
(Në foto) Saimir Tahiri, duke u takuar me mbeshtetës të tij, pasi ka dalë nga një mbledhje e Keshillit të Mandateve dhe Rregulloreve
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DOSJA "HABILAJ"
IMUNITETI I TAHIRIT

Ish-ministri shpërthen në Këshill. Avokati: Nuk ka asnjë implikim të drejtpërdrejtë të deputetit

Tahiri: Pranoj hetim, por jo pranga politike
Akuza ndaj Alibeajt: Familjari yt ka bërë vrasje, do bëje ti burg?

PROKURORËT E ÇËSHTJES

Tre prokurorët e çështjes Tahiri, Besim Hajdarmataj, Elisabeta
Imeraj dhe Gentjan Osmani kanë shkuar dje, pas mbledhjes së
Këshillit të Mandateve në Prokurorinë e Krimeve të Rënda ku
kanë diskutuar mes tyre sërish mbi provat e grumbulluara, ku,
sipas tyre, rezulton i implikuar edhe ish-ministri i Brendshëm.

“

Kryeministri Edi Ra-
ma reagoi dje ndër-

kohë që ishte duke u mar-
rë vendimi në Këshillin e
Mandateve e ndërsa opo-
zita po e akuzonte atë se
po mbronte Tahirin. Pas
deklaratave të kreut të
PD-së, kryeministri Edi
Rama shkroi në "Face-
book": "LB bërtit po mos
harro: Unë dua të vër-
tetën, ti karrigen! Unë
dua drejtësi, ti do teatër!
Unë dua luftë me krimin,
ti krimin e do për poli-
tikë!". Ndërsa pasdite,
kryeministri shkoi në
zyrën e ministrit të Bren-
dshëm, Fatmir Xhafaj.
Takimi ka zgjatur rreth
një orë dhe nuk dihet
çfarë është diskutuar.
Takimet mes kryeminis-

Kryeministri, një orë takim në zyrën e ministrit të Brendshëm, Xhafaj

Rama: Lulzim Basha e do krimin
për politikë, unë dua drejtësi

trit dhe ministrit të
Brendshëm kanë qenë të
shpeshta ditët  e fundit, pasi
vetëm një ditë më parë min-
istri Xhafaj ka zhvilluar një

tjetër takim për më shumë
se një orë në zyrën e Ramës,
në kryeministri. Kreu i
qeverisë shoqërohej nga
sekretari i Përgjithshëm,

Engjëll Agaçi dhe është
parë që vetë ministri
Xhafaj e ka përcjellë pas
një ore bisedë, rreth orës
18:10, deri te dera e jasht-
me e ministrisë, kreun e
qeverisë. Edhe pse asgjë
nuk u bë publike men-
dohet se në bisedë ka qenë
pa diskutim edhe çështja
"Tahiri", ndërkohë që disa
metra, më larg, në kryes-
inë e Kuvendit ishte duke
u debatuar mes PS-së dhe
opozitës për të marrë një
vendim për qëndrimin e
Kuvendit për t'i dhënë ose
jo të drejtën prokurorisë të
arrestojë Saimir Tahirin.

Ish-ministri i Brendshëm,
deputeti i PS-së, Saimir
Tahiri u shpreh qartë dje

se do të pranojë të hetohet,
por jo të bëjë burg politik.
Në seancën e djeshme të
Këshillit të Mandateve, Im-
unitetit dhe Rregullores,
Tahiri "shpërtheu" ndaj de-
putetit të PD-së, Enkelejd
Alibeaj, duke i kujtuar atij
se një nga familjarët e afërt
kishte vrarë një person.
"Nëse s'ka prova, pse nuk
shkon në gjykatë?", iu drej-
tua Alibeaj, Tahirit. Por i
menjëhershëm ka qenë re-
agimi i Tahirit. "Një familjar
i yti ka vrarë një njeri, do
pranoje ti të shkoje në burg?
Jam gati të hetohem, të kon-
trolloni banesën time, por
pranga politike në duart e
mia nuk pranoj. Dhe kjo për
standardin tim me ligjin, se
po të jetë për t'u krahasuar
unë me ju të gjithë bashkë,
unë si ty që të rri në një par-
ti me kriminelë, nuk rri. Që
të rri krah për krah me
hajdutë, që shpëtojnë me
raporte mjekësore si nxënës
të klasës së parë, unë nuk rri
me njerëz që kanë vrarë 26

veta në Gërdec",-iu drejtua
Tahiri, deputetit të PD En-
kelejd Alibeaj. Më pas, Tahi-
ri foli edhe jashtë sallës së
mbledhjes, ku u prit me en-
tuziazëm dhe duartrokitje
nga mbështetës të tij, që e
kanë pritur për dy ditë me
radhë jashtë kryesisë së Ku-

vendit. Ai e cilësoi mble-
dhjen e djeshme si "akti i
dytë i një estrade të parala-
jmëruar". "Jam i vendosur
për të mos u dorëzuar asnjë
sekondë, do i shkoj deri në
fund rrugës për drejtësi.
Vështirësitë janë të mëdha,
por s'do dorëzohem. Nëse

nuk sjellin një provë të vet-
me, të sjellin dëshmitarë Sa-
liun. Ai s'ka shkuar kurrë
as në gjykatë, as në
prokurori për të gjitha
krimet. Nëse nuk vjen Saliu,
le të vijë djali i tij, që la të
vdekur 26 njerëz në Gërdec.
Të vijnë dhe të bëhen dësh-

mitarë. Le të vijë Ilir Meta,
Monika, le të vijë Lulzim
Basha",-tha Tahiri. "Ajo që
patë sot ishte në kufijtë e
skandalozes, për të qeshur
dhe qarë. Kjo që ndodhi sot
dhe që ka ndodhur dje s'ka
ndodhur as në komunizëm,
as fashistët s'e kanë bërë që
të të thonë  që shko në burg
dhe pastaj na provo që s'ke
marrë 5 mnl euro në muaj.
Kjo është estradë. Shko në
burg dhe provo që s'i ke
dhënë kamionit, është sër-
ish estradë!",-theksoi Tahi-
ri. "Jam i pari që do vihem
në dispozicion të kujtdo in-
stitucioni çdo ditë të jetës
sime. Nuk hezitoj të kontrol-

lohem apo hetohem për ata
që kërkojnë një të vërtetë.
Ama unë dua dhe as e pra-
noj dot të vijën të më thonë
që futu në burg dhe pastaj
provo pafajësinë. Pranoj
çdo lloj hetimi, por jo gjyq
politik. Ata që e dinë shumë
mirë çdo të thotë ky proces,
e dinë që do kalojnë të
gjitha hallkat",- u shpreh
deputeti i PS-së.
AVAVAVAVAVOKAOKAOKAOKAOKATITITITITI

Avokati i Saimir Tahirit,
Artan Hajdari u shpreh se
prokuroria nuk ka prova
kundër klientit të tij, duke
iu referuar dosjes së parë
hetimore të mbërritur nga
prokuroria italiane. Sipas
tij, "Kërkesa e prokurorisë
për heqjen e imunitetit ësh-
të e pabazuar në ligj, pasi
mungojnë provat. Këto pro-
va nuk duhet të merren në
konsideratë se nuk plotë-
sojnë atë karakter të dy-
shimit të arsyeshëm që
jepet nga prokuroria që
kërkon arrestimin". "Nuk
ka asnjë implikim të drejt-
përdrejtë të deputetit Tahi-
ri qoftë direkte, indirekte,
periferike apo aksidentale
që mund të krijojnë dy-
shimin e organit të hetimit
që kërkon arrestimin e tij",-
tha Hajdari.

Darina Tanushi

Ish-ministri i Brendshëm,
deputeti i PS-së, Saimir Tahiri

Seanca e djeshme e
Këshillit të Mandateve,
Imunitetit dhe Rregullores

INCIDENTI
Një ngjarje e shëmtuar u shënua dje
jashtë Kryesisë së Kuvendit. Gjatë
kohës që gazetarët intervistonin ish-
ministrin Sajmir Tahiri, një grup
militantësh, kryesisht gra në
moshë, lëshuan fyerje ndaj
gazetarëve. Fyerjet dhe sharjet e
rënda që dëgjohen lehtësisht, i
adresoheshin mbi të gjitha
gazetares së "News 24", Klodiana
Lala për pyetjet që po i bënte
Tahirit. Ra në sy edhe qëndrimi i
këtij të fundit pas përfundimit të
deklaratave, i cili shkoi dhe përqafoi
pikërisht gratë që ndodheshin në
vendin nga vinin të sharat.
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8 orët e mbledhjes në Këshillin e Mandateve, provat e reja të prokurorëve

"Tahiri", dy raporte në Kuvend
PS: Të hetohet. PD-LSI: Arrestim
Votimi të mërkurën, si do ndahen deputetët në seancë

PJERIN NDREU
I ftuar në emisionin "Kjo
Javë" në "News24",
deputeti Pjerin Ndreu
tha se fillimisht grupi
dyshoi te Tahiri, pasi
nuk e dinin se deri ku
shkonin provat, "por në
momentin që prokuroria
bën një interpretim
skandaloz të atij lloji,
Tahiri mund të ketë bërë
1001 gjëra, por s'ka tani
asnjë provë që mund të
lejojë arrestimin e tij".

Kuvendi do të votojë
ditën e mërkurë, në
seancën parlamen-

tare për dy raporte të ndry-
shme të Këshillit për Rreg-
ulloren, Mandatet dhe Imu-
nitetin. Pas 8 orë debatesh
dhe përplasje mendimesh, 5
deputetët e PS-së në Këshill
vendosën që t'i rekoman-
dohet Kuvendit miratimi i
kërkesës së Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës
së Parë të Krimeve të Rën-
da, Tiranë për dhënien e au-
torizimit për ndalimin e dal-
jes jashtë shtetit, detyrimin
për t'u paraqitur në policinë
gjyqësore, ndalimin dhe
detyrimin për qëndrimin në
një vend të caktuar, garanc-
inë pasurore, kontrollin per-
sonal dhe të banesës së de-
putetit Saimir Tahiri. Ndër-
sa 5 deputetët që i përkasin
opozitës, PD-së dhe LSI-së në
këtë Këshill u shprehën se
do i paraqesin Kuvendit në
seancë plenare raportin, ku
do i rekomandohet Kuvendit
miratimi i kërkesës të
Prokurorisë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë për Kri-
meve të Rënda, Tiranë, për
dhënien e autorizimit për
arrestimin, ose heqjen e lir-
isë, kontrollin personal dhe
të banesës të deputetit Tahi-
ri. Raporti i Këshillit pritet
të depozitohet në Kuvend
maksimumi të hënën në
orën 14:00, për të qenë gati
në seancën e së mërkurës,
bëjnë të ditur burimet nga
Kuvendi. Në përfundim të
mbledhjes, deputeti i LSI-së,
Nasip Naço sqaroi votimin
që u bë me dyer të mbyllura.
"Shpresoj që deri ditën e
mërkurë gjërat do të ndry-
shojnë dhe ata që e pranu-
an pjesërisht ta pranojnë
plotësisht kërkesën e or-
ganit të prokurorisë",-tha
Naço. Ndërsa deputeti i PD-
së, Enkelejd Alibeaj u
shpreh: "E pritshme ishte
ajo që edhe ju e keni mend-
uar gjatë kësaj kohe. Ky
shtet përfundimisht është
kapur nga krimi dhe nga
mafia". Nga ana e tij, kreu i
Komisionit të Ligjeve, Ulsi
Manja sqaroi vendimin e
PS-së dhe tha se nuk
mbështesin kërkesën për ar-
restim, pasi kërkesa e
prokurorisë nuk mbështe-
tet në prova. Ai inkurajon
prokurorinë të vijojë he-
timet me të njëjtin ritëm.

PROKURORËTPROKURORËTPROKURORËTPROKURORËTPROKURORËT
Që në fillim të mbledhjes

së djeshme, prokurori i çësh-
tjes Besim Hajdarmataj
kërkoi që të paraqiteshin pro-
va shtesë të ardhura nga Ita-
lia për çështjen. Në fjalën e tij,
Hajdarmataj tha: "Kemi bise-
da të bëra nga dy njerëz që
kanë qenë në një sjellje nor-
male me njëri-tjetrin,
përgjime që janë bërë nga au-
toritete të tjera, pa asnjë lloj
ndikimi. Kanë folur në au-
tomjetin e tyre dhe implikojnë
në mënyrë të vazhdueshme
ish-ministrin e Brendshëm,
duke e përmendur ndihmën
që ai u siguron". Ai ngriti py-
etjen se si mund të ndodhë që
flitet vetëm për Tahirin dhe
për asnjë deputet tjetër. "Do
ishte mirë që t'i referohemi
fakteve e provave. Kemi
ardhur këtu pa asnjë lloj

ndikimi, dhe unë ndihem i
qetë këtu",-tha Hajdarmataj.
Ndërkohë burimet thanë se
gjatë seancës me dyer të mby-
llura tre prokurorët para-
qitën si provë të re dëshminë
e një efektivi të policisë së
Vlorës. Prokurorët nuk e
kanë treguar emrin e efektiv-
it, por kanë cituar atë çfarë
ai ka deklaruar përballë tyre
kur është marrë në pyetje.
"Jam ulur në kafe në Vlorë
me njërin prej vëllezërve Ha-
bilaj. Ai më tha se është kush-
ëri i Sajmir Tahirit",- kështu
ka deklaruar para
prokurorëve efektivi policisë.
VOVOVOVOVOTTTTTAAAAAT NË SEANCËT NË SEANCËT NË SEANCËT NË SEANCËT NË SEANCË

Ndërkohë raportet e
Këshillit të Mandateve në
seancën e së mërkurës voto-
hen me shumicë të thjeshtë
votash. Nëse Partia Social-
iste do të jenë në unison, ajo

vetë i siguron 74 vota, nëse
Saimir Tahiri do të lejohet
procedurialisht të votojë për
veten. Kjo seancë parashiko-
het të jetë pa debat dhe voti-
mi në bazë të praktikës së
mëhershme do të jetë i fshe-
htë. Por mund të ketë edhe
kërkesë që të bëhet i hapur.
Por, kjo nuk paraqet asnjë
problem për palët, duke pa-
sur parasysh se qëndrimet e
tyre u bënë publike që dje,
në Këshillin e Mandateve,
por një votim i hapur do të
"ndrydhte" ndonjë nga de-
putetët që mund të kërkojë
të votojë ndryshe nga ven-
dimet politike të partive të
ndryshme. Në seancën e së
mërkurës mund të ketë një
fjalë vetë deputeti Saimir
Tahiri, nëse ai dëshiron t'u
drejtohet edhe një herë
kolegëve të tij para votimit.

Darina Tanushi

ULSI MANJA
"Lidhur me kërkesën e prokurorisë për dhënien e autorizimit

për arrestimin e deputetit Saimir Tahiri, si masë e kufizimit të
lirisë, ne si shumicë çmojmë se kërkesa e prokurorisë nuk
mbështetej në prova, siç e kërkon neni 73/2 i Kushtetutës,

neni 288 i Kodit të Procedurës Penale. Pra, prokuroria
shqiptare është e lirë, pasi të kemi një vendimmarrje të

Kuvendit në seancë plenare, të vijojë hetimet",-tha dje, Manja.

NASIP NAÇO
"Do të jetë Kuvendi ai që do të vendosë me votë.

Shpresoj që deri ditën e mërkurë gjërat do të ndryshojnë
dhe ata që e pranuan pjesërisht ta pranojnë plotësisht
kërkesën e organit të prokurorisë. Është paravendosur
ditë më parë që seanca do të jetë ditën e mërkurë dhe

ditën e enjte", -u shpreh deputeti i LSI-së, i cili votoi "pro"
arrestimit të Tahirit.

ENKELEJD ALIBEAJ
"E pritshme ishte ajo që edhe ju e keni menduar gjatë
kësaj kohe. PS, të pesë anëtarët e PS në Këshillin e

Mandateve dhe Rregulloreve votuan kundër dhënies së
autorizimit për arrest dhe kontroll, si një akt i vetëm i
prokurorisë. Ky shtet përfundimisht është kapur nga
krimi dhe nga mafia", -u shpreh dje, pas mbledhjes

deputeti i PD-së.

