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FOKUS
EDI RAMA: DO TË VOTOJ PRO,
NËSE NJË DITË MBAHET
REFERENDUM PËR BASHKIMIN
KOMBËTAR

SHQIPËRI-KOSOVË,
ORGANIZATAT E VETERANËVE
T’I PARAPRIJNË BASHKIMIT
• Qëndrimi pothuajse në unison i dy kryeministrave të dy shteteve shqiptare, Shqipërisë dhe
Kosovës, Edi Rama dhe Albin Kurti, duke dalë jashtë petkut diplomatik për dakortësinë e bashkimit Shqipëri-Kosovë, ka ngjallur optimizëm në hapësirën mbarëshqiptare në botë
Nga Halil RAMA – Mjeshtër i Madh
Bashkimi kombëtar, kjo aspiratë shekullore e
shqiptarëve, më në fund është vënë në start të mbarë.
Qëndrimi pothuajse në unison i dy kryeministrave të
dy shteteve shqiptare, Shqipërisë dhe Kosovës, Edi
Rama dhe Albin Kurti, duke dalë jashtë petkut diplomatik për dakortësinë e bashkimit Shqipëri-Kosovë,
ka ngjallur optimizëm në hapësirën mbarëshqiptare
në botë.
Kështu nëse Rama, i “provokuar” nga gazetarët
deklaroi pas mbledhjes së përbashkët të dy qeverive
në Elbasan më 26 nëntor 2021, se momentalisht
nuk e di kur do të mbahet referendumi për bashkimin kombëtar, por shprehu bindjen se një ditë do të
bëhet dhe se në këtë referendum ai do të votojë pro
bashkimit, për Albin Kurtin, “Kosova dhe Shqipëria
janë dy vende ‘si një lis me dy degë dhe puna mes
dy vendeve duhet bërë si patriotë e të asim si diplomatë”.
Shpresëdhënës në këtë aspekt qe edhe miratimi
i Marrëveshjes midis dy qeverive respektive për të
lehtësuar lejet, për të jetuar në të dy anët e ku rit të
shqiptarisë, duke bërë të mundur që çdo shtetas në
dy vendet, mjafton të plotësojë një formular dhe të
deklarojë një adresë të përshtatshme, dhe menjëherë
pa asnjë procedurë shtesë ai merr lejen 5-vjeçare.
Më pas menjëherë do i takojë leja e përhershme, si
në Shqipëri dhe në Kosovë, pa pasur nevojë të bëjë
aplikim tjetër.
Të parat që e kanë përshëndetur këtë qëndrim
qenë organizata e Bashkuar e Veteranëve të Luftrave
për liri e pavarësi të popullit shqiptar (OBVL) dhe Organizata e Veteranëve të LANÇ të Kosovës. Kjo edhe
për faktin se ato prej dekadash kanë qenë promotore
të bashkimit kombëtar.
Krerët e dy organizavate tona, Dr.Ymer Dishnica
-Nderi i Kombit, Heronjtë e Popullit Rrahman Parllaku e Fadil Hoxha, dhe pasardhësit e tyre, respektivisht My t Guxholli e Sotir Budina, Vaide Hoxha,
Vehap Shita e Zija Mulhaxha, të mbështetur dhe nga
kryesitë e dy organizatave kanë mbajtur disa takime
ku kanë konkluduar në domosdoshmërinë e bashkimit kombëtar. Madje kjo tezë është diskutuar dhe
ka gjetur mbështetje edhe në takimet e kryesive të dy
organizatave me ish-kryetarët e parlamenteve të dy
vendeve, Ilir Meta e Jakup Krasniqi, në Tiranë dhe
në Prishtinë, në kuadrin e 70-vjetorit të Konferencës
historike të Bujanit.

Pas këtyre takimeve institucionale, në tryeza të
veçanta, apo dhe dreka e darka pune, eksponentë
të veçantë të dy organizatave janë dakortësuar për
mbajtjen e një kuvendi të përbashkët që të legjitimojë bashkimin në një organizatë të vetme.
Në stadin aktual të zhvillimeve, pas deklarimeve
publike të lidershipeve të dy qeverive, bashkimi i organizatave të veteranëve, dhe pse jo edhe i organizatave tjera partnere të të dyja shteteve, do t’i paraprinte bashkimit kombëtar. Parasëgjithash këtë e
mundësojnë pikëpamjet programore si dhe takimet
e përbashkëta pa asnjë ndasi në festat kombëtare e
përkujtimore, si më 5 Maj, 17 shkurt, 28-29 Nëntor
etj, data këto të skalitura në memorien tonë kombëtare, ku shprehet mirënjohja, respekti dhe vlerësimi për gjakun e derdhur e për kontributin e dhënë
nga patriotët shqiptarë për pavarësinë e çlirimin e
atdheut tonë të dashur. Ashtu siç qenë bashkë në
Kuvendin e Lidhjes së Prizrenit dhe më 28 Nëntor
1912 në aktin historik të shpalljes së pavarësisë së
Shqipërisë, ashtu siç udhëhoqën e mirëkordinuan
veprimet luftarake gjatë Luftës së Lavdishme Nacionalçlirimtare Rrahman Parllaku e Fadil Hoxha, në
viset shqiptare dhe në Kosovë, edhe në kohët që jetojmë ky bashkim është më evident se kurrë.
Mjafton vullneti i mirë i dy kryesive, dhe pse jo
edhe i Komitetit Kombëtar të LANÇ dhe ky bashkim
është plotësisht i mundshëm në një kuvend të përbashkët kombëtar.
Bashkimi në opinionin e gjerë publik tashmë
është arritur. Kosova është kryesisht shqiptare, dhe
me Republikën e Shqipërisë aksionet e përbashkëta
administrative në sektorë të tillë si arsimi, policia,
koordinimi i politikës së jashtme, trashëgimia kulturore, si dhe bashkëpunimi në tregëti, dhe së fundi
me heqjen e barrierave për lejet e qëndrimit 5-vjeçar
të qytetarëve në Shqioëri dhe Kosovë, kanë ndikuar
gjithashtu në masë të madhe bashkimin mes dy
shteteve.
Lehtësimi i procedurës për marrjen e leje-qëndrimit, rregullimi i regjimit të tra kut lokal të kurit, hapja e pikës së përbashkët të kalimit ku tar
mes Kukësit dhe Dragashit, lehtësira në procedura
doganore dhe kontroll të mallrave, kalendari i përbashkët kulturor vjetor mes Kosovës dhe Shqipërisë,
njohja e diplomave, janë disa nga 13 marrëveshjet
e nënshkruara ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës të
premten më 26 nëntor, gjatë takimit të qeverive të të
dy vendeve.

Historike: “Hiqet” Kuﬁri Kosovë – Shqipëri: Do të ketë vetëm kamera
Në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive, Shqipërisë
dh Kosovës që u mbajt më 26 Nëntor 2021 në Elbasan,
ministri i Brendshëm Bledi Çuçi shpjegoi tri marrëveshjet
e arritura. Tri marrëveshjet synojnë lehtësimin e lëvizjes
së qytetarëve në të dy anët e ku rit.
Dua ta lloj nga kjo e fundit që ka të bëjë me lejet e
qëndrimit. Këtu kemi bërë një kapërcim shumë të rëndësishëm për të lehtësuar lejet, për të jetuar në të dy anët e
ku rit të shqiptarisë. Duke bërë të mundur që çdo shtetas në dy vendet, mjafton të plotësojë një formular dhe të
deklarojë një adresë të përshtatshme dhe menjëherë pa
asnjë procedurë shtesë ai merr lejen 5-vjeçare dhe menjëherë do i takojë leja e përhershme, pa pasur nevojë të
bëjë aplikim tjetër. Kjo leje uni kohet dhe është e njësuar
me lejen e punës. Një kalvar që qytetarët e kanë hequr në
kurriz deri më sot. Pa asnjë document, vetëm me këtë leje

qëndrimi çdo shtetas ka të drejtë të punojë me të dy anët
e ku rit. Besoj se ky është një lehtësim shumë i madh dhe
do ta lehtësojë kapitalin njerëzor. Marrëveshja e dytë ka të
bëjë me hapjen apo kalimin në një status tjetër të ku rit
midis Shishtavecit dhe Krushevës, duke bërë të mundur
që këtë pikë të mos e përdorin vetëm vendasit, por edhe
të tjerë. Kjo krijon një arterie tjetër të lëvizjes. Besoj se
për timi do të jetë i drejtpërdrejtë. Marrëveshja e tretë,
është marrëveshja që do të mundësojë lehtësinë apo lejet
e posaçme që do të marrin banorët e zonave ku tare të dy
vendeve për të lëvizur lirshëm jo vetëm në zonat ku tare.
Të dy shtetasit e të dy anëve do të për tojnë shërbime të
njëjta në Kosovë dhe Shqipëri. Janë rreth 300 mijë banorë
që do të për tojnë. Mund të ndjekin lirisht shkollën në
varësi të ndodhjes së institucioneve, mund të shkojnë të
punojnë pa pasur .-theksoi ministri.

Kryeministri
i Shqipërisë, Edi
Rama, në konferencën e përbashkët
me Kryeministrin e
Kosovës, Albin Kurti, pas mbledhjes së
dy qeverive respektive që u mbajt
në Elbasan më 26
nëntor 2021, është
pyetur rreth referendumit për bashkimin kombëtar. Ai ka thënë se do të votonte
pro. Kryeministri i Shqipërisë ka deklaruar
se momentalisht nuk e di kur do të mbahet
referendumi për bashkimin kombëtar, por ka
deklaruar se një ditë do të bëhet.
“…tani në rast së më pyesni a do ndodhi
kjo apo jo, meqë ju provokoni do ju provokoj
edhe unë, unë them që kjo do ndodhi. Nuk e di
kur do ndodhi, si do ndodhi, sot, por që kjo do
ndodhi një ditë, unë them që po. Tani atyre që
mund ta marrin këtë dhe mund të dalin dhe të
bërtasin për Shqipërinë e Madhe, unë them që
fallxhoret nuk mund të gjykohen. Se është një
fall, meqë po më pyesni të hedhim fall, dhe nëse
unë do të hedhja fall, në këtë rast po e hedh me
imagjinatë se unë nuk shoh lxhan, unë them
që kjo do ndodhi, se kur do ndodhi, kur do
ndodhi këtë nuk e di”, ka deklaruar Rama.
Pyetjen se si do të votonte nëse do të mbahej
referendumi për bashkimin kombëtar, Rama
e ka quajtur provokim, megjithatë është përgjigjur se do të votonte pro. “Kjo është pyetje
apo është “provokacja” sepse unë s’kuptoj. Në
rast se më pyesni në hipotezën e një referendumi paqësor për bashkimin e Shqipërisë me
Kosovën, unë do bëja një shkelje të Ligjit për
fshehtësinë e votës, do votoja hapur “po””, ka
deklaruar Rama.

ALBIN KURTI: KOSOVA DHE
SHQIPËRIA , DY VENDE “SI
NJË LIS ME DY DEGË”
Kryeministri Albin Kurti ka thënë që
përkundër që sot
po mbahet mbledhja e shtatë e dy
qeverive të Kosovës
dhe Shqipërisë në
Elbasan, për të
është hera e parë
që po merr pjesë si
kryeministër.
“Kjo është mbledhja e shtatë e përbashkët e dy qeverive, por është e para e imja që
marr pjesë si kryeministër. Vitin e kaluar, isha
kryeministër katër muaj tash janë bërë tetë
muaj, pra jam duke përparuar dhe sa herë që
vij në Shqipëri, jo veç si kryeministër kam një
ndjesi të veçantë e cila nuk përshkruhet lehtë
e as nuk shpjegohet kollaj”.
Tutje Kurti tha që Kosova dhe Shqipëria janë
dy vende “si një lis me dy degë dhe puna mes
dy vendeve duhet bërë si patriotë e të asim si
diplomatë”.
“Të thuash se jemi një komb i ndarë do të
ishte marrëzi. Të thuash se jemi të lumtur se i
kemi dy shtete se kështu jemi më të lumtur të
thuash se angazhohesh për bashkim kombëtar
do të shquhesh si nacionalist ,e të thuash se
bashkohemi në BE të thonë diplomatë. Pra, le
të asim si diplomatë, e të punojmë si patriotë”, tha Kurti.
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Është koha për reﬂektim dhe për të nderuar dëshmorët e atdheut, për të nderuar njëri tjetrin

