
(Në foto) Një qytetar duke kontrolluar emrin në listat e zgjedhësve. Salla bosh e Kuvendit të Shqipërisë

SHITBLERJA E VOTES, 25 TE ARRESTUAR DHE 250 DENONCIME. INCIDENTE NE SHKODER, GJIROKASTER DHE DELVINE 

 

Në faqet 7-9

LISTA EMERORE 

Pronat në Durrës, 
gjendja e çdo 

dosjeje në Vorë, 
Krujë dhe Shijak 

Në faqet 2-5

Fati i bibliotekës albanologjike që i kushtoi jetën 

Epidam/Dyrrah, në fokusin e monedhës dhe Epidam/Dyrrah, në fokusin e monedhës dhe 
aktivitetit bankar. Poezi nga Demir Gjergji aktivitetit bankar. Poezi nga Demir Gjergji 

Zbardhet amaneti i prof. Norbert 
Joklit, ruajtur nga Eqrem Çabej 

Rreth 3 milionë e gjysmë 
shqiptarë, (saktësisht 3 

milion e 452 mijë e 260) janë 
thirrur të votojnë sot, për 
zgjedhjen e 140 deputetëve 
të Parlamentit të ri. Kutitë 
hapen që në orën 07:00 të 
mëngjesit dhe të mbyllen 
rreth orës 19:00 të mbrëmjes. 
Në zgjedhjet për Kuvendin 
janë regjistruar zyrtarisht 
në KQZ 18 subjekte zgjedhore, 
të cilat konkurrojnë me 2.666 
kandidatë. Po sot, do të voto-
het paralelisht në qytetin e 
Kavajës për kryetarin ...

 

Ekzekutimi i 
tropojanit, 

lihet në qeli 
42-vjeçari 

VLORE 

Në faqen 6

 

Në faqen 2

BILANCI 

Raporti në KQZ, 
ja shpenzimet 
financiare të 
PS në fushatë 

 

Në faqen 3

MESAZHI PARA VOTIMIT 

Sot Bajrami i 
Madh, Bruçaj: 

Të mos harrojmë 
se jemi vëllezër 

Albanologu Norbert Jokli

Nga DARINA TANUSHI

Suplement

Ishte fushata më e 
shëmtuar e pluralizmit 

Si mund ta quaj këtë fushatë dhe sa 
konsideratë mund të kem për të, 

pyeta veten dje në darkë, kur fushata 
e 25 qershorit u mbyll. Fati e ka sjellë 
të ndjek çdo ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditësi Nga BLENDI FEVZIU 

Diplomacia - Kjo 
“jetime” elektorale

Zgjedhjet parlamentare 2017 do të 
mbahen mend edhe për heshtjen e 

plotë ndaj diplomacisë, politikës sonë 
të jashtme dhe integrimit të mëtejshëm 
evropian. ... Vijon në faqen 22

Opinioni
 Ditësi Nga JORGJI KOTE 

SOT ZGJEDH SHQIPERIA, 
3.4 MLN VOTUES NE LISTA

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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•• 5300 vëzhgues  5300 vëzhgues 
monitorojnë procesin, monitorojnë procesin, 
policia merr në ruajtje policia merr në ruajtje 
kutitë e votimit. kutitë e votimit. 
Qendrat mbyllen Qendrat mbyllen 
në orën 19:00 në orën 19:00 
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ZGJEDHJET 2017
DITA E VOTIMIT

Shqipëria voton, policia merr në ruajtje 5.362 qendra votimi, 5.351 vëzhgues do të monitorojnë procesin

Zguri: Nuk tolerojmë cenimin e zgjedhjeve
3 milion e 452 mijë e 260 zgjedhës do të votojnë për Parlamentin e ri

SHPENZIMET

PS, 22 mln lekë për 4 ditë fushatë,
LSI hapi më shumë zyra elektorale

Zëvendëskryeministrja
Ledina Mandija, në

cilësinë e drejtueses së
Task-Forcës u tërhoqi dje
vëmendje ministrave, të
cilët nuk kanë zbatuar
vendimin e Task-Forcës të
datës 24 qershor 2017 për
zbatimin e planit të
masave operacionale në
mbarëvajtjen e zgje-
dhjeve, duke u bërë thir-
rje atyre të plotësojnë
këtë detyrim brenda datës
25 qershor 2017. Sipas
këtij vendimi të komuni-
kuar dje nga zyra e
zv.kryeministres, çdo min-
istri është e detyruar të
bëjë një deklaratë për sht-
yp nëpërmjet së cilës fton
qytetaret të denoncojnë

Zv.kryeministri denoncon Ujësjellësin: Punësoi 18 vetë në fushatë

Mandija, vërejtje ministrave të PS-së e
LSI-së: Nuk zbatuan vendimin e Task-Forcës

në email-et, telefonat apo
rubrikën e denoncimeve të
ministrisë përkatëse, çdo
rast të përfshirjes së
punonjësve të kësaj minis-
trie dhe/ose institucioneve
të saj të varësisë në shit-
blerje të votave, intimidim
të votuesve për të votuar
për një subjekt të caktuar
politik apo shkelje të tjera
të lidhura me zgjedhjet. Por
dje, një njoftim të tillë e ka
bërë Ministria e Arsimit
dhe Sportit, Ministria e
Punëve të Brendshme,
Ministria e Financave,

Ministria e Arsimit, Min-
istria i Mirëqenies Sociale
dhe Rinisë, Ministria e
Drejtësisë dhe Ministria e
Shëndetësisë. Ndërkohë
që ky njoftim nuk është re-
alizuar nga Ministria e
Mbrojtjes sipas detyrave
të posaçme të përcaktuara
në mbledhjen e fundit të
Task-Forcës dhe sipas
njoftimit të bërë për të
gjithë ministrat e tjerë. Po
dje, zv.ministrja paditi
Ujësjellës-Kanalizimet se
kanë punësuar 18 veta në
kohë fushate.

Rreth 3 milionë e gjy-
smë shqiptarë, (sak-
tësisht 3 milion e 452

mijë e 260) janë thirrur të
votojnë sot, për zgjedhjen e
140 deputetëve të Parla-
mentit të ri. Kutitë hapen që
në orën 07:00 të mëngjesit dhe
të mbyllen rreth orës 19:00 të
mbrëmjes. Në zgjedhjet për
Kuvendin janë regjistruar
zyrtarisht në KQZ 18 sub-
jekte zgjedhore, të cilat
konkurrojnë me 2.666 kandi-
datë. Po sot, do të votohet
paralelisht në qytetin e Kava-
jës për kryetarin e ri të bash-
kisë, zgjedhje të cilat u sh-
tynë për shkak të ngërçit
politik. Kryetari i KQZ-së,
Klement Zguri, në një dekla-
rim të tij dje, paralajmëroi se
nuk do të tolerojë askënd që
me veprimet e mosveprimet
e tij do të cenojë ecurinë dhe
përmbylljen me sukses të
procesit zgjedhor. Sipas tij,
zgjedhjet parlamentare do të
vëzhgohen nga 5.351 vëzh-
gues, nga të cilët 896 janë nga
misionet ndërkombëtare.
"Komisioni Qendror i Zgje-
dhjeve, pavarësisht situatës
politike pa-razgjedhore, ka
bërë përpjekje maksimale dhe
ka marrë të gjitha masat e du-
hura për të realizuar zgjedhje
konform standardeve ndër-
kombëtare", - tha më tej Zguri.
Po ashtu ka nisur që dje, ndar-
ja e materialeve zgjedhore.
"Administrata zgjedhore në

tërësinë e saj është gati për të
menaxhuar procesin dhe për
t'i dhënë vendit një proces
zgjedhor të pakontestueshëm
për shkak të saj dhe me stan-
darde të larta administrimi.
Duke u garantuar mbësh-
tetjen e plotë komsionerëve të
të gjitha niveleve, dua të
paralajmëroj se KQZ-ja nuk
do të tolerojë askënd që me
veprimet apo mosveprimet e
tij të cenojë ecurinë dhe
përmbylljen me sukses të

procesit zgjedhor. Komisioni
ka vullnet të plotë për të
ndëshkuar rreptësisht çdo
sjellje dhe veprim të komi-
sionerëve apo numëruesve,
në kundërshtim me detyrën
dhe në dëm të mbarëvajtjes së
procesit. Procesi zgjedhor
është më i rëndësishëm se çdo
parti. Komisionerët dhe
numëruesit janë në detyrë
dhe në shërbim të ligjit dhe jo
të partive politike", - tha
Zguri. Kryetari i KQZ-së u

bëri thirrje subjekteve zgjed-
hore "të respektojnë rigor-
ozisht ligjin, të ushtrojnë
vetëfrenim dhe vetëkufizim
e të heqin dorë nga çdo ak-
tivitet apo dalje publike në
funksion të fushatës, si dhe
mediave, të ndërpresin pro-
movimin dhe anësitë në fa-
vor të partive apo kandi-
datëve". "Mbarëvajtja e këty-
re zgjedhjeve varet tërësisht
nga sjellja e aktorëve në
proces, ndaj presioni mbi
zgjedhësit, ushtrimi i ndi-
kimit të paligjshëm dhe çdo
mënyrë sjelljeje që pengon
votuesit në shprehjen e lirë
të vullnetit, është dhunim i
Kodit Zgjedhor dhe sjell pa-
soja të rënda ligjore, deri në
dënime të rënda penale. Në
emër të KQZ-së, u kërkoj in-
stitucioneve ligjzbatuese t'i
kushtojnë vëmendje të po-
saçme parandalimit/pengi-
mit të incidenteve, si dhe
kapjes e ndëshkimit të
dhunuesve të ligjit", - thek-
soi Zguri. "Demokracia
është pjesëmarrje. Sa më e
madhe pjesëmarrja në
zgjedhje, aq më e fortë
demokracia!" - shtoi Zguri,
duke u bërë thirrje sh-
qiptarëve të marrin pjesë
në zgjedhje. Ndërkohë këto
zgjedhje do të monitorohen
nga 330 vëzhgues nga 43
vende, duke përfshirë 255
vëzhgues afatgjatë dhe afat-
shkurtër të vendosur nga
OSBE/ODIHR-i, 36 par-
lamentarë dhe punonjës nga
Asambleja e OSBE-së, 25 nga
APKE-i dhe 11 nga PE-ja.

Darina Tanushi

Masat
Ndërkohë, policia nga ana e saj ka marrë të gjitha masat
për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor. 5.851 punonjës
policie janë paraqitur sipas detyrës së përcaktuar pranë
këtyre objekteve, duke marrë në ruajtje 5.362 Qendra
Votimi, 90 Komisione Zonale të Administrimit Zgjedhor.
Ruajtja e objekteve zgjedhore do të vazhdojë deri në orën
07:00 të datës 25.06.2017, kur pranë tyre do të fillojnë
normalisht punën Komisionet e Qendrave të Votimit dhe
Komisionet Zonale të Administrimit Zgjedhor.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve publikoi dje në faqen
e tij bilancin e shpenzimeve të partive kryesore në

vend, vetëm për këto 4 ditë fushate. Në këtë bilanc shihet
se Partia Socialiste ka zhvilluar 8 takime elektorale, ndër-
sa shpenzimet kapin shifrën e 7.760.500 lekëve të reja,
apo rreth 78 milionë lekë të vjetra. Mes shpenzimeve më
të mëdha është mitingu përmbyllës në Tiranë, që u mbajt
në sheshin "Nënë Tereza", ku u shpenzuan rreth 22 mil-
ionë lekë të vjetra vetëm për flamuj. Ndërsa LSI-ja sipas
raportit të auditit, ka "prani të shtuar në qytete me zyra
elektorale. Po të kemi parasysh se administrimi i një
zyre për një muaj ka shpenzime për paga e honorarë,
energji elektrike, ujë, qira, materiale propagandistike,
tatim mbi qiranë etj., janë shpenzime që zënë peshë të
madhe në nivelin e shpenzimeve të fushatës".

SHPENZIMET E MITINGUT
MBYLLËS TË PS-së NË TIRANË

Nr.  Materiale, Pajisje, Shërbime  Njësia  Sasia  Kosto për Njësi  Vlera 

1  Podium  Copë  1   15,000    15,000  

2  Karrige  Copë  1   15,000    15,000  

3  Banera ose Stenda  Copë  1   15,000    15,000  

4  Ekran LED  Copë  1   80,000    80,000  

5  Ndriçimi  Copë  1   80,000    80,000  

6  Fonia  Copë  1   80,000    80,000  

7  Kamera  Copë  1   15,000    15,000  

8  Fotograf  Copë  1   15,000    15,000  

9  Flamur  Copë  10000   200    2,000,000  

10  Shirita Dore  Copë  2000   100    200,000  
11  Bluza  Copë  2000   300    600,000  

13  Transport materiale  Copë  1   15,000    15,000  

14  Transport  i pjesëmarrësve  Individ  2000   300    600,000  
15  Ujë  Copë  2000   50    100,000  

17  Piroteknik  Fishekzjarre  Copë  1   200,000    200,000  

TOTALI   4,030,000  

Foto ilustruese

Zëvendëskryeministrja
Ledina Mandija

Kryetari i KQZ-së,
Klement Zguri
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Lëvizja Socialiste për Integrim denoncoi dje incidente në Ksamil, Gjirokastër e Delvinë

Luan Rama: Kryeministri i
papërgjegjshëm, e pret humbja
Agron Çela sqaron "tërheqjen": Janë makinacione

Sot Fiter Bajrami,
Bruçaj: Të mos

harrojmë se
jemi vëllezër

KLAJDA GJOSHA
Ministria e Integrimit
Europian u bëri dje,
thirrje qytetarëve që të
denoncojnë rastet e
evidentuara nga ana e
tyre të përfshirjes së
punonjësve të
administratës në varësi
të kësaj ministrie, në
veprime në
kundërshtim me
legjislacionin dhe aktet
nënligjore në fuqi, gjatë
procesit zgjedhor për
zgjedhjet në Kuvendin
e Shqipërisë për
vitin 2017.

Lëvizja Socialiste për
Integrim denoncoi
dje, disa raste inci-

dentesh që u ndodhën për-
faqësuesve të saj nga për-
faqësues të PS-së. Kështu dje,
LSI-ja denoncoi faktin se në
Ksamil, "një makinë me
targë AA 602 MI, e tipit 'Lan-
cia', me tre anëtarë të Ril-
indjes, po shpërndan para
ndaj banorëve në shkëmbim
të votës. U bëjmë thirrje Pol-
icisë së Shtetit dhe
Prokurorisë të ndërhyjnë
menjëherë dhe të vendosë
përgjegjësit para ligjit". Por,
më pas reagoi kryeministri
Rama, i cili tha se personi
quhej Ylli Shehu, nënprefekt
i LSI-së. Kaq u desh që
nënkryetari i LSI-së, Luan
Rama të dilte në konferencë
shtypi për ta sqaruar më
mirë këtë histori. "Jam këtu
për të denoncuar në fakt,
një akt krejt qesharak dhe
tërësisht të papërgjegjshëm
nën peshën e panikut dhe të
frikës prej humbjes që e pret
Rilindjen dhe kryetarin e
Rilindjes, sepse kryeminis-
tri i vendit është shfaqur sot
para pak çastesh si një
zëdhënës gënjeshtar dhe i
papërgjegjshëm duke pub-
likuar një lajm të rremë", -
tha Luan Rama. "Këtë lloj
lajthitjeje mund t'ia tole-
ronim ndonjë punonjësi or-
diner dhe të paformuar pro-
fesionalisht në nivelet e ulë-
ta të administratës dhe jo
kryeministrit, që për fat të
keq shfaqet më ordiner se
kaq. Është e vërtetë që kjo
makinë me këtë targë është
në pronësi të një qytetari me
emrin Ilir Hysi. Por ai nuk
është Ilir Hysi i LSI-së. Ai
është një Ilir Hysi tjetër,
banor në Sarandë, që ka bi-
znesin e vet dhe pjesë të ak-
tivitetit të vet ka dhënien e
makinave me qira", - sqaroi
Luan Rama. Ai tregoi më tej
edhe foton e dy qytetarëve
me të njëjtin emër, duke i
thënë kryeministrit të mos
shfaqet si "një person i pa-
përgjegjshëm, por të paktën
kur artikulon lajme të tilla,
shfrytëzo atributet që ke si
kryeministër për të marrë të
gjithë informacionin e
nevojshëm e mos u bjer në
qafë njerëzve të pafajshëm".
Po dje, zyra e LSI-së në Dro-
pull të Gjirokastrës bëri me
dije se Policia e Shtetit tmer-
roi banorët dhe ndaloi mak-
ina të përkrahësve të LSI-së
me planin për të vendosur
drogë në makinat e tyre. Pas
këtij skandali, deputeti i
Gjirokastrës, Vangjel Tavo
komunikoi menjëherë me
Drejtorin e Përgjithshëm të
Policisë, Haki Çako dhe i
kërkoi të merren të gjitha
masat për ruajtjen e rendit
dhe mospërfshirjen e
oficerëve të policisë në in-
skenime të tilla të rënda në
dëm të procesit zgjedhor.
Pas rasteve në Ksamil dhe
Delvinë, një tjetër denoncim
për blerje votash erdhi nga
LSI-ja e Sarandës, e cila aku-
zoi kandidatët e Rilindjes

Alket Hyseni dhe Ramiz
Hysi se po blejnë votat në
Konispol e Sarandë, përmes
një statusi të shpërndarë në
profilin e tyre zyrtar në "Fa-
cebook". Nga ana tjetër, një
lajm për tërheqjen e kandi-
datit të LSI-së në Shkodër,
kryesuesit të listës Agron

Çela u përhap përmes një
profili të rremë në rrjetet
sociale. Pas këtij lajmi, vetë
kandidati u shpreh: "Nuk
jam dorëhequr si kandidat
për deputet. Është një
shpifje që bëhet ndaj meje.
Kjo vjen nga frika që i ka
hyrë çdo njeriu, sepse ne

tashmë jemi në luftë për de-
putetin e katërt. Janë maki-
nacione keqdashëse që më
detyruan të thyej heshtjen
zgjedhore. Vazhdoj të jem në
garë. Jemi forcë e parë e
paimagjinueshme", - tha
Çela në një konferencë të
posaçme shtypi.

Darina Tanushi

Pas denoncimit të LSI-së
se një person në

Ksamil po lëvizte me mak-
inë dhe po shpërndante
para në këmbim të votës,
reagoi kryeministri Edi
Rama përmes një mesazhi
që u ka dërguar de-
putetëve. Kreu i social-
istëve është shprehur se
automjeti që denoncoi
LSI-ja për blerje votash i
përket nënprefektit, që
është anëtar i LSI-së, ndër-
sa u ka bërë thirrje de-
putetëve për vigjilencë
maksimale ndaj atyre që
do cenojnë votën e lirë.
"Sapo LSI-ja ka denonc-
uar tentativë për blerje
votash në Ksamil, me
makinën qe rezulton të
jetë e nënprefektit, anëtar
i LSI. D.m.th. kësaj i thonë,
'bërtet hajduti: kapeni
hajdutin'. E ndiejnë që loja
me 'i treti i vërteti' mbaroi
dhe njerëzit nuk hanë bar.
Ju lutem, vigjilencë mak-
simale për të bllokuar çdo
hienë që synon të blejë
vota. Për të garantuar pro-
cesin dhe mosdeformimin
e votës së shqiptarëve.

Fiter Bajrami përkon
këtë herë me ditën e

zgjedhjeve. Kryetari i Ko-
munitetit Mysliman të Sh-
qipërisë, Skender Bruçaj iu
drejtua dje qytetarëve dhe
politikanëve se, pavarë-
sisht rezultatit, Shqipërinë
e kemi bashkë, pa dallime
politike. "Në këtë ditë Ba-
jrami të gjithë ne do të për-
dorim të drejtën e votës
dhe nuk duhet të harrojmë
në asnjë moment që të
gjithë jemi vëllezër dhe pa-
varësisht rezultateve Sh-
qipërinë e kemi bashkë, pa
dallime politike fetare", - u
shpreh dje, Bruçaj. Be-
simtarët mbyllin një muaj
të rëndësishme, mes sakri-
ficës dhe lutjes. Bruçaj
thotë se "Bajrami është
dita e lehtësimit të bren-
gave dhe dita për të qenë më
pranë njëri-tjetrit. Festa e
Bajramit është lehtësimi i
shpirtit, kënaqësia e
brendshme që buron prej
shpresës së përmbushjes
së adhurimit dhe përfitim-
it të faljes prej Allahut,
mëshiruesit fuqiplotë. Ba-
jrami është dita e lehtësim-
it të brengave, të kujtuarit
të njëri-tjetrit, dhe për të
gëzuar fëmijët me dhurata
e përkëdhelje, dhe për të re-
spektuar të moshuarit".

Ilir Meta pret
delegacionin e PE,

Kukan: Presim
zgjedhje të qeta

Kryetari i Kuvendit,
Ilir Meta priti dje, del-

egacionin e Parlamentit
Europian për monitorimin
e zgjedhjeve të përgjiths-
hme në Shqipëri. Delega-
cioni ndodhet në Shqipëri
me ftesë të kryetarit të Ku-
vendit Ilir Meta dhe krye-
sohet nga Eduart Kukan, e
përbëhet nga 7 eurode-
putetë. Ilir Meta theksoi se
është me shumë rëndësi që
zgjedhjet të jenë transpar-
ente. "Falënderoj Parla-
mentin Europian për vë-
mendjen ndaj Shqipërisë!
Shqiptarët meritojnë zgje-
dhje europiane dhe klimë
të qetë zgjedhore, për këtë
është me shumë rëndësi që
zgjedhjet të jenë të lira e
transparente. Për këtë poli-
cia duhet të tregohet e
paanshme dhe profesionale
gjatë procesit zgjedhor", -
tha Meta. Ndërsa Eduart
Kukan, u shpreh se shpre-
son që procesi zgjedhor të
shkojë mirë dhe të jetë i
qetë. "Shpresojmë për
zgjedhje të mira e të qeta.
Ne dëshirojmë që Shqipëria
të bëjë hapa përpara, sh-
qiptarët meritojnë më tepër
demokraci", - tha Kukan.

Nënkryetari i LSI-së,
Luan Rama

Kryeministri u dërgon SMS deputetëve pas kallëzimeve të LSI

Edi Rama: Bllokoni hienat
që duan të blejnë vota

Forca dhe betejë derë më derë
për të ngulitur te çdokush
mendimin se kush mungon
gabon! Përqafime", u ka shk-
ruar Rama deputetëve. Kreu
i qeverisë e kaloi ditën e hesh-
tjes zgjedhore me djalin e tij

Zahon, duke luajtur futboll
pranë Lungomares në
Vlorë. Nga ana e tij, edhe
kreu i PD-së Lulzim Basha e
kaloi ditën pranë familjes,
pas një lodhjeje të gjatë
njëmujore.

SMS-ja

"Sapo LSI-ja ka denoncuar tentativë për
blerje votash në Ksamil, me makinën që

rezulton të jetë e nënprefektit, anëtar i LSI.
D.m.th. kësaj i thonë, 'bërtet hajduti: kapeni

hajdutin'. E ndiejnë që loja me 'i treti i
vërteti' mbaroi dhe njerëzit nuk hanë bar”.

“
Kryeministri Edi Rama
me të birin Zahon
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Ministri i Brendshëm takon të deleguarit e PS-PD-LSI në Berat e Elbasan

Shitblerja e votës, Demiraj:
25 të arrestuar, 250 denoncime
Policia zbulon aparatin e fotografimit të votës

SHKURTE

Mallakastër, i dehuri godet me gurë
policin që ruan qendrën e votimit

Një 49-vjeçar në gjendje të dehur ka goditur me gurë një
punonjës policie i cili ishte në pritje për të marrë në ruajtje
një qendër votimi në Mallakastër. Ngjarja ka ndodhur dje,
rreth orës 16:10, në ambientet e brendshme të oborrit të sh-
kollës 9-vjeçare "Beqo Çaushi" Drenovë, ndërsa policia ka
arrestuar Besnik Çaushajn. Çaushaj, banues në fshatin
Drenovë, ka thyer xhamat e shkollës si dhe të mjetit tip
"Benz" me targa AA 044 OC, pronë e punonjësit të policisë.
Materialet procedurale do t'i kalojnë Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, për veprat penale "Sh-
katërrim i pronës" dhe "Goditje për shkak të detyrës", parash-
ikuar nga nenet 150 dhe 237 të Kodit Penal.

Shkodër, policia: PSD shpërndan
pako me ushqime në këmbim të votës

Policia e Shkodrës çon në prokurori kryetarin e Partisë Social
Demokrate për qarkun Shkodër, Përparim Zeqir Raboshta,
"sepse, në lagjen 'Liria', te zyra e Partisë Social Demokrate, po
shpërndante 70 pako në qese plastmasi, me vaj, sheqer, miell,
sapunë e detergjente, në këmbim të blerjes së votave", infor-
mon policia. Dosja është dorëzuar më 23 qershor dhe materia-
let janë referuar edhe për Saimir Ndokë Gjonpalajn, banues në
Shkodër. Ndërkohë dje në Lezhë, në prokurori kanë shkuar
materialet për Rudolf Ndrec Gjikolën, banues në lagjen
"Skënderbeg" (Lezhë), ku pas një kontrolli të befasishëm në
makinën e tij, që ishte nën vëzhgim për blerjen e votave për
subjekte elektorale, është gjetur një armë "Zastava".

KVV u bën thirrje qytetarëve:
Distancohuni nga shitblerja e votës

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë, në një dalje për mediat
pasditen e së shtunës, u ka bërë thirrje të gjithë qyteta-
rëve që të distancohen nga çdo lloj intimidimi apo shit-
blerje vote. Përfaqësuesja e KVV, Gerta Meta u bëri gjith-
ashtu thirrje institucioneve ligjzbatuese, KQZ, Prokuror-
isë dhe Policisë, për të çuar para drejtësisë të gjitha rastet
e korrupsionit që cenojnë zgjedhjet. "Ky proces zgjedhor
duhet të jetë fundi dhe shembulli më i keq i një procesi
zgjedhor ku vullneti politik qëndron përtej ligjit në ad-
ministrimin e procesit zgjedhor. U bëhet thirrje qyteta-
rëve të distancohen nga çdo formë demagogjie elektorale,
intimidimi apo shitblerje vote", - tha Meta.

TAKIMET
Demiraj pati dje takime në Berat dhe Elbasan, ku bisedoi me të deleguarit e PS-së,

PD-së dhe LSI-së. Ministri kërkoi uljen në minimum të tensioneve politike, ndërsa
udhëzoi Drejtorin Vendor të Policisë së Elbasanit të marrë masa për parandalimin e

shitblerjes së votës, të kontrollit të grupeve kriminale që mund të ndikojnë në
procesin elektoral, dhe të zbatohet plani i masave për të papriturat.

Policia e Shtetit njoftoi
dje, se disponon infor
macion të mjaftue-

shëm se elementë të caktu-
ar kanë në përdorim dhe
kanë shpërndarë aparate
me të cilat do të tentojnë të
fotografojnë votën, si dësh-
mi për votën e blerë. Policia
e Shtetit thekson se do të
jetë "shumë e ashpër për
ndëshkimin e çdo krimi ele-
ktoral dhe se ka marrë të
gjitha masat për t'iu përgjig-
jur në kohë çdo eventualite-
ti. Nën mbikëqyrje po
mbahen elementë me ten-
dencë blerjen e votës, në pro-
cesin e 25 qershorit". Nga
ana tjetër, Policia e Shtetit
paralajmëron çdo qytetar që
ka rënë pre e tentativës për
shitblerjen e votës, të heqë
dorë në kohë nga ky aktiv-
itet kriminal, pasi do të për-
ballet me forcën e ligjit. Poli-
cia e Shtetit theksoi dje, se
mbetet e vendosur për të ga-
rantuar, në bashkëpunim të
ngushtë me prokurorinë dhe
organet e tjera ligjzbatuese,
një proces zgjedhor të qetë
dhe të drejtë. "Siç ka dësh-
muar edhe ditët e fundit në
goditjen e tentativave për
shitblerjen e votës, policia
do të intensifikojë luftën
kundër këtij fenomeni për të
mos deformuar vullnetin e
lirë të qytetarëve", mbyll
njoftimin Policia e Shtetit.
Policia ka publikuar fakte
për fotografimin e votës.
Aparatet që shihen në foto,
shërbejnë për të fotografuar
foton.
MINISTRIMINISTRIMINISTRIMINISTRIMINISTRI

Ndërkohë, ministri i
Punëve të Brendshme, Dri-
tan Demiraj deklaroi dje, në
emisionin "Kjo javë" në
"News24", se do të kishte
shumë takime në qarqe të
ndryshme të vendit për të
biseduar me koordinatorët
e partive. Kështu, pati
takime në Berat dhe El-
basan, ku bisedoi me të dele-
guarit e PS-së, PD-së dhe LSI-
së. Ministri kërkoi uljen në
minimum të tensioneve poli-
tike, ndërsa udhëzoi Drej-
torin Vendor të Policisë së
Elbasanit të marrë masa për
parandalimin e shitblerjes
së votës, të kontrollit të gru-
peve kriminale që mund të
ndikojnë në procesin elek-
toral, dhe të zbatohet plani i

masave për të papriturat.
Forca të përforcuara pol-

icie dhe FNSH-ja janë dis-
lokuar në terren. Gjatë in-
tervistës në "News24",
Demiraj pohoi se 25 persona

janë arrestuar nën akuzën
e shitblerjes së votës si dhe
ka pasur 250 denoncime. Po
dje, më herët, ministri i
Brendshëm u bëri thirrje
punonjësve të Policisë së

Shtetit të qëndrojnë larg çdo
veprimtarie të paligjshme
zgjedhore gjatë ditës së
zgjedhjeve si dhe të zbatojnë
me përpikëri detyrat që iu
ngarkon ligji për Policinë e
Shtetit, Kodi Zgjedhor dhe
Kodi Penal. "Monitorimi i
veprimtarisë së tyre është
dhe do të jetë i rreptë deri në
përfundim të procesit. Për
çdo shkelje të konstatuar,
masat do të jenë të ashpra
për këdo të përfshirë në vep-
rimtari të paligjshme", - tha
dje, Demiraj. Ai u bëri thir-
rje të gjithë qytetarëve që të
angazhohen për një proces
zgjedhor të ndershëm dhe të
barabartë, duke qenë aktivë
në denoncimin e shkeljeve
ligjore që kanë të bëjnë me
përfshirjen e policisë në pro-
cesin zgjedhor apo për raste
të shitblerjes së votës, inti-
midimit apo kërcënimit të
votuesve dhe veprimeve të
tjera të paligjshme.

