popullit dhe nuk 
u dëmtuan, por mbetën të vrarë nga 
predhat e artilerisë Te k Boduri nga 
Okshatina, Mersin e Mane Cllini nga 
Topojani, Mel dhe Rustem Xheka nga 
Gjurasi. Mbetën të plagosur Rifat Bodu-
ri dhe Tush Lleshi nga Okshatina. (His-
toriku i LANÇ, Dibër, faqe 390 – 391). 
Çeta e Haxhi Lleshit u tërhoq drejt Te-
qesë së Bllacës. Në këtë betejë ka mar-
rë pjesë edhe Ali Maliqi me forcat e tij. 
Beteja e Okshatinës, mars 1943 ishte 
një betejë e përbashkët e forcave parti-
zane të Haxhi Lleshit, të Cen Elezit dhe 
të Ali Maliqit, pra e Nacional Çlirimtares 
dhe e pjesës patriote të Parisë së Dibrës. 
Të rënët e kësaj lufte Ramadan Haraçiu 
dhe Ismail Cala nuk e kanë statusin e 
dëshmorit të LANÇ.

VIKTIMA TË LUFTËS

(Foto me partizanët dibranë të Batalionit të Dibrës)
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OPINION

Nga Bashkim Hisari

Që nga sundimi pesëqind vjetësh 
nga Perandoria Osmane, 
pastaj  nga  pushtuesit: Serbia 

e Mali Zi (1912-1915), Austro-Hungaria  
(1915-1918), Bullgaria,( 1918-1941), 
Mbretëria e Serbëve, Kroatëve dhe Sll-
ovenëve, që u krijua më 1918 që më 
1929 u emërua Mbretëria e Jugosllavisë, 
Mbretëria e Shqipërisë (1941-1945) (në 
vitin 1943 e sunduar nga Italia), Jugosl-
lavia e dytë prej vitit 1945, deri te shpër-
bërja e Federatës Jugosllave, shqiptarët 
e Kosovës në mënyrë të vijueshme kanë 
qenë nënshtruar përdredhjeve të shum-
ta të dhunës, vrasjeve masive, dëbimeve 
e shpërnguljeve, ndërrimit të disaher-
shëm të pronave, kolonizimit të trojeve 
të tyre, ndryshimeve të përsëritshme të 
statusit që radikalizoheshin gjithnjë e 
më shumë, që zgjatën deri te lufta e dre-
jtë e popullit të Kosovës, e udhëhequr 
nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK-
së), kur në mars të vitit 1999 Aleanca 
ushtarake më e fuqishme në botë, NA-
TO-ja, nisi fushatën ajrore dhe u vu 
në mbështetje të mbrojtjes së vlerave 
më të larta të civilizimit perëndimor në 
Kosovë, lirisë, paqes dhe demokracisë.

ARMIQËSIA E SERBËVE NDAJ 
SHQIPTARËVE

Gjatë tërë historisë, shqiptarët 
dhe serbët kanë treguar armiqësi mes 
veti. Serbët kanë patur sjellje jo të 
këndëshme, të vrazhdëta, përçarje, 
grindje e hidhërime, urrejtje, zemërime, 
kon ikte me mënyra të stërholluara e 
dredharake për të mashtruar, insinua-
ta, sjellje të papëlqyeshme që mezi mund 
të duroheshin e çonin jetën me dertime 
dhe deri në përleshje me armë. Serbët 
një kohë të gjatë kanë zakon në jetën 
e tyre shoqërore që risjell në mendje a 
në kujtesë gjëra të kaluara, që ngjallin 
tmerr, të padurueshme me përdorim-
in e pikëllueshëm të terrorit, dhunës 
monstruoze, masakrave dhe luftës për 
zhdukjen e kombit shqiptar. Ata janë 
treguar në një gjendje të mendjes së 
turbulluar shoviniste që zbaton teorinë 
dhe politikën nacionaliste reaksionare. 
Ky diskurs u promovua teorikisht në 
punimet “shkencore”, “shkrime poli-
tike e pam ete publicistike”, ku janë 
formuluar plane, projekte dhe elabo-
rate të ndryshme, shpesh edhe raciste, 
fashizoide dhe armiqësore për dëbimin, 
asimilimin, pushtimin e kolonizimin e 
trojeve shqiptare, ndarjen e Kosovës dhe 
zhbërjen e popullit shqiptar.