OBVL, mbrojtëse dhe
promovuese e vlerave të lirisë
Nga Sakip CAMI
Që me themelimin para 27 vitesh, OBVL përcaktoi
në programin e saj misionin historik si mbrojtëse dhe
promovuese e vlerave të lirisë.
Në mbledhjen e saj të fundit, kryesia e kësaj organizate vendosi t’i propozojë Këshillit të Përgjithshëm
Drejtues dhe Kuvendit Kombëtar të radhës zgjerimin e
diapazonit programor, duke u fokusuar tek një gamë
më e gjerë e zhvillimimeve historike, tek përpjekjet e
luftrat shekullore të popullit shqiptar për liri, për krijimin dhe ruajtjen e identitetit tonë kombëtar.
Nëse gjatë çerekshekulli veprimtari intensive, OBVL
luajti rol parësor në implementimin dhe zbatimin
e ideve të themeluesve të saj, si: Dr.Ymer Dishnica-Nderi i Kombit, gjeneral Rrahman Parllaku – Hero
i Popullit dhe Nderi i Kombit, Nexhip Vinçani-Nderi i
Kombit (e të dhjetra bashkëthemeluesve, personalitete
të shquara të LANÇ e ushtrisë shqiptare, si: Liri Belishova, Edip Ohri, Skënder Malindi, My t Guxholli,
Sotir Budina, etj) për evidentimin, përkujtimin dhe
promovimin e ngjarjeve, të heronjve e dëshmorëve të
LANÇ, në rrugëtimin e saj të mëtejshëm kjo organizatë
do ta shtrijë programin në thellësinë e historisë sonë
kombëtare, deri tek qëndresa legjendare 25 – vjeçare
e shqiptarëve nën udhëqjen e heroit tonë kombëtar
Gjergj Kastriot Skëndebeu, tek Lidhja e Prizrenit e
shpallja e pavarësisë më 28 nëntor 1912.
Është bërë traditë që çdo 5 maj, ne festojmë ditën
e dëshmorëve të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare të Shqipërisë, një ritual dhe një detyrim për të
vënë një kurorë me lule në varrezat e dëshmorëve dhe
pranë varrit të njeriut tonë të dashur dëshmor. Ata
dhanë jetën në lulen e rinisë, ndërsa ne të paktën t’i
nderojmë, të vendosim një tufë lule në varrin e tyre të
pavdekshëm, tek lapidari, tek momumenti i ushtarit
të panjohur, tek monumenti Nënë Shqipëri.
Në saj të gjakut dhe të luftës së këtyre djemve e vajzave që dhanë jetën gjatë Luftës së II Botërore kundër
nazistëve dhe fashistëve, Shqipëria renditet sot në krahun e timtarëve, në krahun e anglo –amerikanëve.
Por fatkeqësisht nuk kanë mbaruar përbaltjet ndaj
dëshmorëve të LANÇ, në kundërshtim edhe me kodin
e shqiptarit për të vdekurit dhe për të rënët. Dëmtohen
lapidarët, dëmtohen varrezat, hidhet baltë mbi dëshmorët. Akoma vazhdon debati nëse janë 28000 dëshmorë apo më pak. Para pak kohësh familja e dëshmorit
Riza Titini nga Dibra zbuloi në Gjermani, me ndihmën

• OBVL do të mbrojë vlerat e lirisë në çdo drejtim. Misioni
i saj do të shtrihet edhe për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore e historike, për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të
njeriut, që për fat të keq shkelen çdo ditë
e emigrantëve që jetojnë atje, eshtrat e dëshmorit të
rënë 75 vjet më parë në Kampin e Mat’hauzanit. 75
vjet pa varr ky dëshmor. Po sa ka të tillë ?
Përgjigje të plotë për numrin e dëshmorëve të LANÇ
ka dhënë Dalan Buxheli me studimin e tij nga arkivat
shqiptare dhe ato të huaja. Dëshmorë të shpallur nga
Pushteti vendor në rrethe e bashki dhe nga Ministria
e Mbrojtjes sipas dokumenteve ligjore janë 9470.
Shtetas antifashistë shqiptarë të pushkatuar nga nazifashistët e bashkëpunëtorët janë 6436. Të asgjësuar
në 23 kampet gjermane (pa varre) për të cilët paguan
shpërblim shteti gjerman janë 11.200. Të asgjësuar
në kampet në Greqi (pa varre) janë 50. Të asgjësuar
në kampet në Itali (pa varre) janë 70. Të asgjësuar në
kampin e Mathauzenit (pa varre) janë 351. Të asgjësuar në kampin e Aushvicit në Poloni (pa varre) janë 32.
Të asgjësuar në kampin e Prishtinës (pa varre) janë
168. Të asgjësuar në kampin e Zemunit në Jugosllavi (pa varre) janë 162. Të asgjësuar në kampin e
Bitolës në Maqedoni (pa varre) janë 144. Të asgjësuar në kampin e Strugës në Maqedoni (pa varre) janë
27.Numri i përgjithshëm i të rënëve direkt në luftë dhe
i të vdekurve në kampet e shfarosjes të nazizmit është
28.110. Por kombi shqiptar nuk ka vetëm dëshmorët
e Luftës së II Botërore, por edhe ato të Luftës së I
Botërore, të Luftës së I dhe të II Ballkanike, të luftrave
për pavarësi kombëtare, të luftrave të Skënderbeut dhe
më herët. Është koha për re ektim dhe për të nderuar
dëshmorët e atdheut, për të nderuar njëri tjetrin.
OBVL e ka zgjeruar veprimtarinë dhe optikën e saj
për të nderuar e përkujtuar të gjitha vlerat e lirisë, të
gjithë dëshmorët e Atdheut rënë në luftrat për liri dhe
pavarësi.
Nuk ka komb tjetër si kombi shqiptar, ka thënë
Presidenti amerikan Klinton, i veçantë në vlerat e tij
për liri e pavarësi kombëtare. Ai kurrë nuk ka sulmuar
një komb apo shtet tjetër, por vetëm ka mbrojtur lirinë
dhe pavarësinë e vet. Të tjerët e kanë sulmuar, luftuar
dhe pushtuar gjatë gjithë historisë së tij.

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, Peshkopi etj. Buste të heroit tonë kombëtar fatmirësisht ka
edhe në kryeqytete të tjera të Europës. Po bëhen gati
edhe shqiptarët e Australisë ta kenë bustin e heroit
tonë kombëtar.
Jam ndjerë i kënaqur kur kam vizituar varrin e
mbretit ilir, Genti 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 dhe për
këtë nuk fajësoj demokracinë, por njerëzit që e drejtojnë regjimin demokratik në Shqipëri. 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 qeverinë apo parlamentin e tij që t’i
fshijë nga kujtesa heronjtë e tij, krenarinë e tij.
Parlamenti shqiptar në vend që të merret me minimumin jetik të popullsisë dhe luftën kundër varfërisë
merret me çështjet që u takojnë historianëve, me
datën e çlirimit nga okupatorët nazi-fashistë, 28 apo
29 nëntor 1944.
OBVL do të mbrojë vlerat e lirisë në çdo drejtim. Misioni i saj do të shtrihet edhe për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore e historike, edhe për mbrojtjen e lirive
dhe të drejtave të njeriut, që për fat të keq shkelen çdo
ditë. Ajo u bën thirrje politikanë dhe historianëve dhe
të gjithë shoqërisë civile që të ngrihen në këmbë dhe të
mbrojmë e të ruajmë vlerat e lirisë së kombit shqiptar.
Të mos luajmë me lirinë dhe pavarësinë e këtij populli
që ka derdhur aq shumë gjak për ta tuar atë.
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78 VJETORI
Komandant i Brigadës u caktua Nexhip Vinçani dhe komisar Pëllumb Dishnica, dy nga kuadrot më me përvojë

Rruga luftarake e
Brigadës së IV-t Sulmuese

•

Brigada u organizua me katër batalione dhe kishte një efektiv prej 600 partizanë, por shumë shpejt gjatë
luftimeve me armikun, ajo u dyﬁshua me partizanë vullnetarë të krahinave të Shqipërisë së Mesme

Kolonel Sotir Budina*

N

ë fundin e vitit 1943 dhe llimin e 1944trës, kur lufta Nacionalçlirimtare kundra
okupatorit fashist kishte marrë përpjestime të mëdha në të gjitha krahinat e vendit, për t’a
goditur më me efektivitet armikun, lindi nevoja e krijimit të njësive të mëdha partizane. Kështu, me urdhër të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Nacionalçlirimtare, pas krijimit të Brigadës së I-rë S, më 28
Dhjetor 1943, në Voskopojën me tradita patriotoke e
kulturore, u formua Brigada e IV-t Sulmuese, e cila
gjatë luftës dha një kontribut të shquar për çlirimin
e vendit.
Në këtë brigadë u inkuadruan partizanë dhe
kuadro me shumë përvojë luftarake të tuara në luftimet me armikun, të batalioneve “Shqiponja”, “GorOpar”, “Tomori”, “Çlirimi”, “Fuat Babani”, “Hakmarrja”, si dhe u dërgua një numër i madh vullnetarësh
dhe kuadrosh nga qyteti i Korçës.
Brigada u organizua me katër batalione dhe
kishte një efektiv prej 600 partizanë, por shumë
shpejt gjatë luftimeve me armikun, ajo u dy shua
me partizanë vullnetarë të krahinave të Shqipërisë
së Mesme.
Me Urdhër të Shtabit të Përgjithshëm, koman-

dant i Brigadës u caktua Nexhip Vinçani dhe komisar Pëllumb Dishnica, dy nga kuadrot më me
përvojë luftarake, të sprovuar në luftimet kundra
armikut në qarkun e Korçës, patriotë dhe revolucionarë të brumosur me ndjenja patriotike për çlirimin
e vendit. Përveç këtyre në Shtabin e Brigadës dhe
në komandat e batalioneve u caktuan dhe shumë
kuadro të dalluar në aksione dhe luftime të çetave
partizane të qarkut të Korçës, si Vaskë Gjino, Petrit
Dume, Spiro Shalësi, Pano Xhamballa, Zija Kambo,
Gafurr Çuçi, Xhafer Lubonja, Gaqo Peristeri, Vera

Pojani, Eleni Pashko, Fatmir Glata, Raqi Qirinxhi,
Milo Qirko, Sotir Filto, Halit Mati etj, të cilët me përvojën dhe aftësitë e tyre të tuara në luftimet me
armikun, dhanë një kontribut të madh në të gjitha
luftimet që bëri kjo brigadë, që nga krijimi e deri në
çlirimine vendit.
Armiku ishte i alarmuar nga krijimi i Brigadës
së IVt S në qarkun e Korçës dhe i tronditur nga aksionet e befasishme dhe të vazhdueshme të çetave
dhe batalioneve partizane, të cilat me luftimet e tyre
goditëse ishin bërë pengesë e madhe për lëvizjen e
forcave gjermane nga Korça për në Greqi dhe në Jugosllavi.
Gjermanët, me qëllim për t’i shpartalluar ato, me
forcat e divizionit 100 të tyre të dislokuar në qarkun
e Korçës (me një efektiv prej 900 kuadro e ushtarë
dhe 1000 ballistë) si dhe me shumë forca të tjera
armike nga Berati dhe Elbasani, ndërmorën dy operacione të mëdha: atë të Dimrit 1943 dhe atë të
Qershorit 1944. Por me gjithë dëmet e mëdha që

shkaktoi armiku me këto operacione, në të gjitha
krahinat e qarkut të Korçës, duge djegur dhe masakruar shumë fshatra, nuk ia arriti qëllimit për
t’i shpartalluar forcat partizane. Në këtë situatë të
vështirë, batalionet teritoriale dhe forcat e Brigadës
së IV-t S, falë drejtimit të përsosur të komandantit të saj Nexhip Vinçani, heroizmit të partizanëve
dhe mbështetjes totale të popullit të krahinës së
Korçës, jo vetëm përballuan me sukses mësymjen e
armikut dhe i shpëtuan rrethimit në këto dy operacione të mëdha, por e detyruan armikun të tërhiqet,
duke pësuar humbje të mëdha në njerëz dhe teknikë
luftarake.
Pas kësaj disfate që pësuan gjermanët në këto dy
operacione, Brigada e IV-t S dhe batalionet teritoriale, me goditje dhe luftime të vazhdueshme ndaj
armikut, çliroi të gjitha krahinat e pushtuara nga
gjermanët në qarkun e Korçës, atë të GorOparit,
Kolonjës, Mokrës, Pojanit, Devollit etj.
Pas luftimeve të suksesshme kundra pushtuesve
gjermanë në Operacionet e Dimrit dhe Qershorit,
Brigada e IV-t S, me urdhër të Shtabit të Përgjithshëm të UNÇl, në maji 1944 u inkuadrua në Divizionin e I-rë S dhe mori pjesë në operacionin
mësymës për çlirimin e Shqipërisë së Mesme dhe
asaj të Veriut.
Në këtë operacion repartet e Brigadës së IVt S, me
luftime të shumta kundra okupatorit gjerman dhe
forcave balliste, çliruan krahinat: Qarishtë, Zerqan,
Mat, Fushë Alie dhe në bashkëveprim edhe me çetat
teritoriale çliruan edhe qytetet e Dibrës dhe të Elbasanit.
(Vijon në faqen 5)
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OPINION