Prefekti i Kukësit,
Liman Morina është

kallëzuar në Prokurorinë
e rrethit Kukës, pasi dys-
hohet se ka konsumuar
në zyrën e tij, veprën pe-
nale të shpërdorimit të
detyrës dhe shitblerjes së
votës. Lajmi u konfirmua
dje, për "BalkanWeb", nga
burime zyrtare të policisë.
Një qytetar pretendon
përpara organit të
prokurorisë dhe policisë
të qarkut Kukës se ka një
incizim të prefektit Mori-
na duke i ofruar para dhe
udhëzuar për votimin.
Materiali është marrë në
dorëzim nga Oficeri i Pol-
icisë Gjyqësore. Ministri

Kallëzohet prefekti i Kukësit,
tentoi të blinte vota brenda në zyrë

i Punëve të Brendshme, Dri-
tan Demiraj u ka kërkuar
autoriteteve vendore të poli-
cisë së qarkut Kukës të zbar-
dhin rastin me shpejtësi, të
ndalojnë të gjithë personat e
përfshirë në këtë rast fla-
grant të shpërdorimit të
detyrës, si dhe në vijim të
bashkëpunojnë ngushtë-

sisht me prokurorinë e rre-
thit Kukës. Gjithashtu, min-
istri i Punëve të Brendshme,
Dritan Demiraj i ka propo-
zuar Këshillit të Ministrave
pezullimin nga detyra të
prefektit të qarkut Kukësit,
Liman Morina deri në sqa-
rimin e plotë të rrethanave
të ngjarjes.

Ministria e Brendshme

Ministri i Punëve të Brendshme,
Dritan Demiraj, dje në "News24"

Prefekti i Kukësit,
Liman Morina

KORÇË
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qarkun e Korçës, pasi
burime për "BalkanWeb" raportojnë se një polic ka vrarë veten
në një qendër votimi. Bëhet fjalë për qendrën e votimit të fshatit
Dishnicë në Korçë dhe raportohet se ngjarja ka ndodhur në
ambientet e jashtme të qendrës së votimit. Akoma nuk është
bërë i ditur identiteti i policit, i cili ka vrarë veten me armën e
shërbimit, me pistoletë. Polici ka vrarë veten gjatë kohës që
ishte në shërbim dhe dyshohet se ka qenë në gjendje të dehur.
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Dy të rinjtë kishin një shumë të konsiderueshme parash me vete, rrezikojnë deri në 7 vite burg

Arrestohet doganieri i LSI-së dhe miku i tij
Policia: Izmir Bushaj do blinte votat, iu kap lista e votuesve

Dritan Dajti tërhiqet
nga kërkesa për votim

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Nën masa të larta sigurie u zhvillua dje sean-
ca gjyqësore në Gjykatë e Tiranës, ku i dënuari me
burgim të përjetshëm Dritan Dajti kërkonte leje për të
votuar sot. Por në seancën e zhvilluar me dyer të mbyl-
lura, i akuzuari për
vrasjen e katër oficerëve
të policisë në plazhin e
Durrësit në 2009-ën është
tërhequr nga kërkesa,
raportoi "TV Klan". Në
kushte të tilla, gjykata
vendosi të pushojë
gjykimin. Ndërsa ish-de-
putetit Mark Frroku, i
dënuar me 7 vite e 6 muaj
burg për akuzat e pastrim-
it të parave dhe ndërtimit
të paligjshëm, iu pranua
kërkesa, duke bërë kësh-
tu që të ketë të drejtën e
votimit. Në total, në
Gjykatën e Tiranës janë paraqitur 81 kërkesa nga të
burgosurit për t'i lejuar të votojnë. Mësohet se 25 prej
këtyre kërkesave janë pranuar, 1 kërkesë është rrëzuar,
ndërsa 1 tjetër kërkesë për votim është pushuar.

Prokurori i Përgjiths
hëm, Adriatik Llalla

ka udhëzuar Prokuroritë
e Rretheve Gjyqësore që
të hartojnë shërbimet e
gatishmërisë për të
mbikëqyrur mbarëva-
jtjen e procesit zgjedhor
për Kuvendin e Sh-
qipërisë. Në bazë të komu-
nikimit që ka zhvilluar
Prokurori i Përgjiths-
hëm, strukturat lokale të
Prokurorisë Shqiptare
kanë krijuar strukturat
e posaçme të gatish-
mërisë, të cilat janë në
funksion duke filluar nga
dita e shtunë (dt.
24.06.2017), deri ditën e
hënë (26.06.2017). Struktu-
rat e gatishmërisë për-
bëhen nga prokurorë dhe
nga oficerë të Policisë
Gjyqësore të Seksionit të
Prokurorisë. Në një ko-
munikim të vazhdueshëm
me drejtuesit lokalë të
prokurorive, Llalla ka

Struktura të posaçme në gatishmëri deri të hënën

Llalla për prokuroritë lokale: Angazhim
për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor

theksuar rëndësinë e bash-
këpunimit me të gjitha
strukturat e tjera ligjzbat-
uese, si dhe orientimin e sak-
të dhe të shpejtë të hetimit

për çdo problematikë të
mundshme penale që lidhet
me procesin zgjedhor. Drej-
tuesit e Prokurorive të Rre-
theve Gjyqësore kanë infor-

muar Prokurorin e
Përgjithshëm se po zhvil-
lojnë në mënyrë dinamike
veprime procedurale mbi
kallëzimet penale të
përcjella pranë tyre gjatë
fushatës zgjedhore.
Ndërkohë, Prokuroria e
Përgjithshme ka hartuar
grafikun e saj të gatish-
mërisë, me qëllim koordin-
imin sa më të shpejtë dhe
të plotë të të gjithë struk-
turës për menaxhimin e
duhur të problematikave
të mundshme. Gjithashtu,
Prokuroria e Përgjiths-
hme po vijon të zhvillojë
komunikim intensiv me
Task-Forcën e krijuar nga
Këshilli i Ministrave për
monitorimin e situatës
zgjedhore.

Gjykata pranon kërkesën e Frrokut

Prokurori i Përgjithshëm,
Adriatik Llalla

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Policia e Shkodrës ka
vënë në pranga dy per
sona, pasi dyshohet se

po tentonin të blinin vota në
favor të LSI-së. Të arrestu-
arit njiheshin si mbështetës
të kësaj force politike, ku
njëri prej tyre ishte dogani-
er në doganën e Vermoshit.
Burime zyrtare të policisë
sqaruan dje, se në pranga
kanë përfunduar shtetasit
Izmir Bushaj 26 vjeç, banues
në Kullaj, Shkodër, me detyrë
doganier në doganën e Ver-
moshit, dhe Xhyher Bushaj
30 vjeç, banues në Drisht,
Shkodër. Po ashtu, policia
bëri me dije se për të dy këta
persona ishte marrë infor-
macion në rrugë operative
se duke qenë se ishin simpa-
tizantë të LSI-së, po tentonin
të blinin votat e qytetarëve
të ndryshëm në rrethin e
Shkodrës. Sipas policisë, dy
të arrestuarit qarkullonin
me një automjet tip "Hun-
day" me targa AA 797 MK në
fshatrat Kullaj dhe Ura e
Mesit, me një sasi të kon-
siderueshme parash të des-
tinuara për t'i shpërndarë
me qëllim blerjen e votës.
Pas kontrollit që blutë ush-
truan në automjetin me të
cilin udhëtonin dy personat
e lartpërmendur, në një
çantë me ngjyrë të zezë u
gjet një listë me emrat e vo-

tuesve, si dhe një shumë e
konsiderueshme parash.
Konkretisht, sipas policisë
lokale u raportua se bëhet
fjalë për 48 kartëmonedha
me prerje 2000-lekëshe, të
destinuara për t'i shpërn-
darë me qëllim blerjen e

votës. Gjithashtu, gjatë kon-
trollit fizik të shtetasit Xhy-
her Bushaj, i cili ishte
pasagjer në mjetin tip "Hun-
day", u gjetën 3 kartë-
monedha me prerje 2000-le-
këshe. Këta dy persona aku-
zohen për "Korrupsion ak-

tiv në zgjedhje" dhe "Kor-
rupsion pasiv në zgjedhje".
Ndërkaq, në rrjetet sociale,
doganieri i arrestuar Izmir
Bushaj ka postuar vazhdi-
misht foto nga fushata elek-
torale e LSI-së. "Policia e
Shkodrës mori informacion
në rrugë operative se në fs-
hatrat Kullaj dhe Ura e Mes-
it, disa persona me një au-
tomjet tip 'Hunday' me tar-
ga AA 797 MK dyshohej se
kishin një listë votuesish
dhe sasi të konsiderueshme
parash të destinuara për t'i
shpërndarë me qëllim bler-
jen e votës. Si pasojë, është
bërë e mundur kapja në fla-
grancë e shtetasit: I. B. 26
vjeç, banues në Kullaj, Sh-
kodër, me detyrë doganier
në doganën e Vermoshit,
dhe Xh. B. 30 vjeç, banues në
Drisht, Shkodër", thuhet në
njoftimin zyrtar të policisë
së Shkodrës.

Senad Nikshiqi

SHUMA
Në një çantë të zezë
brenda mjetit, policia gjeti
një listë votuesish dhe
një sasi të konsiderue-
shme parash, ku
rezultuan 48 copë
kartëmonedha me prerje
2000-lekëshe, të
destinuara për t'i
shpërndarë me qëllim
blerjen e votës.
Gjithashtu, gjatë kontrollit
fizik të shtetasit Xh. B., i cili
ishte pasagjer në mjet, iu
gjetën 3 kartëmonedha
me prerje
2000-lekëshe.

DËNIMI
Sipas ndryshimeve të
reja në Kodin Penal,
shitblerja e votës
dënohet në mënyrë
taksative nga 1 deri
në 7 vite burg. Nuk do
të ketë masa
ndëshkimore si
gjoba, por vetëm burg
për ata që do të
tentojnë tjetërsimin e
vullnetit të lirë të
votuesve shqiptarë.
Kjo vepër penale
do të jetë e
paamnistueshme.

Sendet e sekuestruara

Njoftim për shitje me ankand
Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e pare për pasurinë e debitorit
H Sallaku
Pasuria që  shitet në ankand përbëhet nga :
· “Truall + ndertese “ me numur pasurie 222/49, Vol. 4, Fq. 201 ZK 1170, me sipërfaqe totale 3,808
m2 dhe 800 m2 është ndërtesësi njesi  (400 janë të rregjistruara në Hipotekë dhe 400 janë të pa
rregjistruara ) e ndodhur në Bërzhit, Tiranë.
Ankandi. i pasurisë fillon me çmimin fillestar në masën 336.000 Euro
Ankandi qendron i hapur dhe do të zhvillohet në datë  07.07.2017  me orën 15:00, në Bulevardi
“Gjergj  Fishta” Pall. i shoqërisë “Gora” Kulla 3, Kati 2, Zyra nr. 2.Tiranë
Ofertuesit duhet të tërheqin dokumentacionin të kontaktojnë me tel. 00355 67 20 82 543 ose
e-mailit ilir_dervishaj@yahoo.com si dhe  WEB www.powerjustice-al.com.
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42-vjeçarit iu gjet armë me vete, dyshime se lëvizte i armatosur për konfliktet e veta

Vrasja e tropojanit në Vlorë,
lihet në burg Neritan Qejvani
I dyshuari mohon akuzën në gjykatë

KAVAJE

Grushte e shkelma
militantit: Do

kesh probleme
pas zgjedhjeve

Kryenin punime pa leje në
rrugë, nën hetim dy persona

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Policia e Tiranës ka nisur procedimin pe-
nal për dy persona, pasi kryenin punime pa lejen për-
katëse. Burime zyrtare bënë me dije se nën hetim janë
shtetasi A. R., 45 vjeç dhe P. Z., 50 vjeç, të dy banues në
Tiranë. Këta persona janë konstatuar duke bërë një
kanal në rrugën "Islam Spahiu", në lagjen Kodër-Ka-
mëz, me pretendimin që dispononin një leje nga Një-
sia Administrative Nr. 11. Nga hetimet paraprake të
kryera nga specialistët, është mësuar se kjo Njësi Ad-
ministrative, për shtetasin A. R., ka lëshuar vetëm
një leje në kushtet e emergjencës për përmbytje.

Një 24-vjeçar nga
Kavaja ka denonc-

uar dje në polici se ishte
dhunuar dhe kanosur
nga dy persona, ndërsa
shkak është bërë pjesë-
marrja në zgjedhje. Pas-
diten e djeshme, policia
tha zyrtarisht se i riu me
inicialet T. P. kishte kallë-
zuar në komisariat se sh-
tetasit me iniciale A. S.,
59 vjeç dhe B. Xh., 30 vjeç,
të dy banues në Kavajë, i
kanë zënë pritë me një
automjet dhe e kanë qël-
luar me grushte duke e
kërcënuar. Sipas kallë-
zuesit, kërcënimi që ai
kishte marrë ishte: "Do
kesh probleme pas
zgjedhjeve". Menjëherë
pas kallëzimit që 24-
vjeçari ka bërë, unifor-
mat blu janë vunë në nd-
jekje të dy kërcënuesve.
"Më datë 24.06.2017, Spe-
cialistët e Komisariatit të
Policisë Kavajë, kanë
bërë shpalljen në kërkim
të shtetasve: A. S., 59
vjeç, banues në Kavajë
dhe B. Xh., 30 vjeç, ban-
ues në Kavajë. Për këta
shtetas ka bërë kallëzim
në ambientet e Komisari-
atit të Policisë Kavajë,
shtetasi T. P., 24 vjeç. Ai
ka kallëzuar se në vendin
e njohur si 'nënstacioni
elektrik' në lagjen nr. 2
Kavajë, pranë tij ka
ndaluar një automjet ku
nga kanë zbritur shteta-
sit e sipërpërmendur. Si-
pas tij, shtetasi A. S., e ka
qëlluar dhe e ka kërcënu-
ar se mbas zgjedhjeve do
ketë probleme", thuhet në
njoftimin zyrtar të poli-
cisë. Ndërkaq, materialet
iu kaluan Prokurorisë së
Kavajës, për veprën pe-
nale "Kanosje apo
dhunim ndaj pjesëmar-
rësve në zgjedhje".

VLOREVLOREVLOREVLOREVLORE

Gjykata e Vlorës cak
toi masën e sigurisë
"burg pa afat" për

Neritan Qejvanin, si i dys-
huar për vrasjen e Fatjon Si-
nanit. 42-vjeçari u arrestua
në dalje të lagjes "Partizani",
vetëm pak minuta pas krim-
it të ndodhur. Para togave të
zeza, ai ka mohuar të ketë
lidhje me ngjarjen e
ndodhur. Të njëjtin preten-
dim, 42-vjeçari ka pasur si në
momentin që është ndaluar
nga policia, ashtu edhe
gjatë kohës që është marrë
në pyetje nga hetuesit e çësh-
tjes. Fatjon Sinani u ekzeku-
tua me 3 plumba brenda
banesës së tij. Ngjarja u
shënua 5 ditë më parë, ndër-
sa policia vijon ende hetimet
për zbardhjen e plotë të rre-
thanave të krimit. Filli-
misht, hetuesit dyshonin se
viktima, me origjinë nga
Tropoja, mund të jetë vrarë
për shkak të ndonjë çështje
gjakmarrjeje që mund të
ketë pasur. Por, familjarët
dhe banorët në Tropojë e
kanë mohuar këtë gjë, pasi
kanë pohuar se nuk kanë
konflikte me njeri dhe se
Fatjoni kishte shkuar në
Vlorë për të jetuar me bash-
këshorten e tij. Një pistë
tjetër për hetuesit e çështjes
mbetet edhe ajo e vrasjes për
ndonjë konflikt të çastit që
viktima mund të ketë pasur
kohët e fundit në qytetin
bregdetar.
MASA E SIGURISËMASA E SIGURISËMASA E SIGURISËMASA E SIGURISËMASA E SIGURISË

Neritan Qejvani mohoi të
jetë autor i vrasjes së
ndodhur në Vlorë mbrëmjen
e 20 qershorit, apo edhe bash-
këpunëtor në krim. Por, pa-
varësisht pretendimit të tij,
gjykata vendosi ta lërë atë
në burg pa afat deri në për-
fundim të hetimeve. 42-
vjeçari ka treguar se nuk e
njihte viktimën dhe se në
momentin që u arrestua ka
qenë duke kaluar rastësisht
pranë vendit ku ndodhi vras-
ja. Ndërkaq, burime pranë
hetuesve të çështjes sqaru-
an dje për "Gazeta Sh-
qiptare" se 42-vjeçarit, në
momentin e arrestimit iu
gjet me vete edhe një armë
zjarri. Burimet shtuan më
tej, se pas informacioneve që
kanë marrë në rrugë opera-
tive, kanë dyshime se Qej-

vani lëvizte me armë me vete
për shkak të disa konflik-
teve që ai ka pasur me per-
sona të ndryshëm. Hetuesit
janë duke punuar për të zbu-
luar nëse pistoleta që iu gjet
atij me vete, përputhet me
armën me të cilën u gjet i
vrarë Sinani. Po të njëjtat

burime shtuan më tej, se
janë duke verifikuar edhe
ndonjë konflikt që viktima
mund të ketë pasur me të
dyshuarin, apo nëse ky i fun-
dit mund të ketë qenë vetëm
bashkëpunëtor në krim.
Kjo, pasi edhe ditën e ng-
jarjes, Policia e Vlorës tha

zyrtarisht se kanë dyshime
se autorë të krimit mund të
kenë qenë dy persona. Vras-
ja e 40-vjeçarit Fatjon Sinani
u shënua rreth orës 22:10 të
së martës, në lagjen "Parti-
zani", në Vlorë, ndërsa u
sekuestrua edhe pistoleta e
tipit "Berette". Pas krimit të

rëndë, në lagjen "28 Nën-
tori", pranë vendit të quaj-
tur "Shtëpia e Oficerave", u
gjet i braktisur një autom-
jet tip "Benz 2500" me targë
gjermane SNBB 220, ngjyrë
gri, mjet i cili dyshohet të
jetë përdorur nga autorët e
vrasjes së Fatjon Sinanit.

Enrik Mehmeti

Tritol restorantit të 41-vjeçarit,
nuk ka të lënduar në njerëz

KRUJË KRUJË KRUJË KRUJË KRUJË - Një shpërthim me lëndë plasëse e dyshuar ek-
sploziv ka ndodhur pas mesnatës të së premtes në hyrje
të një lokali në Krujë. Mësohet se shpërthimi ka ndodhur
rreth orës 00:23 në një bar-
restorant në pronësi të sh-
tetasit me iniciale M. V., 41
vjeç, banues në Fushë-Krujë.
Nga ngjarja nuk raportohet
për të lënduar, por vetëm për
dëme materiale. Me të marrë
njoftimin për ngjarjen, poli-
cia mbërriti menjëherë në
biznesin ku ndodhi shpërthi-
mi dhe nisi punën për
zbardhjen e plotë të rretha-
nave. Zyrtarisht, policia tha
se është ngritur grupi heti-
mor, të cilët po punojnë për identifikimin e autorëve dhe
zbardhjen e plotë të ngjarjes. Mësohet se më herët, 41-
vjeçari ka mbajtur detyrën e drejtorit të ALUIZNI-t
në Fushë-Krujë, dhe pikërisht ky fakt dyshohet të jetë
edhe një nga pistat ku po heton policia.

Vendi ku ndodhi ngjarja

Studio Permbarimore “SHKRELA”
do te zhvilloje Ankandin e Pare per pasurite

a) “Are+Truall + Ndertese”, me siperfaqe totale 10,888 m2 nga e cila 10,888 m2 eshte Are, 100 m2 eshte Truall dhe
100 m2 eshte Ndertese, me nr. Pasurie 146/16, vol.2, fq.69, Z.K 1158, e ndodhur ne fshatin Berdice e Mesme, Shkoder
ne pronesi te Fejzi Shefqet Hoxha.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 129,200 (njeqind e njezete e nente mije e dyqind) Euro.
b) “Are” me nr. Pasurie 333/44, me siperfaqe totale 4,000 m2, vol.5, fq.11, Z.K. 1158, e ndodhur ne fshatin Berdice
e Mesme, Shkoder ne pronesi te Fejzi Shefqet Hoxha.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 20,720 (njezete mije e shtateqind e njezete) Euro.
c) “Are” me nr. Pasurie 335/17, me siperfaqe totale 7,210 m2, vol.2,fq.226, Z.K. 1158, e ndodhur ne fshatin Berdice
e Mesme, Shkoder ne pronesi te Fejzi Shefqet Hoxha.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 25,920 (njezete e pese mije e nenteqind e njezete) Euro.
d)”Are” me nr. Pasurie 333/23, me siperfaqe totale 4,532 m2, vol.2, fq.201, Z.K. 1158, e ndodhur ne fshatin Berdice
e Mesme, Shkoder ne pronesi te Fejzi Shefqet Hoxha.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 16,240 (gjashtembedhjete mije e dyqind e dyzete) Euro.
e) “Are” me nr. Pasurie 379/11, me siperfaqe totale 3,000 m2, vol.5, fq.9, Z.K. 1158, e ndodhur ne fshatin Berdice e
Mesme, Shkoder ne pronesi te Fejzi Shefqet Hoxha.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 9,600 (nente mije e gjashteqind) Euro.

Ankandi i Pare zhvillohet me dt.28.06.2017, ora 16:00 ne ambientet e Studios Permbarimore Shkrela, me
adrese: Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”, Hy 2, Kt 3, Ap. 5, Tirane, Web: www.shkrelabailiffsoffice.com.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe
riparimit të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4,604,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext.4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një
kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht
pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë
sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:              STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi:   Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes
dhe riparimit të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së
Shqipërisë”.

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 18 Korrik 2017, ora 11.00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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LISTA E VEPRIMEVE QË JANË KRYER ME DOSJET E PRONAVE TË QARKUT TË DURRËSIT

Lista emërore edhe në Durrës, Shijak, Krujë e Vorë. Kompensimi fizik e financiar, në rend kronologjik

ATP, statusi i secilës pronë në Durrës
Emrat e pronarëve, sipërfaqja e pretenduar dhe sa kompensohet
Agjencia e re e Trajtimit të Pronës ka përditësuar

regjistrin e saj elektronik për dosjet e pronave në të
gjithë vendin. Çdo trashëgimtar pronash ka mundësi

të lexojë në "Gazetën Shqiptare" statusin e dosjes së tij dhe
problematikën e dokumenteve që mund të ketë secili pro-
nar. Regjistri elektronik mban të dhëna të detajuara për
çdo aplikim dhe çdo proces që ka ndodhur me pronat që
nga viti 1993 dhe deri tani për qarkun e Durrësit. Secila
nga dosjet përmban emrin e subjektit të shpronësuar si
dhe emrin e subjekteve që e pretendojnë atë pronë. Në
dosje pasqyrohen sipërfaqja e pretenduar si dhe lloji i
pasurisë, sipërfaqja e njohur, sipërfaqja e kthyer apo e
kompensuar. Ndërkohë që pasqyrohen edhe të gjitha ven-
dimet e Komisioneve dhe Zyrave Rajonale të Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave për secilin subjekt, bashkë me

vendimet gjyqësore dhe problematikat e secilës dosje.
"Gazeta Shqiptare" nis sot publikimin e listës së vepri-
meve që janë kryer me dosjet e pronave të qarkut të El-
basanit. Të gjithë të interesuarit njihen gjithashtu edhe
me problematikat që mund të ketë dosja e tyre, siç është
mungesa e dokumenteve të caktuara. Ndërkohë, Agjen-
cia e Trajtimit të Pronave ka marrë në shqyrtim dosjet
në qarkun e Elbasanit, të cilat janë në proces shqyrtimi.
Regjistri i dosjeve në shqyrtim pasqyron numrin e dosjes,
emrin e subjektit të shpronësuar, kërkuesin, llojin e pa-
surisë si dhe të dhënat në lidhje me sipërfaqen e njohur,
sipërfaqen e kthyer dhe sipërfaqen e kompensuar. Në
regjistër janë edhe të dhënat për çdo dosje për vendimet
e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, si
dhe problematika që ka çdo dosje, e cila pasqyron mangës-

inë në dokumentacion. Sot publikohet regjistri elektron-
ik i pronave në qarkun e Durrësit, ku përfshihen edhe
Kruja, Vora dhe Shijaku. Dosjet ndodhen në Agjencinë e
Trajtimit të Pronave në proces shqyrtimi dhe do të traj-
tohen me ligjin e ri. Vendimi do të merret sipas rendit
kronologjik të kërkesave edhe kompensimi do të përnda-
het sipas këtij rendi, me përjashtim të rasteve kur sub-
jekti kërkon të përfitojë nga pagesa e përshpejtuar, ose
kërkon të jetë pjesë e tenderit për kompensimin fizik në
bazë të pronave që ka vënë në dispozicion ATP-ja. ATP do
t'i japë përparësi kompensimit të truallit. Kompensimi për
ish-pronarët për tokën truall, sipas zërit kadastral të vitit
1945 dhe hartës së vlerës së tokës që është në fuqi do të
kryhet me para. Kufiri i caktuar nga ligji është 50 milionë
lekë për çdo vendim të njohur.

Emri (Subjekti i 
shpronësuar)

Mbiemri 
(Subjektit 
shpronesuar

Emri (Subjektit 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjektit 
Kërkues)

Sip e 
pretenduar, 
lloji I pasurisë

Zeri Kadastral 
Truall

Sip. E Njohur/ 
Mosnjohje Sip. E Kthyer 

Sip. E 
Kompensuar Problematika

Emri (Subjekti i 
shpronësuar)

Mbiemri 
(Subjektit 
shpronesuar

Emri (Subjektit 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjektit 
Kërkues)

Sip e 
pretenduar, 
lloji I pasurisë

Zeri Kadastral 
Truall

Sip. E Njohur/ 
Mosnjohje Sip. E Kthyer 

Sip. E 
Kompensuar Problematika

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)

Hamit Toptani Blendi Toptani T. Bujq 82000 82000 82000

NÃ« dosje 
ndodhet dhe D. 
nr. 101, viti 1994, 
me vendimin nr. 
32, dt. 12.09.1994 
ku i njihet nje vile 
me sip. 330 mÂ² 
dhe oborr 3000 
mÂ² ne Sukth

Antigoni Koja Alma Micaco Truall 500 500 500

Zenel Mema Kujtim Xhafa T.Bujq +Truall 
43000 43000 25487

Ka perfituar me 
7501, sip. 
17512,5 m2

Ibrahim Goci Mantin Goci Ullisht+Truall 
8876

RrÃ«zim 
kÃ«rkese per 
sip. pretenduar 
8876 mÂ²

Ibrahim Goci Martin Goci Truall 264

RrÃ«zim 
kÃ«rkese per 
sip. pretenduar 
264 mÂ²

Ibrahim Goci Martin Goci Ullisht 200
RrÃ«zim 
kÃ«rkese per 
sip. 200 mÂ²

Dhori Fora Aristea Nito Kullote 4000 4000 4000

Brenda ne dosje 
ndodhet dhe D. 
nr. 469, dt. 
24.11.93, ku me 
v. 810, dt. 
04.04.1995, 
trajtuar 
siperfaqja 612,8 
mÂ²+ 665,60 
mÂ²+ 377,85 
mÂ². Vendimi nr. 
1381, dt 
07.05.2006vendi
mi nr. 1223, dt. 
12.03.96, i cili 
eshte anulluar 
mr vendimin nr. 
1897, dt. 
29.12.1984 te 
Gjykates Durres.