Basha: Rama, Xhafaj e Tahiri
ushtruan dhunë ndaj prokurorëve

Prokuroria: Deputetët nxorën
të dhënat "sekret" në media

Prokuroria për Krimet e Rënda vuri mbrëmë 'alarm
in' se prova dhe fakte të paraqitura prej saj në Këshil-

lin e Mandateve dhe Imuniteteve, në Kuvendin e Sh-
qipërisë, në seancën me dyer të mbyllura, por që u bënë
publike në media, po vënë në rrezik persona që kanë dije-
ni për hetimin. "Në seancën e sotme në Kuvendin e Sh-
qipërisë, drejtuesi i Prokurorisë për Krime të Rënda, z.
Besim Hajdarmataj, tërhoqi vëmendjen e Këshillit për të
ruajtur sekretin e të dhënave hetimore. Por, pavarësisht
se materialet, të konsideruara sekret hetimor u paraqitën
pas nënshkrimit të deklaratës përkatëse për "ruajtjen e
sekretit hetimor" nga ana e anëtarëve të Këshillit, sërish
rezulton se të dhëna të ndryshme janë bërë publike. Ësh-
të e rëndësishme të theksohet se nxjerrja e sekretit heti-
mor përbën vepër penale dhe ndëshkohet sipas parash-
ikimeve ligjore",-thuhet në njoftimin e prokurorisë.

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha akuzoi dje, se Edi
Rama e Saimir Tahiri kanë ndarë bashkë paratë e

krimit dhe pushtetin e fituar me këto para. "Prandaj Edi
Rama do ta mbrojë Saimir Tahirin, deri në fund. Siç u pa
sot, Rama, Ruçi dhe Xhafaj, ata, që qeverinë dhe institu-
cionet e shtetit i kthyen në repart logjistik në mbësh-
tetje të trafikut të drogës dhe
krimit, do të tentojnë të sul-
mojnë, trembin, kërcënojnë
dhe blejnë prokurorinë,
gjykatat dhe këdo që do ten-
tojë të nxjerrë para drejtësisë
Saimir Tahirin. Sot ra dhe fas-
ada e drejtësisë dhe reformës
së drejtësisë së Edi Ramës.
Sot Tahiri, Xhafaj dhe vetë
Rama ushtruan dhunë ndaj
prokurorëve dhe drejtësisë
duke treguar se ata janë
kërcënim serioz për drejtës-
inë në Shqipëri",-u shpreh
Basha, në reagimin e fundit të ditës së djeshme, pas
mbledhjes së Këshillit të Mandateve. Duke iu drejtuar
qytetarëve, Basha u shpreh: "Drejtësia mund të vonojë,
por nuk do të mungojë. As Sajmir Tahiri, as Edi Rama
nuk do t'i shpëtojnë drejtësisë". Më herët ai denoncoi
faktin se drejtori i Ministrisë së Brendshme, Loran Sevi
i ka shërbyer Tahirit për t'i fshirë provat.

Seanca e djeshme të Këshillit të
Mandateve, Imunitetit dhe Rregullores
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Hotspotet me municione
luftarake, Xhaçka:

Shqipëria e pastër brenda

POLITIKE

Kryetarja e LSI bën thirrje për bashkim: Front i madh kundër kësaj mostre

Kryemadhi: Rama ka rënë moralisht
si kryeministër, të ikë sa më shpejt

"Nëpër shkolla kokaina shitet si fara luledielli"

SITUATA POLITIKE
REAGIMET

PETRIT VASILI
"Megjithëse mbledhja
e Këshillit të
Rregullores për heqjen
e imunitetit zhvillohet
me dyer të mbyllura,
por kjo nuk ka asnjë
rëndësi. Në fund ka
vetëm një vendim:
Ose votë pro luftës
ndaj drogës dhe çlirim
nga narkoqeverisja
ose kundër luftës ndaj
drogës dhe vazhdim
të narkoqeverisjes së
drogës dhe krimit;
qëndrim të tretë nuk
ka",- tha dje, kreu i
grupit të LSI-së.

Të arrestuarit në Itali

Kreu i Grupit të PS-së u bën thirrje kryetarëve të opozitës

Balla: Basha e Kryemadhi të
përmbahen. Çdo gjë për drejtësi

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

a)”Apartament”, me siperfaqe totale 77.36 m2, me nr. Pasurie 6/121+1-2, e ndodhur ne
zonen kadastrale Nr. 8534, Volumi 5, Faqe 138, e ndodhur ne Lagjja 16 Prilli, Fier, ne pronesi
te Vasillaq Tefi Zhaka.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 16,028.88 (gjashtembedhjete
mije e njezete e tete pike tetedhjete e tete) Euro.
b)”Apartament”, me siperfaqe totale 62.2 m2, me nr. Pasurie 6/121+1-4, e ndodhur ne
zonen kadastrale Nr. 8534, Volumi 5, Faqe 140, e ndodhur ne Lagjja 16 Prilli, Fier, ne pronesi
te Vasillaq Tefi Zhaka,
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 12,887.84 (dymbedhjete mije
e teteqind e tetedhjete e shtate pike tetedhjete e kater) Euro.
c)”Apartament”, me siperfaqe totale 74 m2, me nr. Pasurie 6/36+1-4, e ndodhur ne zonen
kadastrale Nr. 8534, Volumi 6, Faqe 148, e ndodhur ne Lagjja 16 Prilli, Fier, ne bashkepronesi
te Vasillaq Tefi Zhaka dhe Lefteri Vangjel Zhaka,
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 15,332.8 (pesembedhjete mije
e treqind e tridhjete e dy pike tete) Euro.
d)”Apartament”, me siperfaqe totale 51 m2, me nr. Pasurie 116/71+1-31, e ndodhur ne
zonen kadastrale Nr. 2291, Volumi 29, Faqe 174, e ndodhur ne Kryemedhenj, Kavaje, ne
pronesi te Vasillaq Tefi Zhaka,
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 13,440 (trembedhjete mije
e katerqind e dyzete) Euro.
Pasurite jane ne bashkepronesi te Vasillaq Zhaka dhe Lefteri Zhaka dhe te hipotekuara ne
favor te bankes.
Ankandi i dyte zhvillohet me date 26.10.2017, ora 16.00 ne ambientet e Studios Permbarimore
Shkrela me Adrese:Rruga Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”, H 2, K 3, Ap. 5, Tirane.

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi
paralajmëroi dje, se

vendi shumë shpejt do të
ketë zgjedhje të parakohs-
hme, pasi kjo qeveri dhe Edi
Rama si kryeministër ka
rënë moralisht. Gjatë fjalës
së saj, në mbledhjen e Komi-
tetit Drejtues Kombëtar të
LRI-së, Kryemadhi u tha të
rinjve se përpara kanë një
sfidë të madhe kombëtare,
betejën me krimin. "Kjo ësh-
të një betejë shumë e mad-
he. Është një betejë që
kërkon forcë, por mbi të
gjitha kërkon zemër. Është
si betejat që bëheshin dikur
nga gjyshërit dhe stërgjy-
shërit tanë, ku nuk kishte
rëndësi numri, nuk kishte
rëndësi arma, nuk kishte
rëndësi pozicioni që ven-
doseshe në betejë, por ishte
shumë e rëndësishme zemra
që kishte luftëtari për të
luftuar",-u shpreh Kryema-
dhi. "Dhe beteja me krimin
sot, është një betejë e vësh-
tirë, sepse krimi sot drejton
shtetin, drejton policinë,
drejton institucionet, por ka
vetëm një disavantazh: nuk
drejton zemrat e të rinjve
dhe të rejave shqiptarë, të
cilët jam e bindur që e kanë
ndarë mendjen për të jetuar
dhe për të ndërtuar të ardh-
men e tyre në Shqipëri",- tha
kryetarja e LSI-së. "Edi Rama
po mundohet të joshë, të
kërcënojë, të intimidojë mba-
si e mbaroi këtë proces me
qytetarët shqiptarë, tashmë
i është drejtuar drejtësisë,
pavarësisht se kush është
drejtësia shqiptare, pavarë-
sisht se shqiptarët presin që
të kenë një drejtësi të shpe-
jtë, një drejtësi të vërtet, ai
vazhdon dhe kërkon ta kapë
drejtësinë me falangat e krim-
it të organizuar",-u shpreh
kryemadhi. "Para dy ditësh
besoj të gjithë e keni lexuar
në rrjetet sociale, se si Sh-
qipëria është një nga vendet
që renditet në 20 vendet në
botë, është vendi i parë që
renditet për përdorimin e
kokainës. Është alarmante,
është e tmerrshme, dhe kjo
është reale, nuk mund të
thotë njeri që nuk është e

Darina Tanushi

vërtetë. Ju të gjithë jeni dije-
ni po të dilni nëpër oborret e
shkollave, se kokaina dhe
hashashi shitet më kollaj se
sa shiteshin farat e lulediel-
lit dikujt në oborret e sh-
kollës. Kjo është bërë një sit-
uatë e tmerrshme, sepse, nëse
ne do të kemi një brez të ri të
varur nga drogat, ky komb
nuk ka më të ardhme. Situa-
ta është e tmerrshme",-vuri në
dukje Kryemadhi.

Ndaj ajo i ftoi të rinjtë "Të
trokasin derë me derë, të sen-

sibilizojnë njerëzit, sepse
vetëm një bashkim i madh,
një front i madh kundër
kësaj mostre, e cila ka kapur
çdo gjë, ka uzurpuar dhe
gllabëruar çdo gjë, kërkon
tashmë të marrë dhe pikën e
fundit, që është shpirti i sh-
qiptarëve". Ajo shtoi: "Kemi
vetëm një objektiv dhe ai ësh-
të shumë i qartë. Shqipëria
ju takon shqiptarëve, nuk ju
takon as bandave, as
kriminelëve dhe as trafi-
kantëve. Prandaj po kështu

gjej rastin edhe nga kjo sallë,
e cila është e vogël, por në en-
ergji është e fuqishme për t'i
bërë thirrje edhe njëherë Edi
Ramës. Ai ka rënë moralisht
si kryeministër, ka rënë mor-
alisht si politikan. Të iki sa më
shpejt, t'i hapë rrugën një nje-
riu më të përgjegjshëm, që e
do vendin më shumë se ai. Një
njeriu që beson te vendi dhe
një njeriu më të pavarur nga
droga, krimi qoftë edhe nga
fiksimet e vetme mendore",-
u shpreh ajo.

Kryetari i Grupit Par
lamentar të PS, Taul-

ant Balla reagoi dje, ndaj
deklaratave të deputetëve
të opozitës në Këshillin e
Mandateve, duke dek-
laruar se faza përfun-
dimtare e mbledhjes së tij
ka qenë gjithmonë me
dyer të mbyllura. Në një
deklaratë për mediat,
Balla ka përmendur edhe
një sërë precedentësh, që,
sipas tij, faktojnë nd-
jekjen e kësaj procedure.
"Në 26 vjet, në të gjitha
rastet kjo pjesë ka qenë e
mbyllur dhe rastet më tip-
ike të këtyre mbledhjeve
janë: vendimi për depute-

Brenda vitit të ardhshëm, Forcat e Armatosura do
të përfundojnë pastrimin e të gjitha zonave të ndot-

ura me municione luftarake dhe mbetje eksplozive në
pjesë të ndryshme të territorit, të ashtuquajtura
hotspote. Shpërthimet e depove të armatimit në të
gjithë vendin, gjatë trazirave në 1997, kontribuuan në
përkeqësimin e gjendjes dhe zgjerimin e hartës së
hotspoteve në po-
thuajse të gjithë ter-
ritorin e vendit tonë.
Sipas vlerësimeve, ra-
jonet e ndotura kanë
shkaktuar 151 të
vrarë dhe 851 të dëm-
tuar. Ministrja e
Mbrojtjes, Olta Xhaç-
ka inspektoi punimet
e nisura 3 muaj më
parë për pastrimin e
hotspotit të Selicës
(Burrel). "Forcat e Ar-
matosura po bëjnë një
punë që paraqet rrez-
ikshmëri dhe unë dua
që t'i përgëzoj për
përkushtimin e jashtëzakonshëm në shërbim të qyteta-
rëve. Nga 19 hotspote të identifikuara në vitin 2011, sot
janë vetëm katër ku aktualisht po punohet edhe me
mbështetjen e qeverisë amerikane",-tha ajo.tin Lulzim Basha, për depu-

tetin Fatmir Mediu, për de-
putetin Nikollaq Neranxi,
për deputetin Dritan Prifti,
për deputetin Ilir Meta, etj.",-
u shpreh Balla. Para mar-

rjes së vendimit përfun-
dimtar nga Këshilli, Balla u
bëri thirrje Bashës dhe Krye-
madhit: "I kërkoj Lulzim
Bashës dhe Monika Kryema-
dhit t'i lënë anëtarët e Këshil-
lit të bëjnë punën e tyre. Ne
do t'i krijojmë drejtësisë të
gjitha kushtet që ky hetim
të shkojë deri në fund". "Du-
het të jetë e qartë për të
gjithë, që këtu do të zhvillo-
het tërësisht një proces nor-
mal. Edhe ajo historia e para
dy ditëve që me vrap, pse
nuk po mblidhet mbledhja,
filluan të qajnë te dera e Ku-
vendit, deputetët e opozitës
dëshironin të shihnin pro-
vat", -kujtoi Balla.

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi
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Referohen për herë të dytë materialet në prokurori, rasti i parë në 30 prill 2017

Policia Vlorë sekuestron
asetet e vëllezërve Habilaj
"Do bllokojmë edhe llogaritë bankare"

ARRESTIMET
Pak ditë më parë policia arrestoi shtetasin Nazer
Seiti, i cili rezultonte në përgjimet e kryera nga
autoritetet italiane. Për këtë shtetas, burime bënë
me dije se pritet të bëhet edhe ekstradimi drejt
shtetit Italian. Në pranga, policia vuri edhe
shtetasin Armando Koçerri, pasi në banesën e tij u
kapën rreth 4 tonë kanabis që sipas policisë dhe
prokurorisë i përkiste Habilajve.



Në përgjime edhe Sebastiano Sardo

Habilajt lidhje me të
penduarin e drejtësisë italiane
Prej 4 vitesh hetuesit italianë kanë mbajtur në përgjim

rrjetin ndërkombëtar të narko-trafikut të vëllezërve
Habilaj, duke zbardhur qindra faqe regji-strime të
pjesëtarëve të grupit kriminal. Në përgji-me del edhe emri
i Sebastiano Sardos, i njohur në botën kriminale italiane
me nofkat "ai që shkel syrin" apo "sheiku". Sebastiano Sar-
do prej kohësh është një bashkëpunëtor i drejtësisë ital-
iane dhe ka ndihmuar anti-ma-
fian e Catanias në luftën kundër
një prej familjeve mafioze më të
njohura në Sicili, klanin Cappel-
lo, raportoi Tv Klan. Prokurorët
italianë kanë shfrytëzuar njohu-
ritë dhe lidhjet e të penduarit,
për të hedhur dritë mbi organi-
zatën kriminale të vëllezërve
Habilaj. Në një bisedë mes Moisi
Habilajt dhe Sabaudin Çelajt, "ai
që shkel syrin" përmendet për
një pagesë, si një prej klientëve
të drogës dhe armëve. "Do të
shohim sa lekë ka bërë "ai që
shkel syrin"… 50 "ai që shkel syrin"… 50 Antonio… nuk
jemi keq. Nëse sjellim diçka për të, i japim edhe ndonjë
kallashnikov. Le të vriten mes tyre, kujt i plasi…". Falë
dëshmive të Sebastiano Sardos është shkatërruar edhe
një tjetër rrjet italo-shqiptar, i finalizuar në operacionin
ndërkombëtar 'Ballkan' më 6 qershor 2016, që çoi në pran-
ga 30 persona, disa prej tyre shqiptarë.