Rikthim i frikshëm i tankeve ruse dhe
i skenarëve destabilizues në rajon!
Gjeneral ® Piro AHMETAJ*
Së pari, duke ndjekur me indinjatë shtesë, “kërcitjen e zinxirëve të
tankeve dhe avionëve Ruse në ku jtë
shtetërorë të Kosovës”, sjell qëllimisht në vëmendje «thirrjen ulëritëse»
të gazetarit të mirënjohur Çek Julius
Fucik: “NJERËZ jini VIGJILENT!
Ky «mesazh-epitaf», mbetet kambanë aktuale për të zgjuar dhe mbrojtur popujt nga projektet vrastare, si
fashizmi apo regjimet barbare të çdo
forme tjetër!
Profesionilisht, këtë zhvillim e
gjej si «përgjigje të vonuar» për disa
nga pikëpyetjet strategjike që u kam
adresuar
publikisht
udhëheqesve
të Beogradit dhe Rajonit në në 15
vitet e fundit, si p.sh sa bashkëngjitur:
http://ëëë.panorama.com.al/
stop-projekteve-famekeqe-e-mendjeve-te-ndryshkura-gjeneral-piroahmetaj-pyetje-per-vucic-pse-po-armatoset-deri-ne-dhembe-serbia/
“Rikthimi te Armët”, sigurisht kënaq ektremistët, krimin e organizuar,
oligarkët e pushtetit dhe gardën e sekserëve të korruptuar por nuk u shërben aspak qytetarëve, as masave të
mirëbesimit reciprok dhe as axhendës
së integrimit Euroatlantik të vendeve
të rajonit. Si e tillë, shërben vetëm si
mekanizëm i axhendës së politikanëve zullumqarë, për të mbajtur me çdo
mjet/çmim (edhe me gjak) pushtetin,
për të vjedhur pasuritë publike si dhe
për të vrarë shpresat e bashkëjetesës
paqësore mes qytetarëve të ballkanit.
Duke e parë kështu, rikthimi i frikshëm te: “tanket, avionët Mig-29, raketat dhe bashkë me to, endrrat Ruse,
fryma e urrejtjes ndëretnike, rrënjët
e destabilitetit si dhe te kon iktet e

përgjakshme”, përçmon kujtimin për
300 mijë të vrarët si dhe vuajtjet dhe
sakri cat e papërshkruara të qytetarëve të vendeve te Ballkanit nga makineria kriminale e Millosheviçit!
Falni por mos harroni (forget but
not forgive) mbetet edhe SOT si “mesazh-EPITAF” jo vetëm për Kosovën e
martirizuar, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Bosnjën, Kroacinē, Slloveninë
dhe Shqipërinë që e paguan aq shtrenjtë marrëzinë e Millosheviçit por edhe
për USA, NATO-n, BE, UN etj. që kontribuan aq shumë për paqen e rajonit
të mbërthyer nga urrejtja dhe luftrat e
përgjakshme !
Së dyti, ripërsëris edhe më qartë

se përtej statuseve dhe protagonizmit
populisto - nacinalist të udhëheqësve
pa fuqi/këllqe në Fb: “Mbetet domosdoshmëri kritike dhe përgjegjësi e lartë
shtetërore, përgatitja dhe jetësimi i njē
Patforme Partneriteti Strategjik midis
Republikës së Shqipërisë dhe asaj të
Kosovēs”.
Për më qartë, jetësimi i konceptit
“Dy Shtete një Komb” dhe atij “mënçur”
mbi sovranitetin, sigurinë dhe mbrojtjen mbarëKombëtare, si dhe zhvillimi
i 12 projekteve të përbashkëta, do të
duhet të kon rmohet si përqasja afatmesme e Tiranës dhe Prishtinës zyrtare”!
Thënë këtë, duhet nënvizuar edhe

Rruga luftarake e Brigadës së IV-t Sulmuese
(Vijon nga faqja 4)
Në këto luftime të suksesshme për çlirimin e krahinave
të Shqipërisë së Mesme dhe të Veriut, repartet partizane të
Brigadës së IV-t S patën një rritje të vazhdueshme, jo vetëm
në përgatitjen luftarake, por në krahinat ku luftonin e dyshuan efektivin e brigadës me partizanë vullnetarë të rinj,
të cilët luftuan me vendosmëri dhe trimëri deri në çlirimin e
plotë të vendit.
Pas luftimeve të shumta për çlirimin e Shqipërisë së Mesme
dhe asaj të Veriut, Brigada e IV-t S, së bashku me brigadat e
I-rë, VIII-të dhe XVII, më 29 Tetor 1944, me urdhër të Shtabit
të Korp Armatës së parë që drejtonte operacionin për çlirimin e Tiranës, mori pjesë në këtë operacion të rëndësishëm,
kundër forcave të shumta të përqëndruara gjermane e balliste, për rreth kryeqytetit, me detyrë për të mbrojtur Tiranën
dhe për të siguruar tërheqjen e trupave gjermane nga Greqia
për në Jugosllavi. Në këtë operacion vendimtar për çlirimin e
Tiranës dhe të gjithë vendit tonë, Brigada e I-rë u caktua të
sulmonte armikun në veri të kryeqytetit, kurse Brigada e IVtu caktua të sulmonte në drejtimin kryesor më të forti kuar
të kryeqytetit, në rrugën Elbasan-Tiranë, në sektorin Pallati i
ri Mbretëror - Kodra e Kopilit - Kisha e Shën Prokopit, kurse
Brigada e VIII-të u caktua të sulmonte në drejtimin: Gazermat
e Ali Rizajt, ndërsa Brigada e XVIItë u caktua të luftonte në
Qafë Krrabë.
Repartet e Brigadës së IV-t S, gjatë 45 ditëve lufte të vazhdueshme me autokolonat gjermane në Qafë Krrabë dhe me

forcat gjermane që mbronin kryeqytetin, të mbështetura fuqishëm nga aviacioni anglo-amerikan, i cili çdo ditë
bombardonte armikun nga Qafë Krraba në Tiranë, jo
vetëm bllokoi lëvizjen e autokollonave armike, por pas
luftimeve të rrufeshme trup me trup, në Betejën historike të Mushqetasë, arriti të shpartallojë dhe asgjësojë totalisht forcat gjermane.
Në këtë betejë shumë të përgatitur dhe vendimtare
për çlirimin e kryeqytetit, që e bëri Brigadën e IVt S të
lavdishme, armiku pati 500 të vrarë, 600 të plagosur
dhe 400 robër, midis të cilëve 30 o cerë.
Brigada e IV-të Sulmuese, në betejën për çlirimin e
Tiranës i dha atdheut 98 dëshmorë.
Në të gjitha luftimet, nga krijimi deri në çlirimin e
plotë të vendit, Brigada e IV-të Sulmuese, duke qenë
një nga njësitë më të suksesshme të Ushtrisë partizane, i plotësoi me nder detyrat e vëna dhe i dha atdheut 274 dëshmorë, ndërmjet të cilëve nën komëndantin e Brigadës Pano Xhamballa, komandantin
trim Xhafer Lubonja, partizanin Riza Taçi etj. Rruga
luftarake e Brigadës së IVt Sulmuese, trimëria dhe
heroizmi i luftëtarëve të saj në luftën për çlirimin e
vendit, janë sot një burim i madh frymëzimi për gjithë
popullin, dhe veçanërisht për rininë, në procesin e
ndërtimit të demokracisë së vërtetë dhe mbrojtjen e
atdheut.
*Kryetar i OBVL - Ish-kuadër i Brigadës së IV-t S

më fortē se kjo “përqasje e vonuar”
nuk përben asnjë “kërcënim ndaj Serbisë apo vendeve të tjera të rajonit”!
Për më tepër, të gjitha vendet e rajonit, përfshi Serbinë mbeten shumë të
mirëpritura të bëhen pjesë e projekteve
mbi emergjencat civile (përfshi zjarret,
përmbytjet, aksidentet industriale,
ambjentaliste) epidemitë shëndetsore,
sigurinë kibernetike, reciprocitetin në
dogana, etj !
Po ashtu, jam i bindur që kjo qasje e mënçur, do të inkurajohej dhe
mbështetet nga USA dhe NATO, pasi
ka dekada që zbatohet me sukses mes
vendeve Balltike (Lituani, Estoni, Letoni); vendeve Skandinave (Norvegji,
Finland Suedi), vendeve të ulëta (Belgjikë, Hollandë, Luxembourg), etj!
Së fundmi, përtej heshtjes së gjatë
dhe dështimit të frikshëm të politikanëve zullumqarë për rikthimin te forca e
armëve, shpresoj qē fuqia e arsyes së
mendjeve të hapura të zgjohet, Paqja
dhe Integrimi Euroatlantik të triumfojnë si “opsion dhe axhenda të vetme”
për rajonin e mbushur me histori dhe
udhëheqës gjakatarë!
Por, “Paqja, Stabiliteti dhe demokracia funksionale si USA dhe gjithë Europa, nuk janë dhurata të përjetshme” !
Në të kunďërt, ato mbeten kambana alarmi dhe mision i vetëm për të
ndenjur “zgjuar”, punuar dhe luftuar
fort kundër rikthimit te errësira e urrejtjes dhe gjakderdhjes shekullore!
Ndërsa në vend të mesazhit përmbullës, ritheksoj edhe mē fortë: “STOP
rikthimit te tanket, avionët, raketat
Ruse, skenarët e destabilitetit, mendjet e ndryshkura si dhe heshtjes së
frikshme të politikanëve zullumqarë
në Rajon”!
*Ekpert i Sigurisë Kombëtare & NATO,
Zv/President i Këshillit të Atlantikut, Ish:
Këshilltar Ushtarak i Presidentit të RSh
Zëvendës ShShPFA,
Përfaqësues i RSh në SHAPE/NATO.
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REAGIMI

ZGJIMI I NEOFASHIZMIT NË BEOGRAD
Bashkim HISARI
Mu në qendër të Beogradit, tashmë
disa muaj, në fasadën e një ndërtese,
qëndron një mural me imazhin e kriminelit të luftës Ratko Mlladiç I cili, nga
Gjykata e Hagës, më 8 qershor të 2021,
u dënua me burgim të përjetshëm për
krime lufte dhe gjenocid.
Më 9 nëntor 2021, në Ditën Ndërkombëtare kundër Fashizmit, një grup

qytetarësh antifashistë, anëtarë të disa
organizatave joqeveritare dhe aktivistë
të të drejtave të njeriut, demostruan në
mënyrë paqësore, hodhën vezë, ngjyrosën me ngjyrë dhe u përpoqën pa sukses t‘a shkatërrojnë muralin me imazhin
e kriminelit të luftës Ratko Mladiç që
ndodhej në fasadën e një shtëpie. Ratko
Mlladiç, ishte komandant i ushtrisë serbe të Bosnjës. Në vitin 1991, shërbeu si
ndihmës komandant i Korpusit të 52-të

IN MEMORIAM

Një vit pa Avni Xhepën, ushtarakun
me karrierë të shkëlqyer

N

ë plejadën e ushtarakëve tanë që i
shërbyen atdheut me përkushtim
e devotshmëri të lartë është edhe
Avni Xhepa. Për katër dekada si o cer, llimisht në Ministrinë e Mbrojtjes dhe më pas
në reparte e njësi të ndryshme ushtarake
ai krijoi pro lin e ushtarakut me karrierë
të shkëlqyer.
Avniu u lind në Vleshë të Dibrës me 10
Korrik 1932. Ai ishte vetëm 7 vjeë kur mbeti jetim nga të dy prindërit. Për disa vite,
për Avniun, më të voglin e të tre fëmijëve, u
përkujdesen të afërm të familjes. Respekti
dhe mirënjohja për këta të afërm u ushqye
e u mbajt e gjallë edhe në gjeneratat e tjera
të familjes.
Jeta e Avniut mori një drejtim tjetër kur
në adoleshencën e tij të hershme la fshatin
e shkoi në kantjerin e ndërtimit të Hidrocentralit “Lenin” në Tiranë. Një botë e re u
hap para djalit të ri. Shpejt ai ua caktua
normist për një nga sektorët e kantjerit. Avniu punoi për dy vjet në Hidrocentral derisa u thirr për të kryer shërbimin ushtarak. Pa mbaruar periudhën e
plotë të shërbimit, Avniu u caktua të ndjekë Shkollën e Bashkuar të O cerëve
të cilen e mbaroi me rezultate të larta.
Emërimin e parë si o cer Avniu e pati në Ministrinë e Mbrojtes e më pas u
transferua në Korçë. Emerimi në Korcë pati ndikim të thellë në jetën e Avniut:
këtu ai u njoh, lidhi jetën dhe krijoji familje me Nurien. Ata jetuan bashkë për
60 vjet – vetëm vdekja e parakoshme e Nuries i ndau.
Kariera e Avniut ishte gjithnjë në rritje. Ai u gradua vazhdimisht në detyrë
dhe siç ishte jeta e ushtarakëve të asaj kohe Avniu u transferua shpesh në
zona të ndryshme të Shqipërisë. Nuk ishte e lehtë, por Nurija dhe fëmijët e
ndoqën pas kudo që u emerua. Emërimi me detyrë në zonen e Lurës të rethit
të Dibrës në vitin 1967 ishte kuptimplotë: Dibrani jetim, u kthye pas 20 vjetësh
në Dibrën e tij, por tashmë me reputacion të formuar në rangun ushtarak e
jetën civile. Fëmijet ishin të rritur tashmë për të kuptuar respektin e dashurinë
me të cilën popullsia e zonës rrethoi këtë familje të re – dhe e njejta: me nderim
e respekt u fol gjithmonë e itet në familjen e Avniut për Lurën e njerezit e saj.
Në vitin 1970 Avniu u emërua në Peshkopi, me gradime të ndyshme në vite
deri sa doli në pension më 1988.
Më 1993 familja e tij u shpërngul në Tiranë e më pas, në vitin 2003 Avniu
dhe bashkëshortja e tij, Nuria, u bashkuan me fëmijet në Vankuver, Kanada.
Avniu u nda nga jeta me 11 Dhjetor 2020. Një udhëtim në Shqipëri që ai
bëri në shtator të 2019 mori kuptim të veçantë – ai i dha lamtumirën e fundit
të afermve, miqve e shokëve të atdheut ët tij të shtrenjtë.
Në përvjetorin e parë të ndarjes nga jeta, familjarët, miqtë, të afërmit dhe
shokët e tij në vendlindje, Peshkopi, Tiranë e në hapësirën mbarëshqiptare në
botë e kujtojnë atë me nderim të veçantë. I tillë do të kujtohet e nderohet gjiothmonë njeriu i mirë Avni Xhepa, iontelektuali që rrezatonte gjithkund mirësi
e vlera.