Xhemal Ramadani Myfit Ramadani

N. 22/9235, 
kthimin apo 
kompensimin e 
sip. 17900 mÂ² 
njohur me V. 
659, dt. 
28.06.2002

17900

NÃ« zbatim te 
Nenit 22 te Ligjit 
9235, Prona 
31000 m2, eshte 
njohur me 
vendimin nr. 659, 
dt. 28.06.2002 te 
KKKKP-se 
Prefektura 
Durres

Kurt Kurti Bledar Kurti T. Bujq 20000 20000 20000

Me Vertetim 
kadastre + 
vendim Gjykate 
pozicionimi, ka 
plan vendosje

Shyqyri Tepshi Engjellushe Bylykbashi T. Bujq 25000 25000 25000

Prona me 
verteim kadastre 
+ V. gjykate, ka 
plan vendosje, 
eshte lene ne 
fuqi me urdherin 
nr. 3009/5 dt. 
24.03.2009, te 
AKKP-se

Rifat Deliallisi
Drejtori 
Pergjithshem i 
AKKP-se

Ushtrim 
inisiative ndaj 
V. nr. 524, dt. 
20.06.1994, te 
KKKKP-se 
Bashkia Durres

Dosje ankimore, 
ushtrim inisiative 
nga Drejtori 
Pergjithshem i 
AKKP-se, per V. 
nr. 524, dt. 
20.06.1994, 
KKKP-se 
Bashkia Durres 
qe eshte ne 
Dosarin 18, i cili 
njeh 2400 mÂ², 
Ka dhe nje 
vendim nr. 429, 
dt. 15.04.1994 qe 
njeh 6158 mÂ², 
prone tjeter. Ne 
dosje jane dhe v. 
94, dt. 20.6.2007 
per Muhamet 
Myshketen pa 
form te prere, V. 
nr. 198, dt. 
29.8.2007, i 
shfuqizuar nga 
AKKKP, si dhe V. 
288, dt. 
28.9.2007, pa 
form te prere

Fiqiri Rusi Eda Shtylla Truall 500 468,5 468.5
Fiqiri Rusi Eda Shtylla Truall 500 468,5 468.5

Fiqiri Rusi Eda Shtylla Truall 500 468.5 468,5 468.5

Vendimi nuk njeh 
sip.31.5 m2, 
mbivendosje me 
Delfiruze Veli. 
Lene ne fuqi me 
Urdherin nr. 
4373/2, dt. 
19.02.2009, te 
AKKP-se Tirane, 
ne dosje dhe V. 
nr. 778, dt. 
23.02.1995, qe 
njeh 500 mÂ² dhe 
V. nr. 356, dt. 
11.03.94 per sip. 
500 mÂ²

Qerim Deliallisi Agim Deliallisi T. Bujq. 50000 Mos njohje e 
sip. 50000

Vendimi nr. 205, 
dt. 27.08.2006, 
lene ne fuqi me 
V. 467, dt. 
15.11.2007

Qerim Deliallisi Agim Deliallisi T. Bujq. 10000 Mos njohje sip. 
10000

Nexhmi Kosova Nexhmi Kosova T. Bujq. 25500 25500 25500

Lene ne fuqi me 
Urdherin nr. 
173/2, dt. 
16.11.2007, te 
AKKP-se Tirane. 
Prona me 
Vertetim 
kadastre + 
v.gjykate

Mehmet Caca Ibrahim Caca Truall 464 227 464 237 227

Prona me 
vertetim SAMT + 
V. gjykate, ka 
plan vendosje, 
ne dosje eshte 
dhe vendimi nr. 
193, dt. 
25.06.1998, 
KKKP-se Kruje 
qe trajton sip. 
712 mÂ²

Hysen Ibrahimi Shpetim Metani

T. Bujq 38580 
mÂ² plotesim 
vendimi 728, 
dt. 08.05.2003

17580 26480

Me vendimin nr. 
728, dt 
08.05.2003 te 
KKKP-se i njihet 
21000 mÂ², dhe 
kompensohet 
12100 mÂ², se 
bashku me 
vendimin 145, dt. 
20.7.2007, dhe 
146, subjektit i 
njihet 38500 mÂ² 
dhe i 
kompensohe 
38500 mÂ²

Hysen Ibrahimi Shpetim Metani T. Bujq. 21780 21780 21780 "

Mustafa e 
Hamza Kosova Sokol Kosova

Neni 22/9235, 
plotesim V. 
1696/1, dt 
23.11.1996, 
kthimi i 
siperfaqeve te 
lira ne sip. 5000 
mÂ²

1822.8 3177.2 1822.8

Njohur me V. 
169/1, dt 
23.11.1996. 
Vendimi nr. 170, 
dt. 23.06.2009, i 
cili ka plotesuar 
vendimin nr. 
1696/1, dt. 
23.11.1996, 
bazuar ne N. 
22/9235, lene ne 
fuqi me Urdherin 
1211/5, dt. 
11.09.2009, te 
AKKP-se

Mustafa e 
Hamza Kosova Sokol Kosova

Neni 22/9235, 
plotesim V. 
1652, dt 
29.10.1996, 
kthimi i 
siperfaqeve te 
lira ne sip. 3518 
mÂ²

417

Plotesim 
vendimit 1652, 
dt. 29.10.1996, 
qe njeh 3518 m2, 
kthimi 
siperfaqeve 
brenda prones 
njohur 3581 mÂ², 
neni 22/9235. 
Nuk thehen 130 
m2

Ndoc Gjinaj Gjyzepina Gjinaj (Shiroka) Truall 400 400 400

Ne dosje 
ndodhet dhe 
dokumentacioni 
vendimit nr. 
1236, date 
21.03.1996, i 
KKKP-se i cili 
njeh 1180 mÂ² qe 
nuk kane lidhje 
me vendimin nr. 
77, dt. 14.06.2007

Shefki Turkeshi Brikena Ã‡abej

Truall 500 mÂ² 
+Ndertes 
plotesim 
vendimi neni 
22/9235

500 mÂ² dhe 
ndertesa 152,3 
mÂ²

Prona njohur me 
V. 355, dt. 
11.03.1994, ne 
zbatim te Nenit 
22/9235, Lene ne 
Fuqi me Urdherin 
nr. 154/2, dt. 
04.02.2008, te 
AKKP-se Tirane

Rustem Pojana Mimoza e Fize Beleshi, Brahja

Kthimin e 
siperfaqeve te 
lira brenda 
prones se 
njohur 122300 
mÂ², Neni 
22/9235

47048 70810

Njohur me V. nr 
649, dt. 
21.06.2002 sip. 
122300 mÂ². 
Lene ne fuqi me 
Urdherin 798/2, 
dt. 07.04.2008, 
ne dosje dhe 
dokumentacioni 
dosjes baze 14/1 
dhe V. 649, dt. 
21.06.2002 KKKP-
se Mos kthim 
4442 mÂ²

Rexhep Gobja Merushe Sheqeri T. Bujq 56400 13400

Nga sipefaqja 
pretenduar 
56400 mÂ² me V. 
676, dt. 
02.08.2002, 
KKKP-se jane 
njohur 26000 
mÂ² , kompesuar 
12600 mÂ², 
ndersa me v. 
111, dt. 
29.6.2007, i 
rrezohet kerkesa 
per 43000 mÂ² 
dhe kompesohet 
diferenca per sip 
njohur 26000 
mÂ² dheasaj te 
shprehur 12600 
mÂ², vendimi i 
2002. (26000- 
12600=13400
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Mark Kurti Ardian Ã‡ela " Mosnjohje 
24000 "

Mark Kurti Ardian Ã‡ela " 24000 22750 1250

Vlash Ã‡erri Mirosh Ã‡erri T. Bujq + 
Livadh 10000 10000 10000

Me Vendimin e 
Gjykates Durres 
nr. 573, dt. 
29.12.2009, 
leshuar Urdher 
Ekzekutimi per 
vendimin nr. 179, 
180, 181, dt. 
29.06.2009, te 
ZRKKP-se 
Durres

Vlash Ã‡erri Mirosh Ã‡erri T.B+Livadh 
9000 9000 9000 "

Vlash Ã‡erri Mirosh Ã‡erri T.B. +Livadh 
25000 25000 24400 600 "

Jusuf Basha Erion Basha Tr.36000 36000 10000
Ka mbivendosje 
per sip. 3654 m2 
me Hasan Zeken

Jusuf Basha Erion Basha

Kthimin e sip. 
Lire brenda 
prones njohur 
26000 mÂ², 
Neni 22/9235

5199 5895 5199

Zbatim i nenit 22/ 
te ligjit 9235, 
njohja me v. 
1269, dt. 
02.04.1996, me 
siperfaqen e 
kthyer subjektit i 
mbesin per 
kompensim 5199 
m2. Ka te drejte 
parablerje ne sip. 
10840 m2

Ali Krasniqi Hysen Krasniqi

Kthimin e sip. 
Lire brenda 
prones njohur 
21500 mÂ², 
Neni 22/9235

Njohja me V. 
nr. 1058, dt. 
24.10.1995, 
KKKP-se

Mos kthim 
siperfaqes

Zbatim i nenit 22/ 
te ligjit 9235, 
njohja me v. 
1058, dt. 
24.10.1995 te 
KKKP-se 
Bashkia Durres

Ali Krasniqi Hysen Krasniqi " " Mos kthim 
siperfaqes "

Abdulla KerÃ§ova Hysen KerÃ§ova Tr. 17000 17000 4500 12500

Njohja me v. 
1022, dt. 
10.10.1995 te 
KKKP-se 
Bashkia Durres 
me siperfqet e 
kthyera nga 
VKKKP dhe 
Vendimet e 
gjykates 
siperfaqja e 
kthyer shkon ne 
8127 m2 mbesin 
per kompensim 
8873 m2

Abdulla KerÃ§ova Hysen KerÃ§ova

Kthimin e sip. 
Lire brenda 
prones njohur 
8873 mÂ², truall 
Neni 22/9235

4910 3963 4910

Zbatim i nenit 22/ 
te ligjit 9235, 
njohja me v. 
1022, dt. 
10.10.1995 te 
KKKP-se 
Bashkia Durres

Kozma Kajana Anesti Kajana T.Bujq 64136 Mosnjohje e 
pronesise

Vendimi i AKKP-
se mbi bazen e 
ankimit

Abedin Morina Gjyzide Berisha T. Bujq 42025 35000 35000
Vendimi nuk i 
njeh siperfaqen 
7025 m2, ka 
F.Prere

Abedin Morina Gjyzide Berisha T.B 12477 Mosnjohje sip. 
12477

Martin Shezi Pjeter Shezi Tr.60000 58100 38500 8889.5

Martin Shezi Pjeter Shezi Tr.60000 8889,5 58100 38500 8889.5

Bere titull 
ekzekutiv sipas 
Urdherit te 
Gjykates nr. (11-
2009-3695) 333 
dt. 11.09.2009, 
ne dosje dhe 
dokumentacioni i 
dt. 794. Vendimi 
nuk njeh 1900 
mÂ² e 
mbivendosur me 
subjektin Bajram 
Hasa sipa V. 637, 
dt. 23.01.2002, e 
nuk kompenson 
8033 mÂ²

Muharrem e 
Mexhit KoÃ§i Kadrie Zhuri 79250

Vendimi 883, dt. 
03.06.1995, eshte 
ushtruar 
inisiativa nga 
Drejtori i 
Pergjithshem

Muharrem e 
Mexhit KoÃ§i Kadrie Zhuri 79250 19833,2 77765.7 57932.5 19833.2

Lene ne fuqi me 
Urdherin 833/6, 
dt. 26.06.2009, te 
Drejtorit AKKP-
se. Vendimi nuk 
trajton sip. 
1484,3 mÂ²

Rexhep Qerimi Rexhep Qerimi T. Bujq 33335 33335 30135

Lene ne fuqi me 
Urdherin 384/2, 
dt. 25.02.2008, te 
Drejtorit AKKP-
se. Vendimi nuk 
kompenson sip. 
3200 mÂ²

Daut Nuhani Riza Ã‡eka T.Bujq 21000 21000 21000

Lene ne fuqi me 
Urdherin 640/2, 
dt. 26.03.2009, te 
Drejtorit AKKP-
se. Vendimi 
nukkompenson 
sip. 3200 mÂ²

Ndue Mesiti Llesh Mesiti T.Bujq 63000 59350 29856 29494

Vendimi i ZRKKP-
se nuk shqyrton 
siperfaqen 3650 
mÂ² te 
mbivendosur me 
subjekti Hoxha

Mehmet Rogani Gani Rogani T. Bujq 124200 Mos njohje sip. 
124200

Tushe Zeza Abdyl Zeza T.Bujq 223000 Mosnjohje 
223000

Qemal Myshketa Vasil Haxhi

Kthimi 
siperfaqes lire 
ne pronen e 
njohur 11000 
(Neni 22/9235

220 10783 220

Me vendimin nr. 
972, dt 
30.08.1995 te 
KKKP-se i njihet 
21000 mÂ², 
kthehet 3000 mÂ² 
dhe 
kompensohet 
18000 mÂ², ku 
11000 mÂ² jane 
trajtuar me 
vendimin nr. 183 
dt. 18.07.2006

Abdulla LaÃ§i Bashkim Merkaj T. Bujq13000 13000 13000
Abdulla LaÃ§i Bashkim Merkaj T. Bujq 15000 15000 15000

Abdulla LaÃ§i Bashkim Merkaj T.Bujq 25000 25000 19970 Marre me L. 7501 
sip. 5030 m2

Ibrahim Duka Rukije Kertusha Are+ Truall 
4000 4000 2000 2000

Ibrahim Duka Rukije Kertusha "
Ibrahim Duka Rukije Kertusha T.B 28000 28000 26200

Xhevrije+Rama
zan Tabaku Sali Tabaku Truall 5500 5500 5500 5500

V. nr. 1356, dt. 
26.12.2008 te 
AKKP-shfuqizuar 
kthim ne Qark 
V.725, dt. 
18.04.2003. Me V. 
nr. 695, dt 
1012.2012, AKKP-
ja ka vendosur 
Perfundimin e 
procesit 
administrativ per 
shqyrtimin e 
dosjes.

Mustafa Kodra Hakile Radoveshi T.B 4000 4000 4000
Mustafa Kodra Hakile Radoveshi T.B 12000 12000 12000

Zef Felahi Niko Felahi

Kthimin e 
siperfaqes se 
njohur 1500 
Neni 22/9235

1500

Plotesim 
vendimit 597, dt. 
18.01.2001, 
kthimi 
siperfaqeve 
brenda prones 
njohur 1500 mÂ², 
neni 22/9235.

Tofik Hima Lirim Hima Truall 1766 1766 1766

Hajrie Domi Zenel Domi

Kthimin sip. 56 
mÂ² njohur me 
vendim te 
meparshem 
neni 22/9235

56

Njohja e pronÃ«s 
me Vendimin nr. 
6, datÃ« 
08.09.1993 KKKP-
ja Bashkia 
Shijak, ne zbatim 
te N. 22/9235

Shyqyri e 
Qazim Haveriku Zenel, Burbuqe Haveriku T. Bujq. 70500 70500 70500

Mark Lala Anton Shkjezi T. Bujq. 12000 Mosnjohje sip. 
12000 mÂ²

Marga Tapija Andon Tapia T. Bujq. 36000 36000 36000

Kadri Tali Sulejman e 
Hamid Tali T. Bujq+ Truall 

36420 27060 18360

Vendimi nuk njeh 
sip.9360 m2, 
eashte ne 
kushtet e nenit 
17/3

Sotir Dushi Erjon Strati Truall 600 Rrezim 
kerkese

Vendimi nr. 51, 
dt. 12.06.2007, 
ankimuar dhe 
AKKP me V. 385, 
dt. 07.10.2007 e 
zgjidh ne 
themel.V. nr. 
385, dt. 
07.10.2007. 
Shfuqizon V. nr. 
51, dt. 12.06.2007 
dhe V. 209, dt. 
14.07.1997, duke 
Njohur 600 mÂ² 
dhe Kthyer 600 
mÂ²

Jakup Rama Rukije Nehani T.Bujq+Truall 
100000 100000 75982

Vendimi nr. 322, 
dt.24.10.2007, 
shfuqizuar me 
ushtrim inisiative 
te Drejtorit te 
Pergjithshem te 
AKKP-se.

Jakup Rama Rukije Nehani " 100000 75982 Me l. 7501, ka 
marre 24018 m2

Shaqir Hida Muhamet Hida T. Bujq 65000 65000 65000
Abdulla Rexha Engjellushe Rexha Tr. 2600 2600 1400 1200

Abdulla Rexha Engjellushe Rexha

Kthimin e 
siperfaqes se 
lire brenda sip. 
1200 mÂ² truall 
njohur me pare 
Neni 22/9235

380 820 380

Neni 22/9235, 
kthimi 
siperfaqeve te 
lira brenda sip. 
1200 mÂ² te 
njohur mÃ« 
parÃ« me V. 
1186, dt. 
17.02.1996 KKKP-
ja Bashkise 
Durres

Abdulla Rexha Engjellushe Rexha T. Bujq. 300000 Mosnjohje sip. 
300000

Vendimi nr. 411, 
dt. 30.01.2008, i 
ZRKKP-Qarku 
Durres ankimuar 
e cila pas 
shqyrtimit e ka 
lene ne fuqi

Avdi Metalla Nezmi Metalla T.Bujq 65000 65000 60000 5000

Ne dosjen nr. 
149, ndodhet dhe 
dosja nr. 41, dt. 
30.01.2006

Selami Ã‡ela Adrian Pojani Truall+ kullot 
13000

Mosnjohje sip. 
13000 mÂ²

Me v.2184, 
dt.30.07.2010 te 
Gj.Rr.Gj.Dr eshte 
vendosur anulli I 
v.269, 
dt.21.3.2008 te 
AKKP qe ka lene 
ne fuqi v.222, 
dt.13.9.2007 te 
ZRKKP Dr. Duke 
iu njohur 
trash.ligjor te 
Selami Cela 
pronesine mbi 
nje sip.13000 m2 
truall ndodhur ne 
Currila ZK 
1574â€¦Kthim ne 
natyre te 
sip.13000 m2. 
Lenien ne fuqi te 
v.146, 
dt.18.9.2008 te 
ZRKKP Durres 
dhene ne favor 
te familjes Fora. 
Ndryshimin e 
planvendosjes te 
v.146 duke 
njohur dhe 
kthyer pronen e 
familjes Fora

Bajram Tonuzi Petrit Tonuzi T. Bujq+ Ullisht 
41000 41000 41000

Hatixhe, Haxhi, 
Zija Elezi Dhurata Duka Truall 137,75 137,75 137,75 137,75

Gjergj Ã‡ela Erdit Ã‡ela Pyll 100000 100000 100000
Andrea Ã‡ela Ardian Ã‡ela Pyll 35000 35000 35000

Pren e Vlash Priska Lin Priska T. Bujq 50000 50000 27550 Marre me L. 7501 
sip. 22450 m2

Faik Rruga Miranda Rruga T.Bujq. 130000 130000 130000

Mark Kurti Ardian Ã‡ela Pyll+ P.F 24000 Mosnjohje 
24000

Pas ankimit te 
subjektit AKKP 
ka shfuqizuar 
vendimin e 
qarkut duke e 
kthyer per 
rishqyrtim

Lezina Felahi Niko Felahi Truall 9000

Siperfaqja e 
pretenduar 9000 
mÂ² eshte 
trajtuar me 
vendimin 397, dt. 
18.01.2001, i cili 
njeh Sip 9000 
mÂ², sip. 1500 
mÂ², dhe sip. 
10000 mÂ²

Qerim Muka Hyrije Kastrati T. Bujq 200000 13950 200000 8050 13950

Vendimi 738, dt. 
19.12.2003 i 
KKKP-se Durres 
i njeh te drejten e 
parablerjes ne 
siperfaqen 13950 
mÂ²

Sejfulla Mema Avdulla Mema T. Bujq 120000 120000 120000

Lene ne fuqi me 
Urdherin nr. 
432/2, dt. 
07.12.2007, te 
AKKP-se.

Sejfulla Mema Avdulla Mema T. Bujq. 50000 50000 50000

Lene ne fuqi me 
Urdherin nr. 
434/2, dt. 
07.12.2007, te 
AKKP-se.

Sejfulla Mema Avdulla Mema T. Bujq. 80000 74550 74550

Si dokumetacion 
ligjor vertetim 
kadastre dhe 
vendim gjykate. 
AKKP-ja Tirane 
me vendimin nr. 
372, dt. 
29.06.2009, pas 
ankimit te 
subjektit ka 
shfuqizuar 
vendimin e 
ZRKKP Durres, 
dhe zgjidhur ne 
themel. 
Siperfaqja 5450 
mÂ² nuk eshte 
njohur pasi 
mbivendoset me 
subjektin Dafa.

Tom Ã‡erri Pashke Luka Livadh + djerr 
12000 12000 12000

Xhaferr Subashi Halit Subashi

Kthimin e 
siperfaqes 
87684 mÂ² te 
njohur me 
vendim te 
meprshem N. 
22/9235

Pamundesi per 
tu shprehur

Ne dosje 
ndodhet dhe V. 
nr. 630, dt. 
30.08.1994 i 
KKKP-se Durres 
qe njeh sip. 
87684 mÂ²
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Sulejman Fortuzi Bajram Fortuzi T. Bujq 465000 Mosnjohje sip. 
465500

Banush Bego Adriatik Muka Truall 14700

Ahmet Zogu Av. Shaqir Hasani Truall 2124250
Rrezim 
kerkese sip. 
2124250

Ka mungese 
dokumentacioni 
hartografik si 
dhe 
dokumenracioni 
ligjor pa kufizime 
kufijsh.

Ahmet Zogu Av. Shaqir Hasani Truall 377700 Mosnjohje sip. 
377700

AKKP eshte 
shprehur pas 
ankimit te 
subjektit per 
vendimin e 
ZRKKP-Qarku 
Durres

Pashe Toptani Ervin Gjadri Pyll +Pf 22000 18313 18313

Vendimi nuk njeh 
sip. 3687 m2, 
mbivendosje me 
Hoxha e Veli. 
AKKP eshte 
shprehur pas 
ankimit te 
Avokatures se 
Shtetit per 
vendimin e 
ZRKKP-Qarku 
Durres

Veli Juba

Truall 229 
njohur me 
vendim te 
meparshen 
KKKP

229 229

Njohja me v. nr. 
16, dt. 
20.10.1993, 
Bashkia Shijak 
Prone e njohur 
me vendim te 
KKKP-se Shijak 
nr. 16.dt. 
20.10.1993, pa u 
shprehur per 
kthim apo 
kompensin, 
vendimi i qarkut i 
jep te drejte 
parablerje, nese 
nuk ushtrohet 
kompensim.

Ramazan Veli Muhamet Veli T.Bujq 90000 90000 21400 64643

V. nr. 161, dt 
24.04.2009 i 
AKKP-se, 
Shfuqizim V. 153, 
dt. 30.06.2006, te 
ZRKKP-se, kthim 
ne qark

Ramazan Veli Muhamet Veli T.Bujq 90000

Mbyllje 
ProÃ§edimi 
Administrativ, 
pasi me V.Gj 353, 
dt. 09.02.2010, ka 
anulluar V. 161, 
dt. 24.04.2009, te 
AKKP-se

Demir Xhakoni Av. Ibrahim Hani T.Bujq. 86000 Mos njohje 
86000

Zenel Farruku Ilir Faruku T. Bujq 12000 12000 10200

Ka marre 
Formen e prere, 
me L. 7501, ka 
marre 1800 m2

Pal Vlashi Kozma Kajana Truall 210.2 210.2 210.2 Ka marre 
Formen e prere

Ramazan Rapi Rexhep Rapi T.Bujq. 20000 20000 20000

Ramazan Rapi Rexhep Rapi " 20000 20000 Ka marre 
Formen e prere

Gjergj Meta Gjergj Meta Truall 5000 Jasht 
juridiksionit

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 31000 31000 31000

V. 4338, dt. 
04.04.2014 i Gj. 
Tirane, shpallje 
moskompetence 
tokesore te 
Gjykates Tirane , 
mbi vendimet 
126, dt. 
16.06.2006, 178, 
dt. 10.07.2006, 
dergimi ne 
gjykaten durres. 
pa F/Prere

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Tru+Pyll+Livad

h 134000 134000 132850 1150

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 1500 1500 1500

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 5000 5000 5000

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 23000 23000 23000

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 360000 360000 260562

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 51500 51500 51500

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 72000 72000 72000

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 12000 12000 12000

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 18000 18000 18000

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 26000 26000 26000

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 34000 34000 34000

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 124000 124000 124000

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli T.B +Pyll 90000 90000 21400 64643

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Kullote 11000 11000 11000

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 32000 32000 32000

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 37000 37000 37000

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll+Kull 18000 18000 18000

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 750000 750000 750000

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll+ kull 

775000 775000 775000

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll +Pf 138000 138000 137100 900

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 1500 1500 1500

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli T.Bujq 211000

Siperfaqja 
211000 mÂ² sipas 
kerkeses nr. 517, 
dt. 24.12.2008, 
nuk eshte 
trajtuar me 
vendim

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli T.Bujq 175000

Siperfaqja 
175000 mÂ² sipas 
kerkeses nr. 
517/1, dt. 
24.12.2008, nuk 
eshte trajtuar me 
vendim

Ramazan e 
Hysen Veli Muhamed Veli Pyll 1515000

Siperfaqja 
1515000 mÂ² 
sipas kerkeses 
nr. 517/2, dt. 
24.12.2008, nuk 
eshte trajtuar me 
vendim.

Bajram Dakavell Rifat Dakavelli T. B. 29822 29822 22322

Dokumentacioni 
ligjor vertetim 
SAMT+V 
GjykateVendimi 
nuk kompeson 
sip. 7500 mÂ² 
marre me L.7501

Bajram Dakavell Rifat Dakavelli

Kthimi 
siperfaqes lire 
ne pronen e 
njohur (Neni 
22/9235

1000 1000

Njohur me V. 38, 
dt. 12.12.1994. 
Vendimi nr. 38, 
ndryshuar me V. 
Gj. nr.841, dt. 
10.07.2000 Njeh 
20178 mÂ², kthen 
3770 mÂ², 
kompeson 10408 
.

Antigoni Koja Abdylla Osmani

Kthimi 
siperfaqes lire 
ne pronen e 
njohur (Neni 
22/9235

532.5

Njohur me V. 
745, dt. 
14.02.1995, 
plotesim 
vendimit 745, dt. 
14.02.1995, 
bazuar ne nenin 
22/9235, Vendimi 
i lene ne fuqi me 
Urdherin 
nr.681/2, dt. 
14.08.2009, te 
AKKP-se. Ne 
dosje dhe V. 994, 
dt. 09.09.1995, 
qe njeh 3000 mÂ²

Jorgji Gorea Milto Gorea

Kthimi 
siperfaqes lire 
ne pronen e 
njohur (Neni 
22/9235

500

Plotesim 
vendimit 281, dt. 
17.02.1994, i cili i 
njeh ndertesen + 
siperfaqen 
obbor, bazuar ne 
nenin 22/9235, 
Vendimi i lene ne 
fuqi me Urdherin 
nr.157/2, dt. 
04.02.2008, te 
AKKP-se.

Hajdar Kote Naim Muzhaqi

Kthimi 
siperfaqes lire 
ne pronen e 
njohur (Neni 
22/9235

Njohur me V. 
nr 42, dt. 
09.09.1993

97.68

Plotesim 
vendimit 42, dt. 
09.9.1993, i cili i 
njeh ndertesen + 
siperfaqen 101 
mÂ², bazuar ne 
nenin 22/9235, 
Vendimi i lene ne 
fuqi me Urdherin 
nr.718/2, dt. 
07.01.2008, te 
AKKP-se.

Osman Deshiri Petrit Deshiri T.B 16000 16000 16000

Pronesia me 
Vertetim 
SAMT+V.Gjykate.
Vendimi ZRKKP-
se lene ne fuqi 
me Urdherin 
nr.711/3, dt 
30.07.2009, te 
AKKP-se.

Murat Xheladini Jonuz Xheladini T.B 6500 6500 6500

Pronesia me 
Vertetim 
SAMT+V.Gjykate, 
Lene ne fuqi me 
Urdherin nr. 
633/2, dt 
13.03.2008, te 
AKKP-se.

Murat Xheladini Jonuz Xheladini T.B 24000 24000 24000

Lene ne fuqi me 
Urdherin nr. 
632/2, dt 
13.03.2008, te 
AKKP-se.

Murat Xheladini Jonuz Xheladini T.B 15000 15000 15000

Lene ne fuqi me 
Urdherin nr. 
631/2, dt 
13.03.2008, te 
AKKP-se.

Myslym Dedja Eqerem Dedja T.B 48000 48000 48000

Pronesia me 
vertetim hipoteke 
ne dosje dhe 
dokumentacioni i 
dosjes baze nr. 
9, dt 21.07.2005 
dhe D. 60, toke 
bujqesire ne 
emer te Osman 
Dedja

Myslym Dedja Eqerem Dedja T. Bujq 8250 8250 8250 "

Muharrem GjeÃ§i Petrit GjeÃ§i T.Bujq+Pyll 
82000

Rrezim 
kerkese per 
njohje

Siperfaqja 82000 
mÂ² rezuar pasi 
mbeshtet ne 
VKM nr. 
560/1995. Me V. 
nr. 120, dt. 
02.07.2007, i 
AKKP-se 
Shfiqizim i V. nr. 
120, 
dt.20.07.2007, te 
ZRKKP-se 
zgjidhje ne 
Themel 
Mosnjohje e 
prones 82000 
mÂ²

Muharrem GjeÃ§i Petrit GjeÃ§i T. Bujq 30000 30000 27273

Siperfaqja 30000 
mÂ² me verteim 
hipotekor 
diferenca 2727 
mÂ² ne 
kompensim vjen 
pasi subjekti e ka 
marre kete 
siperfaqe me L. 
7501. Ne dosje 
dhe 
dokumentacioni i 
dosjes baze 50, 
dt. 07.02.2006 
dhe nr. 183.

Mahmud Beshiri Agim Beshiri Truall 4272

Dosja e 
kompesimit Fizik 
mbi bazen e 
Vendim nr.1168 
dt.13.02.1996 
dhe Vendimit 
1168/1, dt. 
13.02.1996 te 
KKKP Bashkia 
DR.Vendimi ka 
planvendosje

Mahmud Beshiri Agim Beshiri Truall 1988 1272 1988 716 1272 Vendimi ka 
planvendosje

Mahmud dhe 
Ymer Beshiri Agim Beshiri Truall 3000 3000 3000 3000

Ne dosje 
ndodhet vetem 
planvendosja e 
Seksionit 
Urbanistikes.

Mahmud dhe 
Ymer Beshiri Agim Beshiri Shtepi + Truall 

843 843 843 Ka planvendosje.

Agim Beshiri Agim Beshiri Dyqan+Truall 
68 68 68

Ka planvendosje. 
Me v.443, 
dt.16.2.2012 te 
Gj.Sh.Pare Dr 
eshte vendosur 
shpallja e 
moskompetence
s per gjykimin e 
ceshtjes civile 
me padites Agim 
Beshiri me te 
paditur akkp dhe 
VIKTOR Nocka 
me objekt: 
ndryshim v.416, 
dt.7.4.1994 te 
kkkp dr vetem 
per pjesen qe 
cenon te dr.e 
pronesise per 
sip.68 m2 
mbivendosje e 
krijuar...Degimin 
e akteve per 
shqyrtim 
Gj.rr.Tirane si 
gjykate 
kompetente per 
shqyrtimin e 
ceshjtes.

Nel, Selman 
dhe Islam LaÃ§i Ali LaÃ§i T. Bujq 33000+ 

Truall 4200 4200 37200 37200
Planvendosje e 
Seksionit 
Urbanistike

Iqmete Dervishi Ervin Gjadri T.B 80000 80000 3786 76214

I perket Dosarit 
nr. 1 V. 2005-
2006, Ka Forme 
te prere

Iqmete Dervishi Ervin Gjadri T.B. 75000 75000 75000 "
Iqmete Dervishi Ervin Gjadri T.B. 60000 60000 60000 "

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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PAGESAT E PËRSHPEJTUARARreth 24 mijë dosje ish-pronarësh ndodhen në shqyrtim
në Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Për rreth 9 mijë
dosje ka përfunduar shqyrtimi dhe një pjesë prej tyre

kanë marrë kompensimin, ndërsa pjesa tjetër është në pritje
të shqyrtimit ose pagesave. "Gazeta Shqiptare" do të botojë
të plotë listën e dosjeve që ndodhen në ATP që nga viti 1993-
2016, për të cilat çdo i interesuar mund të marrë informa-
cion mbi fazën ku ndodhet dosja sipas një grafiku të vendo-
sur në fillim të këtij muaji nga Agjencia. Sipas ligjit në fuqi,
për të gjitha dosjet që kanë një vendim për njohje, i intere-
suari mund të aplikojë për pagesë të përshpejtuar, çka do të
thotë se nuk është i detyruar të presë rendin kronologjik
të pagesës, por mund t'i marrë paratë 'jashtë radhe'.
GRAFIKUGRAFIKUGRAFIKUGRAFIKUGRAFIKU
"Duke filluar nga data 03.04.2017, takimi me trashëgimtarët
e subjektit të shpronësuar apo personat me prokurë në
lidhje me sqarimet, depozitimet e dokumentacionit apo
çdo procedure tjetër në funksion të zgjidhjes sa më të
drejtë të objektit të kërkesës, do të bëhet në pesë ditë dhe
e grupuar në qark", thuhet në urdhrin që mban firmën e

Drejtoreshës së ATP-së, Sonila Qato. Agjencia do të presë
dokumente çdo ditë të javës, nga ora 9:00 e mëngjesit deri
në 15:00 pasdite, por qarqet do të kenë ditë të dedikuara.
"Grupet e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat e Komu-
niteteve Fetare do t'i kryejnë takimet me subjektet e
autorizuara çdo ditë të hënë, nga ora 09.00-15.00. Grupet
e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat për qarqet Tiranë,
Elbasan, Dibër do t'i kryejnë takimet me subjektet
kërkuese çdo ditë të martë, nga ora 09.00-15.00. Ndërsa
grupet e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat për qarqet
Vlorë, Fier, Gjirokastër, do t'i kryejnë takimet me sub-
jektet kërkuese çdo ditë të mërkurë, nga ora 09.00-15.00",
thuhet në urdhër. Ndërsa për qarqet e tjera janë përcak-
tuar e enjtja dhe e premtja. "Grupet e punës të cilat
shqyrtojnë kërkesat për qarqet Durrës, Korçë, Berat do
t'i kryejnë takimet me subjektet kërkuese çdo ditë të
enjte, nga ora 09.00-15.00. Grupet e punës të cilat shqyr-
tojnë kërkesat për qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë, do t'i
kryejnë takimet me subjektet kërkuese çdo ditë të
premte, nga ora 08.00-14.00", thuhet në urdhër.