Për këtë  asin dokumentat arkivore: 
Që nga “Načertanije”, drafti sekret i vitit 

(ANTI)FASHIZMI SERB
1844 e ministrit të Brendshëm Serb, Ili-
ja Garashanin, projektit të parë të Vaso 
Çubriloviqit “Shpërngulja e Arnautëve” 
nga viti 1937, Konventa jugoslla-
vo-turke për shpërnguljen e shqiptarëve 
në Turqi nga viti 1938, elaboratit të Ivo 
Andriqit të porositur nga kryeministri 
Milan Stojadinoviq, projektit  të  dytë të 
Vasa Çubriloviqit “Problemi i pakicave 
në Jugosllavinë e Re” nga viti 1944, 
“Marrëveshja Xhentëlmene” Tito-Ky-
prili për shpërnguljen e shqiptarëve në 
Turqi e vitit 1953, planet për pastrim-
in etnik dhe kolonizimin e Kosovës, re-
alizuar pjesërisht edhe nga ministri i 
Brendshëm jugosllav Aleksandar Ran-
koviq, Memorandumi i Akademisë së 
Shkencave dhe Arteve të Serbisë e deri 
te Kisha Ortodokse Serbe e cila Kosovën 
e paraqet si çështje kryesore kishtare, 
kombëtare dhe shtetërore, si dhe pro-
jektet e qarqeve dhe individëve ekstreme 
raciste e neofashiste serbe si: ulërimat e 
ultranacionalisti serb Vojislav Sheshel, 
i dënuar me 10 vjet burg nga Tribunali 
i Hagës për krime lufte, se Serbia duhet 
me luftë sërish ta marr Kosovën, me 
forca të fuqishme ushtarako policore të 
dëbohen të gjithë shqiptarët nga Koso-
va që nuk e njohin shtetin serb dhe se 
Shqipëria e Veriut, është trashëgimia 
serbe ku “gjithçka është serbe, edhe 
toka dhe guri”. Pastaj, të bërtiturat 
e Vuk Drashkoviqit se “atje ku është 
edhe varri i vetëm serb, ajo është tokë 
serbe” si dhe projekti i regjimit të Mil-
losheviçit “Të gjithë serbët në një shtet 
të vetëm”- nënkuptojnë ngritjen e dok-
trinës shtetërore për formimin e Serbisë 
së Madhe. Dëshira e zjarrtë dhe kujdesi 
i madh që tregojnë serbët për nënvlerë-
simin e popullit shqiptar si racë shkon 
deri aty ku rolin historik të Skënderbeut 
ia atribuojnë origjinës nga Serbia, duke 
theksuar se nëna e tij ishte nga familja 
serbe Balshiq. 

INTERESAT E SERBISË KRIJIMI 
I SERBISË SË MADHE NË DËM TË 

FQINJËVE
Vënia e interesave serbe në qendër të 

vëmendjes në dëm të interesave të fqin-
jve, dhe krijimi i Sërbisë së Madhe ka 
qenë prioritet dhe pjellë në mendjen e 
serbëve, që nga krijimi i shtetit të tyre 
të pavarur. Për shkak të kësaj ideolog-
jie, ata kanë zhvilluar luftëra dhe kanë 

humbur shumë njerëz. Ky projekt u 
shpreh qartë edhe në luftërat e viteve 
90-të, në kohën e sundimit të Sllobodan 
Millosheviçit, kur u shpërbë Jugosllavia 
dhe kur tentohej me dhunë të zgjërohet 
shteti Serb.