Gjatë kontrolleve që
policia e Vlorës dhe

FNSH Fier kanë kryer për
arrestimin e personave të
shpallur në kërkim për
dosjen "Habilaj", u bë e
mundur kapja e një per-
soni që ishte në kërkim
ndërkombëtar. Konkre-
tisht, i arrestuari është
shtetasi Fredi Hoxhaj, 42
vjeç, banues në fshatin
Rromes, bashkia Selenicë.
Ky shtetas është shpallur
në kërkim ndërkombëtar
nga Gjykata e Catanzaros,
Itali për veprat penale
"Shfrytëzim prostitucioni"

dhe "Pjesëmarrje në organi-
zatë kriminale". Gjithashtu,
gjatë kontrolleve të ushtruara
në akset rrugore dhe lokalet e
natës, në një lokal nate u ar-
restua në flagrancë shtetasi
Musto Kapaj, 26 vjeç, banues

në fshatin Gjorm - Vlorë, për
veprën penale "Prodhimi,
mbajtja, blerja apo shitja pa
leje e armëve të ftohta".
Vënia e tij në pranga u bë
pasi iu gjet me vete një armë
e ftohtë, thikë.

Një 26-vjeçar kapet me thikë në lokal nate

Kontrollet, policia arreston 2 persona,
njëri në kërkim ndërkombëtar

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Policia e Vlorës ka
sekuestruar 3 biznese,
5 automjete dhe një

mjet lundrues në pronësi të
familjes Habilaj. Ditën e
djeshme, drejtori i policisë së
këtij qarku, Gentian Shehaj
tha për mediat se në fokus të
punës së uniformave blu janë
tashmë identifikimi dhe
bllokimi i asteteve të grupit
të dyshuar si trafikantë droge
ku përfshihen edhe llogaritë
e tyre bankare. Blutë e Vlorës
janë edhe në kërkim të Flori-
an Habilajt, vëllait të Moisi
Habilajt (i arrestuar). Ndër-
kaq, drejtori i policisë bëri me
dije se ka referuar në proku-
rori materialet në ngarkim të
vëllezërve Habilaj, për veprën
penale të parashikuar nga
neni 287 i Kodit Penal "Pastri-
mi i produkteve të veprës pe-
nale". Sipas tij, operacioni për
kapjen e personave të kër-
kuar, e kryesisht të kësaj
dosjeje do të vijojë edhe në
ditët në vijim. Pak ditë më
parë, në sajë të kontrolleve,
policia arrestoi shtetasin
Nazer Seiti, i cili rezultonte
në përgjimet e kryera nga
autoritetet italiane. Për këtë
shtetas, burime bënë me dije
se pritet të bëhet edhe ek-
stradimi drejt shtetit Italian.
Në pranga, policia vuri edhe
shtetasin Armando Koçerri,
pasi në banesën e tij u kapën
rreth 4 tonë kanabis që sipas
policisë dhe prokurorisë i
përkiste Habilajve.
OPERACIONIOPERACIONIOPERACIONIOPERACIONIOPERACIONI

"Në vijim të mega opera-
cionit "Banda e Babicës", të
zhvilluar nga  policia e
Vlorës nën drejtimin e
prokurorisë për Krimet e
Rënda Tiranë dhe mbësh-
tetjen e Repartit Delta Forcë,
ku u sekuestrua 4 tonë
kanabis sativa, armë gjahu,
municion luftarak, mjet lun-
drues dhe u arrestuan dy
shtetas, ju informojmë se:
Operacioni për identifikimin
dhe kapjen e pjesëtarëve të
bandës së Babicës, gjetjen
dhe sekuestrimin e lëndës
narkotike që mund të jetë
fshehur nga kjo bandë është
në vijim",-tha dje drejtori

narkotike të fshehur. Po ash-
tu, policia e Vlorës ka vijuar
punën për identifikimin dhe
sekuestrimin e aseteve dhe
pasurive që  rrjedhin nga
kjo veprimtari kriminale ku
ka referuar në prokurori ma-
terialet në ngarkim të
vëllezërve Habilaj, për veprën
penale "Pastrimi i produk-
teve të veprës penale", për 3
aktivitete biznesi, 5 autom-
jete dhe një mjet lundrues. Po
në këtë kuadër, drejtori thek-
soi se po bashkëpunohet
me Drejtorinë e Përgjiths-
hme të Parandalimit të
Pastrimit të Parave për evi-
dentimin dhe bllokimin e
llogarive bankare të këtij
grupi kriminal. "Në lidhje me
aktivitetin kriminal të këtij
grupi theksojmë edhe një-
herë faktin se Drejtoria Ven-
dore e Policisë Vlorë në datën
30 prill 2017 ka referuar në
Prokurorinë e Krimeve të
Rënda materialet procedur-
ale për grupin kriminal të
njohur si "Habilaj", pas infor-
macioneve të siguruara për
aktivitetin kriminal në fush-
ën e trafikimit të narko-
tikëve",- përfundoi ai.

Gentian Shehaj. Policia e
Vlorës në sinkronizim të
plotë me Prokurorinë e Kri-
meve të Rënda ka vijuar kon-
trollet në disa objekte dhe
prona në pronësi të vëlle-

zërve Habilaj, për kapjen e
pjesëtarëve të kësaj bande,
por edhe sekuestrim të
lëndës narkotike, pasi dys-
hohej se në këto objekte
mund të kishte sasi të lëndës

I arrestuari,
Nazer Seiti

I arrestuari,
Armando Koçerri

PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ERMIR GODAJ

Permbaruesi gjyqesor privat Ermir Godaj zhvillon ankandin per shitjen e pasurise se paluajtshme "¼ pjese
ideale takuese e debitorit Hysen Mehmet Kaso, tek pasuria se paluajtshme e llojit apartament, me numer pasurie
4/89+1-3, Volumi 11, Faqe 23 ne Zonen Kadastrale Nr.8130, me siperfaqe prej 78.94 m², e ndodhur ne Tirane,
Adresa: Rr.Qemal Stafa, Shkalla 1, Kati 2, Ap.3", per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit Refik Çepeli, per
shumen 10‘400 Usd dhe 139‘742 leke.
Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi është ne shumen 1'480’125(nje milion e katerqind e tetedhjete mije e njeqind
e njezete e pese)leke, e percaktuar ne raport vleresimin e bere nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane me vendimin
Nr.5812 date 27.06.2017.
Ankandi zhvillohet ne date 02.11.2017, ora 16.00 ne zyren e përmbaruesit gjyqesor privat Ermir Godaj,
Rruga Abdi Toptani, Qendra Torre Drin, Kt.2, Nr.33, Tirane, dhe per informacion mund te kontaktoni ne
nr.0682099471, 0684054605, email : ermirgodaj@zyrapermbarimit.com.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

Ne date 26.10.2017 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor privat
Irisa Tereziu PF me adrese ne “Rruga Fadil Rada, Pallati Danjela, Kati
Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane”, zhvillohet ankandi per shitjen e pasurise
se paluajtshme te llojit “Apartament” me siperfaqe 52.01 m2, me volum 1,
faqe 175, numer pasurie  1/214+2-15, ne zonen kadastrale 1664, me adrese
Lagjia “Puntori”, Pll.14, Shk.2, Kt.3, Ap.15, Fushe Kruje.Cmimi ne ankand te
pare eshte ne vleren 1,945,244.8 (nje milion e nenteqind e dyzet e pese mije
e dyqind e dyzet e kater pike tete) lekë.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
Ne date 25.10.2017 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor
privat Irisa Tereziu PF me adrese ne “Rruga Fadil Rada, Pallati Danjela,
Kati Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane”, zhvillohet ankandi per shitjen
e pasurise se paluajtshme te llojit “Apartament” me sip.68 m2, me
nr.pasurie 2/166+1-5, ne zonen kadastrale 3682, me volum 2, faqe 54,
i ndodhur ne Lagjia 11 Shtatori, pallati 9, shkalla 1, kati 2, apartamenti
5, Ure Vajgurore Berat.Cmimi ne ankand te dyte eshte ne vleren
1,568,000 (nje milion e peseqind e gjashtedhjete e tete mije) lekë.
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RASIM XHELADIN DOGJANI
HABILHUZNI BELLO
NEXHMIJE HUZNI ONJEA
VERIEHUZNI MULLAJ
KOZETA HUZNI MUXHAJ
ELI HUZNI KARAGJOZI
BAJAME REXHO ALIAJ
ALI REXHOZACAJ
XHEMIL REXHO ZACAJ
DHORKA JORGJI VOGLI
VANGJEL JORGJI DHAMI
LUIZA(LLUIZA) JORGJI
RUÇO
ISMAIL QERIM SHESHALLIU
FEJZI QERIM SHESHALLIU
ZENJEL QERIM SHESHALLIU
MRI VAT DAKAJ(MANI)
GJYSTE VAT DAKAJ(MANI)
PREL VATE MANI
KOLE VAT MANI

TEREZE VAT NIKA
DITURIJE HAMIT SHAQLLI
MARGARITA(AZBIJE) HAMIT
MUCKA
REXHEP SHPEND MUJA
MEHMET SHPEND MUJA
NDOK PREN LLESHI
NDUE PREN LLESHI

GJYSTE PREN PJETRAJ
AGE PREN LLESHAJ
LIZA MATI LIKA
DRANE MATI NIKOLLI
TINE LAZE MEHILLI
FANIJE LAZE GJINI
THEMI LAZE GJINI
LENA LAZE GJINI
ANA(HANKE) BERAM LIKA
ZEF SOKOL VLADAJ(MEGJAJ)
VITORE ZEF DELIJA
SOKOL ZEF PERSHPALAJ
LULE ZEF DEMAJ
LULE ZEF VUKSANI
BARDHE ZEF PERSHPALAJ
MARK ZEF PERSHPALAJ
RESMIJE  BODURI
MUHAMET AMZA BODURI
LIRI AMZA NURELLARI
SHPRESA AMZA BODURI
SALI AMZA BODURI
LEFTER AMZA BODURI
HENA AMZA KALEMI
MAJLINDA AMZA KUSHOVA
PRENDE MARK PRECETAJ
PASHKO MARK KOLNIKAJ
LUIGJ MARK KOLNIKAJ
GJEKE MARK KOLNIKAJ
LULE MARK BZHETAJ
VITORE MARK BZHETAJ
GJOVALIN MARK KOLNIKAJ
MARASH MARK KOLNIKAJ
FLORESHA SAMI RRAPAJ
NAMIK ARAP RRAPAJ
HEKTOR NAMIK RRAPAJ
VIRJON NAMIK RRAPAJ
BENET NAMIK RRAPAJ
DILA MATI HILA
LEZE MARK HILA  (GJERGJI)
SHUKE MARK HILA
(SIMONI)
DEDË LUSH FIKU
HAFIFE HAMZA DERGUTI
SALO BRAHIM DERGUTI
SADIJE SALO KOTRRI
(DERGUTI)
VAHIDE SALO LLUKÇEJ
(DERGUTI)
VEHIBE SALO HUTI
(DERGUTI)
LUMNIJE SALO BAJRI
(DERGUTI)
NAFIJE SALO KULLOLLI
(DERGUTI
ESAT NUREDIN SPAHIU
XHEVRIJE REXHEP BRUKA
(SPAHIU)
HAMIDE NUREDIN SHABA
(SPAHIU)
LUFTAR NUREDIN SPAHIU

IDAJETE ADEM DEMAJ
KUJTIM ADEM DEMAJ
HAZBIE ADEM LANAJ
(DEMAJ)
PELLUMB ADEM DEMAJ
LAVER ADEM DEMAJ
GARUFO THANAS KOSTA (PAPA)
ATHINA ZISO KOSTA
(SHTUPI)
POLIKSENI ZISO KOSTA
(JANI)
JORGJI ZISO KOSTA
JANI ZISO KOSTA
SPIRO ZISO KOSTA
SPIRIDHULLA ZISO KOSTA
KRISTO FOTO KORAQI
NURIE HALIP SHEHAJ
ZERDELI SULO SHEHAJ
HATIXHE IBRAHIM DEDA
MENTOR ISUF DEDA
PETRIT ISUF DEDA
GJERGJ JAK KOLAJ
EJELLJAK KOLAJ
LIZA JAK JAKU (KOLAJ)
MARIJE JAK GJINI
(KOLAJ)
SHUKE JAK ZHURI
(KOLAJ)
NUSHE JAK LORJA
(KOLA)
ZEF GJERGJ HUTAJ
TEREZE PREKE HUTAJ
KOL ZEF HUTAJ
PJETER ZEF HUTAJ
FILE ZEF FILE  (HUTAJ)
FRAN ZEF HUTAJ
RROK ZEF HUTAJ
KOL VAT SOKOLAJ
MARE (MARUKE)PREKE SOKOLAJ
DED KOL SOKOLAJ
MARASH KOL SOKOLAJ
LENE KOL LEKA  (SOKOLAJ)
KATRINE KOL GJONAJ
(SOKOLAJ)
NDUE DED NDOJ
PRENA DED PERGJOKA
(NDOJ)
SHABAN SHEMSI KAMBERI
UZRI SHEMSI KAMBERI
ZEQIE SHEMSI PAPA
(KAMBERI)
HARIZIZEIR VELEZI
SKENDER ALI AGALLI
NEVRES ALI VILA
(AGALLI)
MYRVETE ALI SELIMI
(AGALLI)
HETEMIJE ALI MYDINI
(AGALLI)
KAJE ADEM MATERA
BAJAME ADEM BLETA
(MATERA)
BESNIK ADEM MATERA
AGE NDOK PERJAKU
PASHKE GJOKE BILACI
(PERJAKUA)
MARTE GJOKE HABERI
(PERJAKU)
PJETER GJOKE PERJAKU
GJERGJ GJOKE PERJAKU
HATIJE SINAN ELEZI
SHADIE ELES NURCE
(ELEZI)
MEDU ELES ELEZI
KUJTIM ELES ELEZI
MIRUSH ELES ELEZI
SELAMI ELES ELEZI
FESTIME ELES SEJFULLAI
(ELEZI)
IKE RAMAZAN TOROMANI
(KULLOLLI)
ZELIHA RAMAZAN VELIU
(KULLOLLI)
SHEGE RAMAZAN ELEZI
(KULLOLLI)
AHMET RAMAZAN KULLOLLI
ZEF ELEFTER QIRICI
LEKANI LIPE ÇOMA
PEÇO KOLO ÇOMA
ARSIMO KOLO CAMA

(ÇOMO)
MITRO KOLO ÇOMA
THODHOR KOLO ÇOMA
NDUE LLESH PJETRI
DILE LLESH GEGA
SANIJE MEHMET BEGA
RAMNI MEHMET BEGA
(DURO)
HAVA MEHMET BEGA
(DANAJ)
RUSI MEHMET BEGA
(NDREU)
MERUSHE MEHMET BEGA
(MALA)
GEZIM MEHMET BEGA
BESHIRE BEQIR MEMINAJ
RESMIJE FETI ARAPAJ
(MEMINAJ)
MARIKË FETI XHAFERAJ
(MEMIRAJ)
LEONARD FETI MEMINAJ
LULI FETI MEMINAJ
GJYLJANE MARK FISHTA
(PIKOLINI)
KOLE MARK PIKOLINI
ERNEST MARK PIKOLINI
MAGDALENE MARK MENDOJA
(PIKOLINI)

ALI HAJDAR DOÇI

SELIMHAJDAR DOÇI
FRROK PRENG BIBA
HAXHIRE BAZ KARMAJ
(BAJRAKTARI)