të Prishtinës në Kosovë. Nën komandën
e tij, ushtarët dhe paramilitarët bashkë me policët serbë, kryen krime më të
tmerrshme ndaj civilëve tëpafajshëm.
Antifashistët u penguan t‘a mbulojnë
muralin që nderon kriminelin Mlladiç.
Ata u sulmuan zikisht kurse disa prej
tyre, me dhunë u shoqëruan në polici.
Me këtë rast, pushteti serb u tregua
edhe një herë se është peng i së keqes ku
kriminelët e luftës bëhen heronj dhe ku
pa pengesë ringjallen veprimet neofashiste. Grupet ekstremiste të të rinjëve, të
moshuarëve me kapela dhe maska, të
mbështetur nga lidershipi politik dhe
policë me uniformë dhe pa uniformë,
nderuan kriminelin e luftës “Kasapin
e Ballkanit”, gjeneralin famëkeq Ratko
Mlladiç, duke mohuar gjenocidin dhe
duke u ankuar se krimet dhe gjenocidi
duhej të ishin edhe më të suksesshëm.
Publikisht deklaruan se për ta, Ratko
Mlladiç është “hero” serb dhe se nuk do
të lejojnë askënd që të përdhos gurën
e tij, veprat dhe heroizmin që ka bërë në
vitet 1990 duke u sakri kuar për popullin serb”.
Retorika ndezëse e këtyre prodhuesve
të luftës, të helmuar nga ekskluziviteti, urrejtja dhe dhuna e pakontrolluar,
ksenofobia e shovinizmi, të shoqëruara
me fyerje dhe diskuali kim të qytetarëve
që u re ektua në çdo hap, në rrugë, në
rrjetet sociale, në media madje edhe në
raporte private, na kujtuan kohërat më
të errëta të krimeve të viteve 90 në Bosnjë e Hercegovinë dhe në Kosovë.
Më 11 korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës, nën komandën e Ratko
Mladiçit kanë hyrë në Srebrenicë, në
zonën që ishte shpallur e sigurt nga
Kombet e Bashkuara. Me atë rast ata
kanë vrarë mbi 8.000 burra dhe djemë
myslimanë. Gjykata e Hagës ka konstatuar se ish komandanti i forcave serbe
Ratko Mladiç është përgjegjës për veprat
më të rënda gjatë luftës në Bosnje-Hercegovinë. Masakra e Srebrenicës është
cilësuar si më e rënda në Evropë që prej
përfundimit të Luftës së Dytë Botërore.
Atje janë bërë krime kundër njerëzisë
dhe shfarosje masive të mylsimanëve,
ndaj, ato, nga Gjykata Ndërkombëtare e
Hagës janë njohur si gjenocid.
Gjatë luftës së Kosovës (1998-1999)
janë vrarë dhe zhdukur më shumë se
13.500 persona prej tyre 239 fëmijë deri
në pesë vjeç. Ndërsa katër persona të
vrarë kanë qenë të moshës mbi 100 vjeç.
Numri më i madh i të vrarëve kanë qenë
civilë, të cilët nuk kanë pasur lidhje me
kryengrijten e armatosur. Edhe sot, më

shumë se 21 vjet nga përfundimi i luftës
së Kosovës, rreth 1.600 persona konsiderohen si të pagjetur dhe për ta ende nuk
dihet asgjë. Gjatë hulumtimeve për nevojat e Tribunalit të Hagës, janë indentikuar 529 varreza masive, ku janë futur
trupat e shqiptarëve të vrarë. Varreza
më e madhe masive është zbuluar në
Batajnicë të Beogradit ku në poligonin
e njësive speciale të Serbisë, janë gjetur
trupat e rreth 930 personave. Trupat e
shqiptarëve të vrarë janë gjetur edhe në
Peruçac, Petrovo Selo dhe Rudnici. Disa
reagime më të reja nga nivelet më të larta shtetërore në Serbi vërtetojnë se ata
vazhdojnë të përjashtojnë përgjegjësinë
për krimet e luftës të kryera në Kosovë
dhe Bosnje Hercegovinë.
Duke mohuar krimet e luftës dhe
duke lavdëruar kriminelët e dënuar
të luftës, presidenti aktual autokratik i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, thotë:
“Shtëpia ime dhe çdo shtëpi e familjes
së madhe të Vuçiqëve, gjithmonë do të
jetë një shtëpi e sigurt për gjeneralin Mlladiç”.
Kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiq, një ditë pasi që deputeti i partisë
në pushtet, i Partisë Progresiste Serbe (SNS), Vladimir Gjukanoviq, ia ka
uruar “popullit serb, ditën e çlirimit
të Srebrenicës”, refuzoi që ngjarjen në
Srebrenicë ta quajë me emrin gjenocid,
duke thënë se shërbehet me deklaratën
e Kuvendit të Serbisë, në të cilën ajo
fjalë nuk përmendet.
Zyrtar i lartë në hierarkinë e politikës
serbe, ministri Aleksandar Vulin, nënshkroi një vendim për rehabilitimin e
gjeneralëve dhe o cerëve të lartë të Ushtrisë Jugosllave që komanduan luftën
në Kosovë në 1998 dhe 1999, përfshirë
gjeneralin Vladimir Lazareviç i dënuar me 14 vjet burg për krime lufte në
Kosovë, duke theksuar se vendimi ka
të bëjë me njerëz të jashtëzakonshëm
“që të gjithë do t’i dëshironin të kenë të
tillë, gjykimet për krime lufte nuk janë
minus, përgjegjësit për vrasje nuk janë
kriminel lufte, por janë shembull”.
Ndërkaq, kryetari i radikalëve serbë, vojvoda i çetnikëve Vojislav Sheshel
thotë: “Ratko Mlladiç është një hero i
madh i popullit serb dhe ne jemi krenarë
që portretin e tij e vizatojmë në murale”.
Mbrojtja e muralit me imazhin e
kriminelit Mladiç dhe dekleratat e zyrtarëve politik serbë, edhe një herë, në
mënyrë eklatante dëshmuan se ata nuk
dëshirojnë të ballafaqohen me të kaluarën, nuk respektojnë drejtësinë dhe
viktimat e luftërave.
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“Laseri në Oftalmologji” i prof.Tonuzit, libri i parë në fushën e Oftalmologjisë në vendin tonë

Ja pse vlerësohet Prof.asoc. dr.Ali Tonuzi
nga pacientët dhe elita mjeksore
“ Libri “Laseri në Oftalmologji” është konceptuar të shërbejë si një bashkudhëtar i fuqishëm për oftalmologjistët
klinikë dhe siguron një ilustrim të mirë të koncepteve bazë të terapisë së laserit për shoqërime okulare të ndryshme të lidhur
me kapakët, kornën, kristalinin dhe retinën”,-shprehet ndër të tjera prof.Zhugli
Halil RAMA – Mjeshtër i Madh

sjelljen dhe shërbimin shembullor, pa i diferencuar në
asnjë rast pacientët.

Pas tri dekadash pa ndërprerje në gazetari, me sytë
mbërthyer nga ekrani i kompjuterit, konstatova dëmtimin e perdes së syrit, një patologji kjo problematike që
konsiston në zvogëlimin e imazhit të gjërave të largëta
dhe të larta. Në këtë gjendje, si çdokush tjetër i prekur
nga kjo patologji, iu drejtova mjekut okulist. Dhe ai që
bëri mrekullinë, duke më rikthyer dritën e syrit qe Prof.
asoc.dr.Ali Tonuzi - Kirurg Vitreoretinal në Departamentin e Okulistikës të Spitalit Francez në QSUT (Qendra
Spitalore Universitare “Nënë Tereza”). Për t’i shprehur
mirënjohjen si shprehja më e bukur e karakterit të njeriut, hodha disa rreshta për pro lin e tij në websitin e një
portali të njohur, pa e ditur që pas atij statusi do të vërshonin mijëra falenderime për të. Janë këto vlerësimet
më objektive nga “foltorja” më e besueshme, jo vetëm e
pacientëve të operuar prej tij, por edhe e përfaqësuesve të
elitës mjeksore. Njëri prej tyre, Dr.Nexhat Kala,- otorinologu i njohur, ish-nëndrejtor i QSUT dhe deputet i Kuvendit të Shqipërisë, këtë “dyndje” mirënjohjeje të pacientëve

PROF. ZHUGLI: LIBRI I DR. ALI TONUZIT “LASERI NË OFTALMOLOGJI”, VEPËR ME VLERA
SHKENCORE

e shpjegon me nivelin e lartë profesional të okulistit të
talentuar Ali Tonuzi, shpirtin human dhe reputacionin
që ai e ka tuar me punën e përkushtimin qytetar, me

Prof.asc.dr.Ali Tonuzi, në mesin e moshës së tij ka
arritur një karrierë të shkëlqyer akademike dhe profesionale. Jo vetëm si një okulist famoz (ndër të vetmit në
rang vendi e rajoni që kryen operacione të shkallës së
lartë), por prej dy dekash edhe si një ndër pedagogët më
të mirë në Departamentin ORL-Okulistikë të Fakultetit
të Mjeksisë në Universitetin e Mjeksisë Tiranë. Ai është
përfshirë intensivisht në botën akademike pasi toi titullin “Doktor i Shkencave Mjeksore” ( Maj 2002) dhe Prof.
Asc në Tetor 2012. Produkt i punës së thelluar studimore
shkencore është edhe libri i tij “Laseri në Oftalmologji”
për të cilin prof.Sulejman Zhugli pohon se është teksti
(Vijon në faqen 12)

Ruzhdiu përballoi me sukses luftën e klasave ndonëse rrethi i tij i afërt familjar u godit politikisht padrejtësisht

Fisnikëria e një Frashërlliu në jetë
Nga Prof. Dr. Bernard ZOTAJ
GJURMËT NAZISTE NË MEMORINE E NJË FËMIJE…
Në udhëtimin tonë të përditshëm na
ndodh të takojmë njerëz interesant me
të cilët biseda nuk duhet të mbarojë
kurrë… I tillë është edhe një prej pinjollëve të Familjes Frashëri, për të cilin
meriton të shkruhet me gërma të arta.
Ruzhdi Frashëri është sot 80 vjeç, dhe
si çdo bashkëmoshatar i tij lufton me
sëmundjet e moshës. I lindur më 20
shkurt 1942 në Kagjinas, Kolonjë, fati i
keq e solli që ai të përballej që në fëmijërinë e tij me vështirësitë e jetës.
Në 6 korrik 1943, ai ishte vetëm
një vit e gjysëm, kur trupat e Divizionit të Parë Malor të Wehrmacht po udhëtonin nga Korça në drejtim të Janinës
në Greqi, ata u përballën me veprime
luftarake në dalje të Barmashit nga një
pritë të organizuar prej njësiteve partizane vendase të udhëhequra nga Riza
Kodheli e Petrit Dume, si dhe nga çeta
e Ballit Kombëtar. Gjermanët u kthyen prapa dhe ndaluan në fshatin më të
afërt në Borovë, ku në shenjë hakmarrjeje vranë dhe masakruan plot 107 burra, gra, pleq e fëmijë.
Po ashtu, forcat naziste duke ndjekur
të gjitha lëvizjet në terren të forcave
luftarake të njësiteve guerile shqiptare,
evidentonin saktët dinamikën e lëvizjeve
të dy çetave partizane dhe të Ballit Kombëtar, të cilat kishin qenë në përballje
mes tyre në grykën e Barmashit. Pasi organizuan këtë goditje ndaj autokolonës
gjermane, forcat partizane e balliste u

zhvendosën nga gryka e Barmashit drejt
Gozhdarazhdës, Kamnikut, Sanjollasit,
Podës dhe Kagjinasit, për të cilën pak
itet.
Në Kagjinas nazistët kryen një masakër të ngjashme me atë të Borovës
ku me akëhedhës gjuajtën fshatrat
përreth, duke vrarë 14 njerëz të pafajshëm, si dhe djegur 11 shtëpi. Midis
tyre ishte dhe Hamdi Frashëri, babai i
Ruzhdiut dhe dy familjarë të tij. Të ardhur në Kagjinas rreth pesë vjet më parë
nga Frashëri, nga një derë e njohur në
mbarë trevën e Kolonjës, Përmetit dhe
Skraparit, Hamdiu la jetim djalin e tij
Ruzhdi dhe dy vajza.
Ky ishte fati i Ruzhdi Frashërit. I pyetur nëse kujtonte ndonjë gjë të veçantë
nga fëmijëria e tij dhe nga ajo ditë ku nazistët i vranë babain dhe mbeti jetim kujton: përmes një rrë mi plot emocion se
kur erdhën gjermanët në Kagjinas unë
rastisa të isha me nënën, Bylyren, në
çezmën e fshatit për të mbushur ujë. Në
atë moment nëna, nisur dhe nga gjendja ime pasi isha rreth dy vjeç më mbante në krahë. Më kujtohet si tani dhe më
ka treguar gjithmonë edhe nëna, se një
ushtar nazist erdhi të më merrte nga
krahët e nënës. Ajo më kishte shtërnguar fort në gjoksin e saj, duke qenë dhe
e llahtarisur.
Një usharak i lartë gjeneral apo kolonel, qëndronte hipur mbi një kalë dhe
kishte për ordinancë një ushtar. Ai
kërkoi që djalin e vogël ta shpinin tek
komandanti. Ushtari e mori nga krahët
e nënës, zbatoi urdhërin dhe e shpuri
tek komandanti i tij, ku qëndronte disa

metra më tutje. I hipur mbi kalë, ai pasi
e përkëdheli pak çaste vogëlushin, e
puthi Ruzhdiun e vogël në ballë, pasi e
ngriti lartë me dy duart dhe duke vijuar
e përshpëritur përkëdheljet e veta në
gjuhën e tij. Më pas e ktheu atë tek nëna
e tij, e cila po priste me gjak të ngrirë.
Kur nëna shkoi në shtëpi, burrin e saj
e gjeti të ekzekutuar. Babai i Ruzhdiut
ishte natyrisht i pafajshëm dhe natyrisht nuk kishte kryer asnjë akt dhune
kundër ushtrisë gjermane. Shtëpia u
dogj nga zjarri nazist.
E tillë ishte Lufta e Dytë Botërore
me pasojat dhe dramat që shkaktoi. I
mbetur pa baba dhe për më tepër duke
patur dhe dy vajza të mitura Adile dhe
Hanëme, nëna punoi për të rritur fëmijë
dhe për të mbajtur familjen. I rriti dhe i
martoi të dy vajzat, si dhe djalin Ruzhdi.