Në luftërat që zhvilluan duke bërë 
krimet më monstrueze, me hegjemon-
izmin dhe paradigmën e tyre se “ser-
bët ishin  tues në luftë dhe humbës 
në paqe”, doli dëshmuese se për serbët 
territori është më i rëndësishëm se çdo 
gjë tjetër. Elita politike, dhe pjesa mbi-
zotëruese e elitës intelektuale serbe, 
kurrë nuk kanë qenë të kënaqur me 
territorin e shtetit të tyre. Kapërcimi i 
rrugës drejtë perëndimit, orijentimi kah 
Rusija, mos pranimi i sundimit të ligjit 
dhe kultura pluraliste politike, shtypja e 
lirisë, të drejtave të njeriut dhe miti mbi 
Kosovën vazhdimisht kanë dominuar në 
mënyrën e të menduarit politik të ser-
bëve.

Me propagandë, rrë me lënguese, 
shpirtërore, madje edhe biblike duke 
manipuluar me popullin, nacionalistët 
Serbë kanë formuar mitin e rreme për 
shqiptarët dhe Kosovën, duke cilësuar 
ata si njerzë përndjekës, vrasës e përd-
hunues, uzurpator të tokës së shenjët 
të serbëve dhe kanë mohuar faktet his-
torike për të justi kuar pretendimet për 
Serbinë e Madhe. 

NË ANËN E GABUAR TË HIS-
TORISË

Pak ditë më parë Ministri serb i 
Punëve të jashtme Ivica Daciç, shkoi 
më larg, duke deklaruar në kanalin 
televizionin beogradas “Pink” se: “Në 
Luftën e Dytë Botërore shqiptarët e 
Kosovës kanë qenë në anën e fashistëve 
gjermanë”. Kjo deklaratë e she t të di-
plomacisë serbe që njëherit është edhe 
nënkryetar i qeverisë, dëshmon se elita 
politike serbe vazhdon të jetë gjenerator 
kryesor i urretjes ndaj shqiptarëve dhe 
në anën e gabuar të historisë.  Deklarata 
e Daciç, pinjollit të politikës së kriminelit 
Sllobodan Millosheviç, nga politika e të 
cilit nuk është distancuar as në formën 
retorike, dëshmon vazhdimin e mësim-
it praktik të ideologjisë të qenies kom-
bëtare serbe, të ngritur mbi konstruktin 
e gënjeshtrës për të kamu uar veprimet 
kriminale e fashizoide ndaj shqiptarëve 
dhe Kosovës. Deklarata e tij është njol-

losje për imazhin dhe kontributin e 
popullit shqiptar në Luftën Antifashiste 
Nacional-Çlirimtare (LANÇ), ofendim 
dhe nënçmim ndaj  6.200 dëshmorëve 
dhe rreth 53. 000 luftëtarëve partizanë, 
të ciët morën pjesë në Luftën e Dytë 
Botërore dhe iu bashkuan Aleancës 
së Madhe të popujve dhe bashkë me 
luftëtarë nga Shqipëria, herohikisht 
ngadhnjyen ndaj Boshtit të Nazifash-
isht dhe bashkëpuntorëve të tyre, duke 
dhënë një kontribut të theksuar në çlir-
imin e Kosovës dhe ish - Jugosllavisë.