DOSJET NË ATP

Agjencia e Trajtimit të Pronave/ Publikohet lista me dosjet nga viti 1993-2016 që presin kompensimin

Ish-pronarët, 24 mijë dosjet në shqyrtim
Pronarët, grafiku me datat kur mund të merrni informacion për dosjen

1. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 1
viti, atëherë ai përfiton 20% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
2. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 3
vitesh, atëherë ai përfiton 30% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
3. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 5
vitesh, atëherë ai përfiton 40% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
4. Prioritet do të kenë aplikimet që kërkojnë të kompensohen
financiarisht brenda 1 viti, nga kërkesat për kompensim
brenda 3 apo 5 vitesh.

VLERESIMI
Siperfaqe e 
kompe nsuar

Emri 
(Subjekti  
Kerkues) Atesia

Mbie mri  
(Subje kti 
Kerkue s)

Viti , 
Ve ndimi i 

KKKP, 
ZRKKP

Siperfaqe  
e Njohur/ 

Mosnjohur
Sipe rfaqe 
e kthyer

Mbie mri 
(Subjekti i  

shpronesu ar)
Nr. 
Re ndor Data/ Dosje Qarku

Emri  
(Subjekti i  

shprone suar) Ate sia VLERESIMI
Sipe rfaqe e 
kompensuar

Emri  
(Subjekti  
Ke rkues) Atesia

Mbiemri 
(Subjekti  
Ke rkues)

Viti , 
Vendimi i 

KKKP, 
ZRKKP

Sipe rfaqe  
e Njohur/ 

Mosnjohur
Siperfaqe 
e kthyer

Mbiemri  
(Subjekti  i  

shpronesu ar)
Nr. 
Rendor Data/ Dosje Q arku

Emri 
(Subjekti  i 

shpronesuar) Atesia

9964 1994 KORCE BASHKIM MESULI 1996 800

9965 Lezhe Llesh Pergega Llesh pergega 1996 8631 1040

9966
15.03.1994

23.01.1996
TIRANE

BEDRIJE , 

NEXHMIJE , 

ALIMEHME 

TI, BALTEZA, 
RUBIJE FASLLIU 1996 8360 633.4

9967 27.6.1994 TIRANE KATERINA CETA BENIAMIN CETA 1996 8380 525

9968 4.3.1994 TIRANE SPIRO ZHEJI VERA ZHEJI 1996 3292 800

9969 20.12.1993 TIRANE
ALI, HYSNI, 

HAJRULLA, 
GREZDA ALI GREZDA 1996 3266 1860

9970 TIRANE SPIRO LEKA GENC LEKA 1996 8360 735

9971 21.12.1993 TIRANE
JUSUF, 

SHEQERE, 
CARA MUSA CARA 1996 8380 239

9972 11.2.1994 TIRANE DILAVER DELIALLISI GENC DELIALLISI 1996 8350 108

9973 18.3.1994 TIRANE SALIH MUMAJESI 1996 8380 173.8

9974 23.3.1994 TIRANE MEHMET ZAJMI MEHMET ZAJMI 1996 8380 247.9

9975 1996 Gjirokaster Sazan Hamiti Sazan Hamiti 1996 2444 137

9976 1996 Gjirokaster Hasim Bejleri Nevruz Bejleri 1996 2444 1012

9977 7.12.1995 Korce Alim Veli 1996 3637 100

9978 4.1.1996 Korce Hysen Gjiriti 1996 1833 923

9979 1996 2232 1650

9980 1994 KORCE IDO R MEÇO 1996 2589 418

9981 1994 Korçe Nazmi Dant 1996 1833 97

9982 pa date Lezhe Mark Kalaj Simon Kalaj 1996 2586 12065

9983 Lezhe Mark Gjeta Mark Gjeta 1996 3441

9984 16.6.1994 Shkoder Cub Hebaj Xhemal Hebaj 1996 3158 230

9985 24.5.1995 Shkoder Dan Hasanaj Dan Hasanaj 1996 1871

9986 9.6.1995 Shkoder Islam Sokoli Lulzim Utsaj 1996 1998 4400

9987 23.8.1995 Shkoder Luk Curraj trash. Curraj 1996 1998 6000

9988 10.11.1995 Shkoder Gjek Lulati Zef Lulati 1996 1989 2330

9989 PA DATE TIRANE QAZIM ASLLANI
FIQIRI, 

QAZIM
ASLLANI 1996 8160 191

9990 11.10.1993 TIRANE ANDREA XEGA ARLINA XEGA 1996 8270 800

9991 17.3.1994 TIRANE HYSEN
BANJA 

(BENJA)
KASEM

BANJA 

(BENJA)
1996 8350 24

9992 4.3.1994 TIRANE RAMAZAN HOXHA RAMAZAN HOXHA 1996 8160 525

9993 pa date TIRANE MEREME LERA GALIP LERA 1996 8140 14

9994 1994 Gjirokaster
Mitropolia 
Shenjte

Mitropolia 
e  Shenjte 1996 2444

9995 1996 Gjirokaster Titin Kumbaro Mirins Kumbaro 1996 2444 890

9996 16.5.1994 Korce Lluka Dhroso 1996 3807 337

9997 24.8.1994 Korce Josif Tanellari 1996 1175 15

9998 30.3.1994 Korce Jakup Isaj 1996 3083 3715

9999 KORCE 1996 3807 337

10000 Korçe Tasi Q irjo 1996 3807 195

10001 Korçe Thoma Bezhani 1996 1175 381

10002 4.1.1996 Shkoder Kasem Bushati Remzie Bushati 1996 1329 3600

10003 29.8.1994 Shkoder Hajdar Nurja Bihana Capnage 1996 1329 500

10004 29.12.1995 Shkoder Zef Gocaj Zef Gocaj 1996 2819 1500

10005 15.1.1996 Shkoder Broz Gocaj Broz Gocaj 1996 2819 1500

10006 4.1.1996 Shkoder Selman Laci Selman Laci 1996 8598 250

10007 1994 Shkoder Pjeter Prela Gjergj Duka 1996 1435 5500

10008 31.8.1994 Shkoder Xhemal Bushati Esat Bushati 1996 1329 10500

10009 14.12.1995 Shkoder Bajram Prroi Ferit Prroi 1996 3429 9200

10010 13.12.1995 Shkoder Rabije Golemi Firdus Golemi 1996 1157 10000

10011 15.11.1993 TIRANE RESHAT LLESHI RESHAT LLESHI 1996 8150 85.2

10012 1996 8150 70.3

10013 1.11.1993 TIRANE ZEQIR SELIMI SADIK ZEQIRI 1996 8150 138.6

10014 1994 Vlore Agim Spahia Agim Spahia 1996 8601 350.00

10015 1994 Vlore Faik Isufi 1996 8601 2,900.00

10016 31.3.1994 Vlorë
Nexhmije  
dhe Ilmi 
H j

Hamzaraj Si lvana Naçi 1996 8602 3,030.00

10017 24.3.1994 Vlorë Qerim Saraçi Ilmi Saraçi 1996 8602 561.00

10018 30.8.1994 Vlorë
Llambi e  
Kozma Mone Minella Mone 1996 8604 2,500.00

10019 31.8.1994 Vlorë Jaho Jahja 1996 8603 275.00

10020 31.8.1994 Vlorë Beqir Bubeqi 1996 8601 300.00

10021 31.8.1994 Vlorë Albert Hoxha 1996 8601 300.00

10022 1994 vlorë Manol Kume Marjana Kume 1996 8601 24.00

10023 1994 vlorë Selman Seferaj Hyrije Seferaj 1996 8601 600.00

10024 1994 vlorë Aleks Thomai Vllasi Thomai 1996 8601 252.00

10025 1994 Vlorë Myrvet Xhindi , Enerieta Bejkosala 1996 8602 3,000.00

10026 31.8.1994 Vlorë Hasan Osmani Gëzim Osmani 1996 8601 314.00

10027 1996 Vlore Fixhe Shehu 1996 3746 1,220.00

10028 1994 Vlore 1996 1623 3,834.00

10029 25.7.1994 1996 2671

10030 29.8.1994 KORCE GURTALI ZYFI 1996 1496 3620

10031 29.8.1994 KORCE Q EMAL ZYFI 1996 1496 600

10032 25.3.1994 KORCE NEZIZ 1996 3523 11085

10033 31.8.1994 Korçe Ferik Kodrasi 1996 2445 460

10034 31.8.1994 Korçe Engjell Grenci 1996 3088 1570

10035 31.8.1994 Korçe Sabri Vila 1996 2445 7257

10036 31.8.1994 Korçe Sabri Vila 1996 2445 6335

10037 31.8.1994 Korçe Ismail Cenoll i 1996 3716 631

10038 1994 Korçe Ilo Demir 1996 1776 95

10039 1994 Korçe Engjell Molla 1996 1310 3780
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10040 1994 Korçe Njazi Molla 1996 1310 1680

10041 17.7.1995 Korce Ali Malo 1996 3157 10100

10042 1997 Korce
Karafi l 

Mehmet 
dh N i

Mancelli 1996 3768 1500

10043 1994 Korce Krusulla Sotit 1996 3056 286

10044 1997 Korce Ferit Zyfer 1996 1254 948

10045 17.8.1993 TIRANE HAFSA KARAJ HAFSA KARAJ 1996 8150 177

10046 1993 TIRANE BEKTASH KAMBERI 1996 8250 817.12

10047 14.12.1993 TIRANE YMER MAÇI MUSTAFA MAÇI 1996 8340 11266

10048 31.8.1994 TIRANE OSMAN ALLA SANIE ALLA 1996 8350 1650

10049 21.12.1995 TIRANE MUHARREM CIKU HAMDI CIKU 1996 1066 1300

10050 15.2.1994 TIRANE XHEMAL MUÇA XHEMAL MUÇA 1996 8380 365

10051 TIRANE SHAQIR MANSAKU SHAQIR MANSAKU 1996 2776 3723

10052 TIRANE OSMAN TAKU OSMAN TAKU 1996 3712 10320

10053 31.8.1994 TIRANE HAMID GJEÇI GALIP GJEÇI 1996 8551 2000

10054 1994 TIRANE RESHIT MALOKU LATIF GJOKA 1996 2183 10385

10055 31.8.1994 TIRANE ADEM KORRIKU
TRASHEGI 

MTARET E 

TRASHEGI 

MTARET E 
1996 8551 282

10056 31.8.1994 TIRANE ZENUN GJECI ZENUN GJECI 1996 8551 562

10057 14.12.1994 TIRANE AHMET SADIKAJ
PRANVER A

SADIKAJ 1996 8551 396

10058 26.8.1994 TIRANE QEMAL BERBERI 1996 8551 338.5

10059 1994 Fier Kamber Belishova Pellumb Belishova 1996 1090 9,430.00

10060 1994 KO RÇË Fari  e  Raif Minarol li 1996 8581, 8582 872

10061 31.8.1994 TIRANE HYSEN PEQINI RITA PEQINI 1996 8140 14

10062 20.9.1993 TIRANE ERFAN DAUTI ERFAN DAUTI 1996 8150 115

10063 TIRANE
XHELAL, 

XHEMAL, 
PREZA ABEDIN PREZA 1996 8370 1165

10064 SKA TIRANE KAMBER QAFMOLLA 1996 8190 20000

10065 31.8.1994 TIRANE HASAN HUQI 1996 8140 265

10066 1995 Vlore Tasi Koci Pandeli Koci 1996 3285 44,000.00

10067 1995 Vlore Shaban Mino Shaban Mino 1996 1039 1,289.00

10068 1994 Vlore Meto Metaj Meto Metaj 1996 3823 120.00

10069 1995 Vlore Jani Konomi Nikolla Konomi 1996 2765

10070 1994 Vlore Arshi ,Selfo Dajlani Felatun Dajlani 1996 1061 600.00

10071 1994 Vlore Hasan Pulo Jahja Pulo 1996 3140 9,450.00

10072 13.10.1993 Vlorë Urani Kolagji Gogo Kolagji 1996 8642

10073 Vlorë Nexhat Shehu Premtim Shehu 1996 1253 800.00

10074 2.11.1993 Vlore Nexhat Shehu Premtim Shehu 1996 1253 800.00

10075 25.2.1994 Vlore Filip Çeçi Polimer Çeçi 1996 2963 4,000.00

10076 1993 Vlore Vasil Loni Nasho Fundi 1996 720.00

10077 1996 Fier Sulejman Fishta
Muharre m

Fishta 1996 2999 2,000.00

10078 1996 Fier Ramazan Sula Faik Sula 1996 3547 3,000.00

10079 1996 Fier Kosta Robo Grigor Robo 1996 2135 13,160.00

10080 1996 Fier Kroni Dhami Thoma Dhamo 1996 1492 2,500.00

10081 1996 Fier Ibrahim Hasanbelliu Minushe Shazivari 1996 1984 4,000.00

10082 1994 Fier Veli Senko Asqeri Senko 1996 2087 640.00

10083 1994 Fier Nexhip Zdrava Tomorr Zdrava 1996 1429 400.00

10084 1995 Fier Viqe stasa Rsitan Stasa 1996 2084 11,200.00

10085 1995 Fier Nivo Dovani Matilda Dovani 1996 2088 200.00

10086 1996 Fier Hamit Tosku Petrit Tosku 1996 2271 8,000.00

10087 1995 Fier Ali Guri Ferit Guri 1996 1883 6,900.00

10088 1995 Fier Sabri Licka Skender Licka 1996 2999

10089 1995 Fier Arif Bali Asqeri Bali 1996 1077 7,100.00

10090 1994 Fier Islam Kurti Adem Kurti 1996 1047 8,000.00

10091 1993 Fier Gliqeri Gjini 1996 1813

10092 1996 Fier Tahir Xhuvani Halil Xhuvani 1996 2087 5,800.00

10093 1996 Fier Gjergji Gjini Gjergji Gjini 1996 1492 2,545.00

10094 1996 Fier Hasan Asllani Arife Qosja 1996 1067 4,750.00

10095 1994 KORÇË Zaim Ball iu 1996 1903 792

10096 1995 KORÇË Veiz Isal lori 1996 2808 2810

10097 1994 KORCE SAMI CANI 1996 1627 500

10098 1994 KORCE FETI BYLYKU 1996 3644 3635

10099 1994 KORCE ZEQ IR KALLCIKU 1996 1410 1340

10100 1994 Korçe Ali Mydin 1996 2697 700

10101 1994 Korçe Bajram Perona 1996 3544 150

10102 viti  1996 Kukes Syl Dushaj
Myftar Imer 
Elez  Hasan 

T h

Imeraj 
Lushaj, 
l h j

1996 3649 8500

10103 24.3.1994 TIRANE FUAT ASLLANI URAN ASLLANI 1996 8270 682

10104 15.7.1994 TIRANE
QEMAL  E 

VELLEZER
HAVERIKU

QEMAL  E 

VELLEZER
HAVERIKU 1996 8551 6599

10105 30.8.1994 TIRANE SULEJMAN BEU (VEIZI) SKENDER VEIZI 1996 8552 732

10106 29.6.1994 TIRANE HAKI VEIZI EJUP VEIZI 1996 8552 1596

10107 15.3.1994 TIRANE HATIXHE BAJAZITI 1996 8551 560

10108 5.12.1997 TIRANE LAJE BECERRI 1996 8552 493

10109 Durres Ali Vrijoni 1996 1595 956

10110 24.7.1993 ELBASAN
SULEJMAN 

HAMDIE

KAPERCELL I
1996 8527 410

10111 1996 KORCE ISLAM MYRTE 1996 1257 500

10112 5.12.1995 KORCE NEXHMI GRACA 1996 1187 8604

10113 KORCE SHAHIN PIRINGU 1996 1187 3555

10114 1994 KORCE KADRI SPAHO 1996 1202 810

10115 1994 Korçe Halim Ali 1996 2697 1134

10116 1996 Korce At Jani 1996 1955 706

10117 15.1.1996 ELBASAN ARIF DALIPI BASHKIM ÇELIKU 1996 8522 900

10118 31.8.1994 ELBASAN SERAN MURATI SERVET MURATI 1996 1585 1760

10119 29.9.1993 KORCE JORGJI PRODANI 1996 1594 97515

10120 1998 KORCE QANI KENDEZI 1996 1594 1130

10121 KORCE 1996 1594 446

10122 1994 Korce 1996 1594 3297

10123 24.10.1995 TIRANE VAIT TIVARI MUSTAFA OMERBAS HI 1996 8340 860

10124 29.12.1995 TIRANE SURE KURTI SYRJA KURTI 1996 8350 30

10125 TIRANE QEMAL EMIRI ZENEPE
EMIRI (KRIPA)

1996 8120 13582

10126 11.3.1994 Korce Qamil 1996 1594 11432

10127 8.11.1993 Korce Tarulla Dume 1996 1594 1057

10128 4.1.1996 Korce Eqerem Spaho 1996 1059 2600

10129 1994 KORCE ILO VASILI 1996 3938 156

10130 1994 Korçe Ismail Isa 1996 3056 2400

10131 31.8.1994 TIRANE SEFER POPA
TRASHGI 

MTARET

TRASHGI 

MTARET
1996 2292 11661

10132 22.7.1995 TIRANE HABIL KUCUKU
IBRAHIM, 

SANIJE 

KUCUKU ETJ
1996 3427 3695.2

10133 1.11.1993 TIRANE ISMAIL, NEBI SEFA NEBI SEFA 1996 8150 260

10134 14.1.1994 TIRANE FATMIR KOBURI FATMIR KOBURI 1996 8190 53

10135 14.1.1994 TIRANE ADIL KOBURI ADIL KOBURI 1996 8190 151.3

10136 14.1.1994 TIRANE KADRI KOBURI KADRI KOBURI 1996 8190 84.8

10137 28.8.1994 TIRANE RRAHMAN LEÇINI DYLBERE LEÇINI 1996 2538 4787.5

10138 21.12.1995 TIRANE ALI DAIU QAMILE DAIU 1996 3554 4744

10139 1994 Vlore Alim Mehmeti Loze Mehmeti 1996 2766 1,840.00

10140 1994 Vlore Vangjel Papa
Garifo 

Vangjel
Papa 1996 2172 355.00

10141 1993 KO RÇË Seit Hoxhallari 1996 8582 2485

10142 11.8.1993 TIRANE JUSUF LEZHJA JUSUF LEZHJA 1996 8350 170

10143 26.10.1993 TIRANE RAMAZAN LUZIN
PRANVER A

ZENELI 1996 8270 630

10144 10.6.1994 TIRANE HASAN KAZAZI ZAMIRA KAZAZI 1996 8360 150

10145
MEHMET, 

HYSEN, 
MAÇI 1996 8340 1200

10146 12.9.1995 Durres Hush
Barometa 
(Meta) 1996 2117 5000 62081

10147 Durres Shaban Shaba 1996 1931 1800

10148 25.8.1995 Durres Petraq Piqoni 1996 3225 5000 60000

10149 10.1.1996 DURRES Gezim Taga 1996 1664 38450

10150 23.8.1994 ELBASAN XHAFERR HAKANI XHAFERR HAKANI 1996 8522 1037

10151 31.8.1994 ELBASAN QAZIM CEREKJA
MYZEJEN 

FATOS
CEREKJA 1996 8523 935

10152 25.8.1994 TIRANE
HASAN, 

MUHARREM, 

BAHUSHI,

,KUSI
HASAN BAHUSHI 1996 8140 229.5

10153 TIRANE MEHMET DELIU PETRIT DELIU 1996 8250, 8260 2995

10154 30.5.1994 BERAT HEKURAN CELA 1996 1420 721

10155 21.4.1996 BERAT ISMAIL HODO 1996 3662 5100

10156 9.6.1994 BERAT BARDHYL YLLI 1996 2423 21855

10157 1994 KORCE FATMIR PAJO 1996 3544 80

10158 1994 KORCE PETRIT KUTROLLI 1996 2081 825

10159 1994 KORCE Q EMAL MERSULI 1996 1202 660

10160 1994 KORCE BESIM MERSULI 1996 1202 856

10161 1994 KORCE FEHRI TOPO 1996 1202 140

10162 3.8.1994 TIRANE SEFER
MALOKU 

(MNERI)
1996 8330 2378

10163 3.8.1994 TIRANE SEFER
MALOKU 

(MNERI)
1996 8330 246

10164 31.8.1993 TIRANE VASIL AVRAMI 1996 8270 208

10165 31.8.1993 TIRANE VASIL PURAMI 1996 8270 408

10166 25.2.1994 TIRANE BEQIR PLUMBI BEQIR PLUMBI 1996 8330 406.5

10167 1.11.1993 TIRANE
HAXHI, 

SEFSERE
MALOKU HAXHI MALOKU 1996 8350 185

10168 21.2.1994 TIRANE QAZIM TROPLINI DRITA PENGILI 1996 8350 334.5

10169 1994 Vlore
Leonidha 

Spiro
Q irjaqi Spiro Qirjaqi 1996 2396 650.00

10170 1994 Vlore Spiro Konduri Spiro Konduri 1996 1464

10171 1994 Vlore Ardian Lezo Ardia Lezo 1996 1464 970.00

10172 1994 Vlore Angjeliqi Baguca Angjel iqi Baguca 1996 1464

10173 1994 Vlore Jani Maksokuli Jani Maksokuli 1996 1464

10174 1993 Vlore Panajot Ceko Polikseni Ceko 1996 1464

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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KUJTIME

Kisha kaluar 19 muaj
në qelitë e burgut të
Tiranës, kisha pro-

vuar mbi trupin tim tortura
nga më çnjerëzoret; për ditë
të tëra duarlidhur, me një
zinxhir të ngulur të tavan,
pezull e këmbë që nuk më
hasnin në dysheme; kisha
parë një politikan të njohur
nacionalist dergjur në dys-
hemenë e ftohtë të qelisë, dhe
përgjakur nga rrahjet të
kërkonte një gotë ujë, që
hetuesit e përbindshëm nuk
ia kishin dhënë, deri sa kish-
te dhënë frymën e
fundit.…Dhe ja, po liro-
hesha. I pafajshëm, si disa të
burgosur të tjerë që na kish-
in rreshtuar në oborrin e
burgut, midis të cilëve edhe
miqtë e mi gazetarë në
gazetën “Bashkimi”, Petro
Marko dhe Andrea Varfi, të
burgosur dhe torturuar,
kinse për faje shumë të rën-
da që i ngjisheshin  vetëm
Koçi Xoxes, që tashmë ishte
shpallur armik i Partisë dhe
i popullit. Pafajësinë na e
kumtonte Mehmet Shehu,
ministri i Brendshëm që u
tregua më xhelat se i më-
sipërmi. Por më pas, një
vartës i tij më pati thënë:

“Sidoqoftë, një faj e ke
bërë: kur më 1944 rinia
kërkonte të lexonte vepra
revolucionare, ti botoje
“Greminën  e dashurisë”,
roman sentimental, që rrëm-
beu mendjet dhe ndjenjat e
të rinjve të asaj kohe”.

Këto më tha Mustafa Gre-
blleshi një ditë vjeshte të
vitit 1980, kur bisedonim në
një kafene. Isha njohur me
të disa javë më parë të gjatë
vizitës që kisha bërë në sh-
tëpinë e gjuhëtarit të madh,
Eqrem Çabej, i cili sapo ish-
te ndarë nga jeta, ku si mik i
ngushtë i tij, ishte ndodhur
dhe ai. Isha njohur atë ditë
së afërmi, kur këtë roman e
kisha njohur më 1952,
atëherë nxënës i vitit të parë
në gjimnazin “Qemal Stafa
të Tiranës. Më kujtohet se
atë ma kishte dhënë fshehu-
razi një shok i klasës, dhe se
e kisha lexuar fshehurazi,
brenda një dite, sepse të
nesërmen do ta lexonte
dikush tjetër…

Por po kthehem te kuj-
time të tjera për Greblleshin:

“Një nga hetuesit e mi
gjatë kohës së burgimit tim,
ishte një shok imi i gjimna-
zit, student i paaftë, egoist
dhe smirëzi, që kishte për-
funduar në Ministrinë e
Brendshme. Gjatë bastisjeve
në shtëpinë time ai kishte
gjetur letra që kishin më
ardhur mua nga lexues, në
të cilat më shprehnin mirën-
johje për “Greminën e

dashurisë”, midis tyre kish-
te dhe vajza. Ky hetues mi-
zor, duke më torturuar,
kërkonte të dinte se mos
kisha pasur lidhje dashurie
me ndonjërën prej tyre, kur
unë nuk i njihja as për fy-
tyrë ... Ja ku arrinte posh-
tërsia e tij”.

Edhe pse doli i pafajshëm,
Greblleshin nuk e lejuan të
kthehej në gazetën “Bashki-
mi”. U katandis të bënte
punë nga më të ndryshmet,
deri sa përfundoi bojaxhi.
Rëndonte mbi të vrasja, si
edhe e shumë intelektualëve
të tjerë, e të atit të tij, pen-
sionist dhe i sëmurë, pa asn-
jë arsye nga komunistët, në
masakrat e tetorit të vitit
1944 .

“Një ditë,- siç më tregon-
te ai përsëri,- mua dhe një
shokun tim na dërguan të
lyenim mjediset e ambasa-
dës polake. Kur po kalonte
pranë nesh, ambasadori
hokatar seç mërmëriti një
shprehje në frëngjisht, së
cilës edhe unë, padashur, iu
përgjigja po në atë gjuhë. Ai
mbeti i habitur dhe kur
gjatë pyetjeve të tij këmbën-
gulëse u shtrëngova t’i
shpjegoja, gjithnjë në
frëngjisht, se isha sh-
krimtar, u ngrys dhe nuk e
zgjati. Siç dukej duke marrë
me mend se ç’më kishte
ndodhur. Doemos, se një fat
të tillë kishin pasur edhe
shkrimtarë në vendin e tij
komunist”.

Dhe për ironi të fatit, do
të vinte viti 1963 që Gre-
blleshi përvojën e tij si bo-
jaxhi ta derdhte në faqet e
vëllimit me tregime, të titul-
luar “Albumi i një bojaxhiu”.
“Pati shokë,- më tha një herë
ai,- që u trembën nga titulli i
këtij vëllimi, sepse dukej
sikur u kujtonte lexuesve
“nafakën” e një shkrimtari
që nuk vinte nga radhët e
“kllasës punëtore”, por ish-
te katandisur të bëhej i tillë,
për më tepër bojaxhi. Por,
për fat të mirë, nuk pati
ngacmime nga lart”.

Dhe vazhdoi: “Aty nga
fundi i viteve ’60-të dorëzo-
va në SHBSH “Naim
Frashëri” një vëllim tjetër
me tregime. Por, çuditërisht,
nga pakujdesia e pafalshme
e një redaktori, ai humbi.
Për më keq, më humbi edhe
mua kopja tjetër”.

Më kujtonte dikur. Viti
1967. Nën shembullin e rev-
olucionit famëkeq në Kinë,
edhe në Shqipëri nis i ashtu-
quajturi revolucionarizim i
vendit. Rifillon lufta e kla-
save, rishihen dhe
biografitë, sidomos të intele-
ktualëve me kahje perëndi-

more, rishihet dhe biografia
ime: babai i pushkatuar, unë
vetë i burgosur. Kështu nga
bojaxhi, katandisem të
punoj në llaç, madje duke
pritur tërë ankth, se mos një
ditë të afërt të internohem
me tërë familjen. Çuditërisht
kjo nuk ndodh. Sigurimi
nuk arriti deri aty.

Më pas, përsëri në bisedë
me të, ra fjala për konkur-
set letrare që organizo-
heshin aso kohe dhe që, siç
ndodhte jo rrallë, fituesit e
tyre shpalleshin me taraf.
Buzëqeshi dhe zuri të thosh-
te: “Më 1944 u organizua një
konkurs, për të shpallur
tregimin më të mirë, ku
morën pjesë shkrimtarë në
zë të asaj kohe. Por, sipas
rregullores së jurisë, autori
nuk duhej të vinte emrin e
tij poshtë tregimit, i cili  fu-
tej në një zarf që i dorëzohej
noterit të emëruar për këtë
punë. Ai vinte mbi zarf num-
rin e radhës. Pastaj në një
listë shënonte titujt e tregi-
meve, numrat e tyre dhe
emrat e autorëve përkatës,
të cilën e fuste në një zarf
tjetër, të dyllosur.

Kështu anëtarët e jurisë
shqyrtuan tregimet, pa di-

tregime “Jeta lakuriq” të
Pirandelos , botuar më 1963,
që pati jehonë edhe për nive-
lin e lartë të gjuhës së tij,
Mustafai më tregoi se kish-
te në dorëshkrim vepra të
tjera të përkthyera, ndër të
cilat vëllimin me përralla të
famshme orientale “Një mijë
e një net” dhe romanin me
motive vetë jetëshkrimore
“Muzgu i bregut tjetër”. Kjo
ndodhi në verë të vitit 1984.
E lexova me shumë kuresh-
tje. Personazh kryesor ish-
te një nga studentët sh-
qiptarë dhe e dashura e tij,
bija e një industrialisti të
madh italian në vitet 1943-44.
Në kushtet tragjike të
Luftës së Dytë Botërore e
dashura kërkon që ata të

“GREMINA E DASHURISE”
Një nga fatkeqësitë e Greblleshit…

Kujtime nga Skifter Këlliçi

arratisen në Zvicër, por ai
vendos të kthehet në Sh-
qipëri. Siç i kishte ndodhur
vetë Greblleshit, i cili e kish-
te urryer fashizmin dhe
kishte dalë në demonstrata
kundër tij, që më 1939. Por
ajo vepër, ishte shkruar larg
parimeve të realizmit social-
ist, ku asgjëkund nuk për-
mendej fjala “komunist”.
Ndaj vështirë se mund të
botohej. Kësodore, i bëra
disa sugjerime të kësaj naty-
re. Iu vu punës.