QAZIM BAZ BAJRAK-
TARI
KIJE BAZ SKUQAJ  (BAJRAKTARI)
REXHEP BAZ BAJRAK-
TARI
AVDYL DULMISH BAKIASI
SEMBIE MYSLIM BAKIASI
ZENEL AVDYL BAKIASI
MERIBAN AVDYL  ISMAILI
(BAKIASI)
ZEF PRELE BJESHKAJ
DEDE PRELE BJESHKAJ
MHILL PRELE BJESHKAJ
LULE PRELE LULA  (BJESHKAJ)
DILE LLESH GEGA
PASHKO NDUE VUKAJ
KATRINE GJERGJ VUKAJ
MARIJE PASHKO VUKAJ
LEZE PASHKO VUKAJ
LUIGJ PASHKO VUKAJ
VIDE PASHKO VUKAJ
DRITEPASHKO MALOCAJ
(VUKAJ)
SANDER PASHKO VUKAJ
PETRIT PASHKO VUKAJ
ARDIAN PASHKO VUKAJ

VITE ÇELO HITAJ
HITO ÇELO HITAJ
HALIM (HALIL) SHABAN
RIFATLLARI
EMIN VLESHA
GRAMOZ KAJO RAMAJ
BESNIK KAJO RAMAJ
MARIJE GJERGJ GRAVOZI

RROK VASË GAVOCI
PJETER VASË GAVOCI
TONIN VASË GAVOCI
FEDERIK VASË GAVOCI
QERIM SOKOL DEMIRAJ
ZOG SOKOL DEMIRAJ
KADRISOKOL DEMIRAJ
XHAVIT ASLLAN NDREGJO-
NI

SABRIJE ASLLAN ISLAMI
(NDREGJONI)
XHEVRIJE ASLLAN SKUKA
(NDREGJONI)
SHKURTE ASLLAN SOPOTI
(NDREGJONI)
ENVER MEHMET KALLOSHI
SHAZIMETE ASLLAN HAILAJ

(NDREGJONI)
XHEMAL ASLLAN NDREGJO-
NI
RUKE LAZE SHKURTAJ
JAKE KOLE SHKURTAJ
MARIJE KOLE HOTI
(SHKURTAJ)
GASPER KOLE SHKURTAJ
TONE KOLE HOTI   (SHKURTAJ)
NDERKE KOLE SHKURTAJ
XHEMAL RAMADAN HOXHA
VEBI RAMADAN HOXHA
NAXHIE RAMADAN KADRIU
(HOXHA)
DAVË RAMADAN CENA
(HOXHA)
HAMIT RAMADAN HOXHA
SHABAN SELIM KOPACI

BERIJE SELIM SKURA
(KOPACI)

ZYLFIJE SELIM KOPACI
(VERCANI)
FLORINE SELIM KOPACI
(POPJA)
XHEMAL SELIM KOPACI
REFAT SELIM KOPACI
NAXHIJE SALI ELEZI
SELMAN ZENEL ELEZI
FIDAIE ZENEL ELEZI
DESTAN DAUT XHAJA
DEMIR DAUT XHAJA
BEHIJE DAUT XHAJA
NEZIRDAUT XHAJA
NAZE DAUT XHAJA
HAJDAR DAUT XHAJA

MARA NDUE MACAJ
LLESH GJON MACAJ
MARTE GJON MACAJ
DAVA GJON MACAJ
LIZE GJON MACAJ
PRENA GJON GJINAJ
GJELA GJON DAQI
MRIKA GJON GJONAJ
DOD PJETER GJOKA
GJOKE PJETER GJOKA
LLESH PJETER GJOKA

TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE
PARE
EMER ATESIA MBIEMER

MARK
BARDHE GJOKA
DILE GJON PRECI(GJOKA)
MARK GJON GJOKA
DAVE GJON LLESHI(GJOKA)
LLESH GJON GJOKA
DALINE GJON GJOKA
ANGJELINE GJON LUCIA
(GJOKA)
MIFTAR SYL KUKAJ
ZYLFIE SYL
KERTOLLI(KUKAJ)
HAZIRSYL KUKAJ
XHUFE SYL BUCPAPAJ
HYSEN IBRAHIM AHMATI
NURIJE IBRAHIM BASHA
BUJAR IBRAHIM AHMATI
MIRJETA ADEM LINATOPI
DALLENDYSHE QEMAL
BAJAJ
EDUARD RASIM BAJAJ
FATIME QAZIM XHAFER-
RAJ
KUJDESE QAZIM XHAFER-
RAJ
MUHARREM QAZIM XHAFER-
RAJ
SHYQYRI QAZIM XHAFER-
RAJ
DRITA QAZIM CELA

TRASHEGIMTTRASHEGIMTTRASHEGIMTTRASHEGIMTTRASHEGIMTARETARETARETARETARET
E NIVELIT TE PE NIVELIT TE PE NIVELIT TE PE NIVELIT TE PE NIVELIT TE PAREAREAREAREARE
KOLO
POLIKSENI PROKO GOGO
STEFAN LOLE GOGO
VASILLO LOLE CAMULLI

KOZMA LOLE GOGO
KOLA LOLE GOGO
FILIP LOLE GOGO
EVDHOKSI LOLE MITRO
THANAS LOLE GOGO
DHIMO LOLE GOGO
MAHMUT
HANE BIBA
REMZIJE ISLAM AHMETAJ
ASLLAN ISLAM BIBA
SHEFKI ISLAM BIBA
LIRI VESHO
NIKOLETA HIDAI GURAJ
VJOLLCA HIDAI GOZHINA
DRITA HIDAI TOSKA
AURELA HIDAI XHAXHAJ
THODHORAQ PILO GOCI
MITRO PILO GOCI
STAVRO PILO GOCI
LULE(VASILIKA) PILO
DHIMARKO
NATASHA PILO GOCI
MRIKE LLESHAJ
PJETER GJERGJ LLESHAJ
NDUE GJERGJ LLESHAJ
VASIL
SILE THEMI PRIFTI
ARANIT TRIFON PRIFTI
JULJETA TRIFON
GOGA(PRIFTI)

DEDE RRATHTORI
MUDE SALI HOXHA
SHAQIR HYSEN HOXHA
NESIM HYSEN HOXHA
KLORA PASHUK MERLIKA
KATERINA PASHUK ALIJA
ZEF PASHUK MIRAKAJ
BAJRAM RUSTEM TAHIRI
LAJE RUSTEM BAJRAK-
TARI (TAHIRI)
HAXHI RUSTEM TAHIRI
DOD
PRENE LEKGEGAJ
BARDHOK DOD LEKGEGAJ
GJET DOD LEKGEGAJ
BARDHE DOD TUSHA
DILE DOD NDREU
MRIKE DOD SYZIU
VACE DELI ULAJ
XHEMAL BAJRAM ULAJ
DAC BAJRAM ULAJ
DAN BAJRAM ULAJ
MALIQ BAJRAM ULAJ
SULLTANE BAJRAM LIKAJ
XHERIDE BAJRAM UJKA
KADRIBAJRAM ULAJ
MAJLINDA SKENDER KERCILI
ARTURJANA ARTUR KERCILI
(BEDULLAI)
ANGJELINA GJETO
TOPALLI(KASTRATI)
NAZE ZAGO JAHO
FEJZI SULO JAHO
SANIJE ZOTAJ
YZEIR ALUSH ZOTAJ
SYRI ALUSH ZOTAJ
LAHIM SHAQIR CAPA
TOFIK SHAQIR CAPA
LATIF SHAQIR CAPA
NURIE SHAQIR ILNICA
QAZIME JAHO
KADRIE SALI EMINI
MUSTAFA SALI JAHO
MARINAQI NACI
(KONDAKCIU
JOVAN NANU
KONDAKCIU
NDUE LLESH FRISKU
TEREZE LLESH LLESHI
MIRASH NDUE
SADRIJA(LAMI)
MARIJE NDUE GJELAJ
RRUSHE PREL MARVATAJ
GEZIM SALO DIDAJ
PRENA LLESH
PERLALA(NIKOLLA)
SABE ZEQIRI
NAXHIJE SHEFIK HARIZI
RAKIP SHEFIK ZEQIRI

Dokumentet duhet të dorëzohen brenda tre muajve për këstin e parë

Ish-të përndjekurit, 500 fëmijët e
ish-të dënuarve që dëmshpërblehen
Ministria e Financave: Plotësoni dokumentet të merrni paratë

EMRAEMRAEMRAEMRAEMRAT E 500 FËMIJËVE T E 500 FËMIJËVE T E 500 FËMIJËVE T E 500 FËMIJËVE T E 500 FËMIJËVE TË ISH-TË DËNUTË ISH-TË DËNUTË ISH-TË DËNUTË ISH-TË DËNUTË ISH-TË DËNUARARARARARVE QË DËMSHPËRBLEHENVE QË DËMSHPËRBLEHENVE QË DËMSHPËRBLEHENVE QË DËMSHPËRBLEHENVE QË DËMSHPËRBLEHEN
RAMIZ SHEFIK ZEQIRI
LUTFI SHEFIK ZEQIRI
SADI SHEFIK ZEQIRI
SALI MISIM NIKA
RAHIME MUSTAFA NIKA
MISIMSALI NIKA
HALITSALI NIKA
DHIOGJEN QIRO GJOKA
SOTIR QIRO GJOKA
EFTALI QIRO TEKA
GJELA LUFI
FRAN NIKOLL LUFI
HANE SULEJMAN HALDEDJA
BESHIR SULEJMAN DODA
ISAK SULEJMAN DODA
GJYSTE RROK
MITAJ(NICAJ)
DRITA HYSAJ
DILE NDUE KUÇAJ
DOD LLESH KUÇAJ
MARK LLESH KUÇAJ
MAHIR ESAT SIQECA
DIANA ESAT FARIA
LUDVINA ESAT MALASI
DIDARE ESAT XHAXHO
ZAMIR ESAT SIQECA
RIZA SHABAN SHAHINI
AHMET SHABAN SHAHINI
FADIL SHABAN SHAHINI
ASLLAN SHABAN SHAHINI
XHEVIT SHABAN SHAHINI
IKBALE SHABAN VRIONI
FIQRETE SHABAN SHAHINI
MYHRIJE SHABAN DIZDARI
(SHAHINI)
MUHARREM PAJAZIT PAJA
(KRUJA)
MERJEME PAJAZIT PAJA
(KRUJA)
DILE ELEZ KALOSHI
SHERIF XHEMAL KALOSHI
RASIM XHEMAL KALOSHI
SABEDIN XHEMAL KALOSHI
XHELAL XHEMAL KALOSHI
HAKI XHEMAL KALOSHI
BUKURIJE XHEMAL METALIA
(KALOSHI)
ARBEN XHELAL KALOSHI
EVANTHIA JORGO TELO
VASILLO MIHAL TELO
ELENIMIHAL LLANGA   (TELO)
DHIMITER MIHAL TELO
IRAKLI MIHAL TELO
SEVASTI MIHAL VASILI/
TELO
OLLGA MIHAL PANDO/
TELO
EVJENI MIHAL HUTA/
TELO
ATHINA MIHAL LUBONJA/
TELO
FERIDE ZENEL MUHADRI
 PERPARIM BASHA
QIRACE NDREK BASHA
ROLAND PERPARIM BASHA
PLATON VELI BEJLERI
LAZAM JUSUF DERVISHI
SELMAN JUSUF DERVISHI
BAFTIJE JUSUF MARKU
(DERVISHI)
NAZIFE JUSUF MANDRI
(DERVISHI)
MIDE BASHKESHORTJA E DYTE
HALIM DERVISHI
MERJEME JUSUF   KABA
(DERVISHI)
EMRIE JUSUF KACANI
(DERVISHI)
MUEDIN JUSUF DERVISHI
MARUKE MARK MIRASHI
(NDOJA)
PJETER VATE LULAJ
KASEM BAJRAM VORA
SKENDER BAJRAM VORA
ZYLIHA BAJRAM JASHARI
BAJRAM BAJRAM VORA
KALOSH SHEMSI KOLA
BILAL ISLAM KOLA
ADEM ISLAM KOLA
HALITISLAM KOLA

Ministria e Finan
cave dhe Ekonomisë
ka publikuar lis-

tën e kategorisë jo parësore
në radhët e ish-të përnd-
jekurve politikë që do të tra-
jtohen me dëmshpërblim,
por që fillimisht duhet të
plotësojnë dosjet me doku-
mentet e nevo-jshme. Bëhet
fjalë për listën e kategorisë
jo parësore, për trashë-
gimtarët, fëmijë të ish-të
dënuarve politikë që nuk
kanë marrë asnjë këst të
kompensimit. Janë në total
500 përfitues në të gjithë
vendin. "Gazeta Shqiptare"
publikon listën e për-
fituesve, të cilët duhet që
brenda tre muajve të dorë-
zojnë dokumentet në Minis-

tri të Financave për të mar-
rë dëmshpërblimin.
DOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTET

Të gjithë trashëgimtarët
e ish-të dënuarve duhet të
sigurohen pranë bankës në
të cilën kanë hapur llog-
arinë që llogaria e tyre ësh-
të aktive. Në rast se llogaria
nuk është aktive, shuma e

dëmshpërblimit kthehet
mbrapsht në buxhet duke
sjellë vonesa dhe ndërlikime
të panevojshme.  Kur kemi
ndryshim të identitetit,
Emër/Mbiemër, apo në ras-
tet kur në certifikatë ndrys-
hon emri ose mbiemri, qoftë
edhe me një germë të vetme
në krahasim me dëshminë e

trashëgimisë apo prokurës,
kartës së identitetit dhe çdo
dokumenti tjetër të ne-
vojshëm, duhet medoemos
që në të gjitha dokumentet
emrat të jenë të njëjtë me atë
që është shkruar në certi-
fikatën e lëshuar nga gjend-
ja civile. Në raste se ka tran-
skriptime të gabuara gjatë

kohës nga një certifikatë e
një periudhe të caktuar,
atëherë këto ndryshime du-
het të pasqyrohen brenda
formatit të certifikatës apo
edhe të një vërtetimi të
veçantë të lëshuar nga zyra
e gjendjes civile.  Ligji parash-
ikon edhe rastet e ekzekuti-
meve pa gjyq. "Në rastet e

ekzekutimeve kapitale pa
gjyq, është i domosdoshëm
një vendim fakti gjykate që
vërteton vdekjen, plus një
certifikatë negative të
lëshuar nga zyra e gjendjes
civile. Në rastet kur për ar-
sye të njohura në gjendjen
civile nuk ekzistojnë doku-
mente të periudhës për-
katëse dhe ky fakt vërteto-
het nga gjendja civile, i in-
teresuari është i detyruar të
bëjë një gjyq fakti, të cilin
edhe në këtë rast si në pikën
më lart, duhet ta shoqërojë
me një certifikatë negative",
thuhet në njoftimin që Min-
istria e Financave bën për
të sqaruar trashëgimtarët
e ish-të dënuarve që nuk
kanë marrë ende dëmsh-
përblimin.