Liderët serbë vazhdojnë të deklaro-
jnë se populli serb kurrë nuk ka qenë 
në anën e gabuar të botës, bile as para 
20 viteve. Mohojnë dhe nuk prano-
jnë përgjegjësinë për krimet gjenocid-
iale që kanë kryer forcat paramilitare, 
policore e ushtarake serbe në Kosovë 
gjatë viteteve 1998-1999, të cilët kanë 
vrarë mbi 13.000 civilë shqiptarë, prej 
tyre 1.393 fëmijë, 1.379 gra; mbi 1.600 
persona janë ende të pagjetur. Janë të 
shurdhër për rreth 20.000 femra shqip-
tare që kanë qenë viktimat e dhunës 
seksuale dhe për dëbimin e mbi 1 mil-
ion shqiptarëve nga shtëpitë e tyre si 
dhe për shkatërrimet dhe dëmet tjera 
që kapin shumën afro 20 miliardë euro. 
Ata fare nuk përmendin këto krime 
fashizoide. Kujtohen të  asin për anti-
fashizmin vetëm atëherë kur dëshiro-
jnë të glori kojnë kombin e tyre dhe të 
nënçmojnë të tjerët duke theksuar se 
“Serbia gjithmonë ka qenë në anën e an-
tifashizmit”. Ç’është e vërteta, Serbia ka 
pas një traditë për liri në LANÇ, mirëpo 
tradita e tyre nuk ka qenë monolite dhe 
unike. Serbët pjesëmarrës në Luftën e 
Dytë Botërore ishin në anën e drejtë të 
historisë dhe të botës, por jo pak ser-
bë u rreshtuan në radhët e çetnikëve të 
Drazha Mihailoviçit, Milan Nediçit dhe 
Dimitrije Ljotiçit. Ata nuk ishin pjesë e 
traditës antifashiste. Serbia antifashiste 
doli  tuese, por jo si organizatë kom-
bëtare, ajo ishte vetëm në kuadër të 
lëvizjës më të gjerë jugosllave ku mer-
rnin pjesë edhe partizanët kosovarë dhe 
luftëtarët e brigadave nga Shqipria që 
luftuan edhe në territorin e Serbisë dhe 
pjesët tjera të ish - Jugosllavisë. Përp-
jekjet e zyrtarëve të qeverisë Serbe që 
të kombëtarizojnë antifashizmin dhe të 
mohojnë pjesmarrjen e shqiptarëve në 
LANÇ, në esencë është drejtuar kundër 
vlerave të antifashizmit. Është pjesë e 
një loje hipokrite që përdoret për qël-
lime nacionaliste. Kritikojnë dhe shohin 
fashizmin jasht Serbisë, kurse brenda 
shtetit të tyre kultivojnë ideologjinë e 
çetnikëve profashist.  

TRADHTIA E ANTIFASHIZMIT
Por, çfarë tjetër mund të presim nga 

ata që në vitet 1990 morën pjesë aktive 
në tradhtinë dhe fyerjen e traditave anti-
fashiste, prej atyre që me të gjitha forcat 
përpiqeshin që Serbia të gjendet në 
anën e gabuar të historisë, botës, etikës 
dhe njerëzimit? Gjatë fushatës vrasëse 
të Sllobodan Millosheviçit dhe falangave 
të tij, kur  lloi fashizimi i shoqërisë ser-
be, luftëtarët “trima” në pushtetin serb 
dhanë kontributin e tyre të prekshëm: 
Ivica Daçiç si zëdhënës i Millosheviçit, 
Aleksandar Vuçic  llimisht në Pale të 
Bosnjës si gazetar dhe më pas si zyrtar 
i Partisë Radikale Serbe, kryeministër 
dhe president dhe Aleksandar Vulin 
si zëdhënës dhe zëvendës i partisë së 
Mirjana Markoviqit dhe tani Ministër i 
Mbrojtjës. që pohojnë se Serbia në vitet 
e 90-ta ka qenë e rreshtuar në anën 
e drejtë, bëjnë falsi kimin e rëndë të 
historisë, tallen me partizanët që kanë 
dhënë jetën për liri dhe faktikisht  ar-