Me punë, me mirësi, me dashuri dhe me
virtyte snikërie të tashëguara, Ruzhdiu përballoi me sukses luftën e klasave
ndonëse rrethi i tij i afërt familjar u godit
politikisht padrejtësisht.
DORA E RUZHDIUT ËSHTË NË VEPRAT SOCIALE TË ERSEKËS
Sot Luko (Ruzhdi) Frashëri, kujton
me mall dhe me emocione të gjitha punët
që ka kryer pa shfaqur asnjë pretendim
sado e vështirë apo e rëndë të ketë qenë
puna që merrte përsipër apo i ngarkohej. Ai kujton me krenari punën e bërë
në llim në Ndërmarrjen e Ndërtimit në
Ersekë, duke ndërtuar disa nga ndërtesat sociale që janë dhe sot në Ersekë
si spitali, hotel “Borova” dhe godinën e
Komitetit të Rrethit, në qendër të qytetit.
Më pas, pas martesës me znj. Selvi
Rakipi, punoi më pranë familjes, në furrën e nxjerrjes së gërqeles në Borovë.
Ai punoi me përkushtim dhe energji të
pashtershme për disa vjet, për të vijuar
më tej punën në sektorin e transportit në Novoselë, ku punoi deri në fund
të viteve 1980. Më pas, me ardhjen e
demokracisë u zhvendos në Tiranë ku
vijoi të punonte me të njëjtin përkushtim dhe cilësi dhe pse kishte dalë në
pension.
Duke u bërë padashje pjesë e rrë meve dhe mbresave nga shumë bashkëmoshatarë dhe të njohur të tij, nuk
mund të mos evidentoj në këto rreshta
fjalët e tyre të ngrohta dhe të sinqerta
për të. Lukua, siç i thërrasin në shoqëri
është zemërbardhë, i dëgjuar, askujt
nuk i hyn në hak, shpirt njeriu, njeri që
e mban fjalën dhe punëtor i madh, punë
mbaruar. Ndonëse po të përshkruash
zikun e tij, ai është shtat mesatar, por
(Vijon në faqe 9)
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TRADITË BREZASH
Nga GJIN MUSA
Poeti i mirënjohur Hysni Milloshi shkruan:
“Kur sjellim në vëmendje kreshnikët e rapsodive
veriore, para syve na del Dukagjini i Shkodrës me
rrethinat e tij. Në ato male me bukuri përrallore
lindën Ajkunat, Mujot e Halilët.
Bukuritë e jashtëzakonshme natyrore të atyre
bjeshkëve madhështore ndikuan që në ato kulla të
rriteshin burra me shtat e mendje madhështore.
Në ato vise u krijua për herë të parë legjenda
e Orëve e Zanave prej fantazisë popullore, gjë që
me siguri ka ndodhur në kohërat para Homerike.
Sepse vetëm në ato vise me njerëz shtatlartë e
plot fuqi të mbinatyrshme mund të besohej një
Orë, domethënë një grua shtatlartë me fuqi të
mbinatyrshme dhe me hijeshi po aq të jashtëzakonshme. Sepse vetëm në vise si ato të Dukagjinit
mund të besohej se rrojnë zanat, vajza të reja me
bukuri të jashtëzakonshme e gati të mbinatyrshme
si orët, që endeshin pranë krojeve, fushave e lëndinave plot lule, ku dhe shirat derdhen në formë
ylberesh.
Edhe sot e kësaj dite të krijohet përshtypja se
malësorët shtatlartë e snikërilartë të Dukagjinit
kanë lindur prej Nënës Orë për me mbrojtë vendin, traditat e shenjta, sin, njeriun…” Dukagjini.
Emri i tij e ka prejardhjen pikërisht nga njëri prej
bijve të tij të shquar. Të dhënat historike tregojne
se aty nga viti 1281, i pari i kësaj zone ishte Gjin
Tanushi. Ai tregoi aftësi të veçanta ushtarake në
shërbim të Bizantit dhe për meritat e tij iu dha
titulli “Dukë”. Pra Duka Gjin. Me kalimin e kohës
titulli me emrin u shkrinë në një të vetëm dhe
familja e tij lloi të njihej me emrin familja e Dukagjinëve, çka i dha emrin krahinës e Principatës
së Dukagjinëve. Padyshim, personaliteti më i njohur e më i shquar i kësaj familjeje mbetet Lekë
Dukagjini, i njohur si për trimëritë e tij në luftë
kundër pushtuesve turq, përkrah Skënderbeut
dhe pas vdekjes së heroit tonë kombëtar, ashtu
edhe për kanunin, që për shekuj me radhë ka qenë
kushtetuta e maleve. Në vitet e zjarrta të Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit, dukagjinasit ishin një forcë
aktive në mbrojtje të tokave shqiptare. Përfaqësuesit e kësaj zone, Mark Lula e Gjekë Gega, ishin
pjesëmarrës në Lidhjen e Prizrenit më 15 qershor
të vitit 1878.
Ndërsa mbi 200 luftëtarë dukagjinas morën

pjesë me armë në dorë në betejat kundër aneksimit të tokave shqiptare në Ulqin, Tivar, Hot e
Grudë. Faqe të tjera të lavdishme janë edhe krijimi i “Djelmënisë së Shalës” në vitin 1890 nën
drejtimin e Mehmet Shpendit. Djemtë e Shalës
e të gjithë Dukagjinit morën pjesë në përpjekjet
për pavarësinë kombëtare përkrah Dedë Gjo’ Lulit e Bajram Currit. Këto bjeshkë krenare kanë
qenë historikisht një bastion i qëndrueshëm përballë rrebesheve të historisë. Në përleshje të përgjakshme me ushtritë malazeze, në korrik të vitit
1915 dhanë jetën 104 luftëtarë të kësaj krahine.
Mehmet Shpendi (1851-1915) luftoi më 18791880 për mbrojtjen e Plavës dhe Gucisë. Më 1890
krijoi “Djelminë e Shalës”. Qe udhëheqësi kryesor
i kryengritjeve që bëri Dukagjini më 1910- 1912
kundër sundimit osman. U vra më
1915 pabesisht nga malazestë në Plan
(Dukagjin).
Edhe në vitet e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare dukagjinasit
u shquan për patriotizmin dhe atdhedashurinë e tyre, duke u hedhur në
luftë kundër pushtuesve. Më 5 nëntor
të vitit 1943 ata krijuan çetën partizane të Dukagjinit, e cila në ditën e
saj të parë pati 32 luftëtarë. Pikërisht
në këtë vatër që e kishte përherë të
ndezur prushin e lirisë e të dashurisë
për atdheun, do të spikaste prijës të
luftërave të karhinës së Shoshit (Dukagjin), që morën pjesë në Kryengritjet
e vitit 1912.
Edhe një derë e madhe e një familje e shquar nga Brashta e Shoshit të
Dukagjinit, familja e Gjon Marashit.
Gjon Marashi do të ishte vazhduesi dhe transmetuesi i denjë i atyre
vlerave të kreshnikëve e trimave të
mëparshëm të historisë. Krijuesi Prelë
Milani e përshkruan kështu këtë trim
të maleve të Dukagjinit: “Një burrë
sa n aq edhe madhështor, me temperament e me ndërgjegje të zhvilluar kombëtare, me një zgjuarsi natyrore për t’u adhuruar nga gjithkush,
me një bukuri zike për t’u lakmuar

edhe nga zanat e malit”. Edhe trungu familjar i
Gjon Marashit, kishte traditat e tij të hershme të
trimërisë, besës e burrërisë. Babai i tij, Marash
Pjetrushi, ishte kushëri i parë me një gurë tjetër
legjendare të Dukagjinit, si Marash Tuci. Legjenda
e tij u shkrua në pranverën e vitit 1806, kur Valiu
i Shkodrës kishte thirrur në besë prijësat krenarë
e trima të Nikaj –Mërturit, Ruc Ulën e Bash Vatën.
Thirrja e tij nuk kishte qëllime mikpritëse, por
prerjeje në besë, për t’u këputur atyre kokat si rebelë ndaj regjimit turk. Marash Tuci e kuptoi që
Valiu po ja përdhoste e shkelte besën, ndaj u hodh
si shqipe kundër asqerëve turq për mbrojtjen e dy
trimave e luftoi derisa u vra. Një akt sublim në
mbrojtje të besës proverbiale shqiptare, të njohur
edhe tej ku jve të Shqipërisë. Albanologu i shquar
Franc Nopça, duke shkruar për Dukagjinin,
thoshte: “Po të jesh në besë, në asnjë vend tjetër
të botës nuk do të ishe më i sigurtë”. Këtë gjak
patriotizmi kishte ndër deje edhe Gjon Marashi
dhe familja e tij. Ishte ende i ri, 15 vjeç, kur u
rreshtua bashkë me vëllezërit e tij më të mëdhenj,
Kolën e Mëhillin përkrah luftëtarëve të tjerë në
përpjekjet për pavarësi. Kurorëzimin e tij të parë
në betejë ai e pati në korrikun e vitit 1915 në Qafë
të Agrit kundër forcave malazeze të kryesuara nga
Veshoviqi. Më vonë ai ishte kundër regjimit të Zogut, në përkrahje të Fan Nolit.
Zogu e kishte dënuar me vdekje dhe i kishte
ngritur disa herë kurthe për ta vrarë, por nuk ja
arriti qëllimit. Gjon Marashi ishte komandanti i
Çetës së parë partizane të Dukagjinit dhe komandant kompanie në batalionin “Perlat Rexhepi”.
Edhe vëllai i tij, Mëhilli, ishte aktivist i Luftës Nacionalçlirimtare.
Pas çlirimit, Gjoni ishte aktivist i pa parti në
rindërtimin e vendit. Në kongrese kombëtare veteranësh apo të Frontit Demokratik binte në sy
xhamadani i tij i kuq, i qëndisur me je ari e me
gajtana, i zbukuruar me dekoratat e shumta që
i mbushnin gjoksin. Në vitin 1980 ai u tha udhëheqësve t kohës: “Tani jam burrë i vjetër, mos më
thërrisni më nëpër kongrese e kuvende. Në vendin
tim thërrisni Bal Markun (Milanin), burrë mjaft i
mirë e me zë në tërë Dukagjinin”. Edhe ky fakt
është një shprehje e zgjuarsisë së malsorit e mbase
duhej t’u vlente si shembull atyre gurave politike
që nuk largoheshin nga pushteti edhe atëherë kur
kishin lluar të rridhnin nga trutë e të bëheshin objekt barcaletash në popull. Populli i zonës së
Dukagjinit, por edhe më gjerë e respektonte shumë
Gjon Marashin.
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Zeqir Lushaj, intelektuali me vlera
kombëtare në letërsi dhe gazetari
Me 10 nëntor 2021 u nda nga jeta publicisti dhe
gazetari i njohur Zeqir Lushaj. Ishte një humbje e madhe dhe e pa pritur për familjen, të afërmit, shokët dhe
miqtë e shumtë në të gjithë Shqipërinë. Pushoi zemra
e një krijuesi e intelektuali të fuqishëm, një mjeshtri
të penës, një njeriu me vlera kombëtare në fushën e
letërsisë e gazetarisë.
Zeqir Sadik Lushaj lindi më 8 mars 1949 në Gri
të Tropojës, në një familje të shquar për bujari, besë
e trimëri brez pas brezi. Ajo gëzonte një respekt në
Malsinë e Krasniqes e atë të Gjakovës.
Kishte miqësi në Pukë, Shkodër, Has, Lumë e deri
në Dibër. Në fëmijëri Zeqiri shfaqej me një zgjuarsi që
i kalonte ku jtë e moshës, dallohej në mësime dhe
kishte dëshirë të ushtrohej në sport.
Pas mbarimit të shkollës 7 vjeçare në Geghysen,
mbaroi shkollën pedagogjike “Shejnaze Juka” në
Shkodër në vitin 1967. Punoi tre vjet mësues në Geghysen. Në vitin 1973 përfundoi shkëlqyeshëm Institutin e kulturës zike “Vojo Kushi” në Tiranë. Si sekretar i rinisë së Institutit ishte promotor i realizimit të
disa reformave në arsimin e lartë për përmirësimin e
programeve, marrëdhënjet pedagog-student, të drejtat
e të rinjëve në shkollat e larta etj.
Në vitin 1973 lloi punë në shkollën e mesme bujqësore Tropojë e Vjetër.
Për një kohë të shkurtër tregoi aftësi aftësi e pasion
në profesionin e nderuar të mësuesit të edukimit zik
në rrethin e tij të lindjes.
Më 1974 trasferohet në gazetën “Zëri i Rinisë” ,pas
tre vjetësh në aparatin e Komitetit Qendror të Rinisë. Më 1986 në Këshillin e Përgjithshëm të Frontit
Demokratik të Shqipërisë . Më 1991 zgjidhet sekretar
i përgjithshëm i Frontit Demokratik.
Me një grup intelektualësh të pavarur në vitin 1993,
Zeqir Lushaj themelon organizatën e Bashkimit Kombëtar Shqiptar. Pas një viti kjo organizatë ndryshoi
emrin në lëvizje Shqiptare për mirëkuptim e paqe.U
pranua me të drejta të plota në Këshillin Botëror për
paqe dhe vizitohet në Tiranë nga presidenti i këtij
Këshilli.
Pasioni ma i madh për Zeqirin ishte gazetaria. Filloi
të shkruaj në moshën e rinisë në shumë organe shtypi
që botoheshin në vendin tonë. Ai u bë një mjeshtër
i penës. Prtofesioni për gazetën i dha emër, e bëri të
njohur jo vetëm në Shqipëri por edhe në Kosovë e deri
në Amerikë.
U shqua si gazetar kurajoz, ku spikati guximi,
përkushtimi, aftësia dhe kopetenca profesionale.
“Ja di për nder- ka shkruar ai: “ veprimtarisë së
gjatë në organizatat shoqërore të masave dhe sidomos
profesionit të gazetarisë që më kanë dhënë mundësinë
të paktën të shekl dhe të njoh Atdheun tim pëllëmbë për pëllëmbë, nga Konispoli deri në Vermosh, nga