Ornela Manjani
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Rasti u zbulua në fillim të muajit tetor, dyshime se është praktikuar disa herë

Përgjonte takimet në Ministrinë e Brendshme,
procedohet ish-drejtori i Emergjencave Civile
Xhuvanaq Gjylameti bënte regjistrime me celular

ARRESTIMI

I dënuari në Itali për
prostitucion kapet në Tiranë



Gjendet 5 kg kanabis
poshtë një ure në Korçë

Drejtoritë vendore të
policisë kanë nisur

një plan masash për
goditjen e grupeve me ak-
tivitet kriminal, ku 10
grupe të Forcave të Ndë-
rhyrjes së Shpejtë, janë
duke operuar në qytetet e
Vlorës, Durrësit, Dibrës,
Lezhës, Fierit dhe El-
basanit. Kontrollet janë
ushtruar në akse rrugore,
lokale apo ambiente të
ndryshme në bazë të infor-
macioneve që disponojnë
strukturat vendore të pol-
icisë, për mundësinë e zh-
villimit të aktivitetit krim-
inal. Si rezultat i këtyre
masave, nga strukturat e
Drejtorisë Vendore të Pol-
icisë Dibër, në bash-
këpunim me FNSh, është

Policia kontrolle në 6 qytete të vendit

Arrestohen 5 persona për armëmbajtje pa
leje, drogë dhe në kërkim ndërkombëtar

Një zyrtar i lartë ësh
të kallëzuar në pro-
kurorinë e Tiranës

pasi dyshohet se përgjonte
mbledhjet që zhvilloheshin
me dyer të mbyllura në Min-
istrinë e Brendshme. Sipas
burimeve, mësohet se bëhet
fjalë për drejtorin e komand-
uar të Emergjencave Civile,
Xhuvanaq Gjylameti. Ky i fu-
ndit, akuzohet se në mënyrë
të fshehtë ka incizuar fshe-
htazi disa mbledhje me celu-
larin e tij dhe menjëherë sapo
kjo gjë është pikasur nga per-
sonat që ndodheshin në ta-
kim, për të janë marrë masat.
Mësohet se fillimisht, të pran-
ishmit kanë lajmëruar blutë
e kryeqytetit dhe më pas ësh-
të referuar edhe një kallëzim
në prokurori. Burimet sqaru-
an se regjistrimet janë kryer
gjatë takimeve që bëheshin
për situatat e krijuara në
vend nga zjarret.
PËRGJIMIPËRGJIMIPËRGJIMIPËRGJIMIPËRGJIMI

Xhuvanaq Gjylameti ak-
uzohet se gjatë një mble-
dhjeje në fillim të muajit
tetor të këtij viti, ku të pran-
ishëm kanë qenë edhe drej-
torë të tjerë, si dhe sekretari
i Përgjithshëm i ministrisë,
ka incizuar fshehurazi me
aparatin e tij celular disku-
timet që ishin duke u bërë
në këtë mbledhje. Menjëherë
pasi atij i është konstatuar
ky veprim nga ana e të pran-
ishmëve në sallën e mble-
dhjes, është lajmëruar poli-
cia e Tiranës e konkretisht
dhe Sektori për Krimet Ko-
mpjuterike. Me të mbërritur
në këto ambiente, hetuesit i
sekuestruan atij në cilësinë
e provës materiale celularin

me të cilin ai bënte regjistri-
met fshehtazi, si dhe komp-
juterin e tij të punës ku dys-
hohej se mund të ruante të
gjitha regjistrimet që ai kish-
te kryer në këtë dikaster. Si-
pas burimeve, dyshohet se
Gjylameti ka incizuar edhe
mbledhje të tjera, ndërsa në
përfundim të veprimeve
policia ka vendosur që ai të

hetohet në gjendje të lirë. Në
prokurori janë dorëzuar
materialet për veprën pe-
nale të zbulimit të akteve
ose të të dhënave sekrete që
parashikohet nga neni 295/
a dhe dënohet nga gjobë
deri në 3 vite burg. Po ash-
tu, ndaj ish-drejtorit tash-
më ka filluar edhe procedi-
mi disiplinor.

KKKKKORÇË -ORÇË -ORÇË -ORÇË -ORÇË - Një sasi prej rreth 5 kg kanabis sativa është gje-
tur e hedhur poshtë një ure në qytetin e Korçës. Sasia e
drogës ishte hedhur përgjatë rrugës që të çon në malin e
Moravës, në qytetin jug-lindor, ndërsa për orë të tëra ka
qëndruar e ekspozuar në anë të rrugës. Duke qenë një rrugë
periferike mendohet se personat kanë përfituar nga fakti se
lëvizjet dhe frekuentuesit që shkojnë drejt Moravës janë të
pakët dhe e kanë hedhur lëndën narkotike në ambient të
hapur. Dyshimet e para janë se droga është hedhur nga per-
sonat që e posedonin pasi ishte e prishur, ndërkohë që ende
nuk ka asnjë pistë konkrete që do të çonte policinë tek per-
sonat që e kanë lënë atje. Kanë qenë kalimtarë të rastësishëm
ata që e kanë konstatuar prezencën e lëndës narkotike buzë
rrugës, ndërkohë që pas mbërritjes në vendin ku ajo ishte
hedhur policia ka nisur veprimet dhe po heton për rastin.
Sipas grupit hetimor, do të jenë rezultatet laboratorike dhe
ekzaminimet përkatëse ato që do të zbulojnë pse lënda narko-
tike është hedhur nga personat që e dispononin atë.

arrestuar shtetasi Eduart
Havalja, 40 vjeç, banues në
fshatin Cerujë-Klos. Arresti-
mi i tij u bë pasi në banesë i
janë gjetur dhe sekuestruar
në cilësinë e provës materi-
ale 1 automatik kallashnik-
ov, me krehër, 1 pistoletë tip
'Beret', 1 thikë, 3 granata
ofensive, 2 kaseta metalike
me rreth 1000 fishekë. Nga
strukturat e Drejtorisë Ven-
dore të Policisë Lezhë, në
bashkëpunim me FNSH Sh-
kodër, u sekuestruan 1 armë
zjarri dhe 4 kg lëndë

kanabis, si dhe u arrestuan
në flagrancë 2 poseduesit e
tyre. Konkretisht shtetasit
Emiliano Arapi, 18 vjeç, ban-
ues në Mirditë pasi gjatë
kontrollit të ushtruar nga
shërbimet në banesën e tij,
iu gjetën dhe sekuestruan 4
kg kanabis e paketuar në
qese dhe e futur në një thes
sintetik, si dhe Rafael Lazri,
24 vjeç, banues në Troshan -
Lezhë pasi gjatë kontrollit
fizik të ushtruar në një lokal,
iu gjetën 1 armë zjarri
'Glock' me 27 fishekë si dhe

disa doza lëndë bimore
kanabis. Ndërsa, nga kon-
trollet e ushtruara nga shër-
bimet e Ndërhyrjes së Shpe-
jtë Tiranë, në bashkëpunim
me efektivët e Komisariatit
të Policisë Shijak, në një
lokal bastesh sportive të
marrë me qira nga shtetasi
Selman Krasniqi, u kap dhe
u sekuestrua në cilësinë e
provës materiale: 1 armë zjar-
ri automatike, tip "Scorpion",
kalibër 7.65 mm; 1 krehër me
20 fishekë, kalibër 7.65 mm.
Shtetasi Selman Krasniqi në

momentin që policia po hynte
për kontroll në lokalin e mar-
rë me qira prej tij, ka tentu-
ar të largohet pasi ka
hedhur armën e zjarrit, por
është ndaluar dhe arrestu-
ar nga forcat e policisë.
Ndërkohë nga shërbimet e
Policisë Kufitare, Muriqan
Shkodër, është bërë arresti-

mi me qëllim ekstradimi i sh-
tetasit Arben Elezaj, 45 vjeç,
banues në Kodër Kamzë, Ti-
ranë. Ai rezulton person i
shpallur në kërkim ndërko-
mbëtar, për veprat penale
"Shfrytëzim prostitucioni",
"Krime ndaj të miturve" dhe
"Pjesëmarrje në organizatë
kriminale".

XHUVANAQ GJYLAMETI
Xhuvanaq Gjylameti u konstatua se ishte duke

regjistruar një mbledhje në mënyrë të fshehtë në
fillim të muajit tetor të këtij viti. Ndërkaq, hetuesit
dyshojnë se drejtori i komanduar i Emergjencave

Civile mund të ketë regjistruar edhe disa mbledhje
të tjera të mëparshme.

Rastet

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Policia e Tiranës ka arrestuar një 45-vjeçar i
dënuar nga drejtësia italiane për shfrytëzim prostitu-
cioni. Burime zyrtare të policisë
bënë dje me dije se në pranga ka
përfunduar shtetasi Adriano
Ademi. Sipas policisë, 45-vjeçari
rezulton i dënuar në Itali me 9
vite burg për akuzën e shfrytëz-
imit të prostitucionit dhe kalim-
it të paligjshëm të kufirit.
Ndërkaq, arrestimi i tij është bërë
me qëllim ekstradimin e 45-
vjeçarin për në Itali. Ndërsa policia thotë se tashmë
kanë nisur edhe procedurat për ekstradimin e tij.

Shqiptari kapet në
Itali me kokainë e

marijuanë në banesë
ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Autoritetet ital-
iane kanë arrestuar një
shqiptar, 27 vjeç, për
shpërndarje të lëndëve
narkotike. Shqiptari, iden-
titeti i të cilit nuk bëhet i
ditur, ka qenë nën vëzh-
gimin e policisë. Në kon-
trollin e parë të ushtruar
mbi të, në hyrje të një bari
në zonën e Borzolit, ata i
sekuestruan 20 gramë ko-
kainë dhe një qese me 0.5
kilogram marijuanë. Në
një kontroll tjetër të bërë
në shtëpinë e të arrestuar-
it, policia bllokoi 2 kg ko-
kainë, 1.3 kg marijuanë
dhe 13.640 euro. Sipas me-
diave, 27 vjeçari është me
precedentë të mëparshëm
penalë pasi është arrestu-
ar në vitin 2012 për shpërn-
darje të lëndëve narkotike.

Drejtori i komanduar i
Emergjencave Civile,
Xhuvanaq Gjylameti

Momenti i arrestimit në Shijak

NJOFTIM

Studio Përmbarimore Zyber SHEHU zhvillon ankandin e  I (Parë) për
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LISTA E VEPRIMEVE QË JANË KRYER ME DOSJET E PRONAVE TË QARKUT TË SHKODRËS (PJESA E SHTATËMBËDHJETË)

Lista emërore në Shkodër, Malësi e Madhe dhe Pukë. Kompensimi fizik e financiar, në rend kronologjik

ATP, statusi i secilës pronë në Shkodër
Emrat e pronarëve, sipërfaqja e pretenduar dhe sa kompensohet

Agjencia e Trajtimit të
Pronës ka përditë
suar 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 problema-
tikën e dokumenteve që
mund të ketë secili pronar.
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 Shkodër. Secila nga
dosjet përmban emrin e sub-
jektit të shpronësuar si dhe
emrin e subjekteve që e pre-
tendojnë atë pronë. Në dosje
pasqyrohen sipërfaqja e pre-
tenduar si dhe lloji i pasurisë,
sipërfaqja e njohur, sipërfaq-
ja e kthyer apo e kompensuar.
Ndërkohë që pasqyrohen
edhe të gjitha vendimet e Ko-
misioneve dhe Zyrave Rajo-

nale të Kthimit dhe Kompen-
simit të Pronave për secilin
subjekt, bashkë me vendimet
gjyqësore dhe problematikat
e secilës dosje. "Gazeta Sh-
qiptare" nis sot publikimin e
pjesës së shtatëmbëdhjetë të
listës së veprimeve që janë
kryer me dosjet e pronave të
qarkut të Shkodër. Të gjithë
të interesuarit njihen gjith-
ashtu edhe me problema-
tikat që mund të ketë dosja e
tyre, siç është mungesa e do-
kumenteve të caktuara.
Ndërkohë, Agjencia e Tra-

jtimit të Pronave ka marrë në
shqyrtim dosjet në qarkun e
Elbasanit, të cilat janë në
proces shqyrtimi. Regjistri i
dosjeve në shqyrtim pasqy-
ron numrin e dosjes, emrin e
subjektit të shpronësuar,
kërkuesin, llojin e pasurisë si
dhe të dhënat në lidhje me
sipërfaqen e njohur, sipër-
faqen e kthyer dhe sipërfaqen
e kompensuar. Në regjistër
janë edhe të dhënat për çdo
dosje për vendimet e Agjen-
cisë së Kthimit dhe Kompen-
simit të Pronave, si dhe prob-

lematika që ka çdo dosje, e
cila pasqyron mangësinë në
dokumentacion. Sot publiko-
het regjistri elektronik i
pronave në qarkun e Shko-
drës, ku përfshihen Shkodra,
Malësia e Madhe dhe Puka.
Dosjet ndodhen në Agjenc-
inë e Trajtimit të Pronave në
proces shqyrtimi dhe do të
trajtohen me ligjin e ri. Ven-
dimi do të merret sipas ren-
dit kronologjik të kërkesave
dhe kompensimi do të
shpërndahet sipas këtij ren-
di, me përjashtim të rasteve

kur subjekti kërkon të përfi-
tojë nga pagesa e përshpejtu-
ar, ose kërkon të jetë pjesë e
tenderit për kompensimin
fizik në bazë të pronave që ka
vënë në dispozicion ATP-ja.
ATP-ja do t'i japë përparësi ko-
mpensimit të truallit. Ko-
mpensimi 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.

Ornela Manjani

Emri 

(Subjekti I 

shpronës

uar)

Mbiemri 

(Subjekti I 

shpronës

ua)

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E 

pretendu

ar, m2 & 

lloji I 

pasurise

Zona 

Kadastral

e

NR I 

Vendimit 

I KKKP, 

ZRKKP

Sip. E 

Njojhur/ 

Mosnjohj

e M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problema

tika

Emri 

(Subjekti I 

shpronës

uar)

Mbiemri 

(Subjekti I 

shpronës

ua)

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E 

pretendu

ar, m2 & 

lloji I 

pasurise

Zona 

Kadastral

e

NR I 

Vendimit 

I KKKP, 

ZRKKP

Sip. E 

Njojhur/ 

Mosnjohj

e M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problema

tika

(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)

Gjon Marketa Gjyzepina Mandia

23 dy 

toke are; 

2 dy 

vneshte

Hot I ri 162 25000 14668

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harta; 

vendimi 

nuk u 

ankimua.

Nga sip. 

Totale e 

njohur 

eshte 

zbritur 

sip.e 

marre me 

7501

Selman Daija Selman Daija

39 dy 

toke 

bujqesore

Mlloje; 

Lac Vau 

Dejes / 

8598

163 39000 39000

ka VFJ; 

nuk ka 

harta; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Musa Guri Musa Guri

11 dy 

toke 

bujqesore

Mes / 

2665
164 11000 11000

ka VFJ; 

nuk ka 

harta; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Gjon Gjoni Gjovalin Ejlli

5 dy toke 

are; 1 dy 

vnesht; 2 

dy kullote

Juban / 

2008
165 8000 8000

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harte; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Isa Bala Berhan Bala
9 dy 

livadh

Golem / 

1790
166 9000

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harte; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Mark Ulaj Gjyste Gurraj

20000m2 

toke 

bujqesore

Hot I ri / 

1965
167 20000 20000

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harte; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Rexhep Guri Sadete Guri
pa 

siperfaqe

Dobrac / 

1495
168 18000 18000

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harte; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Kol Pema Kol Pema

71 dy 

toke e 

punuar; 

92 dy 

livadh

Trush; 

Mushan; 

Dobrac

169 163000 163000

ka 

vertetim 

pronesi; 

nuk ka 

harte; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Frrok Ndreka Prend Prendi

13 dy 

toke are; 

3dy 

livadh; 4 

dy kullote

Gomsice 

/ 1799
150 20000 20000

ka VFJ; 

nuk ka 

harta; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Nikoll Ndoci Ndrec Ndoci
30 dy 

toke are

Hajmel / 

1920
151 33000 33000

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harte; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Gjon Hila Fran Hila

70 dy 

toke are; 

1 dy 

vreshte; 3 

dy pyll

Vjerdhe; 

Lac
152 70420 70420

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harte; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Kol Ingrizit Cesk Ingrizi

4 e 1/2dy 

toke 

bujqesore

Bardhaj / 

1105
153 3000 3000

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harte; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Taro Neli Shaqir Lika

8 dy toke 

are; 12 dy 

livadh; 27 

dy pyll; 5 

dy kullote

Bushat / 

1329
154 41000 41000

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harte; 

vendimi 

nuk u 

ankimua
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Musa Alushi Dalip Alia

25 dy 

toke are; 

25 dy 

livadh; 5 

dy pyll; 3 

dy kullote

Trush / 

3652
155 55000

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harte; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Murat Zoga Berhan Anamali

3 dy toke 

bujqesore

; 6 dy 

toke 

bujqesore

Melgushe 

(dhe) 

Berdice

156 3750 3750

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harte; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Ndoc Dragusha Allbina Dragusha

4 e 1/2 dy 

toke 

bujqesore

Bardhaj / 

1105
157 4500 4500

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harte; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Loro ; 

Ludovik
Luka

Loro ; 