(Vijon në faqen 11)
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Me autoritetin e një kolane të pasur, 
të larmishte e mjaft të suksesshme, do 
ishte e pakuptimtë që për romanin e 
ri të shkrimtarit Vasil Premçi “Ferma-
ni i përgjakur”,  të deklaronim se jemi 
para një befasie të këndëshme. Befasia, 
kësaj radhe qëndron gjetkë; te tema e 
guximshme dhe jo aq e rrahur në le-
trat tona. Ai, në këtë libër ka preferuar 
të trajtojë ndikimin që pati mbi vendin 
tonë, periudha çoroditëse e Tanzima-
tit (Hatt - i serif - i Gulhane; Urdhëresë 
dashamirëse), e ndërmarrë nga sulltan 
Mahmudi i II - të, që nga 3 Nëntori i vi-
tit 1839. Për të shuar mosbindjen e disa 
governatorëve provincialë, ku duhet 
thënë se ky sulltan kishte zbutur disi 
edhe rebelimin e Ali Pashës, i cili që 
nga viti 1787, kishte ngritur në Janinë 
dominimin autonom, në ushtri u morën 
dhe këshilltarë ushtarakë si mareshalli 
i ardhshëm dhe she  i shtatmadhorisë 
prusiane Helmuth Karl Bernhard von 
Moltke i cili ka lënë kujtimet e tij në “Le-
trat nga Turqia”, ku i ka përshkruar të 
gjalla eksperiencat e tij të asaj kohe. Në 
vazhdim, ishin përpjekjet e Abdyl Ham-
itit të II - të i cili përndoqi prirjet refor-
matore të properëndimorëve të mbled-
hur rreth ministrit të jashtëm Mustafa 
Reshid Pasha dhe që patën reperkur-
sione të mëdha mbi shqiptarët, të cilat 
Sami Frashëri i ka konsideruar si push-
tim të ri Shqipërisë. 

Në letërsi, ku merr përparësi ana ar-
tistike me gjithë elementët e saj përbërës, 
nuk ka rëndësi vendimtare në jemi para 
të vërtetave të pakontestueshme his-
torike, para fantazisë së autorit, apo 
para kombinimit të të dyjave. Vlerë 
themelore, mendoj se ka mesazhi dhe 
bukuria e të shkruarit, pra kënaqsia es-
tetike që përftohet nga leximi i veprës. 
Pavarësisht kësaj, Vasili, me kulturën 
e tij të gjerë, edhe si ushtarak edhe si 
studiues e kritik, na jep një rrëfenjë, 
ku çdo gjë është në vendin dhe kohën e 
duhur. Ai ka ditur të na fusë në atë sit-
uatë me emrat, toponimet, ritet, o qet, 
ngjarjet e deri me huazime nga Kurani, 
në funksion të zhvillimeve. Është mjaft 

Rreth romanit “Fermani i përgjakur”i Vasil Premçit

NJË POPULL PA HERONJ, NUK KA HISTORI

interesnte ajo sjellja e ngritur në moral 
e trashëgimtarëve, për të eliminuar deri 
vëllezërit që shiheshin si konkurentë 
për fronin sulltanor. I quajturi për mizo-
ritë e tij “Sulltani gjakpirës”, duke ve-
pruar si një despot i vërtetë, mori herë 
pas here idetë osmanike e panislamike, 
për të ngritur themelet e forta të peran-
dorisë turke dhe për të vënë në vend au-
toritetin e tij nëpër provincat e pabindu-

ra. Dhe, natyrisht që si  llim ai zgjodhi 
Shqipërinë, ku edhe pse ndër vite kishin 
qenë të detyruar të praktikonin disa le-
htësira, përsëri, banorët e këtushëm, 
bënin disa hilera, duke i rregjistru-
ar djemtë si vajza, për t`iu shmangur 
shërbimit të gjatë ushtarak në vende 
pafundësisht të largëta. Dhe s`kishte 
zgjedhje më të mirë se ajo e Çandërllë 
Pashait si komandant të trupës ndësh-