 E çuditshme, brenda tri
javësh ai e ripunoi romanin,
pra e ktheu siç e kërkonte
koha. Mirëpo nuk e dërgoi
për botim. E shoqja e tij,
Rushi, më shpjegoi më pas
se atij i vinte rëndë të ma
thoshte mua, se nuk mund
të pajtohej me ato kërkesa,
kështu që më mirë romani
të mbetej në sirtar. Dhe kësh-
tu u bë.

Në fillim të vitit 1986 Mus-
tafai zuri të ankohej për
dhembje trupore. Kur një
ditë shkoi në ambulancë,
mjekja i tha vrazhdë të vinte
të nesërmen, sepse orari i
vizitave kishte mbaruar. Por
kur pa atë burrë të gjatë dhe
të fisëm, t’i fliste me butësi,
e vizitoi. Dhe kur dëgjoi edhe
emrin dhe mbiemrin e tij,
briti tërë gaz: “Gremina e
dashurisë”!? Pas më shumë

se 40 vjetësh nga botimi, kjo
vepër, ndonëse erotiko-sho-
qërore, dëshmi e fatit tragjik
të dy të rinjve që nuk mund
të bashkohen, ngjallte
dëshirë për t’u lexuar edhe
nga breza të tjerë.

 E vizitoja shpesh Musta-
fain në shtëpi, por shihja se
gjendja e tij shëndetësore po
keqësohej. Vuante nga os-
teoporoza. Dhe ja papritur
erdhi vdekja. Në moshën 64-
vjeçare. Kur takova Rushin,
ajo me lot në sy më tha: “U
shua, ulur në divan, pranë
ballkonit, me një libër në
dorë. Fjalët e fundit që sh-
qiptoi, ishin: “Sa më ka mar-
rë malli për Eqrem Çabejn.
Sikur e parandiente që pas 6
vjetësh do të shkonte te miku
i tij aq i vyer”.

Pas shembjes së komu-
nizmit më 1992, botova roma-
nin “Kukuvajkat e me-
snatës”, që ishin sigurimë-
sat, të cilët me burgime në
orët e vona të mbrëmjeve na
kishin terrorizuar. Person-
azhi kryesor është Ylber Ger-
bi, (pra Greblleshi), trajtuar
dhe disa me disa ngjarjet e
jetës së tij, duke përfshirë
edhe burgimin dhe vuajtjet e
më pastajme, për të cilat sh-
krova në këto kujtime.

Edhe sot e ndjej veten kre-
nar se kam përjetësuar në
një vepër letrare.

tur se cilët ishin autorët dhe
shpallën fitues tregimin me
numër 5. Atëherë, së bash-
ku me noterin hapën zarfin,
ku ishte lista e autorëve të
tregimeve dhe numri i tyre
rendor. Doli se me numrin 5
ishte shënuar tregimi im.
Më përgëzuan të tërë, aq më
tepër që çmimi kishte vlerë
të madhe parash për atë
kohë, sa habiti dhe gëzoi dhe
familjarët e mi. Veçanërisht
babën, ish –oficer i lartë, që
kishte mbaruar studimet e
larta në Turqi dhe  ishte
tërhequr në pension më
1939.

Një herë tjetër, Mustafai
më rrëfeu për përkthimet e
tij nga italishtja dhe
frëngjishtja. Veç vëllimit me

Në foto:
Mustafa Greblleshi

Në foto:
Mustafa Greblleshi me familjen
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NGA GJERGJ FRASHËRI

Prerja e monedhës së
parë është në arke
ologji dëshmia sim
bolike më

domethënëse e fillesave të
botës së qytetëruar. Nga
pikëpamja stratigrafike
historike ajo shënon kapër-

Amaneti i Norbert JOKLIT,
ruajtur nga Eqrem Çabej

Fjala është për bibliotekën
albanologjike, që në njëfarë sensi, u bë

shkas për humbjen e jetës së Joklit të
madh në kampet e përqendrimit.

Studiuesi Alibali argumenton se ajo
duhet kthyer pikërisht aty ku ajo jetë e

dëshironte: në gjirin e popullit shqiptar.
Vetëm kësisoj ato libra do të rijetësohen

mirëfilli, duke nderuar
përjetësisht kujtimin e paharruar të

prof. Norbert Joklit.

EPIDAM/DYRRAH
– në fokusin e monedhës
dhe të aktivitetit bankar

Pa dyshim nëntoka e Durrësit
të sotëm, domethënë Epidami si
bërthama e qytetit dhe më tej
Dyrrahu i madh që e rrethonte
atë (Foto 1Foto 1Foto 1Foto 1Foto 1), ka qenë një ndër qyte-
tet e para të qytetërimit monetar
dhe të zhvillimit bankar jo vetëm
në viset e Ilirisë por edhe të Mes-
dheut. Sipas burimeve të shkru-
ara, administratorë dhe tregtarë
të civilizimit perandorak helen

rrjedhëse të veprimtarisë së saj,
si ato për depozitimin e parasë,
ato për marrjen dhe dhënien e
huasë (kreditit) dhe ndërtimi i
vetë bankave, është vepra që dal-
lon etapën e lashtësisë prehis-
torike të njerëzimit ndaj botës
antike arkaike – pra ndaj
qytetërimit përmes mjediseve ur-
bane.

cyellin prej bashkëjetesës
njerëzore në formën e vend-
banimit prehistorik, në atë
të themelimit së fundi të
mjedisit urban qytetar. Bota
e shkëmbimit vetëm mall për
mall (në trajtën e trombit)
evoluoi me shkëmbimin e
tyre konvencional përmes
parasë. Monedha - e sho-
qëruar me institucionet

nga Korkyra dhe Korinthi erdhën
dhe u vendosën pranë Epidamit të
vjetër të qytetit në vitin 627 para
Kr. për të themeluar dhe unifikuar
komunikimin qytetar mesdhetar.

Banorët e ardhur helenë bash-
kë me banorët vendas ilirë – në
mirëkuptim me aristokracinë e qy-
tetit (Epidamët) – ndërtuan një të
ashtuquajtur Emporion – një port
për tregtimin e mallrave, i cili i solli

qytetit gjatë shek. 6 dhe të 5 para
Kr. një lulëzim të madh. Këtë e
ndihmoi pozicioni gjeografik që
kishte Epidam/Dyrrah midis Ga-
dishullit Italik dhe atij Ballkan-

ik, si pikënisja e Via Egnatia-s, e cila
si vazhdimi i Via Appia-s lidhte De-
tin Adriatik me Propontis (Byzan-
tium) dhe me Detin Egje.

Fotoja e Joklit është dhuruar bujarisht nga botuesja Brikena Çabej, e bija e
Eqrem Çabejt, e cila ka bërë me dije se i ati e mbajti atë për të gjithë jetën në
kornizë te kryet e shtratit. Kjo foto, që po e botojmë në ballinën e “Milosao”, do
të përfshihet në librin e Joklit: “Studime përmbi etimologjinë dhe fjalëformim-
in e shqipes”, përkthyer nga Eqrem Çabej në mesin e shekullit XX, pra rreth
60-70 vjet më parë. Që do të hyjë në shtyp këto ditë nga Botimet “Çabej”.
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Kjo histori është e rrallë dhe i takon asaj që ka mbetur nga një prej albanologëve më të shquar austriakë, Norbet Jokl.
Një mëngjez marsi 1942 profesori i shquar arrestohet nga Gestapo. Jokli do të eliminohej dy muaj më vonë në kampin
e shfarosjes në Maly Trostenets në Bjellorusi. Në atmosferën e zymtë dhe gati të pashpresë të asaj kohe të zezë, Jokli do
t’i përcillte një mikut të vet një amanet: “Nëse më ndodh gjë, librat dhe arkivën time ia dhuroj popullit shqiptar”. Me
t’u kthyer në Itali, miku i tij Tagliavini ia kumtoi Çabejit, nxënësit të profesorit, mesazhin e mikut të përbashkët...

NGA AGRON ALIBALI*

Në vjeshtën e vitit 1943,
në mes të Luftës II
Botërore, një grup stu
diuesish të Univer-

sitetit të Harvardit përgatiti një
skedë për profesorin e njohur
Norbert Jokl.
Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara
kishin themeluar Zyrën e Shërbi-
meve Strategjike (OSS),
pararendëse e CIA-s, mëndjet më
të ndritura të botës akademike
amerikane ishin ftuar të ndihmo-
nin. Pjesë e kësaj përpjekjeje ishte
edhe nisma American Defense,
Harvard Group, e përbërë nga pro-
fesorë të atij universiteti të shquar,
e ngritur mbi baza kryesisht vull-
netare qysh më 1940.

1. Skeda1. Skeda1. Skeda1. Skeda1. Skeda
biobiobiobiobiogggggrafikrafikrafikrafikrafike e Je e Je e Je e Je e Joklitoklitoklitoklitoklit

Një ndër qëllimet ishte hartimi i
listave të njerëzve të shquar të sh-
kencës, të rrezikuar nga zezona
naziste edhe për shkak të pre-
jardhjes së tyre hebreje. Ndër ta
ishte edhe Norbert Jokli.
Skeda për Joklin -  e shkruar në
kohën e tashme gramatikore - ish-
te përmbledhje biografike e jetës
dhe karrierës së tij. Aty theksohej
se Jokli ishte një nga ekspertët më
të shquar në fushë të gjuhëve indo-
gjermane dhe sllave; ai ishte "au-
tor i një fjalori ende të pabotuar
në gjuhën shqipe", si dhe linguist
me famë botërore e profesor i
filologjisë, deri sa u përjashtua nga
nazistët në mars 1938.
Skeda e OSS mbante datën 5 nën-
tor 1943. Shtohet aty edhe kjo e
dhënë për Joklin: "Punësimi i
tashëm i panjohur; adresa e mund-
shme Vjena". Mirëpo, mjerisht,
Prof. Jokli kishte humbur jetën
mëse një vit më parë. Dhe ameri-
kanët ende nuk e kishin mësuar
fatin e tij të zi.

2. Beteja për2. Beteja për2. Beteja për2. Beteja për2. Beteja për
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E pra përpjekjet nga elita sh-
qiptare për shpëtimin e Joklit kish-
in qenë të hershme dhe të
shumëfishta. Ato ishin nisur në
SHBA qysh në vitin 1938. "Sed frus-
tra", [nga latinishta, "por më kot"]
do t'i shkruante Konica Nolit me
hidhërim kur përpjekja e parë e
tyre kishte dështuar. Dy vjet më
vonë të dy i kishin kërkuar Kon-
sullatës Italiane në Nju Jork që të
ndërhynte tek autoritetet naziste
në Austri "për të ndihmuar Profe-
sorin Jokl".
Ndërkohë Jokli ishte pushuar nga
puna në Universitetin e Vjenës.
Keqësimi i situatës, i kishte nxitur
edhe Carlo Tagliavinin dhe Eqrem
Çabej, miq dhe kolegët të ngushtë
në Itali, të vazhdonin ethshëm për-
pjekjet për shpëtimin e tij. Ato ar-

ritën kulmin me aktin institucio-
nal të qeverisë kolaboracioniste të
Mustafa Krujës, vendimin Nr. II28,
datë 3 shtatorit 1941, ku Joklit i
ofrohej punësim në Shqipëri si "or-
ganizatuer i bibliotekave të Sh-
qipërisë me rrogë mujore prej fr
shq 600 (gjashtëqind)". Letra zyr-
tare i lutej profesorit të shquar që
"posa ta merrte këtë shkresë, të
kryente formalitetet e udhëtimit
dhe të nisej sa ma parë për në Ti-
ranë".
Sipas dëshmisë së Hito Sadikut,
nismëtar i përpjekeve vigane për
shpëtimin e Joklit ishte Fan S.
Noli, dora vetë.  "E vërteta është - i
shkruante ai Nolit më 1946 - se, nga
interesimi Juaj, njerëzit që ishin
ahera në fuqi, muar vendimin duke
emëruar Profesorin Jokl si drejtor
biblioteke.." [Letër e Hito Sadik për
Nolin, Nr. 149, Bari dt. 30.01.1946,
N. Jorgaqi, Letërkëmbimi i Fan
Nolit,
Erik, Tiranë, 2013, f. 264]. Kurse

shkresa përkatëse e Koliqit përm-
ban edhe një element të pashem-
bullt: kontrata e ofruar hynte në
fuqi tre muaj para datës së vendim-
it. Mesazhi për Joklin, pra, ishte i
qartë: "Hajde sa më parë në Sh-
qipëri. Për të tjerat mendojmë ne.
Nëse ke vështirësi financiare,
paradhënien e ke të garantuar."
Sikurse e kemi shprehur
tjetërkund, përjekjet për
shpëtimin e jetës së Joklit ishin më
shumë se gjest fisnik e humanitar
ndaj një studiuesi të shquar dhe
miku të ngushtë e të kahershëm
të shqiptarëve. Ato mbështeteshin
në thelb tek ndorja, apo instituti i
lashtë i së drejtës dokësore sh-
qiptare që garantonte jetën dhe
sigurinë e personit në rrezik. Risi-
ja këtu ishte se ndorja bashkonte
përpjekjet e miqve të Joklit në dy
kontinente e katër kryeqytete, dhe
se ai institut i çmuar, madje, ngri-
hej përmbi rrafshin e jus non scrip-
tum (së drejtës së pashkruar).
Ndorja tashmë përcillej jo vetëm
si institut i së drejtës dokësore, por
edhe si akt juridik i së drejtës pozi-
tive shqiptare.

3. Një jetë për3. Një jetë për3. Një jetë për3. Një jetë për3. Një jetë për
librat...librat...librat...librat...librat...

-Në përkujtim të 75-vjetorit të humbjes -

Amaneti i papërmbushur
i prof. Norbert Joklit

Ndërkaq prof. Çabej në Romë po
përpiqej "të zinte një odë" për të
pritur profesorin dhe mikun e tij
gjatë rrugës për Shqipëri. E
megjithatë, Jokli nuk u nis kurrë
për Tiranë. Përse vallë?
Shkaku i pashembullt lidhej me
librat! Profesor Jokli kishte ngri-
tur gjatë vitesh një bibliotekë
shumë të pasur, e cila madje kra-
hasohej me pasurinë bubliotekare
të një instituti të tërë kërkimor-
shkencor. E pra, ky shkencëtar i
madh nuk mund të shkonte në
Shqipëri pa bibliotekën dhe
arkivën. Jokli nuk mund të nda-
hej nga librat dhe letrat e tij.
Mjerisht, Dekani i Fakultetit të
Filozofisë të Universitetit të
Vjenës dhe Drejtori i Bibliotekës
Kombëtare të Austrisë ndërhynë
tek autoritetet naziste që Joklit
t'i ndalohej marrja e bibliotekës
me vete. Në pritje të vendimit për-
fundimtar, rreth shkurtit 1942
Prof. Joklin e vizitoi miku i tij,
Prof. Carlo Tagliavini. Në atmos-
ferën e zymtë dhe gati të pash-
presë të asaj kohe të zezë, Jokli
do t'i përcillte Tagliavinit: "nëse
më ndodh gjë, librat dhe arkivën
time ia dhuroj popullit shqiptar".
Me t'u kthyer në Itali, Tagliavini
ia kumtoi Çabejit mesazhin e
mikut të përbashkët.
Shpresa vdes e fundit. Megjithatë,
pak më vonë dëshira e Joklit u
shndërrua në amanet...Një
mëngjez marsi 1942 profesori i
shquar arrestohet nga Gestapo.
Jokli do të eliminohej dy muaj më
vonë në kampin e shfarosjes në
Maly Trostenets në Bjellorusi.
Nuk dimë që Jokli të kishte
trashëgimtarë. Sot Jokli nuk ka
as varr. Veprat, bIblioteka dhe
arkiva e tij janë monumenti i fun-
dit që na ka mbetur.
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Por ç'ndodhi me bibliotekën e

Ç’ndodhi me bibliotekën
e profesorit

Por ç’ndodhi me bibliotekën e Prof.
Norbert Joklit? Sipas faqes zyrtare
të Universitetit të Vjenës, fill pas
dërgimit në kampin e shfarosjes
Biblioteka e Joklit “u konfiskua dhe
u ‘arianizua’. Po atë vit, koleksioni
shumë i pasur iu dorëzua “në
huazim” Bibliotekës Kombëtare të
Austrisë. Kurse në vitin 1946 librat
dhe letrat u konfiskuan zyrtarisht,
duke u bërë pronë e saj.
Mirëpo Biblioteka e Joklit duhet të
vinte në Shqipëri, në përputhje me
amanetin e profesorit të madh. Jokli
ishte diplomuar së pari si jurist, dhe
e kishte të qartë rëndësinë e
dokumentit të shkruar. Pavarësisht
se provën testamentare ende nuk e
kemi gjetur, Hito Sadik përsëri na
jep një të dhënë shumë të çmuar:
“Kam dëgjuar - i shkruante ai Nolit
në letrën e sipërcituar- se Jokli, nj’a
pesë a gjashtë vjet më parë, pat
bërë një testament me anën e të
cilit bibliotekën e tij të pasur j’a fal
Shtetit shqipëtar, po bibliotekën më
pastaj j’a konfeskuan Gjermanët.”

Biblioteka e profesorit
Shkaku i pashembullt lidhej me librat! Profesor Jokli kishte ngritur
gjatë vitesh një bibliotekë shumë të pasur, e cila madje krahasohej
me pasurinë bibliotekare të një instituti të tërë kërkimor-shkencor. E
pra, ky shkencëtar i madh nuk mund të shkonte në Shqipëri pa
bibliotekën dhe arkivën. Jokli nuk mund të ndahej nga librat dhe
letrat e tij.
Mjerisht, Dekani i Fakultetit të Filozofisë të Universitetit të Vjenës
dhe Drejtori i Bibliotekës Kombëtare të Austrisë ndërhynë tek
autoritetet naziste që Joklit t’i ndalohej marrja e bibliotekës me vete.

Adolf HitlerTeksti i telegramit që Fan Noli i dërgoi Hitlerit

Norbert Jokl
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NGA EQREM ÇABEJ

Norbert Jokli lindi më 25 sh
kurt 1877 në Bzenec të
Moravisë jugore, në Çeko-

sllovakinë e sotme. Studjoi sëpari
drejtësi dhe shërbeu në Vjenë si
praktikant juridik me shërbim
gatitor për karierën e avokaturës.
Pas një kohe të shkurtër, duke nd-
jekur një prirje të tij të kahher-
shme, ai iu kthye degës së gjuhë-
sisë. Studjoi indoeuropianistikë të
krahasuar të P. Kretschmer, ro-
manistikë të G. Meyer-Lübke, gjer-
manistikë të R. Much dhe sllavis-
tikë të W. Vondrak e V. Jagic. I sh-
tyrë nga ky i fundit, Jokli që më
1907 iu përvesh studimit të shqipes.

Ky është përfaqësuesi gjer tani
i fundit në radhën Miklosich-
Gustav Meyer-Pedersen-Jokl, një
radhë dijetarësh, të cilët janë mar-
rë me gjuhën shqipe drejtpërdrejt
dhe vazhdimisht. Jokli në këtë
lëmë arriti një mjeshtëri të mad-
he, solli këtu një frymë të re në
gjerësi dhe në metodë, dhe zgjeroi
e thelloi qenësisht (esencialisht)
njohjen gjuhësore të shqipes. Me-
toda e tij del në shesh që me titul-
lin e së parës vepër më të madhe
albanistike “Studien zur albane-
sichen Etymologie und Wortbil-
dung”, (Studime mbi etimologjinë
dhe fjalëformimin e shqipes), me
të cilën u habilitua më 1911 në uni-
versitet të Vjenës: Etimologjia dhe
morfologjia janë qenësisht për-
pjekjet e gjurmimeve të tij në fushë
të leksikut të shqipes. Qëllimi i
kërkimeve të tij rreth historisë së
fjalëve është më fort ky, që të mos
mjaftohet vetëm me hetimin e
burimit etimologjik të një fjale, po
të japë një pamje sa më të plotë të
fjalës, të formimit dhe të historisë
së saj, ta ndjekë këtë fjalë në të
gjitha fazat e zhvillimit të saj. Në
pikëpamje stilistike kjo metodë
shfaqet në këtë, që Jokli një para-
qitjeje sistematike të thatë i
parapëlqen traktatin monografik.
Prandaj vlerat vetiake të veprave
të Joklit janë thellësia dhe pushti-
mi i objektit nga të gjitha anët. Një
vend me rëndësi në veprat e tij zë
dhe konsiderimi i elementeve të
kulturës materiale: Fjalët dhe sen-
det, drejtimin e gjuhësisë që shpal-
li për të parën herë Jakob Grimmi
dhe që themeloi kryesisht Rudolf
Meringer, domethënë që krahas
me fjalët të kihen parasysh edhe
sendet përkatëse, edhe këtë drejtim
e përvetësoi Jokli dhe e vuri në zba-
tim në lëmë të shqipes. Kjo vërehet
hap më hap si në artikujt e tij, si
sidomos në kryeveprën e tij të vitit
1923, e cila mban titullin “Kërkime
gjuhësore-kultur historike nga
fusha e gjuhës shqipe”. Me këtë

mënyrë veprat e tij kanë rëndësi
edhe përtej caqeve të linguistikës,
në lëmë të etnografisë shqiptare.
Materialin etnografik Jokli e ka
nxjerrë sidomos nga veprat e F.
Nopcsas, shumë herë edhe në bised-
ime private me këtë njohës të
shquar të kësaj disipline shken-
core.

Përsa i përket caktimit të kar-
akterit gjuhësor të shqipes, Jokli
është një pasardhës i Gustav Mey-
erit. Ky i pat shënuar kësaj gjuhe
vendin e një gjuhe satem (in-
doeuropiane lindore) me karakter
verior. Për periodën antike të sh-
qipes ka rëndësi fakti që Jokli – pas
hullisë sidomos të H. Pedersenit –
e uli pjesën që i bie latinishtes në
formim të leksikut të shqipes,
pjesë që Gustav Meyeri e bashkëko-

që pat rrahur G. Meyeri,
domethënë që shqipja ka lidhje të
ngushta sidomos me gjuhët bal-
tike, dhe që të parët e shqiptarëve,
duke zbritur nga vise më veriore,
ngulën në brigjet e Mesdheut.

Krahas me këto dy çështje: lidh-
jet e afërisë që ka shqipja me gju-
hët motra, djepi paraballkanik i
shqiptarëve, del dhe një pyetje e
tretë: shqipja nga cila gjuhë ball-
kanike jogreke e kohës së vjetër
ka dalë? Sikundër dihet, aty ka dy
teza, të cilat rrinë përkundrejt
njera tjetrës; njera, që është e ba-
zuar dhe historikisht e gjeografik-
isht, në shqipen sheh vazhdimin e
ilirishtes (Thunman, Diefenbach,
Fallmerayer, Hahn, Niebuhr, Ben-
fey, Miklosich, G. Meyer,
Kretschemer, Ribezzo e të tjerë),
tjetra (Hirt, Ëeigand, Ëhatmough,
Bariç e të tjerë), shqipen e ndan
prej ilirishtes dhe sheh në të bijën
e trakishtes, në këtë kjo tezë
mbështetet midis të tjerave edhe në
lidhjet e ngushta që kanë shqipja
me rumanishten. Në këtë kontro-
versë Jokli rreh një rrugë të tretë:
shqipja është e afërt si me ilirisht-

en si me trakishten. Një zgjidhje e
drejtë e këtij problemi, i cili ka
rëndësi për etnografinë e mbarë
gadishullit të Ballkanit, bëhet e
vështirë ngase ilirishtja me trak-
ishten shumë pak njihen. Në
themel teza e Joklit do të jetë e
drejtë, sepse gjurmë trake në Adri-
atik kish diktuar që më parë K.
Patschi; edhe Nopcsa kish shpre-
hur mendimin që ilirët ishin shtru-
ar si mbishtresë përmbi një nën-
shtresë trake. Prandaj do të kthe-
hemi te mendimi i Thunmannit
(1774), që në formimin e kombësisë
shqiptare kanë pasur pjesë edhe
trakët. Veçse, si mund të gjykojmë
sipas gjendjes historike e
gjeografike që na paraqitet, fondin
themelor të popullit shqiptar pas
gjase e përbëjnë ilirët.

Vepra gjuhësore e Norbert
Joklit, me gjithë se me zhdukjen
tragjike të tij mbeti e pambaruar,
paraqet diçka tërësore në vetvete;
tematika e saj është shumë më e
gjerë se ajo e paraardhësve të tij.
Në fushë të fonetikës, për periodën
parahistorike të shqipes, ai hapi
shtigje të reja në punë të apofonisë,
si edhe në reflekset e likuidave si-
labike. Në konsonantizëm ai vuri
re ndër të tjera reflektimin e sk-së
indoeuropiane edhe me ç në sh-
qipen në fjalë të tilla si çel, dhe pas-
qyrimin e grupit zd(h) indoeuropi-
an dhe dh, (th), në fjalë të tipit
gjeth. Në çështjen e guturaleve ai
mbrojti gjer në fund teorinë e Holg-
er Pedersenit, sipas së cilës shqip-
ja është e vetmja gjuhë indoeuro-
piane që ruan tri seri guturalesh
të dalluara njera nga tjetra gjer në
ditë të sotme. Nga perioda his-
torike e gjuhës ai ndoqi dif-
tongimin e zanores o në ua, ue në,
fjalë si krua, krue, duar duer nga
dorë, duke e gjurmuar atë në fazat
e ndryshme të zhvillimit të tij (ou
uo etj.), mbi dëshminë e dialekteve,
të dokumentave të vjetra të sh-
krimit dhe të marrëdhënieve të
shqipes me gjuhët fqinje të Ballkan-
it. Në punë të theksimit ai përcak-
toi rregullimin mekanik të thek-
sit në pajtim me parimin e thek-
simit të rrokjes parafundore. Në
morfologji ai vërejti përdorimin e
një kallëzorje të moçme si emërore,
sinkretizmin (përzjerjen) e rasave
dhe ndërrimin e gjinisë së emrit,
moshën mjaft të lashtë të nyjes së
sprasme, dhe dha sqarimin përfun-
dimtar të disa trajtave të përemrit
pronor, si juaj, juej e taj “tuaj” të
autorëve të vjetër të Veriut e të
ligjërimeve arbëreshe të Italisë. Në
sistemin foljor ai gjurmoi trajtat
e foljeve kauzative e denominative,
dhe ndër të tjera edhe historinë e
përhapjen e paskajores. Vrojtime

Prof. Norbert Joklit? Sipas
faqes zyrtare të Universitetit të
Vjenës, fill pas dërgimit në ka-
mpin e shfarosjes Biblioteka e
Joklit "u konfiskua dhe u 'ari-
anizua'. Po atë vit, koleksioni
shumë i pasur iu dorëzua "në
huazim" Bibliotekës Ko-
mbëtare të Austrisë. Kurse në
vitin 1946 librat dhe letrat u
konfiskuan zyrtarisht, duke u
bërë pronë e saj.
Mirëpo Biblioteka e Joklit du-
het të vinte në Shqipëri, në
pëputhje me amanetin e profe-
sorit të madh. Jokli ishte diplo-
muar së pari si jurist, dhe e
kishte të qartë rëndësinë e do-
kumentit të shkruar. Pavarê-
sisht se provën testamentare
ende nuk e kemi gjetur, Hito
Sadik përsëri na jep një të
dhënë shumë të çmuar: "Kam
dëgjuar - i shkruante ai Nolit
në letrën e sipërcituar - se Jok-
li, nj'a pesë a gjashtë vjet më
parë, pat bërë një testament me
anën e të cilit bibliotekën e tij
të pasur j'a fal Shtetit shqipëtar,
po bibliotekën më pastaj j'a
konfeskuan Gjermanët."
Natyrisht që i takonte institu-
cioneve zyrtare të shtetit sh-
qiptar që të interesoheshin e
të ndër merr nin hapat e
nevojshme. Për arsye të ndry-
shme kthimi u la pas dore për
një kohë të gjatë. Mirëpo, prof.
Çabej, miku, studenti dhe
dishepulli i Joklit, dikur bëri
diçka të pashembullt. Në një
fletë me format A4, Çabej për-
colli në letër dëshminë e
Tagliavinit për amanetin e
Joklit... Dhe kjo letër befas u
shndërrua në amanet të
amanetit.
Pas vdekjes së Çabejit ky do-
kument historik i mbeti famil-
jes. Ajo dëshmi ishte thirrje,
në mos sfidë, për brezat
pasardhës që të bënin diçka.
Me qëllim nxitjen e institu-
cioneve zyrtare që të angazho-
heshin për sjelljen e bib-
liotekës së Joklit në Shqipëri,
e bija e Prof. Çabejit ndërmor-
ri hapin e parë thelbësor në
këtë drejtim. Në prill 2008, me
rastin e Ditës Botërore të Lib-
rit, Brikena Çabej ia dhuroi me
fisnikëri të rrallë amanetin e
amanetit Bibliotekës Ko-
mbëtare të Shqipërisë.
Hapi i dytë dhe më i fundit për
njëmendësimin e amanetit të
Prof. Joklit u ndërmorr mars-
in e këtij viti nga një grup sh-
tetasish amerikanë me pre-
jardhje hebraike dhe sh-
qiptare. Nisma private dhe e
pavarur, për të cilën mund të
flasim tjetër herë, mbështetet
tek Marrëveshja midis SHBA-
së dhe Shqipërisë për
Mbrojtjen dhe Ruajtjen e Disa
Objekteve të Trashëgimisë
Kulturore, e 12 korrikut 2004.
Kuptohet se rruga është e gjatë
dhe aspak e lehtë. Megjithatë,
përpjekjet e nisura nuk do të
reshtin deri sa dëshira e fun-
dit e Norbert Joklit të realizo-
het. Ajo bibliotekë, që në një-
farë sensi, u bë shkas për hum-
bjen e jetës së Joklit të madh,
duhet kthyer pikërisht aty ku
ajo jetë e dëshironte: në gjirin
e popullit shqiptar. Vetëm kë-
sisoj ato libra do të rijetësohen
mirëfilli, duke nderuar kësisoj
përjetësisht kujtimin pahar-
ruar të prof. Norbert Jokl.