Ludovik
Luka

24000m2 

toke 

bujqesore

; 3000m2 

toke 

bujqesore

Ashte/Bu

shat; 

Bardhaj / 

1105

158 27000 27000

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harte; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Shtjefen Zojzi Angjelin Zojzi

12 dy 

toke 

vneshte 

dhe 

ullishte

Bardhaj / 

1105
159 12000 12000

ka 

vertetim 

pronesie; 

nuk ka 

harte; 

vendimi 

nuk u 

ankimua

Ndok Gjeloshi Lek Gjeloshi
Pa 

siperfaqe

papercakt

uar
260

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka note 

transkript

i

Bajram Xhelili Maje Xhelili

37500 m2 

toke 

bujqesore

Pacram / 

2851
261 37500 37500

ka vfj nuk 

ka harte

Zef Gjoka Prek Marku

16000 m2 

toke 

bujqesore

Hajmel / 

1920
262 16000 16000

ka vfj nuk 

ka harte

Fetije Saraci Arber Kopliku
Pa 

siperfaqe

papercakt

uar
263

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka vetem 

mandat 

pagese

Mark Marashi Nik Marashi
Pa 

siperfaqe

papercakt

uar
264

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastre 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Haxhi Jukaj Taf Jukaj
Pa 

siperfaqe

papercakt

uar
265

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka vfj nuk 

ka harte

Faik Bushati Ismet Bushati
Pa 

siperfaqe

papercakt

uar
266

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka vetem 

mandat 

pagese

Kel Çoba Tonin Agustini
Pa 

siperfaqe

papercakt

uar
267

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka vetem 

mandat 

pagese

Gjovalin Suma Norbert Suma
Pa 

siperfaqe

papercakt

uar
268

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka vetem 

mandat 

pagese

Leze Baba Pjerin Baba
Pa 

siperfaqe

papercakt

uar
269

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

Ka note 

transkript

i, ka vfj ka 

harte

Hamide Kamata Hamide Kamata
Pa 

siperfaqe

papercakt

uar
250

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

Ka 

vertetim 

pronesie

Hasan Jubica Shefik Jubica

159 dy 

toke 

bujqesore

Dobrac / 

1495
251 156000 156000

ka 

vertetim 

kadastral 

ka harte

Lazer Zeka Martin Palushi
Pa 

siperfaqe

papercakt

uar
252

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Jup Sokoli Shyqyri Sokoli
Pa 

siperfaqe

papercakt

uar
253

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

nuk ka 

dokumen

t ligjor

Ndoc Preka Dila Sheiti
Pa 

siperfaqe

papercakt

uar
254

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

nuk ka 

dokumen

t ligjor

Rrustem Ferhati Rrustem Ferhati
Pa 

siperfaqe

papercakt

uar
255

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

nuk ka 

dokumen

t ligjor

Abdyl Osja Latif Velia
Pa 

siperfaqe

papercakt

uar
256

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

nuk ka 

dokumen

t ligjor

Kurt Hyseni Rasim Hysaj
Pa 

siperfaqe
Postrribe 257

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastral 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Idriz Cani Lutfije Lezha
Pa 

siperfaqe

Pa 

siperfaqe
258

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastral 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Musa Xhepa Daut Mema

160 dy 

toke 

bujqesore

Barbullus

h / 1100
259 160000 160000

ka 

vertetim 

kadastral 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Fran Toma Prel Melaca

10 dy 

toke 

bujqesore

Suka 

Dajci / 

3536

240 10000 4000

ka 

vertetim 

kadastral 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte. 

Nga sip. 

totale 

prej 

10000m² 

eshtye 

zbritur 

sip. e 

perfituar 

me L. 

7501.

Adem Rrustemi Adem Verashiaj

10 dy 

toke 

bujqesore

Bushat / 

1329
241 10000 10000

ka 

vertetim 

kadastral 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Muhamet Bisha Muhamet Bisha
8 dy toke 

bujqesore

Mushan / 

2750
242 8000 8000

ka 

vertetim 

kadastral 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Xheverije Shyqyri Xheverije Shyqyri

28 dy 

toke 

bujqesore

Berdice / 

1157
243

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastral 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte
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Mark Veli Mark Veli
Pa 

siperfaqe

Pa 

siperfaqe
244

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka vetem 

mandat 

pagese

Frano Veli Frano Veli

17.5 dy 

toke 

bujqesore

Berdice / 

1157
245

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastral 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Ramiz ; 

Fuat ; 

Maliq

Bushati Refik Bushati

145.5 dy 

toke 

bujqesore

Trash, 

Dragoc, 

Vrake, 

Gruemire

246

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastral 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Kol Macataj Marash Macataj
Pa 

siperfaqe

papercakt

uar
247

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

nuk ka 

dokumen

t ligjor

Sadik Meta Xhaferr Ymeri
7 dy toke 

bujqesore

Shirq / 

3378
248

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastral 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Ahmet Brahimi Ahmet Brahimi

3750 m2 

toke 

bujqesore

Boric / 

1244
249

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastral 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Caf Teli Caf Teli

26 dy 

toke 

bujqesore

vukatane, 

dobrac, 

bushat 

kosmac

380

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastre, 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Brahim Dibra Vehbi Dibra

14 dy 

toke 

bujqesore

Kuc / 

2302
381

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastre, 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Hil Gjergji Gjergj Rrotaj

67500 

toke 

bujqesore

Bushat / 

1329
382

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastre, 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Ranko Berovic Pjeter Jani
pa 

siperfaqe

pa 

percaktua

r

383

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastre, 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Gjon (Rroku) Simon Rroku

42 500 

toke 

bujqesore

Mushkall

e /
384 42500 42500

ka 

vertetim 

kadastre, 

nuk ka 

harte

Ejll Gjoka Viktor Gjoka

183 dy 

toke 

bujqesore

Barbullus

h / 1100
385 183000 183000

ka 

vertetim 

kadastre, 

nuk ka 

harte

Tom Hanxhari Lazer Hanxhari

55 dy 

toke 

bujqesore

Rragam / 

3148
386 55000 55000

ka vfj, ka 

harte

Dan Ramadani Bajram Beqi

15 dy 

toke 

bujqesore

Dobrac / 

1495
387 15000 15000

ka vfj nuk 

ka harte, 

diference

n e ka 

perfituar 

me 7501

Qamil Kuka Orhan Kuka

15 dy 

toke 

bujqesore

Melgushe 

/ 2664
388 15000 15000

ka 

vertetim 

kadastre 

nuk ka 

harte

Shaqir Bala Rifat Bala

46 dy 

toke 

bujqesore

Koplik / 

2220
389

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastre, 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Prec Dukaj Aferdita Dukaj

27 dy 

toke 

bujqesore

Kac 

Triepsh
379

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastre, 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Gjergj Hila Gjergj Hila

30 dy 

toke 

bujqesore

Asht 

Bushat/
360 30000 30000

ka 

vertetim 

kadastre, 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Luti Omari Satbere Omari

18 dy 

toke 

bujqesore

Bardhaj / 

1105
361

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastre, 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Shan Pjetri Mark Bici

63 dy 

toke 

bujqesore

Bushat / 

1329
362

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastre, 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Kel ; 

Lucije
Deda Jozef Kakariqi

9 dy toke 

bujqesore

Rrence / 

3168
363 9000 9000

ka 

vertetim 

pronesie 

ka note 

transkript

i nuk ka 

harte

Mark
(Bukaqeja

)
Mark

(Bukaqeja

)

35 dy 

toke 

bujqesore

Mali 

Jushit 

Bushat / 

2566

364 35000 31 800

ka vfj nuk 

ka harte, 

diference

n e ka 

perfituar 

me 7501

Bajram Meti Njazi Ethemi

80 dy 

toke 

bujqesore

Berdice / 

1157
365 11000 83000

ka 

vertetim 

kadastre, 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Kasem Beqi
Muharre

m
Kasemi

28 dy 

toke 

bujqesore

Dobrac / 

1495
366

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastre, 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Ndue Ndoka Zef Ndoka

15 dy are 

+ 5 dy 

livadh

Mali 

Jushit 

Bushat / 

2566

370 6000 6000

ka 

vertetim 

pronesie, 

nuk ka 

harte

Shaban Kuci Shaban Kuci

6 dy are + 

6 dy 

livadh

Mali 

Jushit 

Bushat / 

2566

371

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

pronesie, 

nuk ka 

harte

Rrok Coba Ferdinand Coba
pa 

siperfaqe

Bardhaj 

Rrenc 

Berdice 

Gur I Zi

372

1500 m2 

bardhaj+ 

4000 m2 

rence+ 

3750 m2 

berdice+ 

Gur I zi

1500 m2 

bardhaj+ 

4000 m2 

rence+ 

3750 m2 

berdice+ 

Gur I zi

ka 

dokumen

ta 

arkivor;

Dede (Bicaj) Gjergj Bicaj
pa 

siperfaqe

Mjede / 

2702
373 3125 3125

ka vfj nuk 

ka harte

Rifat
Barbullus

hi
Rifat

Barbullus

hi

15 dy are 

+ 32 dy 

livadh

papercakt

uar
374

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

pronesie 

nuk ka 

harte

Gege Gjini Tuke Gjini
5 dy 

livadh

Beltoj / 

1148
375

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

pronesie 

nuk ka 

harte

Shaban ; 

Fatime
Bekteshi Hava Bekteshi

40 dy 

livadh + 

10 dy 

pemishte

Guci e re 

/ 1880
376 45000 45000

ka 

vertetim 

pronesie 

nuk ka 

harte

Isa Dashi Isa Dashi

50 dy 

are+ 50 

dy livadh+ 

2,5 dy 

pemishte

+ 25 dy 

pyll+ 10 

dy kullote

Pacram 

Hajmel / 

1920

377

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

pronesie 

nuk ka 

harte

SPECIALE
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Ndoc Ndreca Cesk Ndreca
pa 

siperfaqe

Shtoj 

Vrake
378 9000 9000

ka 

dokumen

t arkivor 

nuk ka 

harte

Ejell Gjioni Ejell Gjioni

15 dy 

toke 

bujqesore

Bushat / 

1329
367

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastre 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Ymer Heqimi Ahmet Heqimi

58 dy 

toke 

bujqesore

Trush 

Boric 

Golem

368

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka 

vertetim 

kadastre 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Teofik Bekteshi Hasan Bekteshi

76 dy 

toke 

bujqesore

Trush 

Dobrac 

Kuc 

Berdice

369 76000 76000

ka 

vertetim 

kadastre 

nuk ka vfj 

nuk ka 

harte

Gjon ; 

Angjelin
Toska

Marije ; 

Margerita
Toska

5000 m2 

are
1148

ka note 

transkript

i

Naxhije;f

erit;Syrja
Lohja Petrit Hoxhiqi

4500 m2 

are
3378

ka note 

transkript

i

Naxhije;f

erit;Syrja
Lohja Petrit Hoxhiqi

9000 m2 

are
3378

ka note 

transkript

i

Nuh Kruja Sadije Bushati
6000 m2 

are
1495

ma flete 

regjstri

Jonuz Meta Vexhi Bushati

120 dy 

toke 

bujqesore

Pulaj 

Velipoje 

/3072

483 120000 13790

ka 

vertetim 

pronesie

Shuk Serreqi Gjon Serreqi

47100 m2 

toke 

bujqesore

Trush 

Malihebe 

Berdice/ 

3652 dhe 

2565

212 45000 45000 ka tapi

Ndrek Darragjati Andrea Darragjati

280 dy 

pyll + 

kullote

1105 dhe 

1209

ka note 

transkript

i, ka 

vertetim 

pronesie

Trashg. E 

Abdyl 

Lohja

Petrit Hoxhiqi
3 dy toke 

bujqesore
3378

ka note 

transkript

i

Myftinia 

Shkoder
Virtyt Sokoli

3000 m2 

truall
8591 385/1 2400 128

ka flete 

regjistri 

Myftinie

Isa Mati Henrieta Mati
2 dy toke 

bujqesore

Rrethina / 

1495

ka 

vertetim 

pronesie, 

ka harte

Ndrek ; 

Cuk
Darragjati Andrea Darragjati

4500 toke 

bujqesore
1209

ka note 

transkript

imi ka 

harte

Elez Saraci Teuta Gjyli

12000 

toke 

bujqesore

3652 227/1
Mbyllje 

Procedimi

ka 

vertetim 

pronesie, 

ka harte

Alush Kuka Alush Kuka
785 m2 

truall
8591 467 778 778

ka 

vendim 

komiteti 

ekzekutiv

Bajram Et`hemi Njazi Ethemi

30000 m2 

toke 

bujqesore

3205 471

Rrezim 

Kerkese 

Moskthim 

siperfaqja 

30000 m2 

toke 

bujqesore

ka 

vendim te 

meparshe

m 

komisioni

, ka harte

Gjeto ; 

Gjoke ; 

Nike

Kaci Luçe (Kaci)

454000 

m2 toke 

bujqesore

3072, 

3074
478

Mosnjohj

e 

pronesie

ka 

vertetim 

kadastral, 

ka vfj, ka 

harte

Hamza Zabeli Artan Zabeli

120 m2 

truall + 

130 m2 

truall

8591 380

moskthim 

134.5 m2 

truall

Vendimi 

380 iAKKP 

ka 

ndryshuar 

vendimin 

1551 te 

KKKP 

duke 

kthyer 

sip. 115.5 

nga sip e 

njohur 

per 

komp. 

prej 710 

m², ka 

harte

Nush Topalli Ferdinand Topalli
papercakt

uar

Kosmac 

Melgushe 

Bushat / 

2236 

/2634

316 45000

Kthimi 

perfitohe

t pas 

privatizim

it te obj. 

shteteror

e

Gjon Sinishta Artan Kolnikaj
10000 m2 

truall
1869 455 10000 10000

ka flete 

regjistri 

ka Vfj

Shuk Serreqi Gjon Serreqi

9200 m2 

toke 

bujqesore

2644 120/1 8274 8274

ka 

vertetim 

ipotekor

Gjeto Deda Dede Kroj 150 dy 3072 90

Mosnjohj

e e te 

drejtes se 

pronesise

ka 

vertetim 

pronesie

Halit Rroji Syrri Rroji

225000 

m2 toke 

bujqesore

3205 3

Mosnjohj

e e te 

drejtes se 

pronesise

Gjon Bruli Pashko Bruli
167108 

m2 Pyll
3734 105

Mosnjohj

e e te 

drejtes se 

pronesise

ka 

vertetim 

pronesie

Trashg. Draçini Enver Draçini
pa 

siperfaqe

pa 

percaktua

r

290
Mbyllje 

procedimi

ka note 

transkript

i ka 

vertetim 

pronesie. 

Vendimi 

AKKP ka 

marre 

forme te 

prere.

Ismail Tafilaj Myftar Tafili
6.2 dy 

truall
shkoder 293

Mbyllje 

procedimi

ka vfj ka 

harte.Ven

dimi ka 

marre 

forme te 

prere

Trashg. Bushati Amanet Bushati
pa  

siperfaqe
shkoder 297

Mbyllje 

procedimi

ka 

vertetim 

pronesie 

ka 

planvend

osje

Osman Miruku Halit Miruku
shtepi pa  

siperfaqe
shkoder 298

Mbyllje 

procedimi

ka 

vertetim 

pronesie 

ka harte

Arqipeshk

via
Kolec Çefa

shtepi pa  

siperfaqe
shkoder 348

Mbyllje 

procedimi

ka note 

transkript

i ka 

vertetim 

pronesie. 

Vendimi 

ka marre 

forme te 

prere.