kimore. Duke analizuar këto ngjarje, 
miku i vendit tonë, akademiku ital-
ian Antonio Baldaçi (A. Baldacci), ka 
shkruar: “Shpesh turqit kanë eksperi-
mentuar më kot ushtritë e tyre në rev-
olucionet e vazhdueshme në Shqipëri.” 
Ky ka qenë edhe fati i kësaj ekspedite 
e cila kishte marrë detyrë të kontrol-
lonte  zikisht femrat tona, sidomos në 
krahinën e Bendës, në kundërshtim të 
hapur me kodin moral të shqiptarëve, të 
shprehura qartësisht te Kanuni i Lekë 
Dukagjinit. Në pamje të parë, ky pasha 
paraqitet si të gjithë njerëzit e tjerë; ai 
sheh ëndrra, i kërkon shpjegime hox-
hë Azapit, ka emocione, mall për fëmi-
jët dhe të ëmën të cilës i shkruan letër 
ku i thotë: “Dashuria e nënës, është një 
det ku njeriu nuk mbytet kurrë!”, ndi-
en trandje zemre kur dëgjon  këngën 
e ushtarit, para së cilës edhe bilbili e 
pushon këngën, edhe të mbjellat e lenë 
përkundjen, edhe përroi nuk nxjerr zë, 
ëmbëlsohet kur i vinë ndër mend vargjet 
e dashurisë të Padishah Vefait. I tillë del 
edhe vetë Veziri i Madh, të cilin “Paqja 
shpirtërore e kishte mbrojtur për bukuri 
nga barra e pushtetit, që ia del t`i thyej 
e shtrembërojë bartësit e vet.” Mirëpo, 
kur vjen puna për pushtime e mizori 
ata, sikurse shprehet autori, udhëhiqen 
nga parimi “Njeriu është shumë herë 
më i sigurt kur ia kanë frikën, sesa kur 
e duan”, dhe se “Historia ka dëshmuar 
se Profetët e armatosur, kanë qenë kur-
doherë  timtarë, kurse të gjithë profetët 
e paarmatosur ishin shkatërruar.” Me 
këto ment ata shkojnë në Bendë dhe 
grumbullojnë fshatarët te xhamia në 
mes të fshatit, ku Pashai lexon fermanin 
e sulltanit, sipas të cilit ata që nuk do të 
nënshtrohen, do të ndëshkohen rëndë. 
Burrat e fshatit, ndihen keq; si mund 
të pranojnë ata që të humbasin nderin 
që e kanë të shenjtë, duke lejuar ush-
tarët turq të kontrollojnë gratë e vajzat 
e tyre? Por nga ky siklet i nxjerr nga sit-
uata Veli Alla nga lagjia Kutreq i Selitës 
së Malit. Ai, pasi i afrohet Pashait dhe i 
thotë se kur të farohen të gjithë burrat 
dhe djemtë e Bendës, mund t`i prekni 
gratë dhe vajzat tona, nxjerr koburen 
me mulli dhe ja zbraz në kokë gjeneralit 
turk. A nuk kishte ngjarë kështu edhe 
në betejën e Fushë - Kosovës më 1389, 
ku shqiptari nga Sopoti i Bërzheshtës, 
dikur i arratisur për hasmëri, tani o cer 
i carit të Sebisë, kur u zu rob, i nguli 
sulltan Muratit të I - rë, thikën m`u në 
zemër? Dhe këtu, hyn në lojë fantazia e 
autorit, i cili rrëkenë e gjakut e drejton 
nga fermani i sulltanit, ndotja e të cilit 
e trondit më shumë se vrasja e Pashait, 
hoxhë Azapin. Epo ja, kështu është kjo 
punë, brenda një çasti të vetëm, dikush 
mund të bëhet hero dhe disa të tjerëve, 
thotë autori, nuk u mjafton e gjithë jeta. 
Sidoqoftë, konkludon ai: “Një popull 
pa heronj është një popull pa histori”. 
Pikërisht këtë na e ka dhënë aq mirë Va-
sil Premçi, duke folur për heronjtë tanë, 
të cilëve Xhorxh Bajroni u drejtohej me 
entuziazëm: “Befas dalin nga mjegulla 
ngjyrë rozë të barinjve; midis skërkave 
ulërin ujku dhe shqiponja vjen rrotull; 
aty mblidhen njerëzit më krenarë në 
botë, siç mblidhen retë e grumbullohen 
stuhitë që ulen për të tronditur Adriati-
kun.”        