Gjorica e Dibrës deri në Sarandë”.
Në faqet e shtypit përcolli patriotizmin e popullit,
traditat, njerzit e shquar të luftës, punës, intelektualë, mësues, sportistë, fëmijë, të rinj, të reja. Evidentoi
mençurinë shqiptare nëpërmjet korifejve të pronësisë
së kësaj mençurie.
Sadik Selmani, babai i tij ishte një arkiv i mençurisë
shqiptare e në mënyrë të veçantë i malsisë së Gjakovës.
Për fat të mirë ai kish kryer edhe “Universitetin e Dibrës” si audidakt, mbasi kishte shërbyer si punonjës i
xhandarmërisë 5 vjet në Çidhën të Dibrës në vitet 30 ,
të shekullit xx. Merita e Zeqirit është se mori zanatin
e ustait, i nxorri në dritë ato thesare, nëpërmjet botimit, duke i bërë të dobishme në funksion të edukimit
patriotik e atdhetar.
Redaktor i revistës “Zemra shqiptare” në Londër,
Zeqiri kontriuboi për luftën çlirimtare të Kosovës,
rritjen e imazhit të shqiptarëve në Amerikë, Europë e
kudo në diasporë. Në memorjen historike ka lënë një
trashëgimi të gjallë të patriotëve të Tropojës, Malsisë
Gjakovës që kanë lënë gjurmë në ndërgjegjes kombëtare.
Gazetari tregon mallin për vendlindjen, njerëzit e
deri tek nostalgjitë për natyrën, pyjet, pemët, gështenjat, blirin, stanin e tjerë.
Zeqiri si poet ka krijuar tekste këngësh. Ato u interpretuan nga këngëtarët e Kosovës, hasit, Kukësit,
Dervish Shaqa e tjerë. I kënduan UÇK, Bashkimit
Kombëtar etj.

Zeqir Lushaj ishte një atdhetar i aktë, kishte një
dashuri të madhe për Kosovën. Shkruajti me pathos
për ngjarjet e vitit 1974, ato të vitit 1981 në Kosovë.
Këngët e tij ngritën peshë të rinjtë e luftës së drejtë të
Kosovës e luftëtarëve të UÇK.
Mori pjesë në të gjitha protestat e shqiptarëve të
Amerikës për mbështetjen e UÇK, bashkë me fushatën
për regjistrimin e ushtarëve të rinj në UÇK nga shqiptarët në diasporë. Gazetat dhe shtypin i përdori me
mjeshtëri dhe i vuri në funksion të luftës e pavarsisë
së Kosovës të mirëpritur prej disa dekadash.
Provoi emigracionin ,më 1998 shkoi në Amerikë,
punoi në Nju-Xhersi. U njoh me shqiptarë, amerikanë
e qytetarë të vendeve të tjera. I gatshëm të bëj çdo lloj
pune, pa lënë pasdore gazetën.17 vjet në Amerikë deri
sa doli në pension.Ishte një eksperiencë e shkollë më
vete, thoshte shpesh Zeqiri për emigracionin.
Zeqir Lushaj u martua me zonjën Sabrie Beka prej
Gashi. Trashëguan një djalë, Lulzimin, sportist i kompletuar (hendbollist), 20 vjet me ekipin kombëtar të
Shqipërisë. Mbaroi Institutin e kulturës Fizike sipas
shembullit të babait. Punoi mësues në Fravesh të Tiranës dy vjet. Emigroi në Zvicër, profesor në kolegjin
“Champittet” në Lozanë. Krijoi familje dhe ka tre vajza.
Më 2015 Zeqiri së bashku me familjen u kthye nga
Amerika në Shëngjin për të qëndruar përgjithnjë këtu.
Fatkeqësisht, bashkëshortja e Zeqirit,Sabria u nda
nga jeta më 14 shtator 2020.
Zeqir Lushaj nuk i shkëputi asnjëherë lidhjet me
bashkëvendasit e tij, fshatin e lindjes, me shokët e
miqtë. Këtë e ka dëshmuar në shkrimet e tij, në gazeta
e libra, të cilat janë kujtimet më të mira e që ruhen në
shekuj.
Me Zeqirin u njohëm në pedagogjike e Institut. Jo
vetëm e ruajtëm shqoërinë e miqësinë për 50 vjetë, por
e forcuam më shumë atë. Shumë të tjerë si ne kanë
mbresa e kujtime të shumta. Kishte një zemër të madhe e humane të trashëguar nga prindërit. I prirur të
ndihmonte gjithkënd.Mirësia dhe humanizmi shoqëruan Zeqir Lushajn gjatë gjithë jetës së tij. fatkeqësisht u largua nga kjo botë në kulmin e krijimtarisë së
tij kur Shqipëria ka nevojë për eksperiencën, këshillat
e mendjen e intelektualëve, që i paraprijnë zhvillimit ekonomik, shoqëror e kulturor të vendit tonë. Zeqir
Lushaj ishte një vlerë kombëtare për shoqërinë tonë,
për kombin dhe atdheun.
Është e parakohshme kjo ikje pa kthim, një realitet
që na mbush me trishtim e mallë të madh. Ngushëllimi më i mirë për familjen dhe të afërmit është se Zeqir
Lushaj la një emër të mirë, një vepër të pa vdekshme
që do të ruhen e përcillen brez pas brezi.
Lamtumirë miku ynë i dashur Zeqir Lushaj!
U prefsh në paqe!
Zabit Lleshi, Frok Vukaj, Tasim Mema

Fisnikëria e një Frashërlliu në jetë
(Vijon nga faqja 7)
nga ziku i shëndoshë, ai kryente një volum pune të dalluar nga të tjerët. Gjatë gjithë jetës
së tij nuk ka përtuar asnjëherë të ndihmonte këdo që i kërkonte ndihmë për të ndërtuar
shtëpinë, për punë më të specializuara të cilat në shumicën e tyre i kryente falas, duke
treguar një humanizëm të pashoq. Punëtore ka qenë dhe bashkëshortja, e cila ndonëse
ka rritur shumë fëmijë, kurrë nuk i është shmangur punës dhe vështirësive, edhe kur festuan para tre viteve përvjetorin e artë të gjysëm shekulli martesë, shijuan shëndetin dhe
forcën e martesës së tyre. Kjo pasuri e paçmuar shpirtërore re ektohet sot nga qindra të
njohur të tij si mësues, mjekë, agronomë, ushtarakë, ekonomistë, nancierë, inxhinierë,
doktorë, stomatologë, teknikë të ndryshëm ndërtimi, punëtorë dhe tregtarë të cilët asin
me shumë respekt dhe dashuri për Lukon, mikun e të gjithëve dhe mbështetësin e tyre në
ditë të mira dhe të vështira.
FISNIKËRI QË TRASMENTOHET
Luko edhe sot tregohet modest dhe me buzëqeshjen e tij dallon dukshëm mirësinë e
tij. Ai vlerëson dhe gëzon kur djali i tij, i nderuar Kastriot Frashëri, është një studiues,

publicist dhe avokat i mirënjohur brenda dhe jashtë vendit me kontribute
të shquara në historinë e demokracisë shqiptare dhe në themelimin e shoqërisë civile të vendit tonë. Ruzhdi Frashëri është 80 vjeç. Urime për jetë më
të gjatë, ashtu si u ka hije heronjve të punës. Shakespiri si duket për këta
është shprehuar për njerës të mrekullueshëm që me gaz dhe me të qeshura
le të vijnë rrudhat e vjetra. Jeta e tij e tillë ka qenë. Një hero i punës, i mirësisë dhe i traditave të derës së madhe të Frashërit, që vlerësohet jo vetëm
në mbarë trevën e tij, por edhe më gjerë. Fakt që të njohur dhe bashkëudhëtarë të tij asin me respekt për snikërinë, cilësitë, vlerat, punën, veprat,
por dhe për humorin e tij. Këta janë heronj të heshtur të ditëve të sotme, si
Luko që e përkëdhelin me dashuri të njohurit e tij. Fisnikërinë e tij e mbajnë
në gojë për mirë të gjithë nga Dangëllia, Kolonja dhe deri në Tiranë. Njerëz
të tillë ka nxjerë Dangëllia e Frashëllinjve që shkëlqejnë në heshtje me veprën e tyre, me punën e ndershme dhe humane, me emrin e mirë që lënë
në jetë dhe pa për tuar kurrëgjë. Duket qartë që motoja e familjes Frashëri
“Alias Volat Propriis” (Fluturon me krahët e veta) i shkon për shtat kësaj
familje snike dhe të nderuar të kombit shqiptar.
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XHEVAT LIMANI – PROMETEU QË
SHPËRNDAN FLAKËN E SHQIPTARIZMËS
SHPENDI TOPOLLAJ

I pashoq në atë që është dhe në atë
që bën, aktori, regjisori dhe dramaturgu strugan me banim në SHBA, Xhevat
Limani, kur e takon për herë të parë, të
duket njeri krejt i zakonshëm. Jam njohur me të në Fierishtë, buzë liqenit të
Ohrit, vendlindja e tij, kur ai kishte ardhur në dasmën e kunatës së sime bije.
Kishte një portret imponues, me okë
dhe mjekër të gjatë e pak të zbardhur,
me zë kumbues dhe me sy zhbirues që
dukej se fshihnin së brendshmi një zjarr
që priste të shpërthente. Fliste qetë,
mendueshëm dhe fare thjeshtë, me të
gjithë ata që vinin dhe e takonin. I pyeste me rrënjë e me degë, çka linte të kuptoje se largimi qysh nga viti 2002, nuk
ja kishte zbehur aspak kujtesën. Por siç
mësova më pas, ai vinte shumë shpesh
aty. Vinte, pasi i shtyrë nga ndërgjegja
profesionale dhe sidomos ajo atdhetare,
dhe duke jetuar me hallet e problemet
që u nxirrte koha shqiptarëve kudo që
ishin, e ndiente si detyrë të jepte ndihmesën e tij. Ishte ndihmesa e çmuar e
një artisti emërmadh, i cili kishte zgjedhur forcën e fjalës për të ngritur peshë
zemrat e bashkëkombasve të tij në këto
kohë që ai me të drejtë i quante të vështira. Vërtetë ku jtë qenë hapur dhe Kosova e kishte tuar pavarësinë e saj, por
ende kishte mjaft pika të pazgjidhura,
si me shtetin maqedon, si me djallëzitë
serbe, ashtu edhe me ndërkombëtarët.
Për më tepër, grindje e përçarje kishte
edhe midis vetë shqiptarëve.
Në këto kushte, ky artist që kishte
studiuar në klasën e Faruk Begollit,
që kishte dhënë si profesor në gjimnaz
gjuhën dhe letërsinë dhe që kishte aktruar për rreth dy dekada në Teatrin
Shqiptar të Shkupit, e për më tepër,
që kishte krijuar “Teatrin Shqiptar në
Amerikë”, nuk mund të ku zohej vetëm
me disa pjesë e role, ku i duhej të priste
spektatorët. Kishte luajtur Lulashin
e Anton Pashkut, Besnikun e Nexhat
Mustafait, Hamidin e Kapitenin e Teki
Dervishit, Mbretin Klaudi të Shakespeares, Milosin e F. Arrabal, Arganin
e Molierit, Dikun e Hysen Matoshit,
Ushtarin Hauptman të Resul Shabanit,
Medvedevin e M. Gorkit, Eminencën Gri
të N. Islamit, Koçin e K. Floqit, Mbretin Kreon të Sofokliut, Adhamudhin e
Çajupit, Mishkinin e Dostojevskit, Laokoontin dhe Profesor Lakon e Ismail
Kadaresë, Baba nga A. Mala, Burri në
Pikturë nga K. Trebeshina, Kolonelin e
T. Dervishit, Gentin e Sherif Delvinës,
Macuo Bashon e E. Bondit, Hija e Me stos të B. Musliut, Sekretarin e M. Peza,
Rudolfo të Artur Milerit, Nuri budallë
e A. Rusit, Dhëndërin e Zhorzh Fejdo,
Majorin e E. Robles, Mbretin gungaç të
G. Jetishit, Palin e Josif Relas, Sheri n
e Shtajnbek, Princin Eraku dhe Binjaku siamez të Y. Shkrelit, Komisarin
e R. Pavelkiçit, Dhaskalin e I. Breshan,
Hoxhën e Xh. Ahmetit, Komandantin e
A. Rusit, Hetuesin e S. Nuredinit, Kapitenin Alfredo të M. Shahiqit (komedi), Inspektorin “X” dhe mësuesin të A.
Gashit, Kryeplakun e Zh. Çingos, Eminen cagri të N. Islamit, Grombach të R.