Giuseppe Lanza Giuseppe Lanza
shtepi pa  

siperfaqe
shkoder 347

Mbyllje 

procedimi

ka 

vertetim 

pronesie 

ka harte

Gazmend Llazani Gazmend Llazani
shtepi pa  

siperfaqe
shkoder 292

Mbyllje 

procedimi

ka 

vertetim 

pronesie 

ka harte

Musa Juka Xhelal Juka
pa  

siperfaqe
shkoder 364

Mbyllje 

procedimi

ka note 

transkript

i ka harte

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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“Vrasësi i verbër” i Atwood,
saga e fajeve e përgjegjësive

Kur je i ri, mendon se gjithç
ka që bën është njëpër-

dorimshme. Lëviz nga një e
tashme te tjetra, duke e zhu-
brosur shuk kohën dhe duke e
flakur tutje. Shkrihesh e
bëhesh një me makinën tënde
që rrëshqet me tërë shpejtës-
inë. Mendon se mund të çliro-
hesh nga gjërat, dhe nga
njerëzit – mendon se i lë pas
krahëve. Ende nuk ua di zako-
nin që kanë, për t’u kthyer”-
“Vrasësi i verbër”, botime Pegi,
2017. Margaret Atwood e njo-
hur te ne me romanin e më-
parshëm “Rrëfenja e shërbë-
tores” vjen sërish në shqip me
këtë roman të zgjuar e të jash-
tëzakonshëm.

Margaret Eleanor Atwood
(Ottawa, 18 nëntor 1939) është
poete, shkrimtare dhe ambien-
taliste kanadeze. Ajo ka fituar
çmimin Arthur C. Clarke,
çmimin e Princit të Asturias
për Letërsinë, çmimin prestig-
joz Booker Prize (në të cilin ka

qenë finaliste për pesë herë) pikër-
isht me “Vrasësin e verbër” dhe dy
herë për çmimin e “Guvernatorit
të Përgjithshëm”, i cili jepet nga
kryeministri kanadez. Romani i
përkthyer nga Agim Doksani, nuk
është vetëm saga e një familjeje të
pasur, por edhe saga e fajeve dhe

përgjegjësive që mblidhen mbi
njëra-tjetrën, si të ishin kukulla të
vogla të verbra, që na lënë gjith-
monë me pyetjen: “Po individi, ç’rol
luan këtu?”

Fitues i Man Booker Prize në
vitin 2000, “Vrasësi i verbër” është
historia e jashtëzakonshme e
motrave Çejs dhe sekreteve të tyre.
Romani fillon me vdekjen e mister-
shme, ndoshta vetëvrasjen, e një
gruaje të re, Laura Çejs, në vitin
1945. Pas më se pesëdhjetë vjetësh,
Irisi, motra që mbijetoi, kujton
vdekjen misterioze të saj, fëm-
ijërinë dhe dramat e njëpasn-
jëshme që kanë populluar his-
torinë e familjes së tyre të pasur e
të veçantë.

“Përse vallë kërkojmë me kaq
këmbëngulje të përkujtojmë veten?
Madje e bëjmë këtë edhe në gjallje.

Dëshirojmë ta theksojmë ekzis-
tencën tonë, njëlloj siç pshurrin
qentë mbi fikësit e zjarrit. I vendo-
sim në vend të dukshëm fo-
tografitë tona në korniza, diplo-
mat tona në pergamenë, filxhanët
e veshur në argjend; vendosim
monogramet në të linjtat tona,
gdhendim emrat tanë në pemë, i
shkarravisim në muret e banjave
publike. Gjithnjë e njëjta shtysë.
Çfarë shpresojmë të marrim në
këmbim? Miratim, zili, respekt? Apo
thjesht vëmendje, e cilitdo lloj qoftë
ajo? Më së paku duam një dëshmi-
tar. Nuk e durojmë dot idenë që më
në fund zërat tanë do të heshtin, si
një radio që po i bie bateria”- thotë
një nga personazhet.

Të gërshetuara me këto kujtime,
të cilat Irisi vendos t’i shkruajë,
gjenden kapitujt e romanit të Lau-

rës, “Vrasësi i verbër”, i cili u botua
pas vdekjes së saj dhe, njëherësh
skandalizoi botën, por e bëri edhe
atë të famshme. Në këtë roman, dy
dashnorë të fshehtë zbavitin njëri-
tjetrin me historinë e një vrasësi
të verbër në një planet të largët.
Këto rrëfime brenda rrëfimit, me
shtresa të shumta, hap pas hapi,
hedhin dritë mbi sekretet që i janë
fanitur shpesh familjes Çejs. Në
mbyllje të romanit, ato do të bëhen
bashkë në një fund befasues e të
shkëlqyer. I vendosur në sfondin
panoramik të historisë së shekul-
lit XX, ky roman është një rrëfim
epik i kujtimeve, intrigës dhe
tradhtisë. Përveç Man Booker
Prize, ky roman ka fituar edhe
çmimin “Hammet”, si dhe ka qenë
ndër veprat e nominuara për çmi-
met Governor General’s Award,
Orange Prize for Fiction dhe In-
ternational Dublin Award. Revis-
ta Time e ka shpallur romanin më
të mirë të vitit 2000 dhe e ka përf-
shirë në listën e 100 romaneve më
të mira të shkruara në Anglisht,
që prej vitit 1923.

Një meshë katolike e mbaj
tur nga klerikë
italianë (para disa tur-

istësh) në kishën ortodokse të La-
bovës së Kryqit në Gjirokastër ka
nxitur reagimin e Sinodit të Shen-
jtë. Sinodi, është organi më i lartë
i qeverisjes së Kishës Ortodokse
Shqiptare, që përbëhet nga
kryepeshkopi, Hirësia e tij Anas-
tas, tre mitropolitë, katër episko-
pë dhe kryesekretari i përgjiths-
hëm. Ka qenë Instituti i Monu-
menteve të Kulturës që ka lajmëru-
ar për meshën, krejt pa dashur të
çojë në këtë përplasje kishash, që
me gjithë deklaratat e fundme të
Papa Françeskut për bashkimin e
të krishterëve, vijojnë prej
skizmës së madhe. “Janë drejt për-
fundimit punimet restauruese në
Kishën e Labovës së Kryqit, si dhe
rruga që të çon drejt saj. Puna in-
tensive, e realizuar përgjatë këty-
re muajve, po ndiqet me kujdes nga
specialistët e Institutit të Monu-
menteve të Kulturës dhe drej-
toreshës Arta Dollani. Nuk mun-
gon edhe mbështetja e vyer e pro-
fesorëve Pirro Thomo dhe Arben
Dervishaj”,- shkruante Instituti i
Monumenteve të Kulturës, duke
njoftuar se “Dje, gjatë punës ins-
pektuese të punimeve, special-
istëve të restaurimit iu bashkuan
edhe një grup turistësh nga Italia,
të cilët mbajtën edhe meshën e
parë, ende pa përfunduar plotësisht
restaurimi i Kishës”. Njoftimi i
mësipërm nuk është pritur fare
mirë nga Kisha Ortodokse. Pas
komenteve në rrjetin social në “Fa-
cebook”, mbrëmjen e së shtunës
Sekretaria e Sinodit të Shenjtë

MESHA

Fatmira Nikolli

përmes një deklarate ankohet e
proteston hapur. Në fakt, një
meshë katolike në një kishë
ortodokse, nuk është e ndaluar, por
paraprakisht, duhet marrë leje,
thonë klerikë katolikë të pyetur
nga “GSH”, çka është normale si
‘procedurë’ edhe mes kishave ka-
tolike mes njëra-tjetrës a
ortodokse mes njëra-tjetrës e
klerikëve të saj.
DEKLARADEKLARADEKLARADEKLARADEKLARATTTTTAAAAA
Në deklaratë thuhet se “Me habi
dhe keqardhje pamë në faqen e In-
stitutit të Monumenteve të Kul-
turës, në “Facebook”, tre priftërinj
katolikë nga Italia, së bashku me
një grup turistësh italianë, të kry-
enin ‘meshën e parë’ në Kishën
Ortodokse të Labovës së Kryqit,
një monument i famshëm bizan-
tin. Në këtë ngjarje ishte e pran-
ishme drejtoresha e Institutit të
Monumenteve të Kulturës Arta
Dollani dhe persona të tjerë,
ndërkohë që ende vazhdojnë të

kryhen punime plotësuese për res-
taurimin e këtij monumenti”. Sipas
deklaratës, Kisha Ortodokse Auto-
qefale e Shqipërisë nuk pati asnjë
dijeni rreth kësaj ngjarjeje. “Pro-
testojmë për këtë shkelje të re të
Ligjit 10057 dt. 22.1.2009, neni 23, para-
grafi 2 “Shteti mund të marrë në për-

Katolikët italianë mbajnë meshë në
kishën e Labovës, ankohen ortodoksët

Sekretaria e Sinodit të Shenjtë:
Protestojmë, nuk kemi pasur dijeni

“Kërkojmë pronat, shteti mund të marrë në përdorim
një objekt të kultit vetëm për nevoja e interesa madhore”

dorim një objekt të kultit vetëm për
nevoja e interesa madhore dhe
vetëm pasi të ketë marrë paraprak-
isht pëlqimin e Kishës Ortodokse
Autoqefale të Shqipërisë”, thuhet në
deklaratë. Sekretaria e Sinodit të
shenjtë, shton se “Është një fakt i
pranuar ndërkombëtarisht se shte-

ti nuk ka kompetencë të japë leje në
mënyrë arbitrare te Kisha apo Fe të
tjera, që të përdorin një objekt
orthodhoks kulti. Iniciativa të tilla
të papërgjegjshme janë shkelje e
hapur e lirisë fetare dhe cenojnë
bashkëjetesën paqësore të komu-
niteteve fetare në Shqipëri”. Për sa
më sipër, më deklaratë thuhet se,
Kisha Ortodokse Autoqefale e Sh-
qipërisë nuk do të reshtë kurrë së
theksuari të drejtat e saj, siç ato
përcaktohen qartë nga Ligji 10057, neni
22, paragr.2 “Shteti do t’i kthejë dhe
kompensojë Kishës Ortodokse Auto-
qefale të Shqipërisë të gjitha pronat,
me përparësi objektet e kultit tashmë
të njohura nga të gjithë, të cilat kanë
qenë për shekuj qendra shpirtërore
dhe kulturore të komunitetit orthod-
hoks dhe përbëjnë historinë e këtij ko-
muniteti, si objektet e kultit, manas-
tiret e shenjtë, pasuritë, arkivat e saj,
të konfiskuara nga regjimi komu-
nist, në përputhje me legjislacionin
në fuqi”.

Mesha në Kishën  e Labovës së
Kryqit në Gjirokastër
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Prejardhja e shqiptarëve s’është e qartë,
duhet të mësohemi me këtë të vërtetë

 ELSIE
Robert

NGA DR. JONIDA XHYRA-ENTORF

Ju vini nga Kanadaja. Ç’ju shtyuJu vini nga Kanadaja. Ç’ju shtyuJu vini nga Kanadaja. Ç’ju shtyuJu vini nga Kanadaja. Ç’ju shtyuJu vini nga Kanadaja. Ç’ju shtyu
së pari drejt Evropës dhe për mësë pari drejt Evropës dhe për mësë pari drejt Evropës dhe për mësë pari drejt Evropës dhe për mësë pari drejt Evropës dhe për më
tepër drejt Shqipërisë?tepër drejt Shqipërisë?tepër drejt Shqipërisë?tepër drejt Shqipërisë?tepër drejt Shqipërisë?

Qysh kur kam qenë i vogël kam pa-
sur interes për gjuhët e huaja. Më kuj-
tohet se frëngjisht fillova të mësoj kur
isha pesë vjeç me një fqinjin tim. Pasi
mbarova studimet në Kanada për
filologji klasike dhe gjuhësi kra-
hasimtare, bëra përpjekje për te fituar
një bursë në një vend evropian. Gju-
hët evropiane më kanë tërhequr gjith-
monë. Kisha mësuar vetë frëngjisht
dhe rusisht, kurse gjermanisht nuk
dija asnjë fjalë. Rasti e solli që unë të
fitoja një bursë pikërisht në Gjermani
dhe jo në Rusi apo në Francë. Profe-
soresha e gjermanishtnë universitet
ishte një grua shume e bukur nga Leto-
nia, pas së cilës ishte i dashuruar mar-
rëzisht profesori im. Për të fituar
bursën më duhej dhe një dëshmi ku të
thuhej se për dy vjet rresht kisha nd-
jekur një kurs të gjuhës gjermane. Në
fakt nuk kisha bërë as edhe një orë gjer-
manisht. Kjo punë u rregullua disi dhe
unë mora një dëshmi të tillë nga profe-
soresha e bukur.

Kështu erdha në Gjermani dhe fill-
ova studimet në Berlin. Një vit më pas
shkova në Bon për arsye se atje kishte
degë studimi për gjuhët kelte dhe ball-
tike, për të cilat isha i interesuar. Në
fund të viteve shtatëdhjetë mësova se
profesori im kishte lidhje me Sh-
qipërinë dhe kishte marrë një ftesë nga
Akademia e Shkencave në Tiranë për
të shkuar atje bashkë me studentët.
Kështu, duke mos ditur asgjë për Sh-
qipërinë dhe asnjë fjalë shqip m’u dha
mundësia ta vizitoj këtë vend. Për mua
ky udhëtim ishte shumë interesant,
për arsyen e thjeshtë se Shqipëria ish-
te i vetmi vend i Evropës të cilin nuk e
kisha parë, kështu që vendosa të sh-
koj patjetër. Grupi ynë erdhi për dy
javë në Shqipëri në korrik të vitit 1978.
Gjëja e parë që më ra në sy në aeroport
ishte një parullë politike kundër teor-
isë së tri botëve. Vendosa të marr
shënim çdo parullë që do të ndeshja

.. vazhdoj t’i dua shqiptarët.. vazhdoj t’i dua shqiptarët.. vazhdoj t’i dua shqiptarët.. vazhdoj t’i dua shqiptarët.. vazhdoj t’i dua shqiptarët
(bisedë me Dr(bisedë me Dr(bisedë me Dr(bisedë me Dr(bisedë me Dr. R. R. R. R. Roberoberoberoberobert Elsie)t Elsie)t Elsie)t Elsie)t Elsie)

Kjo intervistë është marrë shumë vite më parë. I ftuar në kat-
edrën e albanologjisë në Mynih në vitin 2002, studiuesi Robert
Elsie mbajti një ligjëratë për bektashinjtë, në një sallë në katin e
sipërm të godinës kryesore të universitetit. Titullari i katedrës,
profesor Bardhyl Demiraj, përpara se t’i jepte fjalën, bëri një
paraqitje të shkurtër të botimeve të tij. “Më duket sikur po dëg-
joj nekrologjinë time”, e mori fjalën duke qeshur Elsie. Natyr-
isht qeshën edhe të pranishmit. Pas ligjëratës u ulëm në një kaf-
ene pranë universitetit për të më dhënë intervistën që më kishte
premtuar, e cila ishte pjesë e një projekti që, për fat të keq, rasti
e solli të mos realizohej kurrë, kështu që edhe intervista mbeti e
pabotuar. Është për të ardhur keq, që kjo intervistë botohet duke
marrë një shkas kaq të trishtuar. Kjo bisedë personale botohet
në shenjë nderimi të thellë për një studiues dhe mik të çmuar të
shqiptarëve...

për të mësuar shqip dhe të tilla kishte
shumë. Ndeshja e parë me njerëzit qe befa-

suese. Ata ishin shumë të dashur e mik-
pritës, por në të njëjtën kohë të përmbajtur

e të tërhequr, kuptohet për arsye politike.
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Kur u ktheva në Gjermani
fillova dalëngadalë të
mësoj shqip vetë. Ishte e
vështirë sepse mungo-

nin metodat dhe fjalorët përkatës.
Më kujtohet që përdorja një fjalor
shqip-frëngjisht dhe një tjetër gjer-
manisht-shqip. Libër gramatike
nuk kisha. Ndërkohë përfundova
studimet në degën e gjuhësisë kelte
dhe mbrojta doktoratën po në këtë
fushë. Atëherë, siç thonë sh-
qiptarët, i rashë lapsit. Po të vazh-
doj të merrem me gjuhët kelte, do
më duhet të rri gjithë jetën në shi,
sepse të tillë mot kanë vendet ku
fliten këto gjuhë. Vendosa për gju-
hën që flitej në një vend me diell,
pra për shqipen.