(ANTI)FASHIZMI SERB

syetojnë krimet e bëra. Nuk mundet të 
jenë në anën e duhur të historisë ush-
tria, policija dhe paramilitarët serbë, të 
cilët ushtruan agresion në Bosnje dhe 
Kroaci dhe vranë civilë në Kosovë. Ata 
të cilët vritnin gra, fëmijë, pleq të pafa-
jshëm dhe që futnin kufomat e tyre në 
frigoriferë dhe varrosnin në varreza ma-
sive – ata mund të jenë gjithçka, por jo 
antifashiste. Aktakuza e Tribunulit të 
Hagës kundër udhëheqësve serbë për 
krime lufte në Kosovë, ku theksohet se 
policë, ushtarë dhe o cerë serb, ndaj 
shqiptarëve të Kosovës, vazhdimisht 
kanë ushtruar  sharje, fyerje raciste, 
veprime degraduese, rrahje, dhe forma 
të tjera të keqtrajtimeve  zike në bazë 
të përkatësisë së tyre racore, fetare dhe 
politike,  et mjaftueshëm se në cilën 
anë të historisë ka qenë Serbia. 

Aktualisht në shtetin e Serbisë duket 
si krejtësisht normale që presidenti 

dhe kryeministri të mohojnë krimet në 
Kosovë, genocidin në Srebrenicë.bApo 
që deputetë në Kuvendin e Serbisë të 
jetë i dënuari për krime lufte, Vojisllav 
Sheshel?! 

Çmim për gazetari “Pena e artë” të 
jepet kriminelit të luftës Ratko Mlladiç. 
Ministria e Mbrojtjes botoi librat e krim-
inelëve të dënuar. Vrasësit të ligjerojnë 
në Akademinë ushtarake dhe marrin 
pjesë në dialogun e brendshëm për 
Kosovën. Në Panairin e Librit në Beo-
grad prezentohet shtëpia botuese “Ve-
lika Srbija” (Serbia e Madhe). Patriarku 
i Kishës serbe deklaroi se aktgjykimi 
kundër kriminelit Mlladiç të shpallet 
vepër e dreqit. Deputetët sygjerojnë në 
Kuvendin e Serbisë që Akademisë Ush-
tarake t’i jepet emri i gjeneralit fashist 
çetnikut Drazha Mihailoviç…

Për elitën politike serbe spastrimet 
etnike, vrasjet masive, vrasjet siste-
matike dhe të plani kuara, dëbimet e 
dhunshme, krimet kundër njerëzim-

it, përdhunimet masive, përndjekjet, 
trajtimet çnjerëzore, torturat, ndër-
marrjet e përbashkëta kriminale dhe 
gjenocidi  për të cilat luftuan “heronjtë” 
e udhëheqësit serb si Radovan Karax-
hiç, Ratko Mlladiç, Nebojsha Pavkoviç, 
Vladimir Lazareviç, Zdravko Tolimir, 
Ljubisa Beara, Vlastimir Gjorgjeviç dhe 
shumë e shumë të tjerë, nuk janë gjeno-
cid dhe krime të kryera. Vënia e këtyre 
kriminelëve në të njëjtën shportë me 
heronjtë e LANÇ është një akt i cinizmit 
të lartë dhe shkelje e rëndë të drejtave 
të njeriut.

Serbia duhet të ballafaqohet me të 
kaluarën dhe ta pranojë se ka kryer 
gjenocid në Kosovë dhe t’i dënojë fa-
jtorët, ta ndriçojë fatin e të pagjeturve 
dhe t’i riparojë dëmet e shkaktuara, të 
punojë në plotësimin e legjislacionit, që 
mohimin dhe arsyetimin e gjenocidit, ta 
bëjë të ndëshkueshëm. Në të kundërt 
ajo do të vazhdojë politikën fashizoite 
kundër shqiptarëve dhe Kosovës.

(Vijon nga faqja 10)
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