* A* A* A* A* Autor i librit "Futor i librit "Futor i librit "Futor i librit "Futor i librit "Faik Kaik Kaik Kaik Kaik Konica -onica -onica -onica -onica -
Dritëhijet e një diplomati",Dritëhijet e një diplomati",Dritëhijet e një diplomati",Dritëhijet e një diplomati",Dritëhijet e një diplomati",
Tiranë, 2016Tiranë, 2016Tiranë, 2016Tiranë, 2016Tiranë, 2016

Ja si e përshkruan dijetari ynë i madh, Çabej: Albanalogu i madh mjerisht është
zhdukur nga rrethi ynë. I përndjekur nga regjimi nazist për idetë e tij demokratike,
ky, siç duket, u zhduk në maj të vitit 1942 prej këtij regjimi, në Vjenë, veçse hollësitë
e vdekjes së tij nuk dihen. Me këtë dijetar albanistika humbet një përfaqësues të
madh, atë që e pat zgjedhur studimin e shqipes për mision të jetës së tij.A

ALBANOLOGJI

Homazh për albanistin
e madh Norbert Jokli
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Shënim i Brikena Çabejt (botuese)
Ky artikull është përkthimi në shqip, i shkurtuar, i fjalës së mbajtur nga prof.
Eqrem Çabej në Kolokiumin e Universitetit të Innsbruck-ut në Austri, në vitin
1972, organizuar me atë rast (30-vjetori i  vdekjes së Joklit) nga i ndjeri Prof.
Hermann Ölberg. Ky aktivitet ka qenë një nga konferencat më të mëdha e më
të rëndësishme albanologjike zhvilluar ndonjëherë jashtë kufijve të Sh-
qipërisë. Ölbergu ka qenë koleg dhe mik i dashur i Çabejt, por më i ri se ai në
moshë. U nda nga jeta dimrin që shkoi, në moshë të shtyrë, i verbër por me
mendjen e kthjellët. (Në facebook qarkullon një intervistë e gjatë me të nga
Albert Ramaj, shqiptar që jeton në Zvicer apo në Austri, i cili i vajti dhe e
takoi në shtëpi. Në këtë intervistë ai ka folur shumë për shqiptarët që kish
njohur, për udhëtimet në Shqipëri i ftuar nga Akademia, dhe ka përmendur me
emër informatorët që e spiunonin atë dhe Çabejn!)
Njohësi i shqipes dhe studiuesi i saj, Prof. Ölbergu ka bërë shumë për
albanologjinë, por ne pak e kemi nderuar.
Do të vijë dita besoj kur ky vend t'ia shpërblejë moralisht. Shpresoj se
Instituti "Çabej" do të nisë së shpejti të nderojë figura si ai me rastin e
veprimtarive shkencore që do të zhvillojë.

hasit e tij e kishin çmuar tepër lart.
Po më anë tjetër bash Jokli është
ai që ka zbuluar huazime latine të
pavëna re më parë në gjuhën sh-
qipe, si për shembëll edhe në të
drejtën zakonore të Shqipërisë së
Veriut, në Kanun të Lekë Duk-
agjinit, si edhe në fushë të toponi-
misë. Në çështjen e lidhjeve
t’afërisë së shqipes me gjuhët in-
doeuropiane motra, dijetari ynë e
ka vërtetuar edhe thelluar rrugën

Norbert Jokl
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A
ARKEOLOGJI

NGA GJERGJ FRASHËRI
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Pikërisht në gjysmën e
dytë të shek. 6 para Kr.
Epidam i përkiste
njërit prej qyteteve më

të pasur, i cili kishte depozitu-
ar një thesar në Olimpia (FotoFotoFotoFotoFoto
22222). Të tilla ndërtesa tempullore
i përkushtoheshin dhe pagëzo-
heshin në mirënjohje të perën-
dive. Në brendinë e tyre në këtë
kohë, nuk ruhej flori dhe të
tjera pasuri provokuese, por
dhurata shugurimi (bekimi) si
statuja, portrete skuptorike të
çmueshme, stoli apo armë të
rrëmbyera dhe pajisje armat-
urash të ekspozuara, të cilat i
jepnin vizitorit të Ndërtesës së
Shenjtë, idenë e fuqisë së qy-
tetit përkatës në krahasim me
atë qyteteve të tjera. Mbi bazën
e terakotave arkitektonike të
zbuluara, Thesari i Epidamëve
në Olimp është datuar nga arke-
ologët përpara vitit 530 para Kr.

Si kudo edhe në Epidam/
Dyrrah monedhat e para er-
dhën pikërisht nga qendrat e
perandorisë helene. Bashkë me
ato erdhën edhe konceptet e
ngritjes së institucionit të tem-
pullit me funksionet e depoziti-
mit të pasurisë së qytetarëve
dhe mundësimit të huadhënies.

Ndërmjet të huajve të
ardhur nga deti apo nga via
Egnatia dhe banorëve të qytetit
antik Epidam/Dyrrah ka pasur
marrëdhënie të pandërprera.
Përveç  gjetjeve arkeologjike
këtë e përmend edhe Claudius
Aelianus në shek. 2 mbas Kr.,
që Epidamët i patën dhënë në
kohën e Kolonisë Helene çdo të
huaji të drejtën për të qëndru-
ar në qytet. Në këtë qytet liman
të madh dhe të gjallë detarësh
dhe tregtarësh - qendra më e
rëndësishme tranzite midis Ital-
isë dhe Ballkanit, qëndronin
për të jetuar pranë ilirëve dhe
kolonistëve nga Korinthi dhe
Korkyra, madje banorë me pre-
jardhje nga më të ndryshme nga
e gjithë hapësira mesdhetare.

Tashmë është hulumtuar, se
nga shek. VI-V para Kr. në qyte-
tet-shtete të Heliadës krahas
tempujve si banka religjioze,
dhe atyre private,  ishin ngri-
tur me iniciativën e grupimeve
të tregtarëve, edhe institucio-
net bankare administrative
(publike), së bashku me atë të
kreditit dhe të kamatës. Nuk ka
pse qytetet-shtete ilire si Dur-
rësi apo Apolonia të kenë nd-
jekur rrugë tjetër. Dihet gjith-
ashtu, se në portet tregtare dhe
në skelat e ringarkimit të mall-
rave të Mesdheut, të cilat pris-
nin vetë monedha, pati brenda
epokës helenistike, banka pub-
like (të qytetit) dhe banka pri-
vate. Këto të fundit morën zh-
villim prej veprimtarisë së sh-

këmbimit të parave të tregtarëve
dhe afaristëve, të cilët për biznes-
in e tyre kishin nevojë për mon-
edhën vendase.

Paralel me ato, në qendrat treg-
tare si Epidam/Dyrrah luajtën rol
të spikatur edhe bankat e tem-
pujve, për depozitimin dhe rua-
jtjen e sendeve të tejet të çmuara
dhe shuma të mëdha të hollash, të
cilat konsideroheshin aty të pa-
prekshme. Këto  banka nuk ishin
aktive në biznesin tregtar. Ato për-
doreshin nga bankat private të
angazhuara në tregti, për të de-
pozituar shuma të mëdha parash
të fituara. Funksioni i tempullit
si ndërtesë banke nuk buron nga
interesi i tyre primar për të qenë
sipërmarrje parash, por i përgjig-
jet konceptit të paprekshmërisë të
gjithçkaje, që një Ndërtesë e Shen-
jtë zotëron, dhe ka marrë përsipër
të ruajë. Tempujt ekonomizonin
vetveten nga paratë që ishin de-
pozituar aty, duke i mohuar vetes
përfitimin nga interesat.

Burimet e shkruara antike për-
mendin për ekzistencën e disa tem-
pujve në qytetin  Epidam/Dyrrah.
Por ato nuk janë lokalizuar. Mbi
bankat dhe tempujt arkaikë dhe
antikë në Dyrrah, arkeologët dinë
sot ende shumë pak. Deri tani janë
gjetur vetëm disa tempuj extra-
urbane. Raportohet se, brenda
tyre janë gjetur sasi e madhe më
figura përkushtimore (votivo)
(FFFFFoto 3oto 3oto 3oto 3oto 3). Vetëm për një sanktuar
periurban mbi Kodrën Daute për-

menden edhe një sasi e mëdha
monedhash bronxi.

Në periudhën romake numri i
bankave private në Dyrrah arriti
pikën kulmore. Banka të tilla të
vogla u ngritën deri në rrethinat
e qytetit. Dëshmi për një „Bankë”
të tillë private të vogël dëshmon
një gjetje arkeologjike e veçantë
nga Nekropoli romak i Dyrrahut,
e cila deri më sot sipas dijenive të
mija mjerisht nuk është publikuar
(Foto 4Foto 4Foto 4Foto 4Foto 4).

Sipas një njoftimi në WEB-Site
e Römisch-Germanischen-Zen-
tralmuseum in Mainz të Gjerman-
isë, në Nekropolin romak të Dur-
rësit u gjet para disa vjetësh në
themelin e një varri gruaje të shek.
2 mbas Kr., një urnë prej qelqi e
ruajtur plotësisht. Urna e mbush-
ur me lëng kishte brenda disa
tabelëza të prera nga brirët e fild-
ishta të elefantit. Këto tabelëza ish-
in patinuar me dyllë, të cilat
nëpërmjet një gjilpëre ishin
gërvishtur me shënime. Pas res-
taurimit u bë e mundur të lexo-
heshin pjesë nga përmbajtja së
çfarë ishte shkruar në ato tabelë-
za. Ato kishin shërbyer si fletët e
një fletoreje kreditesh, ku ishin
regjistruar huatë e debitorëve të
ndryshëm, me emrin e debitorit,
data e skadimit  të huasë (muaji
dhe dita) dhe shuma e huasë e për-
llogaritur në monedhë argjendi.
Një objekt i tillë arkeologjik nuk
është ndeshur deri më sot në Eu-
ropë.

të reja i detyrohen atij edhe në
lëmë të fjalëformimit, ndër të tjera
në gjurmim të kolektivave e të de-
minutivave, e në mënyrë të
veçantë në hetimin e kompozitave
të gjuhës popullore e letrare. Sin-
taksës nuk i është kushtuar ndon-
jë punim i veçantë, po vrojtime mbi
dukuri të ndryshme të kësaj fushe
gjinden gjithandej në punimet e
tij.

Në veprën e këtij dijetari ven-
din e parë ndërkaq, si u tha, e zë
historia e fjalëve dhe etimologjia.
Në kundërshtim parimor me dijen
e përparme, e cila e pat trajtuar
visarin leksikor të shqipes më fort
nga ana e huazimeve, të marra
prej gjuhësh të tjera, ai gjatë gjithë
veprimtarisë shkencore të tij ësh-
të përpjekur ta rrokë këtë gjuhë
së brendshmi. Shihet kështu që në
studimet e tij, leksikut të
trashëguar të kësaj gjuhe i përket
një vend më i rëndësishëm se ele-
mentit të huazuar, me gjithë se për
hir të së vërtetës do thënë se ai
edhe kësaj pjese të visarit leksikor
i kushtoi vëmendjen e duhur. Në
gjurmimin etimologjik të fjalëve
ai zhvilloi me kohë dhe një metodë
kërkimi të veten, në pajtim me
kushtet e veçanta të shqipes.
Pikësëpari ai gjurmoi e solli për
krahasim gjithë format e fjalës që
çojnë peshë në punë të historisë
së saj. Përveç kësaj ai kreu një
analizë të thelluar të strukturës
morfologjike të fjalëve që studjoi,
një tipar metode që mund të thu-
het se është karakteristik për
punën e këtij dijetari. Afrimi i të
dhënave etnografike dhe të kul-
turës materiale në gjurmimin gju-
hësor, ndjekja e drejtimit shken-
cor “Fjalët dhe sendet”, u përmend
dhe më sipër.

Interesat shkencore të Norbert
Joklit ndërkaq nuk u drejtuan
vetëm nga historia e lashtë e gju-
hës shqipe. Ai i kushtoi vëmendje
edhe zhvillimit të mëpastajmë të
saj, si gjuhë e shkrimit dhe e liter-
aturës. Në artikullin “Një studim
përreth librit të Buzukut” të vitit
1930 ai gjurmoi rrethanat his-
torike në të cilat u hartua vepra,
nga sa dihet, e para e literaturës
shqiptare, dhe elementet e alfa-
betit që përdori autori i saj. Në një
punim të hapët të vitit 1925 ai mori
e studjoi veprën e Naim Frashërit
kryesisht nga pikëpamja e pasur-
imit të gjuhës letrare nga ana e
tij, më një anë duke hedhur poeti
në përdorim të shkrimit fjalë të
ligjërimit popullor, më anë tjetër
duke krijuar fjalë të sferës mendi-
more e të kulturës me anë përk-
thimesh, kalkesh nga gjuhë të hua-
ja, në radhë të parë prej frengjish-
tes. Dijetari ynë pati lidhje të pan-
dërprera edhe me shkrimtarët, ar-
simtarët e të tjerë intelektualë sh-
qiptarë të kohës së tij, jo më në fund
dhe me studentët shqiptarë të asaj
kohe në Austri, të cilët të gjithë pa-
suruan njohuritë e tij rreth visarit
leksikor të shqipes dhe të dialekteve
të saj. Nga fusha dialektore do për-
mendur një punim i tij rreth
ligjërimit të Rapshishtit në rrethet
e Gostivarit, punim që, me sa duket,
mjerisht do t’u ketë bjerrë.

Sikundër po shihet nga kjo skicë,
Jokli është përpjekur ta pushtojë
problemin e shqipes në tërësi dhe
në të gjithë aspektet e tij. Prej këtij
problemi ne prekëm këtu disa anë
më fort të natyrës historike. E njëj-
ta gjë duhet thënë edhe për anën
gjeografike të kësaj çështje, sepse
mënyra historike dhe gjeografike e

vështrimit të problemit janë të thu-
rura ngushtë me njera tjetrën: Jok-
li historinë e gjuhës shqipe me çësh-
tjet fonetike dhe leksikore të sajat,
nuk e ka studjuar në një mënyrë të
njëanshme e të izoluar, duke u kufi-
zuar brenda caqeve të shqipes, po e
ka trajtuar duke pasur përhera
parasysh edhe gjendjen si na para-
qitet te gjuhët që janë fqinje me sh-
qipen. Marrëdhëniet e shqipes me
gjuhët e tjera të Ballkanit janë një
anë me rëndësi në metodën
Jokliane; përhera në të mbahet
parasysh ç’ka marrë hua shqipja
prej greqishtes (greqishtja e vjetër,
e mesmja, e reja), prej serbokroat-
ishtes, bullgarishtes e rumanishtës,
dhe më anë tjetër ç’u ka dhënë kjo
atyre gjuhëve dhe dialekteve të tyre.
kështu gjurmimet e tij nuk i përka-
sin vetëm albanistikës; ato marrin
karakterin e një vështrimi panball-
kanik, në kuptimin e Kristian Sand-
feldit dhe në një farë vështrimi edhe
të Gustav Meyerit.

Në pikëpamje bibliografike do
përmendur këtu “Vjetari in-
doeuropjan” (Indogermanisches
Jahrbuch), ku Jokli ka redaktuar
vit për vit pjesën që referon përmbi
botimet e reja të albanistikës Sek-
sioni VII, që nga volumi IV, 1917 e
gjer te XXIV, 1940. Duke marrë ai
qëndrim me vërejtje të shkurtëra e
shpeshherë edhe mjaft të shtjella,
ndaj tezave të ndryshme të di-
jetarëve të tjerë, kjo punë bib-
liografike mund të themi se na
paraqet gjendjen e albanistikës të
këtyre dhjetë vjetëve të fundit gjer
në vitin 1938.

Albanalogu i madh mjerisht ësh-
të zhdukur nga rrethi ynë. I përnd-
jekur nga regjimi nazist për idetë e
tij demokratike, ky, siç duket, u zh-
duk në maj të vitit 1942 prej këtij
regjimi, në Vjenë, veçse hollësitë e
vdekjes së tij nuk dihen. Me këtë
dijetar albanistika humbet një për-
faqësues të madh, atë që e pat
zgjedhur studimin e shqipes për
mision të jetës së tij. Përtej caqeve
të dijes, edhe populli shqiptar hum-
bet një burrë, i cili, duke rrahur me
frymë objektive ravën shkencore, u
bë njëkohësisht dhe indirekt një
mbrojtës i të drejtave tona naciona-
le. Mjerisht, si u tha, puna e këtij
dijetari të shquar mbeti e pakryer.
Sidomos nuk u krye dot vepra që
do të kishte qenë kurorëzimi i
punës së jetës së tij: Fjalori eti-
mologjik i shqipes dhe gramatika
krahasimtare e kësaj gjuhe. Në
këtë vepër të madhe Jokli ka punu-
ar vazhdimisht; nuk dimë gjer ku
ka arritur sa ishte gjallë. Disa
dorëshkrime të tij gjinden në bib-
liotekën Nacionale të Vjenës, ndër
to mbase dhe dorëshkrimi i Fjalo-
rit etimologjik, ose ndonjë pjesë e
tij a e skedave përkatëse.

(Botuar së pari në gazetën(Botuar së pari në gazetën(Botuar së pari në gazetën(Botuar së pari në gazetën(Botuar së pari në gazetën
“Mësuesi”, 25 tetor 1972.)“Mësuesi”, 25 tetor 1972.)“Mësuesi”, 25 tetor 1972.)“Mësuesi”, 25 tetor 1972.)“Mësuesi”, 25 tetor 1972.)

Artikulli i “Mësuesit” ështëArtikulli i “Mësuesit” ështëArtikulli i “Mësuesit” ështëArtikulli i “Mësuesit” ështëArtikulli i “Mësuesit” është
mundësuar dhe lejuar falë bash-mundësuar dhe lejuar falë bash-mundësuar dhe lejuar falë bash-mundësuar dhe lejuar falë bash-mundësuar dhe lejuar falë bash-
këpunimit të Milosao me Brikenakëpunimit të Milosao me Brikenakëpunimit të Milosao me Brikenakëpunimit të Milosao me Brikenakëpunimit të Milosao me Brikena
Çabejn, të bijën e profesor Çabejt.Çabejn, të bijën e profesor Çabejt.Çabejn, të bijën e profesor Çabejt.Çabejn, të bijën e profesor Çabejt.Çabejn, të bijën e profesor Çabejt.

Fokusi i veprës së tij
Në veprën e këtij dijetari vendin e
parë ndërkaq, si u tha, e zë
historia e fjalëve dhe etimologjia.
Në kundërshtim parimor me dijen
e përparme, e cila e pat trajtuar
visarin leksikor të shqipes më
fort nga ana e huazimeve, të
marra prej gjuhësh të tjera, ai
gjatë gjithë veprimtarisë shken-
core të tij është përpjekur ta rrokë
këtë gjuhë së brendshmi.
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Foto 1 Foto 1 Foto 1 Foto 1 Foto 1 (Nga libri Gj. Frashëri, “Illyrisches Dyrrah
(Dyrrahu ilir)”, fq. 725, fig. 509).

Foto 2
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Më datat 14-15qershor 2017 në Selinë qëndrore të Bankës së Shqipërisë u zhvillua e Para Konferencë e Muzeut të Bankës së Shqipërisë. Prof.
Gjergj Frashëri, arkeolog dhe historian, ishte një ndër të ftuarit e kësaj konference, i cili mbajti edhe një kumtesë me titull “Epidam/Dyrrah – në
fokusin e parasë dhe të aktivetit bankar në Antike”. Kumtesa është një përmbledhje e rezultateve të kërkimeve të tij studimore mbi origjinën e mon-
edhave të para autonome të qytetit antik Epidam/Dyrrah në shek 5-1 para Kr. si dhe monedhat që qytetarët e këtij qyteti kanë përdorur gjatë një
mijë vjetëve të periudhës antike (shek. 5 para Kr-shek. 4 pas Kr.). Ky studim është pjesë e librit shkencor voluminoz që Frashëri botoi vitin e kaluar
me titull “Illyrisches Dyrrah” (Dyrrahu ilir) në gjuhën gjermane (me përmbledhje të zgjeruar në anglisht dhe në shqip). Ky aspekt studimor vazh-
don të trajtohet edhe në volumin e dytë të librit të tij mbi qytetin antik të Durrësit.

***

Historia e monedhës metalike
në Epidam/Dyrrah është nga më
të hershmet në Iliri. Por kur ky
qytet tregtar i fuqishëm fitoi pa-
varësinë politike që të priste mon-
edhat e veta autonome?

Çështja është ende në diskutim.
Studiuesit e vjetër të numizma-
tikës (Hasan Ceka, Aleksandra
Mano) qenë të mendimit, se mon-
edhat e para autonome Tridrah-
met dhe Stateret me shkurtimin
„Ä˜Ñ” – u prenë jo më vonë se viti

439 para Kr. Në publikimet e reja
mbi thesaret në Shqipëri vendoset
si koha e prerjes së monedhave
autonome diku në mesin e shek. 4
para Kr. Monedhat e para ishin
stateret e tipave korkyrë, të cilat
u prenë nga të dy kolonitë, Dyr-
rah dhe Apolonia, po kështu edhe
nga Mbreti ilir Monun. Të gjitha
këto monedha tregojnë në faqen e
përparme dhe të mbrapme të
njëjtat simbole – një lopë kokulur
me viçin e saj duke pirë, ndërsa
mbrapa një kuadrat me orna-
mente të stilizuara bimësh dhe

Epidam/Dyrrah – në fokusin e
monedhës dhe të aktivitetit bankar

Ethnikon ipsilon (Foto 5Foto 5Foto 5Foto 5Foto 5). Të pak-
tën një prej këtyre monedhave do
t’i atribuohej me  një siguri  jo  të
pakët  -  si vend i prodhimit të saj –
Epidam-it,

me datën e prodhimit 435 para
Kr. – pra pak përpara betejës në
Leuqimme-s

dhe kapitullimit të Epidamit
përpara Korkyrës.

***
Si përdoreshin monedhat nëSi përdoreshin monedhat nëSi përdoreshin monedhat nëSi përdoreshin monedhat nëSi përdoreshin monedhat në

Dyrrah?Dyrrah?Dyrrah?Dyrrah?Dyrrah?  Me interes të veçantë
dokumentar kemi vjelur të dhëna
mbi përdorimin e monedhës nga

3 para Kr. dhe deri në shek. 4 mbas
Kr.  Në një sipërfaqe prej 3.000 m²
të gërmimit arkeologjik përmes
rrugëve antike të Lagjes së Ze-
jtarëve të Dyrrahut, u mblodhën
me dokumentacion 920 monedha
(mesatarisht 1 monedhë në 3 m²).
Prej tyre, 231 monedha të lex-
ueshme u përzgjodhën dhe janë
ekspozuar në faqet e librit “Il-
lyrisches Dyrrah” (Dyrrahu ilir)
të dalë nga botimi në vitin e kalu-
ar.

Në se i hedhim një sy planime-
trisë së lagjes së zejtarëve dyrra-
has (Foto 6Foto 6Foto 6Foto 6Foto 6), vëmë re,  se katet përd-

restorante, etj.  (Foto 7Foto 7Foto 7Foto 7Foto 7).
Monedhat janë nga më të ndry-

shmet prej bronxi dhe argjendi. Më
të hershme i takojnë shek. 5 para
Kr. Prej shek. 4 deri në mes të shek.
1 para Kr.  u gjendën gati të gjitha
monedhat të prera në Dyrrah, të
cilat i përkasin në pjesën dër-
rmuese dy tipave, “Koka e Herak-
liut/Armët e tij”  dhe  “Koka e
Zeusit/Trekëmbëshi” (Foto 8Foto 8Foto 8Foto 8Foto 8). Një
veçanti paraqet një monedhë iliro-
he-lenistike argjendi e vogël e tip-
it  “Koka e Hermesit/Protome  e
Pégazit (Foto 9Foto 9Foto 9Foto 9Foto 9).

Numri më i madh i monedhave
vjen nga koha romake, njëherazi
nga horizontet e materialeve të
djegu-ra dhe mbushjeve të shek 2
deri në shek. 4 mbas Kr., nga  tab-
ernae-t dhe punishtet,  nga sipër-
faqja e kalldrëmeve të rrugëve dhe
në shtresat mbushëse me çakëll
tjegullash mbi ato, po kështu edhe
nga mbushja e kanaleve të
rrugëve dhe kanaleve të hapura
midis shtëpive (Foto 10Foto 10Foto 10Foto 10Foto 10).

Prerja më e vjetër e kohës ro-
make i përket një sesterce të Au-
gustit nga vitet 28 deri 15 para Kr.
Shumica e monedhave të lex-
ueshme të kohës romake datojnë
prej fundit të shek. 1 deri në fund
të shek. 2 mbas Kr. Pjesa kryesore
e këty-re monedhave u gjendën të
vetmuara, dhe prandaj vlerësohen
si monedha të humbura nga
qytetarët në kohën antike. Vetëm
në një shtëpi punishte qelqi u zbu-
lua një thesar i murosur, me 64
monedha romake, të cilat datuan
në një diapazon prej vitit 97 pas
Kr. deri në kohën e mbretërimit të
Mark Aurelit (161–180 mbas Kr.).

Të gjithë këto ekzemplarë mon-
edhash të veçuara janë monedha
të humbura nga banorët dhe kal-
imtarët mbi rrugët, në kanalet dhe
para dyqaneve të lagjes antike.

Rezultatet e këtij gërmimi
plotësuan ndjeshëm tablonë e për-
dorimit të monedhave nga qyteta-
rët e Epidam/Dyrrahut për  një
periudhë  më  se  një mijë vjeçare
të antikitetit. Aty mësuam diçka
më shumë  -  se si zanatçinjtë  ilirë
të këtij qyteti të famshëm antik
punonin dhe fitonin monedhën  në
punishtet dhe dyqanin familjar,  se
gjithçka shitej dhe blihej me mon-
edhë,  pamë se si qytetarët lëviz-
nin nëpër qytet me monedha në
xhepa,  se si ndonjërit prej tyre i
kishte rënë monedha nga xhepi,
dhe se si disa syresh i fshihnin ato
edhe nëpër muret e shtëpisë. Me
siguri ata që fitonin shumë e më
shumë, apo donin të investonin,  u
drejtoheshin bankave të qytetit
për të depozituar, apo për të marrë
hua.

yjesh (i ashtuquajtur “Kopshti i
Alkinoit”) – të cilat dallojnë nga
njëra tjetra vetëm prej Ethnikon-
it.

Në përgjithësi mund të përfun-
dohet, se të gjitha monedhat e pre-
ra deri në mes të shek. 1 para Kr.
mbajnë Ethnikon-in  „Ä˜Ñ”. Enig-
më mbeten disa monedha

të njohura, që në faqen e për-
parme mbajnë kokën e Athinasë
dhe mbrapa një Pegasus, si dhe një

shtresat e popullsisë së Dyrrahut
në zbulimin spektakolar arke-
ologjik të kryer në vitin 2010 në të
ashtuquajturën “Lulishtja 1 Maj”
në Durrës, në nëntokën e së cilës
u zbulua një pjesë urbane e dis-
triktit të Zejtarëve ilirë prej shek.

hese të shtëpitë e tyre në të dy anët
e rrugëve përbëheshin prej pun-
ishteve familjare dhe dyqaneve
private (taberna), ku ato shisnin
prodhimet e tyre pranë trotuarit.
Në këtë copë lagjeje të zbuluar u
gjendën punishte dhe dyqane për
prodhimin dhe shitjen e bukës, për
prodhimin e shisheve të vogla par-
fumesh apo lëng ilaçesh, për dry-
na dhe brava portash banese, për
ngjyrosjen e materialeve prej
shajaku, u gjendën pijetore apo

Foto 3 (Terakota arkitektonike dhe figu-
ra votive të gjetura nga gërmimet tona
në Durrës) (Marrë nga libri Gj. Frashëri,
“Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu ilir)”, fq. 583).

Foto 4. Foto marrë nga Web-site i Rö-
misch-Germanisches Zentralmuseum
Mainz (http://web.rgzm.de/en/about-us/
press-area/press-releases/news-de-
tails/article/business-of-a-dead-wom-
an-1.html Foto 5. Monedha të shek. 5 para Kr. me ethnikon-in „E” (Epidam?)

Fotot marrë nga Web-site www.jstor.org: J. Kagan, Epidamnus, Anactorium, and
Potidaea: Corinthian-style Pegasi at the Outbreak of the Peloponnesian War,

American Journal of Numismatics, Vol. 25 (2013), pp. 1-9, plate I, fig. 4, 5.

Foto 6.  Durrës, gërmimet arkeologjike
në „Lulishten 1 Maj” (2010) (Marrë nga

libri Gj. Frashëri, „Illyrisches Dyrrah
(Dyrrahu ilir)”, fq. 180-181, fig. 153).

Foto 7. Durrës, gërmimet arkeologjike në
„Lulishten 1 Maj” (Fotot marrë nga libri Gj.
Frashëri, „Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu
ilir)”, fq. 166, fig. 124 dhe fq. 183, fig. 156).

Foto 8. Durrës, gërmimet në „Lulishten 1 Maj”, monedha romake (Marrë nga libri
Gj. Frashëri, „Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu ilir)”, fq. 628, 635).