Shelig, Paralajmëruesi të E. Ioneskos,
Kryebashkiakun e Nikola Shop, etj. deri
te “Skënderbeu” i Ethem Haxhiademit.
Këtë bagazh artistik do ta kishte zili çdo
aktor, por tani, ai e gjykonte se duhej
të shkonte vetë te spektatori kudo që
ishte, anë e kënd botës mbarë. Nuk
ishte e lehtë një ndërmarrje e tillë, por ai
kishte përvojë; kishte shkruar dramën
“Anatema”, “Varrtarët”, “Muri i lotëve”,
“Albaniada” (8), “Dodona”, dhe kishte
vënë në skenë si regjisor mjaft autorë
që nga Eskili e Lukiani e deri te Beketi,
kishte luajtur në disa lma me metrazh
të gjatë e të shkurtër, kishte shkruar e
botuar disa libra dhe nga ana tjetër, e
njihte mirë shpirtin e madh të popullit të tij, bujarinë dhe atdhedashurinë.
Ndaj nisi të krijojë një vepër unikale të
titulluar “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”.
E ka quajtur poemë dramatike, por realisht është kulmi i eposit tonë, janë
ngjarjet më shkëlqimtare të historisë
të drejtuara nga një burrë që mbartte
gjithë vlerat dhe cilësitë më të larta të
popullit tonë, vepra e të cilit ka tërhequr
e vazhdon të tërheqë prej pesë shekujsh
vëmendjen dhe simpatinë e politikanëve, strategëve e historianëve të botës
mbarë. Ne krenohemi me heroizmin
e asaj qëndrese kundër pushtuesve
turq. Dhe do vazhdojmë të ndihemi
krenarë për gjithësa bënë të parët
tanë, dhe jo vetëm për ne, por edhe
për qytetërimin evropian. Ndaj, duke
parë se në kohën që po kalojmë, te ne,
sikur ka një shkrehje të shpirtit atdhetar, shkaktuar nga qullësia e politikanëve, interesat e ngushta të tyre,
qofshin të pushtetit, qofshin rrjedhojë e korrupsionit të tyre, hiletë prej
skilesh të fqinjëve, qëndrimi shpesh
diabolik i të huajve që hiqen sikur na
duan të mirën dhe kanë marrë frenat

në shtëpinë tonë, duke e quajtur folklorike dashurinë për Atdhe, dhe të
dëmshëm si “nacionalizmin” tonë ashtu edhe teorinë e “Shqipërisë së Madhe”, Njeriu dhe Artisti i shquar Xhevat
Limani që veç epiteteve të tjera, dikush
e ka quajtur me të drejtë Lorenc Oliverin shqiptar, ngre skenë më skenë
zërin e tij të fuqishëm duke u kujtuar
se shqipëria ka Zot. Dhe zot të saj janë
stërnipat e Heroit të pavdekshëm,
Gjergj Kastriot Skënderbeut. Nisur
nga mbi 100 rolet e tij dhe mbi 700
shfaqjet e dhëna, por veçmas për këtë
poemë dramatike, ai, tuesi i shumë
çmimeve prestigjioze, dhe i cilësimeve
mëse të merituara, është quajtur një
misionar, një Promete i vetëm që çdokund shpërndan akën e madhe të
Shqiptarizmës. E takova sërish këtë
artist në Prishtinë ku kisha shkuar
i ftuar nga Instituti Albanologjik që
nderonte mësuesin e tij dhe mikun
tim Prof. dr. Nuhi Vinca me rastine 90
vjetorit të lindjes dhe më dhuroi dy libra; këtë poemën dramatike dhe “romanin” jetësor “Triumf...” I lexova pa
e zgjatur dhe më mrekulloi ajo që kish
kohë që nuk e shihja; kurajua për të
folur pa drojë për çështjen kombëtare.
Ja si shprehet ky autor: “ai që është
shqiptar i lindur prej Nëne dhe Babe,
jo prej sorre, por prej shkabe, duhet t`i
mjaftojë që Heroi ynë ishte shqiptar”.
Me “Skënderbeu” - n e tij, me muzikën
rrëqethëse të A. Peçit, duke pasur në
krah të bijën, sopranon Era Hoxha e cila
ka vendin e vet në këtë shfaqje dhe kryezonjën - bashkëshorten Lule si menaxhuese, pra familjarisht, ai shkon në të
katër anët, në mbi 50 shtete dhe ngjitet në një pafundësi skenash, kryesisht atje ku ndodhen shqiptarët, qofshin ata edhe të ikur qysh shekuj më

parë. Pritet kudo me madhështi dhe
ngre peshë zemrat e tyre. Shikuesit e
shumtë brohorasin pareshtur “Skënderbeu është gjallë!”
E përshëndesin atë edhe ata që
nuk dinë shqip, pasi ndjenjat e sinqerta kanë çelsin e përbashkët të deshifrimit. Loja emocionuese aktoreske,
i bën ata ta quajnë më shumë se artist,
një misionar. Një misionar nga ata që
dr. Bexhet Asani (duke marrë vetëm
njërin prej tyre), shprehet: “Ai me zërin
e tij kumbues dhe hyjnor lë gjurmë të
thella në artin, dramaturgjinë dhe kinematogra në shqiptare në veçanti
dhe në atë botërore në përgjithësi…
Më i madhi nga të gjithë të mëdhenjtë,
më i miri nga të gjithë të mirët, sepse
ai s`di të bëjë lajka e lajthitje, por aktron shqip e shqipërisht kudo, në Evropë, në Amerikë dhe kudo tjetër shkel
këmba e këtij Anteu Titan Shqiptar. Ky
emër i madh, nëse për struganët është
mburrje, për shqiptarët është krenari”.
Dhe ai nuk e ndrydh punën e tij atdhetare brenda tre faqeve të skenës; ai
del në rrugë e në sheshe, hipën mbi
kale si dikur Skënderbeu mbi Murzakun e tij dhe demonstron qyteteve
tona lavdinë e së kaluarës. Joseph
Conradi thosh se “Artisti është njeri i
veprimit, nëse krijon një personalitet,
shpik një mjet apo zbulon problemin e
një situate të ndërlikuar”. Dhe Xhavit
Lumani si intelektual dhe formim
demokratik, pra duke u ndierë i lirë, si
qytetarët e vendit ku jeton, nuk dridhet e spërdridhet me nënkuptime, por
et hapur e me zë të lartë edhe politikisht. Pasi demaskon krimet dhe
synimet sllavo - ortodokse ndaj nesh,
ai ulëret: “I ngrëntë një mortje politikuajtë shqiptarë, edhe ashtu të korruptuar,
që nuk ngulën këmbë një herë Shqipërisht dhe t`ia përplasin Evropës dinake e
kukudhe në fytyrë, hipokrizinë e saj qelbanike plot urrejtje ndaj kryevlerës së
civilizimit, kombit shqiptar”. Dhe duhet
ditur se ky korife i skenës tonë është
ndeshur me pengesa nga më absurdet,
qofshin dhe të natyrës burokratike, dhe
gjithmonë ka dalë tues mbi to.
Pra, së bashku me të bijën e talentuar, me gruan që e mbështet dhe inspiron, me ndihmën e të gjithë atyre
që në emër të atdhedashurisë e mallit
të pashuar për vendin e tyre e kanë
ndihmuar, ai ka triumfuar. Dhe jo
vetëm ka triumfuar, por edhe ka dhënë
shembullin për çdo artist, intelektual
a njeri tjetër se ç`mund të bëjnë edhe
kur shteti nuk u gjendet pranë. Për
këto kontribute të jashtëzakonshme ai
është tues i disa çmimeve të mëdha,
ku dallon Titulli “Kalorës i Urdhërit
të skënderbeut”, akorduar nga Presidenti i Republikës zoti Ilir Meta. Ja, ky
është vigani Xhevat Limani, i barabarti me një institucion të tërë, energjik
e të përgjegjshëm, njëkohësisht, ai
burri i thjeshtë që njoha dikur nën hijen e një mani, atje në Fierishtë buzë
liqenit të Ohrit, për të cilin nuk kam
se ç`t`u shtoj fjalëve të një kolosi tjetër
të skenës, Enver Petrovci i cili thotë:
“Nuk ka artist shqiptar në faqe të dheut
që et shqip, në skenë dhe në jetë si
Xhevat Limani!”
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“Bijtë e shqipes” vlerësojnë
veprën e Daut Tafë Slatinës
Nga Hys Hasa – Shkrimtar
“Bijtë e shqipes” - Organizatë
shqiptare në Philadelphia, SHBA organizuan në ndërtesën e re të kësaj
shoqate promovimin e librit “Tafë
Daut Slatina” (kujtime, poezi, prozë).
Përveç antarëve të grupit vëllazëror
“Bijtë e shqipes”, merrnin pjesë
edhe Kryetari i Akademisë Shqiptaro-Amerikane të Shkencave, Prof. dr.
Skënder Kodra, përfaqësues të forumit të ushtarakëve, të ftuar nga
shoqata “Skënderbeg” e Neë-Yorkut,
si dhe një grup dibranësh nga NeëYorku.
Takimin e hapi z. Haki Çollaku,

i cili ju uroi mirëseardhjen të gjithë
pjesëmarrësve.

Kënaqësi e veçantë ka qenë, që
midis këtij takimi vëllazëror kishim

TAFË DAUT ÇOLLAKU DHE
IDETË SOCIALESTETIKE TË TIJ
Dr. Hajri MANDRI
Një nga familjet që e mbajti ndezur në
mënyrë permanente mikpritjen bujare në
fshatrat e Dibrës së poshtme e më gjerë,
ishte familja e madhe e Tafë Dautit në Sllatinë, si ikonë e bujarisë dhe bamirësisë.
Për këtë, kjo familje në kontekstin historik nga Lufta deri në vitet e demokracisë
e ka mbajtur të ndezur zjarrin e humanizmit, duke patur në shoqëri e rrjet miqësor, një impakt të madh publik dhe duke
i kthyer të gjithë faktorët politikë, ekonomikë, socialë, kulturorë, moralë dhe fetarë, në favor të prestigjit dhe autoritetit
që gëzonte kjo familje, e cila mbate si idol
gurën e saj përfaqësuese, Tafë Dautin.
Ai pati lidhje dominuese me kontekstin
fetar, duke e mishëruar besimin si fuqi e

motivim shpirtëror. Burri që lëvizte gjithmonë me të tjerë, asnjëherë vetëm, kishte
mbështetje katër bedena që e lartësonin.
Shpirti i tij i demokratizuar karakterizohej nga hapësira humane të paskajuara.
Hiret, talenti, oratoria dhe stili i Tafë
Dautit ishte i tillë që të mbërthente dhe
të mbante pezull, ashtu si dhe ky libër
që lexuesi ka në dorë. Heroi i librit
kundërqëndron me inteligjencë diplomatike, në ballafaqime me gura të larta të
pushtetit komunist. Mençuria e tij është
një s dë e hapur që et shumë për shpirtin dhe karakterin e tij, sovran e të pamposhtur.
Bujaria, mikpritja, sofra e madhe që
shtrohej çdo natë për miqtë, i jepte Tafë
Dautit një status ekstra për shkak të
reputacionit dhe “bukës së dhënë” duke
tuar të drejtën që të bënte një refuzim elegant të sistemit. Jemi mirë, thoshte por
do ishte më mirë të kishim nga tre dynim
tokë, 20 berra bagëti dhe lirinë fetare. Me
këto pohime publike, dikush tjetër mund
ta pësonte keq, por Tafa iste si njeriu që
e kishte mbështetur Luftën Naqcionalçlirimtare dhe kishte kontribuar shumë në
të. Kështu ai kishte fuqi të s donte sistemin duke i kundërqëndruar me lozo në
e tij pragmatiste.
Shkrimi i librit për Tafë Dautin u konsiderua nga autorët Haki Çollaku dhe
i vëllai Hasbi Çollaku, si dhe nga të
afërm e miq të Tij, si një detyrim moral
e shpirtëror për të dhënë përmasat reale
dhe për të ridimensionuar në hapësirë
dhe kohë, portetin e një njeriu të veçantë
dhe të jashtëzakonshëm. Them, të
jashtëzakonshëm për aftësitë mendore
si drejtues familjar e organizator social,
si mjeshtër i punëve zike e ndërtimore,
bujqësore e blektorale, si menaxher
publik në sipërmarrjen e një infrastrukture gjigante miqësore, të përhapur nga

Shqipëria në Turqi. Ai thirrej aty, ku zgjidheshin probleme të mëdha familjare
shoqërore dhe ekonomike, duke ndarë
qëndrime dhe vlera në situate speci ke
dhe të vështira. Dëshira e tij afatgjatë
e mikpritjes si stil jete, ishte për të dhe
familjen e tij të madhe, një burim estetik kënaqësie, si sjellje shoqërore, burim
energjie pozitive e motivim njerëzor, si
ideal socialestetik. Ai ishte konstruktivist
në ndërtimin e ideve të reja në rrethana
tipike dhe të vështira. Me një inteligjencë
të paparë dhe elegancë i kthente faktorët
politkë, socialë, ekonomikë e moralë, në
favor të tij, në shërbim të tij dhe në respekt për të. Kështu përshkruhet në libër
heroi liriko-epik Tafë Dauti, në vlerësimin
e autorëve të librit dhe miqtë opinionistë që integrohen në të. Bujaria, si tipar
përmbushës i trashëguar nga të parët e
kësaj dere e ngriti Tafë Dautin në lartësi
të shtëpive të mëdha të Dibrës, si Ndreu,
Kaloshi etj., që mbanin hapur konakun
e burrave. Natyrisht oda e burrave ishte
shkolle ku përpunohej historia, politika,
lozo a e kohës, kultura artistike e folklorike, ligjërimi me shembëlltra e alegori
ku në krye të këtij konaku do të ishte i
distancuar nga të tjerët dhe i lartësuar
e i respektuar nga të gjithë, ku fjala dhe
dëshira e tij bëhej realitet nga brezi i burrave që e mbështesnin pa hezitim. Edhe
kur punonte vetë Tafë Dauti përshkruhet
në libër si mjeshtër i veçantë dhe njeri i
fuqishëm, edhe kur gëzonte me miqtë,
ai ishte artist i muzikës në përdorimin
e veglave muzikore, edhe kur ndante
kanunin, ishte serioz e racional, edhe
kur bënte humor, ishte n dhe i këndshëm edhe kur tregonte, ishte i ëmbël
e tërheqës, në narrativën plot kolorit dialektor e pasuri gurative.
(Marrë nga parathënuia e librit)

prezent dhe Kryetarin e Akademisë
Shkencave
Shqiptaro-Amerikane
Prof. Dr. Skënder Kodrën.Takimin
e hapi z.Haki Çollaku, i cili ju uroj
mirëseardhjen të gjithë pjesëmarrësve.
Për vlerat e librit kushtuar atdhetarit të shquar dibran Tafë Daut Sllatina, shtëpia e të cilit ka qenë Bazë
e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, folën Prof. dr. Skënder Kodra,
presidenti i shoqatës ”Skëndërbeg”
kolonel Bujar Hasani, pedagogu i
AFT në Tiranë veterani Mihal Jano,
kryetari i shoqatës z. Bujar Gjoka,
si dhe zotërijtë Abedin Teme, Llazar
Vero, Eqerem Murati, Elmaz Xhemalin, Hys Hasa e të tjerë.
Ata e vlerësuan librin “MUSTAFË
DAUT SLLATINA, të autorëve Haki e
Hazbi Çollaku, si një monogra përjetësim e krenari brezash.
Kësioj “Bijtë e shqipes” në Amerikë përcjellin jehonën e traditës
familjare, krahinore e kombëtare
shqiptare.
Me shumë interes u ndoq edhe
interpretimi i këngës kushtuar Tafë
Daut Sllatinës, nga rapsodët popullor, lumjani i nderuar Xhevahir
Marku dhe djali i këngëtarit legjendar, të paharruarit Sherif Dervishi –
Mjeshtër i Madh.
Takime të tilla i shërbejnë forcimit të unitetit e bashkimit mes shqiptarëve në komunitetin e Filadel as
dhe na lehtësojnë stresin, që përjetojmë si emigrantë në ketë vend të
largët, nga mungesa e njerzëve tanë
në trevat tona të shqiptarisë.
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“Laseri në Oftalmologji” i prof.Tonuzit, libri i parë në fushën e Oftalmologjisë në vendin tonë

Ja pse vlerësohet Prof.asoc. dr.Ali Tonuzi
nga pacientët dhe elita mjeksore
(Vijon nga faqja 7)
i parë që botohet në fushën e Oftalmologjisë në vendin
tonë, llojet dhe përdorimet e shumta të tij në këtë fushë. Libri është shkruar thjeshtë, i ilustruar me shumë
gura, duke e bërë tekstin shumë të kuptueshëm për
të gjithë gjeneratën e oftalmologjistëve dhe më gjerë. “Ky
libër është konceptuar të shërbejë si një bashkudhëtar
i fuqishëm për oftalmologjistët klinikë dhe siguron një
ilustrim të mirë të koncepteve bazë të terapisë së laserit
për shoqërime okulare të ndryshme të lidhur me kapa-

Prof.asc.dr.Ali Tonuzi është autor i dhjetra artikujve
dhe botimeve shkencore në revista e buletine shkencore
të vendit e ato ndërkombëtare.
AKTIVITETI PROFESIONAL
Aktiviteti profesional I Prof.asc.dr.Ali Tonuzit konsiston në zbulimin për të parën herë të të sëmurëve me
retinitis nekrotizant nga CMV dhe të sëmurëve me endoftalmit endogen nga HIV. Po ashtu, në trajtimin e endoftalmitit me vitrektomi dhe injeksione intravitreale; përdorimin e triamcinolonit në edemën makulare diabetike;
përdorimin e avastines në edemën makulare cystoide;
trajtimin bashkohor të degeneracionit makular senile të
njome me Anti-VEGEF, Lucentesis dhe TPP, PDT; përdorimin e laserit në edemën makulare diabetike (Fokal
laser); përrdorimin e laserit për fotokoagulacionin panretinal ne retinopatin diabetike proliferative si dhe trajtimin e okluzioneve venoze retinale me laser.
Specialistët e fushës i njohin prof,asc,dr.Ali Tonuzit
meritën e trajtimit për herë të parë të të sëmurëve me
dislokim të lensit në trupin vitroz me vitrektomi anteriore dhe ksim skleral në dhomen e pasme; aplikimin e
Barage laser për degeneracionet dhe çarjet retinale periferike për parandalimin e shkolitjes retinale, përdorimin
për herë të parë të Ganciklovirit intravitreal dhe cor vitrectomi në endoftalmitin nga HIV- i dhe CMV; trajtimin
kirurgjikal në sindromë Marfan dhe riaftesim të plote të
të semurit me anë të ksimit të inplantit në sklere dhe
vitrektomi anteriore si dhe të Trans plana vitrektomi në
hemoragjitë masive vitreale dhe rrethim me buckel në
shkolitjet retinale dhe injeksion i vajit të silikonit.
Me këto ndërhyrje kirurgjikale të sukseshme ai është
bërë nga kirurgët vitreoretinal më të njohur e preferuar
nga pacientët, jo vetëm vendas por edhe nga shtetet e
rajonit.
KIRURGU VITREORETINAL QË KRYEN NDËRHYRJET MË TË NDËRLIKUARA N Ë SY

kët, kornën, kristalinin dhe retinën”,-shprehet ndër të
tjera prof.Zhugli në paraathënien e këtij libri.
Padyshim që kjo karrierë e shkëlqyer profesionale
dhe akademike e prof.asoc.dr.Ali Tonuzit ka patur si
bazë studimet universitare me rezultate të shkëlqyera
në Fakultetin e Mjeksisë, Tiranë, dega Mjeksi e Përgjithshme (1986-1991), për të vijuar me “Diplomë Kuali kimi”, Specializim në Departamentin e Okulistikës,
Tiranë (1992-1996) dhe në vitin 1997, ndoqi dhe përfundoi Shkollën Pasuniversitare (SHPU). Për të arritur në
këtë stad kualitativ dhe akademik, prof.as.dr. Ali Tonuzi
ka kryer disa trajnime dhe kual kime, si: Kirurgji Okulare (Syrit) në Malaga - Spanjë; Specializim në Okulistikë
(ORBIS) në Varna - Bullgari; për Kirurgjinë e Kataraktit
pranë Universitetit Charles - Pragë, Republika Çeke; Program trainimi në Phacoemulsi cation, në Aravind Eye
Hospital Coimbatore - Shteti, Tamilnadu, INDIA si dhe
Felloëship në Menaxhimin Medikal & Kirurgjikal në Semundjet e retines dhe Vitrosit, në Aravind Eye Hospitals
& Postgraduate Institute of Ophthalmology. India.
Si njohës perfekt i anglishtes e frëngjishtes në të lexuar, shkruar e folur, Prof.asc.dr. Ali Tonuzi, njëherësh
ndër anëtarët më aktiv të Shoqatës së kirurgëve vitreoretinal të Indisë dhe Shoqatave Shkencore të Okulistëve
të Shqipërise e asaj të Kosovës, është pjesëmarrës dhe
referues dinjtoz në disa kongrese e konferenca Shkencore, kombëtare, rajonale e ndërkombëtare, si në Bern
e San Galen - Zvicer, Romë - Itali, , Prague - Czech Republik, Mor ld – Londër, Dubrovnik- Kroaci, Sarajevë
– Bosnje Hercegovinë, Kerala – Shteti Tamilnadu India,
Ljubljana - Slloveni, Thessaloniki - Greqi , Helsinki - Finland , në Prishtinë, Stugë. Etj.

Prof, asc. Dr. Ali Tonuzi - oftalmolog, kirurg i vitroretinës, që e ushtron profesionin prej afro tri dekadash,
si dhe një nga pedagogët e mirënjohur të Univeristetit të
Mjeksisë (udhëheqës shkencor i temave të disa doktorantëve) është ndër të rrallët që ka realizuar me sukses
mijëra operacione të ndërlikuara.

Ai bën të ditur se prej vitesh Sherbimi i Okulistikës ofron me sukses një gamë të gjërë të ndërhyrjeve kirurgjikale në sy me teknika bashkëkohore dhe se prej vitit 2019
e në vazhdim është siguruar nga spitali e gjithë paketa
e kataraktës që vazhdon të aplikohet me sukses në këtë
shërbim. Ndërkohë, Qendra Shqiptare e Syve, drejtuar
nga Prof.asc.dr.Ali Tonuzi, është ndër më profesionalet,
ku përveçse vizitave të përgjithshme okulistike janë kryer dhe kryhen me sukses ndërhyrje të ndërlikuara, si
kirurgji strabizmi; pterigium; kirurgji katarakte; kirurgji
glaukome; lazer për retinën; kirurgji vitreoretinale; trajtim i syrit të verbër të dhimbshëm; proteza okulare; plastikë e syrit si dhe hapje e kanalit të lotit endoskopike (pa
qepje).
Dr.Tonuzi gjatë karrierës së tij profesionale dhe akademike ka marrë disa vlerësime nga institucione e
agjenci të specializuara, për nivelin e lartë profesional,
përkushtimin dhe cilësitë njerëzore dhe si hartues i suksesshëm i një sërë leksionesh universitare në fushën e
mjekësisë.
Përkushtimi, profesionalizmi dhe talenti i Dr.Ali
Tonuzit është vlerësuar edhe nga shoqata Shqipëri-Itali.
Kjo shoqatë i akordoi atij para disa ditësh një Mirënjohje
në vlerësim të kontributit të shquar në fushën e mjekësisë dhe në atë të jetës akademike e universitare.
Dr.Tonuzi, 54 vjeç, ka tashmë më se çerek shekulli në shëndetësi. Në duart e tij kanë kaluar me dhjetra
e dhjetra mijëra pacientë të cilët i kanë besuar dritën e
syve këtij mjeku okulist të talentuar, ku prej shërbimit të
marrë kanë qenë mjaft të kënaqur.
Për tri dekada këtu në Shërbimin e Okulistikës të
Spitalit Francez në QSUT ai ka dhënë provat e një mjeku
mjaft të aftë dhe ambicioz në profesion.
Në kohët që jetojmë kemi nevojë për njerëz të mirë të
mençur, vizionarë që të nderojnë jo vetëm një punë ku
marrin një rrogë mujore, po shumë më tepër. Kohët që
po jetojmë na bëjnë që ta kthejmë dhe më shumë syrin
nga mjeku, nga humanizmi i tij. Për ta bërë më saktë
portretin e tij do të citoja fjalët e një pacienteje. “Sa hyn
dhe shikon Dr. Aliun, të rregullohen vetë sytë e s’ke më
nevojë për syze.” Në këtë përditshmëri ai mbetet një nga
gurat më interesante si përfaqësues i elitës intelektuale shqiptare. Kjo sepse ka qenë njësh me pacientin,
i shkrirë në nevojën e tij duke iu gjendur sa herë i lypte
nevoja. Vlerësimi për dibranin e mirë dhe të zotin, Prof.
asc.dr.Ali Tonuzin për çfarë ka dhënë në profesionin e tij
si mjek dhe si profesor është i merituari dhe të tilla vlerësime nuk duhet të mungojnë për profesionistët.