Foto 9. (Marrë nga libri Gj. Frashëri, „Il-
lyrisches Dyrrah (Dyrrahu ilir)”,  fq.387 )

Foto 10. Durrës, gërmimet arkeologjike në
„Lulishten 1 Maj” (2010) (Fotot marrë nga

libri Gj. Frashëri, „Illyrisches Dyrrah (Dyrrahu
ilir)”, fq. 182, fig. 155 dhe fq. 206, fig. 232).
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Shtëpia e parë e turit u shfaq pas
një cul de sac–u, një tjetër fjalë tra-
zuese kjo, ngase gjithnjë më përk-
thehej kundër dëshirës si bythë the-
si. Mëhalla (fqinjënaja?) ishte vërtet
e vjetër, dhe kjo dukej nga pemët që
kishin zënë rrënjë literalisht në tru-
all, i cili i përkiste një zone të kërkuar
shumë  në  treg (location, location,
location) dhe ndaj një metër katror i
kushtonte 50% më shumë se mesa-
tarja e kontesë. Por më shumë se
rrënjët e padukshme, themelimin
dhe zënien vend të rrethinës e rrëfe-
nin kurorat e mëdha të pemëve që
kishin parë shumë diej. I kisha
pothuaj frikë fqinjënajat (mania me
shqipen kudo ku të mundet, kishte
disa kohë që e komandonte trurin
tim si një despote ballkanike me ko-
mandot terroriste të mallit) e reja,
ku ndërtuesit rrafshonin gjithçka

gova nga ato mure dhe mesore ku
koha në vend që të bjerë si prarim i
lodhur argjendi, zvarritet nëpër
tunele të padukshme me një pabesi
të thatë krimbash druri, pluhuri i të
cilave nuk është veçse pudra e pash-
presë në fytyrën e konsumuar të një
gruaje me shumë dikure. Ndërsa po
iknim drejt shtëpive të tjera të turit
të asaj dite, për një çast mendova se
sa i padrejtë isha treguar ndaj ndaj
shtëpisë që sapo kishim parë, ngase
nuk e kisha marrë parasysh për as-
një çast historinë që ajo kishte
përthithur në muret dhe shkallët e
saj. Si një curril i akullt ma përsh-
koi shpinën turpi mbi konsumer-
izmin e pafre që e kërkon veçsi ko-
moditet jetën e tjetrit.

Shtëpia që pasoi ishte vërtet më e
mirë, era e vjetërsisë më e dobët,

LETERSIA BASHKEKOHORE SHQIPTARE

T
TREGIM

Autori rikthehet pas pak kohësh me këtë tregim enkas për shtojcën tonë “Milosao”. Në
stilin e vet të zakonshëm, ndërthurja e kujtimeve të shkuara të traditës me urbanen e
metropolit megafunksional shtjellon mëdyshjet e qenies së sotme...

NGA SHKËLQIM ÇELA

“Ne nuk ju ofrojmë thjesht një
ndërtesë, me ne ju gjeni shtëpi”, tha
përfaqësuesi i shoqërisë së të patund-
shmeve. Sigurisht që ishte një for-
mulë për të gjithë klientët, por prapë
më pëlqeu ai premtim. Tek e fundit,
vërtet iu thuhet të gjithëve, por atë
çast m’u tha vetëm mua. Po kërkoja
një shtëpi të dytë, nga ato që i qua-
jnë ‘vacation home’, shtëpi për push-
ime, përkthyer kështu për t’i dallu-
ar nga të famshmet shtëpi pushimi
të Shqipërisë së dikurshme, si rreg-
ull të pasuara nga përcaktimi “të
punëtorëve”.  Gëzimi për strehë e
shtëpi ka diçka prej gëzimit të mar-
tesës, të dyja konsumohen në
mënyrën e tyre, por në fillim gjërat
janë konceptuale, muret dhe çatia
janë thjesht nocione, sikundër gru-
aja, pra edhe joshja ime ishte hipote-
tike, siç edhe oferta ishte hipotetike,
e gjitha me një ajër të lehtë hipoteki-
mi. Sezoni i biznesit të shtëpive për
rajonin ishte në pikën e vet të ulët,
ndërsa kërkesë-oferta një lojë ata-
vike që më rrikësh fshehur diku në
apendiks si “pazar”. Shumë agjentë
të tregut të të patundshmeve janë
tipa të shkueshëm, por pavarësisht
nga kjo dhe përmbi këtë, qëndron
dëshira e mbrapshtë e abuzimit me
faktin se klienti (pra unë) është
mbret. Prirja natyrale e njeriut qen-
kësh monarkia – ky ishte një zbu-
lim i vockël që e kisha bërë s’kish
shumë kohë, por që natyrisht nuk
do t’ia thosha kujt. Doja ta kisha
vetëm për vete, si dhelpra
strofkullën e vet me dy hyrje, apo
më mirë akoma, si shqiponja folenë,
dyshe meqë dykrenare, njërën nga
të cilat për pushime punëtorie.

“Faleminderit,” thashë. “Shtëpi
kërkoj edhe unë, më vjen mirë që
ofroni shtëpi dhe jo thjesht godina,
metra katrore, numër dhomash e
banjash, vit ndërtimi...”

“Çfarë lloj shtëpie kërkoni,” pye-
ti agjenti. Ai përdori fjalën e papërk-
thyeshme “property”, e cila do të
thotë edhe veti apo cilësi. Në të
vërtetë, pyetja u precipitua tek unë
si kjo e fundit.

“Dua diçka që të ketë histori, të
ketë jetë.”

“Kuptoj,” përdori fjalën më të du-
hur agjenti. Pikërisht ç’kërkohej për
çastin, - doja të më kuptonte. Dhe
vërtet, pashë me bisht të syrit se si
në profilin që po ndërtonte për mua
në kompiuterin e vet, i hoqi të gjitha
shtëpitë e reja me anë të kritereve të
kërkimit. “A mundemi të bëjmë një
tur nesër?” pyeti pas pak. “Zakon-
isht unë shikoj deri në pesë shtëpi
për seancë.

Rashë dakord. Të nesërmen
agjenti çeli në orën dhe vendin e cak-
tuar, mu si lulet në atë këngën el-
basanase. Mbase kisha menduar
pak si tepër për shtëpitë e modelit
elbasanas, me verandë në ballë, në
të cilat isha rritur në “Ali Demin” e
vjetër lindor. Agjenti ishte vërtet një
komunikues i shkëlqyer, dinte të
mos rrinte pa folur duke mos folur
shumë, dhe kishte vetinë e padëgjuar
prej kohësh të dëgjimit të
kujdesshëm dhe të përkushtuar. Një
tjetër mrekulli e tregut të lirë, thashë
me vete.

të më e vdekur se një beduin një pash
nën rërë pas stuhisë, mendova. Le të
thonë ç’të duan manualet e ndër-
tuesve apo të zinxhirëve shitor “Bëje
vetë”. Një dysheme që ende ka
shpirt,medoemos ankohet. Dhe kjo
vlen edhe për trarët e shtëpisë. Aty
më lindi ideja të kërkoja një shtëpi
me trarë të dukshëm. Si shtëpitë
tradicionale në Europë, e sqarova
agjentin. Ishte hera e parë që ai më
pa në sy duke e shfaqur açik mosk-
uptimin. Më në fund e mori vesh
ç’doja. “Duhet ta dish që ato lloj bane-
sash kushtojnë më shtrenjtë,” tha.
Doja t’i thosha që nuk do të ishte
keq sikur trarët të kishin edhe ndon-
jë krimb druri, nga ata të thatët, që
në netët e gjata të dimrit gërvijnë
lehtë, duke u përzier me zhurmën e
oxhakut dhe prrrr-in e maces pranë
tij, kam dy shekuj që nuk kam fje-

afrova, pashë se ishte man, dhe aty
pickova veten mos isha në ëndërr.
Mani legjendar i fëminisë, i cili tash-
më ishte prerë, më vegoi në ditë qer-
shorësh të largët, duke tundur lehtë
fletët, si veshët e një kafshe shtëpie
të dashur. Nuk doja të përdorja fjalën
‘deja vu’, se ai man mundej vetëm të
‘proftaste’, mundej vetëm të ‘mbinte
papritur’, pas një botanike të çudit-
shme, i paraprirë prej lidhëses py-
etëse ‘nga’:Nga na mbive papritur? -
i sjellë që nga larg me vig të plago-
suri, mbartur në shpatulla të regju-
ra me arkivole dënesash të vjetra.
Ishte një pemë shënjëtare, edhe pse
ishte man tjetër soj, me një lëvore
aliene. Mora një frut të vogël, e pro-
vova, ishte vërtet i pabërë, nuk po
donte të luante me mua asnjë
parabolë e fabul (Mund të vizitojë
edhe ndonjë dhelpër madje, kur bie
dëborë.), dhe prapë mbetej man, gjin-
ia Morus, si ai tjetri, pema forma-
tive në atjedikur. Kaq u desh që t’i
bëja agjentit kërkesën tjetër për kri-
teret e tij të kërkimit: “Dua shtëpi
me man në oborrin e përparmë”. Ai
çakërriti sytë nga kjo, me sa duket
kërkesa ishte aq e çuditshme, saqë
përmbajtja profesionale u thye si një
tra i vjetër, i ngrënë me durim nga
krimbi. Megjithatë, pasi e gëlltiti
habinë si të ish vaj peshku, tha atë
fjalën më të përshtatshme në botë:
“Kuptoj”, dhe pasi u mendua pak,
plotësoi: “Gjë që bëhet”. U ndjeva
vërtet mbret, aq sa më mbuloi një
djersë e hollë sikleti rishtar prej abu-
zimit të pushtetit. Çfarë do të kërko-
sh më, iu gërmusha vetes, mos do
edhe pusin e vjetër dhe ullirin me
pjergull përsipër tani? Njëra nga
vetjet më të papërgjegjshme, ajo që
nuk e doja vërtet, ajo që përgjigjej
për kënaqësitë e mbrapshta pati
pafytyrësinë të më përgjigjej dobët:
Pse jo?

Shtëpi me mana në oborrin e për-
parmë për çudi kishte. Agjenti për-
dori gjithë lidhjet në rrjetin profe-
sional. Ato gjendeshin gjithnjë e më
larg, dhe çmimi i tyre po rritej në
mënyrë shqetësuese, por agjenti ish-
te i përkushtuar. Do ta gjej atë që
kërkon, tha. E di që një shtëpi (s’i
thonë kot e ëmbla shtëpi) është in-
vestimi kryesor i njeriut në jetë, dhe
kjo jo vetëm në jetën reale (nuk qu-
het kot “real estate”), por edhe në
ëndrra (s’i thonë kot “American
dream”), pra i mirëkuptoj kërkesat
e tua.

“Në këtë nivel çmimi që kemi ar-
ritur tani, s’ka pse të mos kërkojmë
edhe pishinë”, tha me ton praktik
agjenti.

“Pishina nuk është aspak e rëndë-
sishme,” i thashë, “nuk luan asnjë
rol, ç’është e vërteta.”

Aty erdhi përsëri ajo “Kuptoj” e
mrekullueshme e agjentit.

“Por a ka mundësi që shtëpia të
ketë avlli?” e pyeta. M’u desh t’ia
shpjegoja pak avllinë, pasi në zonat
suburbane avllia është e rrallë, në
mos e paqenë, ose e mpakur në gard-
he industrialë, nga ata që sfidojnë
çdo proverb duke mos pasur asnjë
vrimë.

Agjenti u vrenjt nga sfida dhe
përqendrimi. “Do të na duhet të
kërkojmë përtej shtetit tonë,” tha.
“Dhe shteti ynë është vërtet i madh.
Dhe çmimi për ‘property’ të rrethua-
ra është vërtet shumë i shtrenjtë,
tani po flasim praktikisht për man-
sione...”

Filloi të kërkonte nëpër dosjet e
veta kompiuterike, pa harruar të
shtonte për forcë zakoni: “Bëhet, pat-
jetër!”

Nuk di a vetëm e mendova apo
edhe ia thashë me zë psherëtime:
“Gjeje të jetë në rrugë të verbri,”
duke e përkthyer asisoji shprehjen
atavike dhe fatale ‘qorr sokak’.

Unreal estate
për të ndërtuar blloqet e shtëpive,të
cilat përçonin një ndjesi kauçuku
dhe kazerme. Iu afruam godinës, e
cila më shumë se e vjetër u dha me
reumatizmë. Ankimet e menteshave
të saj ishin kalcike. Një erë karak-
teristike që e jep vetëm vjetërsia m’i
rrahu hundët si një kamzhik i ver-
bër kalin e mirë. Nuk ka gjë më me
personë se sa shtëpitë, me përjash-
tim ndoshta të makinave. Kjo ‘prop-
erty’ m’u përqas si një plak nga ver-
iu që rrinte mbështetur pas murit të
një dyqani riparimi këpucësh tek
shkolla Fan Noli në Tiranë, një plak
që mëtonte të ishte i verbër, mbase
për t’u hequr si bard, ndërsa këngët
që këndonte ishin disa vargje të
ndyra me dialekt geg, nga të cilat
vargu “cic më cic, o jan bashkue”
më është pirografuar në tru. Jeleku
i atij plaku nuk ishte larë kurrë.
Eposi i kreshnikëve dhe Mitrush
Kuteli i pafan mirëfilli ndjenin tradh-
ti.

Nuk mund ta dija që agjentët të
tregojnë shtëpinë më të keqe në
fillim, si për të matur pulsin, apo për
t’i bërë shtëpitë e tjera që do të tre-
gojnë më pas, të duken më të buku-
ra. Ndikimi i sfondit është i njohur.
Vajza të pabukura të pasura pagua-
jnë shoqëruese edhe më të pabuku-
ra që të rrinë me to, thjesht për këtë
efekt. Vlera utilitare e shëmtisë ësh-
të edhe më e patundshme se ajo e
bukurisë, pasi asaj nuk i duhet të
bëjë asgjë, vetëm të ekzistojë. U lar-

menteshat vuve, vetëm dyshemeja
në vende të caktuara kërciste lehtë.
Është e pashmangshme, sqaroi
agjenti, nuk ka dysheme druri të
mos jepet diku(r), kuitja e drurit ësh-
të si rrudhat e burrit kur plaket, por
pa shiko detajet në arkitekturë, sot
nuk ndërton më njeri kështu... I kalo-
va të gjitha dhomat në revistë dhe
syri më mbeti tek një shpatull muri
ku kishte shenja me laps plumbi,
matje të një fëmije që rritej, përanash
shenjave jepej gjatësia dhe data për-
katëse në progresion rritës. Ishte
fëminia e dikujt tjetër, diçka e
ngrohtë, por që nuk bëhej dot e jot-
ja. Të dukej sikur ti vetë nuk kishe
kaluar nëpër ato gjatësi. Ngrohtësi
e huaj apo ftohtësi e jotja?

“Ajri i kondicionuar është zëv-
endësuar vjet,” sqaroi ndërkaq
agjenti.

Shtëpia tjetër ishte, siç duhej pri-
tur, edhe më e mirë. Shushurimat e
kurorave gjigande të pemëve, pylli
në oborrin e pasmë, përroi që gjar-
përonte përfund, të gjitha këto ishin
fare afër gjësë së përsosur.

“Në dimër nuk është çudi që në
pyllthin prapa shtëpisë të bujtin
drerët,” tha agjenti. “Mund ta viz-
itojë edhe ndonjë dhelpër madje, kur
bie dëborë. Ndërsa zogj e ketra ka
tërë vitin.”

Menteshat ishin të heshtura,
ndërsa dyshemetë, si për të vërtetu-
ar agjentin, kërcisnin aty-këtu.
Vërtet, një dysheme që s’bën zë, ësh-

tur ashtu, nën shikimin e kopaçes
që bëhet prush, digjet për ty, por këtë
ti nuk ke se si e pse ta dish, agjent.
Sigurimi kundër termiteve dhe kon-
trolli i rregullt për to, përmendej me
përparësi në përshkrimin fillestar të
çdo oferte.

Agjenti erdhi me një listë tjetër
shtëpish. Ato kishin trarë të duk-
shëm, dhe vërtetë ishin më të shtren-
jta. Trarët ishin të llakuar dhe të
mbërthyer me lloj-lloj bullonash dhe
pafkash metalike dekorative, që të
jepnin edhe ndjesinë e solides. Ndon-
jë gozhdë e ndryshkur trari do të
kishte qenë mrekulli, mendova, e
ngulur përgjysmë, jo nga shkelesh-
koja e ndërtuesit, por me qëllim, për
të varur ndonjë shakull salçe (e
vërteta, autentikja, jo si salcat e sot-
me, ku ç-ëja e origjinës është degrad-
uar në një c-ë të mjerë industriale),
ndonjë varg hudhrash kundër syrit
të keq a vampirëve, apo pastërma.

Në njërin nga ambientet pashë
çentro të punuara me grep, çka ia
shtoi sakaq vlerën ‘propertisë’ në
sytë e mi. Mirëpo çdo gjë e luajtshme,
çentro, piktura, tryeza e shtretër,
nuk quhej pjesë e shtëpisë. Trarët
ishin tjetër punë. Pra, mund të
kërkoje shtëpi me trarë të dukshëm,
por nuk mund të kërkoje të tilla me
çentro të vjetra, të bëra vetë, me grep,
nga duar mamaje. Çentrot nuk
mund të hynin në kriteret e kërkim-
it. Në oborrin e përparmë të asaj sh-
tëpie kishte edhe një pemë, që kur iu
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Përmbledhja poetike “Shkreptimë e tjetër moti” është prurja më e re e Demir Gjergjit, nëpërmjet shtëpisë botuese
“Onufri”. Një vëllim me më shumë se 400 faqe, ku përfshihen krijimet e përzgjedhura të këtyre 4 viteve të fundit.
Larmi formash e motivesh që të përcjell në përkushtimin e autorit ndaj poezisë si dhe këmbënguljen për të komuni-
kuar në atë që ai konsideron si stil bashkëkohor...

NGA DEMIR GJERGJI

Avull fryme
Kur më duhesh e s’të kam,
A e di se ç’bëj?
Avull fryme lë në xham,
Skicoj syrin tënd.

Dhe me atë sy shoh jashtë
Botën dimërore.
Kështu ndjej se jemi bashkë,
Frymë e fjolla bore.

Gadishulli
Ti vure gishtin në hartë,
Mbi sqep të gadishullit të blertë.
”Këtu do ta gdhijmë këtë natë,
Nën hënën e zënë nga retë”.

Pa pritur muzgun të binte,
U nisëm në mjegull pa mendje...
Pas hijet na ndiqnin si xhinde,
Tek putheshim udhës, në rendje.

Gadishulli humbi në natë
Dhe pamjet i zhdukën përqark.
Ti vure prapë gishtin në hartë:
”Këtu do të jemi pas pak”.

I shkuam tokës në fund...
U ndezëm, u fikëm, u çmendëm...
Gadishulli s’dukej gjëkund,
As udha e gjatë, nga erdhëm...

Airline
Si gjysma molle bashkë u ndamë...
Pas pak rëndesën do ta flak.
Ndjesi prej flatrash ndjej në krahë
Si dinozaurët e lashtë.

Më duhet veç një rit i thjeshtë,
Të futem në mitologji,
Të humb në çast instinkt e peshë,
Të ndjehem befas perëndi!

Tani, më lehtë se një kometë,
Do tretesha në yllësi,
Planetin tim ta humbja krejt,
Nëse atje s’më pret më ti!

Peizazh pa hije
Një mur i ndan ballkonet rozë.
Përballë, i njëjti mal me borë.
Si poezi e kthyer në prozë,
U bëmë thuajse të rëndomtë.

Kthjelluar krejt me njëri-tjetrin,

Si peizazhe pa një hije,
Rutinë e themi mirëmëngjesin,
Me buzëqeshje kortezie.

Ndërkohë ti lutesh vetmevete:
Një mal i lartë mes nesh të ish
Dhe unë po ëndërroj në heshtje
Një oqean pa anë midis.

Të heshtin linjat, celularët,
Avionët bashkë me internetin,
Gjithçka të zhduket nga radarët,
Të mos e dimë njëri-tjetrin.

Mbi tokën nudo peizazhet,
Nga pyjet do blerojnë sërish,
Prania jonë kështu do shfaqet
Me tjetër urdhër perëndish.

Faikoi
-Elips-
1.
Brofi faikoi!
Shkundi hijen
E shkoi.
2.
Mbi dritë, shpirtëra, gjeth,
Hija s’di ku rend...
Si kujtimi yt
Përmbi mua shkel,
Qiell prej meje del...
3.
Shpendi pingul zbret,
Mbi hijen,
Prenë e vet!

Azil
00, ora
Bie në azil,
Harron, hapet porta,
...s’ka as “Hyrë!”, as “Dil!”.

Tej, në prill, puhiza,
Ikën mbi tërfil...
Lëri ëndrrat, Liza!
...Ah, aziL, aziL!

Mëngjesi i nesërm,
E djeshme po vdes.
Yjet shuhen vetëm
Në qiellin varrezë!

Në sy Monaliza
Vyshk një trëndafil.
Lamtumirë, Liza!
Ah, aziL, aziL!

00, jeta
Kukull në azil.
Derën e mbyll era...
Çohu, shpirt e dil!

Pa mua
- Deradës, sime bijë -
Ngjitesh qiellit
Pa mua,
Mjellmë me flatra të huaja.
Të fshihem,

Të fshij nga kujtesa,
Nga frika, mos flatrat
I lodh e i mposht rëndesa...

Pema u pre!
Pema u pre!
Mijëra gjethe u dergjën përdhe.

Mijëra gjethe dhe pesë fole.

Hapësira, ku ngrihej kurora e saj,
Braktiset nga engjëjt, banohet me djaj.

Pema u pre!
Miliona milingona në luftë të re,
Miliona milingona dhe një dre në fre.

Ninulla e lumit ka heshtur në pllajë:
Në fund, shkretëtirë, në majë, akullnajë.

Pema u pre!
Dhe vendin e saj e zuri një re.
Një re e zemëruar, me gjëmë e rrufe.

Toka pa hije, pa vjeshtë e pa maj,
Kalb rrënjët e thella nën qiellin pa skaj!

Pema u pre(h)!
Tej jetëve tona, e shtrirë atje,
Pa klithma e kuje në vdekje po fle.

Kortezh kortezie
Asgjë s’do të ndodhë ndër ne,
Nga ato që mendojmë,
Nga ato që s’mund t’i shmangim,
Nga ato të vetmive të verbra!

Asgjë
S’do të ndodhë,
Asgjë!

Fjalët filtrohen frymës,
Vështrimet kthjellohen retinës,
Shpirtrat shembem greminës!

Asgjë s’do të ndodhë,
Nga ato të qelive të errëta,
Ku vuan e ngujuar vetvetja!

Fati i fazanit
Varur këmbësh brezit mbushur me fishekë,
Me tri saçme, mikroçipë  trupit të pajetë,
Flatrangrirë tundet udhë pa udhë, shkurreve.
Pikë-pikë pikon gjaku nëpër sytë e luleve.

Braktisur nga fryma,
Gjaku po e lë,
Pas pak puplat do të fluturojnë tjetërkund,

Pa të.

Muskujt, lëkura, yndyra,
Të brendshmet me gjithçka,
Kafshohen me shije, gëlltiten me hire
Darkave të mëdha.

 Përgjysmë shpend i mjerë:
Gjërat e qiellit, në qiell,
Tokësoret për gjellë!

Gjah thëllëzash
Lajthishtës së largët, matanë mrekullive,
Ngre gracka thëllëzash njeriu i çudive...

Piqen thëllëzat e zëna, shkunden foletë me
vezë,
Lajthit lajthishta e largët, tryezë e shtruar me
shpezë.

Kalimi i Akrokerauneve
Deti, shkulm e shkumë,
Malet me stuhi.
Këtu mbërrita unë,
Ku më prisje ti!

Syri shpon si heshtë,
Fryma djeg vetminë.
Dallga ngrihet kreshtë,
Përmbi Vetëtimë.

U puthëm... U ndamë!

Kalorës në revan,
Ngarkuar me dimra,
Të tjera maja pamë,
Të tjera vetëtima.

Ty mjegulla të treti,
Tek ikja mbi gremina...
Dallgët zmbrapste deti,
Ku shembej Vetëtima.

Takoj Demir Gjergjin
Kur ndjehem keq
Dhe vetes këmbëzën jam gati t’ia heq,
Demir Gjergji më gjen, tek vjen prej mëkatit
I lodhur nga bëmat e natës së shtratit...,
(Demiri, që veç për dashurinë tradhtoi
Dhe spiun i regjur i vetvetes qëlloi),

“Shkreptimë e tjetër moti”

Më rri përballë dhe nis e më rrëfen:
- Ajri është ende falas për të gjithë!
Në ekspozitën e prillit hyrja është e lirë!
Mund të qeshësh sa të duash,
Pa paguar asnjë taksë, asnjë cent, asnjë lirë!
Kujtimet dhe ëndrrat, s’ka zot të t’i ndalojë,
Dhe këngë në Youtube free mund të dëgjosh,
Ndërsa plumbi kushton sa një simite,
Dhe koburja as nuk shitet as nuk blihet!
Funerali kërkon pjesëmarrje, zi edhe
shpenzime,
Ndaj merr frymë si unë, kundro tablotë e
prillit,
Qesh sa të mundesh, fishkëlle për vete,
Kujto atë që deshe, ëndërro atë që do!
Sa kohë në çmendinë të kërkojnë para
Dhe vendprehje në varreza ka ditë që s’ka!-

Kështu,
Sa herë ndjehem keq,
Gishtin nga këmbëza Demiri ma heq.

Pinoku
(Vijon nga libri i parë)
E fali peshkaqeni,
E gëlltiti qyteti,
Pinokun pa mend e pa send.

Tretet ngadalë rropullive të trafikut,

Plëncit të dikastereve, zorrëve të metrove,
Jshtëqitet nën urën e fundit.

Shpendi i padukshëm,
Më tej ngul sqepin në lumë.
Pi ujë me tretësirë Pinoku
Dhe ngrihet qiellit në flur.

Sheh poshtë Pinoku
Me sy të vegjël prej zogu:
Dhe krejt i habitur thërret:
”Me Edenin ngjan ky qytet”!

Dita VIII
Zogjve u rëndojnë flatrat,
Drurëve u rëndojnë çerdhet,
Detit i rëndojnë barkat,
Jetës i rëndojnë vdekjet.

 Vijon në faqen  20
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…nga numri i shkuar
"Milosao" e këtij numri ishte e

ngarkuar me histori, por që kapnin rraf-
she të ndryshme. Shkrimin kryesore e
mori argumenti për Historia e KOMNI-
NO-s, shqiptarit që në 1464 ishte anëtar
i Këshillit të Madh të Venedikut. Avni Al-
cani një kontributor i rregullt i shtojcës
sonë e kish trajtuar në aspektin historik.

Berlinit më 31 dhjetor 1988 me pianistin
Evgenij Kisi dhe dirigjentin e BPO Herbert
von Karajan, mbetet ngjarja historike më e
madhe e të dy 'gjenive'. Koncerti u organi-
zua me rastin e festës së Vitit të Ri. Në atë
kohë pianisti Kisin ishte vetëm 17 vjeç por
interpretimi i tij në piano ishte tepër ele-
gant, tingulli i pianos doli i pastër si kristali,
toni i pianissimo ishte i këndshëm dhe
tërheqës, ndërsa virtuoziteti i pianistit të ri
shkëlqeu veçanërisht në finale...Janë kaq
të dashuruar të dy me argumentin e tyre
sa nuk të mbetet asgjë tjetër veçse t'i res-
pektosh për ndihmën e tyre. Gjithsesi prob-
lemi me gjuhën shqipe, duhet rregulluar
disi. Është përdorur jo mirë terminologjia.
Pianissimmo...Piano-koncert, koncert-pia-
nist, balet-danser dhe fortepiano mund të
thuheshin më mirë si koncert për piano,
pianist (koncertal), balerin dhe pianoforte,
por jo fortepiano, sepse kemi qenë më afër
Italisë dhe e kemi huazuar këtë fjalë që në

fillim, na bëri një vërejtje logjike studiuesja
Ina Arapi.

Redaktori në këtë numër futi shkrimin
e kolegut të tij serb Sasha Ciriç që i kush-
toi në numrin e kësaj radhe të Betonit (re-
vistë prestigjioze letrare serbe) botimit të
disa autorëve shqiptarë. Fatos Kongoli,
Luljeta Leshanaku, Bashkim Shehu dhe
Arian Leka ishin mes autorëve. Madje ky
i fundit edhe ishte prezent në mbrëmjen e
bërë kushtuar letërsisë shqipe.

Sazan Goliku na kish dhuruar një cikël,
me të cilin ai përshfaq shqetësimet e veta
përmes një figuracioni të kujdesshëm. Nuk
duket poezia si kali i tij i betejës.

Kurse pak poezi të tjera i takonin, një
autori që jeton në Britani. Ndrek Gjini men-
donte se nuk do botohej kurrë në shqip.
Autori që shkruan në dy gjuhë është nd-
jerë i ngazëllyer me botimin..

Vetë redaktori kuturisi të bënte një
shkrim kushtuar hapjes së dosjeve në

Polonia. Kjo e fundit, në ditët e sotme,
ka dhënë një nga rastet më intere-
sante të përballjes me të shkuarën
përmes artit. Dhe, mënyra sesi në art
pasqyrohen kujtimet, në jo pak raste
fillojnë me vendin ku ndodhi dikur ng-
jarja apo momenti që ngjall kujtesën
për artistin. Poeti polak Tadeusz Gaj-
cy, nga të parët, do të nënvizonte në
veprën e tij se Polonia ka vende të
panumërta kujtese, që lidhen me data
të dëmeve që i janë bërë popullit po-
lak, vende ku janë përjetuar trauma
kombëtare, pa harruar edhe vendet e
fitoreve të lavdishme...Autori mendon
se bëri një punë jo shumë të madhe,
por aspak ta pavlerësueshme për
këtë numër...Mendojmë se numri ishte
i mirë por nuk mori vëmendjen e
duhur...dhe ky quhet realisht trishtim.
Layout nuk ishte shumë i motivuar për
numrin.

NGA BEN ANDONI

Ndryshe nga përpjekja për
të bërë një letërsi të ash
tuquajtur ndryshe, plot

eksperimente forme dhe
ndërthurje tekstesh, ku mungon
tematika për hir të kinse mod-
ernes, autori i “Hide mbi kall-
drëm” është drejtuar kah njërës
prej hapësirave më sakrale të sho-
qërisë shqiptare. Ajo ka të bëjë me
jetën e brendshme të fshehtë të
shoqërisë shqiptare dhe kjo e
parashtruar në një periudhë ko-
hore, ku edhe historia e letërsisë
dokumentare nuk është se na
ndih shumë. PEGI duhet vlerë-
suar për përpjekjen e vet të përko-
rë që ta mbështesë autorin në
rrugëtimin e tij.

Periudha kohore e paraluftës
së Dytë Botërore, ku e ndërton
habitatin e vet romani i autorit
Tom Kuka, është interesant për
metropolin ende qytezës të shtetit
shqiptar, Tiranën që mezi sapo i
ka mbushur dy-tre dekada jetë.

Libri ka një kompozicion të
ndërthurur në mënyrë të rregullt,
ku rrëfimi është në vetën e tretë.
Personazhet e romanit janë në
kërkim të një ngjarje vrasje, me
të cilin autori hap librin, duke
shënuar që në fillim pikën e
ngjizjes së subjektit. Në formën
sesi e ka zgjidhur, autori duket se
është tejet pro-klasikes sa i për-
ket kanoneve të letërsisë, teksa
në frymën e letërsisë së Agatha
Christie e mbars ngjarjen e tij
duke të lënë të pezullt deri në fund.

Libri ka diagramën e zhvillim-
it të romanit klasik. Prezantimi i
ngjarjes, që shoqërohet edhe me
përshkrimin indirekt të mjedisit
dhe personazhet, zhvillimi, pika
e ngritjes dhe në fund zgjidhja.

Vrasja e grekut Andon dhe jeta
e tij e fshehtë e mban fillin që mun-
dohet të çtjerrë në vepër Di Hima,
personazhi kryesor dhe figura e

ropolit shqiptar. Elementi i kohës
është fare mirë i përcaktuar.

Megjithatë në atë nivel ku gjen-
det Shqipëria e varfër e kohës e që
na sjell autori, kjo e ka një justi-
fikim. Realisht është një kohë e
panjohur që ty të fanepset nga fil-
mat e dikurit që evokonin atë
kohë, por në prizme të tjera, e kjo
pasqyrë vjen nga figuracioni me
prindër që i përcjellin me dëshirën
e tyre vajzat në dyert e pasuna-
rëve, familjarë që dinë mirë se ku
përfundojnë nipërit e tyre, apo tu-
torët alla-shqiptarë dhe deri te in-
çesti.

Ashtu si e thamë më sipër du-
het vlerësuar se autori di të ruajë
dinamikën e veprës së tij që ka një
kadencë të përcaktuar dhe që nuk
e cenon asfare pjesën tjetër të ve-
prës. Nuk rëndohet me mbiemra
dhe sqarime, që ta ulin pezullin e
veprës, por ato t’i lë ti zbulosh nga
ndihma e vet e kursyer. Pse Hide
mbi kalldrëm? Këtë mund ta
shpjegoj më mirë autori, por
ndoshta ndikimi që ka formimi
ka bërë që metafora e titullit të
sjellë këtë lloj ëmbëlsie të dënuar
në një mjedis të ashpër. Mbase kjo
të përcjell te një prekje e lehtë në
disa cekje të letërsisë së realizmit
magjik në Shqipëri, sa i përket rit-
mit dhe disa motiveve por aspak
mbi kanonet e këtij sistemi. Tek e
fundit realizmi magjik, me duku-
ritë e veta specifike, mund ta shi-
josh në çdo vend dhe nga kudo
mund të zbulosh dukuritë speci-
fike. Në fakt, në këtë roman kemi
më shumë një neo- realizëm,

shfrytëzuar në një kohë tjetër.
Interesant përdorimi i pseud-

onimit Tom Kuka, si autor i veprës,
por edhe si personazh skajor, që
gjithsesi përbën një vëzhgues të
qetë të situatës, që përcjell e
mbramja. Ndërkohë ngjizja e fab-
ulës të përball me një formë shumë
të këndshme sa i përket linjës të
romanit që ndjek vrasjen, por më
shumë operacionin që bën ndër një
nga fenomenet më të dhimbshme të
kohëve për shqiptarët: seksualitetin
e fshehur. Ndoshta operacioni mund
të shkonte për më shumë kah ideve
të Jungut, por autorit me sa duket
nuk i intereson kjo.

Ajo që e bën fare të afërt me ko-
hën tonë është se libri përcjell frus-
trimin tonë para të vërtetës dhe
vesit, që nuk mund ta frenojmë. Në
një farë mënyre, ti shikon një lloj
stepje para së të vërtetës por edhe
individin shqiptar që do drejtësinë,
e që nga ana tjetër e ka të pamun-
dur në një shoqëri ku janë të gjithë
të frustruar. Shqipëria e Tom Kukës
është Shqipëria që e kemi para syve
e frustruar dhe gjithnjë askurrë
vetvetja.

Nëse do t’i referoheshim librit nga
stili atëherë ai duhet konsideruar
si i kujdesshëm, i rrjedhshëm që e
ruan sensin e masës përmes për-
dorimit në tekst. Megjithë kontrib-
utin e leksikut, duhet thënë se du-
het të kishte pak më shumë fjalë ar-
kaike dhe figuracione të Shqipërisë
së Mesme që i shkonin më shumë
asaj kohe. E kjo e mirëkuptojmë se
përbën një detyrë të vështirë, kur
mungojnë fjalorë leksikorë të di-
alektologjisë.  Gjithsesi këto janë
më të paktat, për një roman që e
shijon dhe e lexon menjëherë.

Ky është vështrimi ynë për këtë
histori të përfshirë në një cepëz të
Ballkanit, që dikur ka qenë pjesë e
një perandorie të madhe, e cila la
të plazmuar shenjën e vet në
lëkurën e banorëve, që janë ende
krenarë për një origjinë që e ndje-
jnë por nuk dinë ta shpjegojë.

Moti për së mbari kthehet.

Jetë e vogël
Ca e bukur ishe vetë,
Ca të bëja unë.
Nga u gjend merak’ i shkretë,
Fryu e la furtunë!

Ca inatet ndiznin flakët,
Puthjet ca më shumë.
Ç’qe për ne kjo jetë e pakët,
Dallgë apo shkumë?

Ca enigmat ty të ndollën,
Ca mungova unë.
Ç’qemë ne të dy për botën,
Hapa apo gjurmë?

Herë më shfaqesh vjeshtë e vonë,
Herë më vjen aromë,
Ç’do ta fshehë udhën tonë,
Borë a bar i njomë?

Burri i tradhtuar
Virgjëreshë e vjetër,
Mos ma josh të dashurën,
Në të tjerë shtretër,
Se s’kam si ta marr hakun...

Djegur në dritë
Siç të kisha, ëndërr mbete prapë,
Pasi ndrite fort në qiejt e mi.
Ndërsa shkoje, gjurmësh mbillje plagë
M’i verboje shtigjet me vetmi.

Në mosqenie, prej nga erdhe, ike,
Pasi kishim shkuar gjer në fund...
Të ndriçuar si burime drite,
Krejt nga drita ishim bërë shkrumb.

Ti tani je tjetër ekzistencë,
S’je as pamje, as edhe dëgjim.
Je Gjithësisë qenia më e fshehtë:
Shpirt që digjesh brenda shpirtit tim.

Gruaja e piktorit
Kur duheshin tinëz
Dhe putheshin stinës,
Ngjyrat çmendeshin,
Gjoksit e shpinës!

Tani, kur gjumi përnatë,
I ndan si lumi në shtrat,
Në qosh të bujtinës,
Tjetra futet sakaq
Brenda kornizës,
Ngjyrat me bujë i shfaq.
Përmes ekspozitës!

Orëve të dyndjeve,
Në librin e përshtypjeve,
Diku, në një skaj,
Ngashërimi e saj!

R
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Nëse do t’i referoheshim librit nga stili atëherë ai duhet konsideruar si i kujdesshëm, i
rrjedhshëm që ruan sensin e masës përmes përdorimit në tekst të një kadence që i shkon
kohës. Megjithë kontributin e leksikut, duhet thënë se duhet të kishte pak më shumë fjalë
arkaike dhe figuracione të Shqipërisë së Mesme që i shkonin asaj kohe. Një detyrë e
vështirë, kur mungojnë fjalorë leksikorë të dialektologjisë.  Gjithsesi këto janë më të
paktat, për një roman që e shijon dhe e lexon menjëherë...

Tej një diskutimi për emrin dhe çka
të grish tek “Hide mbi kalldrëm”

Skeda
Titulli: Hide mbi kalldrëm
Autor: Tom Kuka
Gjinia: Roman
Shtëpia Botuese: PEGI
Çmimi: 800 Lekë
Faqe: 144

intelektualit shqiptar shumë ide-
alist, por gjithsesi edhe vetë in-
direkt pjesë përbërëse e kësaj sho-
qërie të prapambetur që po bën
hapat e para në zhvillim. Hima, si
një nga personazhet kryesore, jo
vetëm zbulon nga momenti në
moment shtjellën, por pas çdo ng-
jarje hetimi na përshfaq faktin se
marrëdhëniet e seksit që gufojnë
në këto shtëpi të qytetit të tij
mbajnë jo vetëm forcë dhe inter-
ese, porse nga ana tjetër tregon
qejfin e shfrenuar, lapërdhinë, e
nëpërkëmbjen që shkon deri në
shpërfytyrim në shoqërinë e met-

Kuptohet se mungonte disi rrëfimi shumë
profesional historik, por me aq mundim sa
është bërë duhet menduar si kontribut. Në
amullinë që përcjell argumenti, autori shtoi
se: Zgjidhjen e kësaj pyetjeje, sa i përket
Komninos, do ta gjejmë te dokumenti që
shoqëron emblemën, ku kemi një detaj
shumë interesant e të rëndësishëm, i cili
do të na çojë në zbulimin e enigmës sonë.
Aty shkruhet: "Komino i derës së Zotit
Retini të Shqipërisë mbi Skuteri, Zot në
anët e atij vendi" (nënvizimi im-A.A.), që
do të thotë se ky Komino ishte zot jo në
Skuteri, por mbi të..., na thotë autori, që
mund ta zgjidhte pak në mënyrë më të
thukët.

Sul Gragjevi me Harallamb Fandin, dy
miq të Milosaos kishin sjellë një histori të
performancës më të madhe historike në
piano. Dhe, emri i Herbert Von Karajn nuk
lë fare dyshim për këtë argument. Ja çfarë
shkruajnë autorët tanë: Performanca e

Stili i rrëfimit
Libri ka një kompozicion të ndërthurur në mënyrë të rregullt, ku
rrëfimi është në vetën e tretë. Personazhet e romanit janë në
kërkim të një ngjarje vrasje, me të cilin autori hap librin, duke
shënuar që në fillim pikën e ngjizjes së subjektit. Në formën sesi
e ka zgjidhur, autori duket se është tejet pro-klasikes sa i përket
kanoneve të letërsisë, teksa në frymën e letërsisë së Agatha
Christie e mbars ngjarjen e tij duke të lënë të pezullt deri në fund.

 Vijon nga faqja 19

NGA DEMIR GJERGJI



E diel 25 Qershor 2017  - 21OPINION

Ishte fushata më e
shëmtuar e pluralizmit

Opinioni i   Ditës

Kjo e d ie l  do karakter izohet  nga Hëna
t e  G a f o r r j a .  P o z i c i o n i  i  s a j  k a  n j ë
nd ik im të  fo r të  dhe  ësh të  n jë  a lea te
e  çmuar  për  h is to r i të  tua ja  të  dashu-
r i së .  D i ta  idea le  për  p lazh .  N jë  xh i ro
më varkë  do  i sh te  ide  e  m i rë .

DEMI

Nëse nuk jeni të sigurt, një mik do t’ju
ndihmojë të  merrn i  n jë  vendim.
Shmangni përballjet dhe veproni me
dinakëri. Inteligjenca sigurisht që nuk
ju mungon. L idhjet  emocionale po
thellohen por përpiquni të jeni të kup-
tueshëm, dhe si gjithmonë të sinqertë.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Kujdesuni për financat me qëllim që të
arrini rezultate konkrete. Lëvizni me sh-
kathtësi duke marrë parasysh rrethanat.
Në dashuri nuk jeni të guximshëm dhe do
jepni prova për prezencë të dobët, duke
lënë  pas  dore  angazh imet  dhe
përgjegjësitë.

Hëna në shenjë, avokate e emocion-
eve dhe nostalgj ive, ju bën vulnerabël
dhe  shumë  dyshues .  Mban i  shumë
sekrete dhe shikoni komplikime kudo.
Si gjithmonë zgjidhja më e mirë është
të falni dhe të harroni, mos i jepni rëndë-
si gjërave që nuk kthehen më.

A f t ë s i a  e  s h k ë l q y e r  n ë  m a r r ë d h ë n i e
j u  n d i h m o n  t ë  z g j e r o n i  l i d h j e t  t u a j a
të  b i znes i t .  Sh f r y tëzon i  çdo  ras t  pë r
t ’ u  f u t u r  n ë  a m b i e n t e  t ë  r e j a  p ë r
j u .  R a p o r t i  n ë  ç i f t  n ë  f a z a t  e  p a r a
ë s h t ë  i  m b u s h u r  m e  h a r m o n i  d h e
g ja l l ë r i .

N ë s e  j e n i  t ë  s h q e t ë s u a r  o s e  n d o s h -
t a  p o  p ë r b a l l e n i  m e  n j ë  n d a r j e  t ë
v ë s h t i r ë  k ë r k o n i  n d i h m ë n  e  f a m i l -
j e s ,  e  c i l a  d o  t ’ j u  j a p ë  m b ë s h t e t j e n
p ë r  t ë  c i l ë n  k e n i  a q  s h u m ë  n e v o j ë
tan i .  K in i  ku jdes  shpenz imet  e  tepër -
t a .

Hëna ju kundërv ihet  duke shkaktuar
pakënaqësi në shtëpi. Rreptësia që tre-
goni nuk ju ndihmon. Jepini hapësirë
dëshirës për lëvizje dhe shoqëri. Jeni
më pak dyshues dhe mos i merrni për
ofendime ato që në fakt  janë vetëm
kri t ika konstrukt ive.

Nd ik ime t  poz i t i ve  t ë  Hënës  j anë  n jë
bek im  pë r  g jend jen  tua j  shp i r t ë ro re ,
s i domos  so t  që  ësh të  dashami rëse ,
e  hapu r  dhe  e  gëzua r .  Pë r f i t on i  nga
g jend ja  f avo r i zuese  pë r  t ë  r i kupe ru -
a r  d i sa  mangës i  t ë  kohëve  t ë  f un -
d i t .

Mund të keni rast in të ndryshoni opin-
ion për persona të caktuar që kohët e
fund i t  nuk  i  ken i  v l e rësua r  shumë.
Duhet të bëni një hap mbrapa dhe të
r i s h i k o n i  m ë  s h u m ë  f l e k s i b i l i t e t
raportet me të afërmit tuaj.

Projektet që nuk realizohen dhe çështjet
familjare të ndërlikuara ju nervozojnë,
megjithatë mos u nxitoni dhe ruani ekuili-
brin. Sot do jepni më të mirën e mund-
shme. Nuk do lejoni që humori i keq t’ju
prishe planet tuaja.

Ndonjë problem i zakonshëm burokratik,
ndoshta i hershëm, vazhdon t’ju shqetë-
sojë. Është mirë që t’i jepni një zgjidhje
përfundimtare. Duhet të tregoni pak durim
ndaj gjërave të vogla për të arritur atë që
doni.

Mund të jetë një ditë e qetë nëse arrini të gjeni
ekuilibrin e duhur mes angazhimeve, përgjegjë-
sisë dhe dëshirës së pa rezistueshme për t’u
shmangur nga detyrat. Mos rrini në mëdyshje:
merrni guximin për të bërë atë që duhet, nëse
doni të arrini diçka.

 Nga Blendi FEVZIU

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

... fushatë zgjedhjesh ko-
mbëtare që prej 31 marsit 1991. Në
këta 26 vjet, kjo është fushata e 11-
të që përcjell si gazetar (pa llogari-
tur zgjedhjet lokale). Është e gjas-
hta fushatë në 20 vitet e emisionit
“Opinion” që e kam përcjellë nga
studioja live çdo natë. Sot mund të
them një gjë me bindje të plotë: ish-
te një fushatë e mërzitshme, një
fushatë bosh dhe, pa dyshim, më e
keqja që unë njoh në këta 26 vjet.

Si do ta klasifikoja këtë fushatë,
pyeta veten sërish, dhe gjeta vetëm
një përgjigje: pa pasion, pa emo-
cion dhe tejet teatrale. Një teatër i
madh ku mungonte një gjë që në
fushatat shqiptare nuk ka mun-
guar kurrë: shpirti i sfidës.

Ishte një fushatë shumë larg
asaj të 3 korrikut 2005, që ka qenë,
pa dyshim, më e mira në Shqipëri
këta 27 vjet. Një fushatë e mbush-
ur me besim, bindje, frymëzim dhe
pa dyshim kredo morale. Një fush-
atë ku Berisha, Nano e Meta,
prodhuan një ndër spektaklet më
të jashtëzakonshme politike të
këtij vendi dhe ku secili, besonte
me shpirt në atë që deklaronte.
Ishte një fushatë që sfida direkte e
mazhoritarit e bëri edhe më të
mprehtë dhe që vështirë se do rik-
thehet sërish me atë emocion në
Shqipëri. Një fushatë ku u për-
ballën ide, programe, por ku nuk
mungoi edhe ajo që gjendet kaq
rrallë në Shqipëri, ndjesa publike.

Ishte një fushatë që nuk kishte
entuziazmin dhe naivitetin e asaj
të 1991 dhe 1992. Nuk kishte
shpresën që ngjallnin ato të dyja
dhe dashurinë e besimin mes
liderëve politikë dhe votuesve të
tyre. Për arsye specifike, ato dy
fushata nuk përsëriten më, dhe për
mua, mbeten margaritarët e plu-
ralizmit dhe garës politike në Sh-
qipëri.

Nuk ishte një fushatë si ajo e
1996, e tensionuar, por e mbushur
me besimin e palëve që në garë ish-
in më mirë dhe më bindës se
kundërshtari. E dominuar nga
besimi për fitore dhe me një garë
reale, garë plot pasion.

Nuk ishte një fushatë si ajo e

1997, me rreziqe, plumba, dhunë e
vrasje, por me vendosmërinë e poli-
tikanëve për të komunikuar me
zgjedhësit e tyre dhe për t’iu ga-
rantuar atyre një të ardhme më të
mirë. Një të ardhme përmes votës.
Edhe ajo ishte një fushatë e vërtetë,
edhe pse tejet e vështirë.

Nuk ishte një fushatë si ajo e
2009, një përballje brilante e dy sh-
kollave, asaj të Berishës tradicio-
nal dhe plot pasion e bilanc, me atë
të Ramës që premtonte një politikë
të re. Një fushatë po ashtu
mbresëlënëse qoftë edhe në bal-
lafaqimet publike.

Nuk ishte një fushatë as si ajo e
2013, kur Rama e Meta ia arritën
të ngjallin shpresën për ndryshim
dhe kur Berisha, me shifrat në dis-
favor, qëndroi në fushëbetejë deri
sekondën e fundit, me bindjen që

vetëm vota mund ta largonte prej
andej.

Nuk ishte as si dy fushatat e
referendumeve të kushtetutave,
më 1994 dhe 1998, mbushur me ten-
sion dhe dëshirë për të sfiduar
tjetrin. Jo! Ishte një fushatë as e
shëmtuar dhe as e bukur. Ishte një
fushatë e mërzitshme. Mund të
thosha me shumë lehtësi: ishte më
e keqe se ajo e 2001, që unë e konsi-
deroja më të shëmtuarën deri sot.

Ishte një fushatë ku asnjë nga
liderët nuk ngjante i vërtetë. Rama
me teatrin e tij që pengesë për ven-
din kishte qenë LSI-ja dhe me fab-
ulën e timonit; Meta me kon-
testimin e qeverisjes 4-vjeçare ku
kishte qenë pjesë ndërkohë që vi-
jon të qëndrojë në qeveri; Basha
me Republikën e Re, që më shumë
e ka përdorur si grafikë të bukur

banderolash sesa e ka shtjelluar
si aksion politik.

Ishte një fushatë ku Rama dhe
Meta nuk dhanë llogari për qever-
isjen dhe ku Basha nuk ia doli të
hapë debat për programin dhe
premtimet e tij. E gjithë vëmendja
u përqendrua te batutat mes
Ramës e Metës. Ato që do kujtohen
nga kjo fushatë janë poturet e Ramës,
2 gishtat me trëndafil, kazani, tep-
sia, pantallonat prej doku të Bashës
apo sporti me selfie “alla Rama”, de-
klarata e Metës se vendimet e LSI-së
i merr Petrit Vasili dhe pa dyshim
më e famshmja, timoni që Rama e
kërkoi kaq shumë nëpër Shqipëri,
por që makinës nuk di t’i japë.

Ishte një fushatë për t’u harruar
dhe pa dyshim që do të harrohet
shpejt…

“Opinion.al”“Opinion.al”“Opinion.al”“Opinion.al”“Opinion.al”



E diel 25 Qershor 201722 - OPINION

Nga Dr. Jorgji KOTE

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

... Për herë të parë në 25 vitet e
fundit, diplomacia u bë “jetime”
elektorale; nuk ka vend tjetër në
Evropë, as në vendet më neutrale,
ku asaj t’i jetë bërë një “embargo”
e tillë elektorale. Për më tepër, kur
rreth nesh dhe në botë ka pasur
aq shumë sfida dhe ngjarje mad-
hore me ndikim të drejtpërdrejtë
edhe mbi vendin tonë.

Shkaqet dhe arsyet që mund të
jepen janë të pajustifikueshme. I
gabuar është edhe mendimi se ele-
ktorati kishte nevojë të dëgjonte
për hallet e jetës së përditshme,
për punën, ekonominë, tatimet, in-
frastrukturën, çmimet dhe pen-
sionet etj. Ndonjë e konsideron të
panevojshme një gjë të tillë, sepse
zbatimi i vetingut dhe reformës së
gjyqësorit do të çojë automatik-
isht në hapjen e negociatave me
BE-në, prej së cilës janë të varura
të gjitha zhvillimet e mëtejshme
diplomatike. Por, me gjithë rëndës-
inë e tyre jetike, këto reforma nuk
mund të jenë “çelësi magjik” për
zgjidhjen e problemeve të mëdha
të shoqërisë sonë.

Sepse realizimi i objektivave
madhorë në këtë fushë, përfshirë
edhe hapjen e negociatave me BE-
në, është i lidhur pazgjidhshmër-
isht me marrëdhëniet tona dyp-
alëshe, në radhë të parë me secil-
in vend fqinj, nxitja e bash-
këpunimit prioritar me Kosovën,
dialogu me partnerët tanë
strategjikë, tentativat ekspan-
sioniste të Rusisë në rajon etj.

Gabimi tjetër i politikanëve
tanë qëndron në idenë se diploma-
cia është institucion me një
numër shumë të kufizuar punon-
jësish dhe përfaqësish jashtë ven-
dit, kësisoj, ajo nuk ka peshë ele-
ktorale, por harrojnë se tematika
diplomatike dhe e integrimit e saj
është vendimtare për procesin e
ardhshëm të qeverisjes dhe se di-
plomacia i takon gjithë elek-

Opinioni i   Ditës Diplomacia
- Kjo “jetime” elektorale

toratit, e jo vetëm disa segment-
eve të caktuara.

“Ngushëllim” nuk mund të jetë
as fakti se ky aspekt jetik do të
pasqyrohet në programin e par-
tisë/koalicionit qeverisës. Sepse
ai duhet të pasqyrojë, si gjithë ko-
mponentët e tjerë, programin ele-
ktoral të partisë fituese dhe ale-
atëve të mundshëm. Vetëm kësh-
tu publiku do të jetë në gjendje të
bëjë krahasimet dhe vlerësimet e

duhura për një forcë të caktuar
politike. Mirëpo, gjatë gjithë fus-
hatës nuk u fol fare për këto çësh-
tje, as për hapat e bërë, por as për
objektivat për të ardhmen, nuan-
cat dhe dallimet programore
ndërmjet forcave politike etj.

Justifikim nuk mund të jetë as
koha e kufizuar zgjedhore. Vërtet
që temat e nxehta diplomatike
nuk mund të jenë objekt i tubi-
meve masive, batutave, sharjeve
dhe akuzave, e ca më pak deklari-
meve populiste dhe nacionaliste,
por kjo tematikë mund të trajto-
hej në bashkëbisedime serioze në
mjedise të mbyllura, me grupet e
interesit, ekspertët, shtypin e me-
dian.

Është shumë e çuditshme se si
diplomacia gjatë kësaj fushate u
la në harresë edhe nga protago-
nistët e saj në qeveri dhe në
opozitë, si dhe deputetëve/kandi-
datëve të njohur në këtë fushë.
Kjo ka ndodhur pasi si qeveria,
edhe opozita, me sa duket nuk
kanë pasur ndonjë interes ose për-
fitim me këtë temë; sepse edhe bi-
lanci përkatës gjatë 4 viteve të
fundit, pa mohuar kurrsesi disa
hapa dhe arritje pozitive, nuk ësh-
të tërheqës dhe bindës për elek-
toratin. Sepse, mbi të gjitha, nuk
u bë e mundur hapja e negociat-
ave me BE-në, kurse raportet me
vendet fqinje jo vetëm nuk u zeru-
an, por duket se janë shtuar, pa
përjashtuar dhe ndonjë hap pra-
pa.

Kurse fajësimi i njërës apo
tjetrës palë për mosarritjet, sido-
mos për hapjen e negociatave me
BE-në, nuk shkon fare; sepse të
paktën, paktin politik konsensu-
al aq të nevojshëm të majit, si
qeveria edhe opozita mund e du-
hej ta kishin bërë shumë kohë më
parë nëse ishin vërtet të interesuar
për integrimin evropian. e jo për
ta kthyer atë në “mollë sherri”.

Në këto kushte, le të shpresojmë
që statusi “jetim” i diplomacisë do
të marrë fund pas 26 qershorit, duke
e trajtuar atë jo si “luks” elektoral,
por si domosdoshmëri jetike.

Zgjedhjet parlamentare 2017 do të mbahen
mend edhe për heshtjen e plotë ndaj

diplomacisë, politikës sonë të jashtme dhe
integrimit të mëtejshëm evropian. Për herë të

parë në 25 vitet e fundit, diplomacia u bë
“jetime” elektorale; nuk ka vend tjetër në

Evropë, as në vendet më neutrale, ku asaj t’i
jetë bërë një “embargo” e tillë elektorale.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

- "Kur shikoj prapa në të gjitha ato shqetësime, e
kujtoj historinë e plakut të vjetër në shtratin e
vdekjes, i cili kishte shumë shqetësime në jetën
e tij, shumica e të cilave kurrë nuk kanë ndodhur"

Winston Churchill

- Një njeri s’mund të ndihet realisht mirë, në
rast se nuk aprovon vetveten. (Mark Tuein)

- Mënyra e vetme për të jetuar, është të pra-
nosh çdo minutë të kësaj jete si një mr-
rekulli të papërsëritshme.

(M. Storm Xhejmson)

- Mirënjohja është një barrë,
dhe çdo barrë është bërë
për t’u çliruar prej saj.

Denis Diderot

- Nga mënyra e të qeshurit
unë kuptoj se çfarë
edukate ka një njeri,
ndërsa nga arsyeja e të
qeshurit kuptoj
inteligjencën e tij.

Rumiu

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Matia... që këndojnë Vacanze romane.
5. Janë vendet e lira
11. Parajsa e humbur.
13. Comaneci e famshme e gjimanstikës.
15. Ekstreme në sirtar.
16. Eshtë nofka.
17. Një treshe në skenë.
19. Një provë inteligjence.
21. Gjysmë tatimi.
23. Gjysmë eolike.
24. Ekstreme në studim.
25. Bëjnë stil të lirë
28. Fillojnë kastile
29. Kalimi në kufij.
30. Një tragjedi... e Dreiser.
33. Grier aktore.
34. Dashi kur mungon ai
36. Eshtë zanore në filma
38. Kufizohet në kufij
39. Ente Civile Europiane.

HORIZONTAL

1. Pausini këngëtare
5. Më e mira është rekord.
9. Inicialet e Pacino-s.
11. Alessandro i pilës.
12. I ka zyrat në kufij
13. Haan ish-trainer.
14. Gjysmë mimoze.
15. Fillojnë sefte.
16. Ishte shkollë e Aristotelit.
20. Shuhen në qendër.
22. Bëhen me ambalazh.
23. Janë idhnakë.
25. Fillojnë titujt.
26. Do të bëhen pemë.
27. Ashtu si jeton heremiti.

40. Janë galeri në hekurudhë.
41. Ramazzotti këngëtar
42. Mbyllin një tender.
43. Agjenci Formacioni Tiranë.
44. Eshtë pjesë e borxhit që paguhet.
46. Gjysmë tandem
48. Jessica Parker aktore.
49. Inicialet e Presley.
50. Shteti i francezëve.
51. Janë brinjët në skuadër.
52. Qendër fitimi

VERTIKAL
1. George që qe as i futbollit.
2. Fillon me rruga...
3. Fundi i një faze
4. Janë në skaje
6. Eshtë vendi aderues
7. Eshtë emirat.
8. Incialet e Daudet.
9. Ndërmarrje Industriale Tiranë.

10. Igli te Lazio.
12. Janë zjarrvënës.
14. Frolich e Marlene Dietrich.
17. Kufizojnë rastet.
18. Shkroi Rinoceronti.
20. Ekstreme në slam.
22. Janë trille.
25. Qytet italian.
26. Jepen për hartim.
27. Fillojë takimet.
29. Kufizojnë kënde.
31. Janë vendet e para.
32. Një greminë.
35. Eshtë llogarin që qërohet.
36. Ndiqen me ilaçe.
37. Massari aktore italiane.
38. Janë kapot.
40. Numri i oktetit.
41. Kush ka... fërgëllon.
44. Një i fundit mbi të gjithë.
45. Një pjesë e satelitëve.
47. Në mes të një kanali.
48. Derisa janë në fund.
49. Inicialet e Taylor aktore.

29. Eshtë dhomë e lartë.
30. Janë spanjolët dhe portugezët.
32. Ishte filozofi që preu damarët.
34. Janë gjuhë...veshi.
35. Eshtë numri i dytë tek.
36. Triolet shkrimtare.
37. Kufizojnë takimet.
38. Tyler aktore.
39. Mbledh baskët separatistë.
40. Fillojnë kalimin.
41. Inicialet e Delon.
43. Lumi i Bernës.
44. Eshtë numri të parit.
45. Një thirrje me emra.

VERTIKAL
1. Flori pa kufij.
2. Një Baba përrallor.
3. Lemper këngëtare gjermane.
4. Rastisin në krye.
5. Ai ekzekutiv u bë bashki.
6. Qendra e drogës.
7. Një tabu islamike
8. Mbyllin një dyqan.
10. Janë si zotime
11. Kryeqyteti i Lichtenstein.

12. Jaë shtyllat për vela
14. Ata të Ferrari-t qëndrojnë në box.
16. Duhen fituar me djersë.
17. Piktura pa kura.
18. Janë dokumente partie.
19. Në fund të vitit.
21. Farkëtoi armët e Akilit.
22. Një është për kërcim.
24. Athinaja e romakëve.
25. Janë kapriçit.
27. Një tis mjegulle.
28. Kërcimi i Fred Astaire.
31. Edëards regjisor.
33. Parker regjisor.
38. Luan në kufij
39. Inicialet e Rohmer.
42. Fillojnë detyrën.
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