Një vNjë vNjë vNjë vNjë vendim shumë i mençurendim shumë i mençurendim shumë i mençurendim shumë i mençurendim shumë i mençur,,,,,
për fat.për fat.për fat.për fat.për fat.

Po, edhe unë ashtu mendoj. Pas
studimeve fillova punë në Minis-
trinë e Punëve të Jashtme në Bon,
pranë sektorit të përkthyesve. Atë
kohë isha i vetmi që kisha njohuri
për gjuhën shqipe në këtë sektor.
Në fillim të viteve tetëdhjetë fillu-
an bisedimet për të lidhur mar-
rëdhënie diplomatike me Sh-
qipërinë. Atëherë ishin bisedime
sekrete dhe mbaheshin në një vend
të tretë, në Vjenë të Austrisë. Mora
pjesë në këto bisedime si përk-
thyes. Ishte një situatë e vështirë
për mua, sepse kisha vështirësi me
gjuhën dhe nuk kuptoja mirë. Dëg-
joja gjithë kohën me shumë vë-
mendje. Më pas, edhe për shkak të
vendit të punës, vazhdova të mer-
rem gjithnjë e më dendur e më me
pasion me shqipen. Të ndeshje një
shqiptar ishte një gjë shumë e
rrallë në atë kohë dhe unë s’kisha
me kë t’i ushtroja njohuritë e mia.
Fillova të interesohem gjithnjë e
më shumë për kulturën shqiptare.
Interesi për letërsinë erdhi natyr-
isht bashkë me zgjerimin e njohu-
rive gjuhësore. Kështu fillova të
merrem seriozisht me gjuhën sh-
qipe, me letërsinë dhe kulturën
shqiptare.

Një vizitë në një vend komu-Një vizitë në një vend komu-Një vizitë në një vend komu-Një vizitë në një vend komu-Një vizitë në një vend komu-
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Ishte i vështirë për mua prani-
mi i një kontrolli të tillë të lexuar
vetëm nëpër libra, kufirin e të cilit
nuk e kisha shumë të qartë se deri
ku shkonte në jetën e përditshme.
Sipas mendësisë sime, për të njo-
hur një vend duhej të njihje jetën e
tij të përditshme, të takoje njerëz
në rrugë e të bisedoje me ta. Por,
siç thatë ju, qysh në fillim m’u bë

me dije se loja këtu kishte të tjera
rregulla. Mbaj mend mëngjesin e
parë e kalova në Durrës, në hotel
Adriatik dhe kur më doli gjumi
mendova të bëj një shëtitje buzë
detit. Rrugës pashë një peshkatar
dhe vendosa, megjithë njohuritë e
pakta, të formoj fjalinë time të
parë në gjuhën shqipe. Pasi i enda
fjalët disa herë nëpër mend i
thashë peshkatarit me shumë
mundim: “a keni peshq”? Ai m’u
përgjigj: “Po”. U ndjeva shumë kre-
nar dhe desha ta vazhdoja bisedën
më tej. Për fat ai dinte italisht. Gë-
zimi im zgjati vetë disa sekonda.
Pas pyetjes sime se si ia kalonte në
përgjithësi, ai më falënderoi për
bisedën dhe më përshëndeti. Duke
ikur më bëri një shenjë që të mos
flisja më. Kjo ngjarje e thjeshtë ish-
te kontakti im i parë me jetën sh-
qiptare, problematika e së cilës siç
do ta shihja më vonë ishte tejet e
koklavitur. Fillimisht Shqipëria
për mua ishte si të thuash një
shesh Hollyëood-i, me ndryshim e
madh se këtu filmi luhej në të
vërtetë dhe sipas një skenari të
ashpër e të hidhur. Këtë skenar të
hidhur unë do ta ndeshja gjith-
monë e më shumë në kontaktet e
mia ne Shqipërinë.
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Personalisht kam më tepër be-
sim tek botimet e huaja se sa tek
tekstet shqiptare. Nëse do të më-
sosh diçka mbi Shqipërinë, është
më e udhës të lexosh një libër që
ka shkruar një i huaj për Sh-
qipërinë, pastaj atë që ka shkruar
një shqiptar.

Këtë mendim ma ka përvijuar
dalëngadalë jo vetëm politizimi që
vihet re rëndom në tekstet shqipe,
por dhe ideologji të tjera. Politizi-
mi është vetëm një ideologji e cak-
tuar, ka dhe të tjera, po aq, në mos
dhe më të dëmshme. Një e tillë ësh-
të për mua nacionalizmi, i cili tek
shqiptarët konkretizohet në prir-
je të tilla si fshehja e gjërave për të

cilat s’u pëlqen të flasin apo kriji-
mi i miteve. Mjafton të shohësh
lajmet në televizionin shqiptar për
të kuptuar se gjendja ka ndry-
shuar pak ose aspak nga atëherë
kur kjo prirje diktohej nga lart.
Liberalizim i mënyrës së të jetuar-
it do të thotë liberalizim i mënyrës
së të menduarit, dhe kjo e fundit
për fat të keq në Shqipëri ka bërë
fare pak hapa përpara. Le të marr
një shembull konkret. Gjatë luftës
në Kosovë televizioni shqiptar, me
plot të drejtë, transmetonte shem-
buj të krimeve serbe. Nëse Cienen-
i jepte një krim të shqiptarëve kun-
drejt serbëve, unë që i ndiqja të
dyja programet, isha i bindur se
ky lajm s’do të transmetohej kur-
rë në televizionin shqiptar. Për kësi
lloj lajmesh nuk gjendet kurrë
vend në televizionin shqiptar dhe
dalëngadalë krijohet përshtypja
për ata që e këqyrin këtë program
se lajme të tilla nuk ka se si të ekz-
istojnë. Të njëjtën vërejtje do të
bëja edhe për letërsinë shqipe. Cen-
sura ka pjellë vetëcensurën dhe siç
dihet lufta brenda vetes është më e
vështira.

Një albanolog ndeshet shumëNjë albanolog ndeshet shumëNjë albanolog ndeshet shumëNjë albanolog ndeshet shumëNjë albanolog ndeshet shumë
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jardhjes së shqiptarëve. Duke pa-jardhjes së shqiptarëve. Duke pa-jardhjes së shqiptarëve. Duke pa-jardhjes së shqiptarëve. Duke pa-jardhjes së shqiptarëve. Duke pa-
sur parasysh edhe gjallërimin qësur parasysh edhe gjallërimin qësur parasysh edhe gjallërimin qësur parasysh edhe gjallërimin qësur parasysh edhe gjallërimin që
solli teza e Schramm-it, çfarësolli teza e Schramm-it, çfarësolli teza e Schramm-it, çfarësolli teza e Schramm-it, çfarësolli teza e Schramm-it, çfarë
mendimi keni lidhur me këtëmendimi keni lidhur me këtëmendimi keni lidhur me këtëmendimi keni lidhur me këtëmendimi keni lidhur me këtë

problematikë?problematikë?problematikë?problematikë?problematikë?
Mendimi im është se nuk kam

një mendim. Secila tezë ka
mangësitë e veta. Teza etruske ësh-
të sipas meje ajo që të bind më pak
ose aspak. Teza e Schramm-it, edhe
pse nuk më bind, më duket me in-
teres, qoftë edhe për faktin e thjesh-
të se, siç e vutë re edhe ju, se u për-
poq të gjallërojë disi diskutimin
shkencor për këtë problem. Unë
mendoj se libri i Schrammi-it ësh-
të interesant për publikun sh-
qiptar dhe duhet të përkthehet e
t’i bëhet i njohur këtij publiku. E
them këtë sepse në mjedisin sh-
qiptar tezat e tjera, përveç asaj
ilire, shihen me një mosbesim të
hapur. Për shkak të dëshmive jo
bindëse gjuhësore, unë mendoj se
prejardhja e shqiptarëve nuk
mund të përcaktohet qartë dhe
duhet të mësohemi të jetojmë me
këtë të vërtetë.

Pas shekullit të pesëmbëdh-Pas shekullit të pesëmbëdh-Pas shekullit të pesëmbëdh-Pas shekullit të pesëmbëdh-Pas shekullit të pesëmbëdh-
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Unë mendoj që të tri sferat kanë
pasur një ndikim i cili gjen jehonë
deri në ditët e sotme në njëfarë
mënyre. Në periudha të ndryshme
të letërsisë shqipe ato kanë ush-
truar ndikimin e tyre, p.sh. ndiki-
mi i sferës kulturore katolike ka
vijuar deri në luftën e dytë
botërore. Problemi shpesh politi-
zohet ose më saktë ideologjizohet.
Është fakt që shqiptarët kanë një
element të konsiderueshëm orien-
tal në kulturën e tyre. Nëse ky fakt
mohohet, kjo megjithatë nuk do të
thotë që ndryshojnë raportet dhe
rritet prania e elementit perëndi-
mor. Unë kujtoj që shqiptarët du-
het të jenë njëlloj krenarë për ele-
mentet përbërëse të trashëgimisë
së tyre kulturore. Këto elemente
janë të lidhura ngushtë me zhvil-
limin e tyre si popull dhe si komb.

Le të mbetemi parimisht tekLe të mbetemi parimisht tekLe të mbetemi parimisht tekLe të mbetemi parimisht tekLe të mbetemi parimisht tek
raportet apo objektiviteti i kënd-raportet apo objektiviteti i kënd-raportet apo objektiviteti i kënd-raportet apo objektiviteti i kënd-raportet apo objektiviteti i kënd-
vështrimit duke u ndalur filli-vështrimit duke u ndalur filli-vështrimit duke u ndalur filli-vështrimit duke u ndalur filli-vështrimit duke u ndalur filli-

ROBERT ELSIE
Prejardhja e shqiptarëve s’mund të
përcaktohet qartë, duhet të mësohemi
të jetojmë me këtë të vërtetë

Gjuha shqipe
Sipas meje, sido që të
argumentohet trysnia politike
që ka ndikuar në formimin e
gjuhës letrare shqipe, kjo
gjuhë letrare është një realitet.
Të mos e pranosh këtë realitet
nuk më duket punë e mençur.
Qëndrimin e Pipës lidhur me
këtë çështje do ta quaja disi
ekstremist. Askush s’ka të
drejtë të ndalojë një shkrimtar
të shkruajë gegërisht.

Robert Elsie
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misht tek Naim Frashëri. Nëmisht tek Naim Frashëri. Nëmisht tek Naim Frashëri. Nëmisht tek Naim Frashëri. Nëmisht tek Naim Frashëri. Në
rrjedhën e mendimit të përgjiths-rrjedhën e mendimit të përgjiths-rrjedhën e mendimit të përgjiths-rrjedhën e mendimit të përgjiths-rrjedhën e mendimit të përgjiths-
hëm për Naim Frashërin, si dohëm për Naim Frashërin, si dohëm për Naim Frashërin, si dohëm për Naim Frashërin, si dohëm për Naim Frashërin, si do
t’i poziciononit  vlerësimet et’i poziciononit  vlerësimet et’i poziciononit  vlerësimet et’i poziciononit  vlerësimet et’i poziciononit  vlerësimet e
shprehura nga Cordignano dheshprehura nga Cordignano dheshprehura nga Cordignano dheshprehura nga Cordignano dheshprehura nga Cordignano dhe
Maloki?Maloki?Maloki?Maloki?Maloki?

Naim Frashëri trajtohet si poe-
ti kombëtar i shqiptarëve dhe ësh-
të e vështirë për mua të flas për një
figurë të tillë. Sipas meje ai është
një personalitet me shumë rëndë-
si në zhvillimin e kulturës sh-
qiptare. Për nga vlerat e mirëfillta
estetike do ta quaja një poet të za-
konshëm. Vlerësimet e shprehura
nga Cordignano dhe Maloki men-
doj se prekin pikërisht këtë aspe-
kt të fundit. Unë mendoj që ky as-
pekt jo vetëm që nuk e zbeh figurën
e Naimit, por përkundrazi ndih-
mon për ta parë atë sa më objek-
tivisht. Shqiptarët në përgjithësi
duhet të jenë më objektivë në
gjykimet dhe vlerësimet e tyre.

A mendoni ju se ndalimi i ve-A mendoni ju se ndalimi i ve-A mendoni ju se ndalimi i ve-A mendoni ju se ndalimi i ve-A mendoni ju se ndalimi i ve-
prës së Fishtës ka krijuar njëprës së Fishtës ka krijuar njëprës së Fishtës ka krijuar njëprës së Fishtës ka krijuar njëprës së Fishtës ka krijuar një
vështirësi objektive për lexues-vështirësi objektive për lexues-vështirësi objektive për lexues-vështirësi objektive për lexues-vështirësi objektive për lexues-
in e sotëm shqiptar?in e sotëm shqiptar?in e sotëm shqiptar?in e sotëm shqiptar?in e sotëm shqiptar?

Thuhet se mollët e ndaluara
janë gjithmonë më të shijshme. Unë
nuk kam jetuar në Shqipëri në
kohën e diktaturës komuniste, por
jam i bindur se për intelektualët
shqiptarë do të ketë qenë shumë
më interesant leximi i veprës së
ndaluar të Fishtës, se sa leximi i
autorëve të lejuar të realizmit so-
cialist. Flas për intelektualët e
vërtetë. Nga ana tjetër është për të
ardhur keq që kjo figurë e shquar
dhe përfaqësuese e letërsisë sh-
qiptare ka mbetur e panjohur për
një shumicë e cila nuk kishte
mundësi ta lexonte dhe ta shijon-
te atë. Kam parasysh këtu Sh-
qipërinë e Mesme dhe atë të Jugut.
Mendoj se gjendja ka qenë pak më
ndryshe në Shqipërinë e Veriut,
veçanërisht në Shkodër. Ndalimi i
veprës së Fishtës për arsye politike
ka krijuar dalëngadalë vështirësi
vërtet objektive për ta shijuar këtë
autor. Unë kujtoj që tani, pas kaq
vitesh, një shqiptar nga Jugu ka
vështirësi ta lexojë dhe ta shijojë
Fishtën. Të paktën kështu më kanë
thënë miq të mi shqiptarë kur i
kam pyetur. Unë personalisht kam
pasur vështirësi në të lexuarit e
Fishtës, por tek unë si i huaj lua-
jnë rol të tjerë faktorë.

Fishta më çon natyrshëm tekFishta më çon natyrshëm tekFishta më çon natyrshëm tekFishta më çon natyrshëm tekFishta më çon natyrshëm tek
pyetja lidhur me gjuhën e një-pyetja lidhur me gjuhën e një-pyetja lidhur me gjuhën e një-pyetja lidhur me gjuhën e një-pyetja lidhur me gjuhën e një-
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Sipas meje, sido që të argumen-
tohet trysnia politike që ka
ndikuar në formimin e gjuhës
letrare shqipe, kjo gjuhë letrare
është një realitet. Të mos e pra-
nosh këtë realitet nuk më duket
punë e mençur. Qëndrimin e Pipës
lidhur me këtë çështje do ta quaja
disi ekstremist. Askush s’ka të
drejtë të ndalojë një shkrimtar të
shkruajë gegërisht. Një poeti sh-
kodran i vjen për shtat kjo gjë, le
ta bëjë, përse jo. Nuk e kam të qartë
si është ne radiotelevizion, a është
e ndaluar p.sh. të flasësh toskër-
isht apo gegërisht?

Folësit zyrtarë të lajmeve janë
të detyruar si kudo të flasin në gju-
hën letrare. Në radiotelevizionin
bavarez unë nuk i kam dëgjuar
ndonjëherë lajmet në këtë dialekt.

Unë nuk e kam shumë të qartë
gjithë këtë diskutim, që shpesh i
kalon kufijtë e asaj që kuptoj unë
me diskutim. Qysh prej dhjetë

vjetësh ai bëhet me acarime e me
qëndrime aspak tolerante nga të
gjitha palët. Kam përshtypjen se
nuk është vetëm një diskutim gju-
hësor. Arsyet që e bëjnë atë të mos
jetë vetëm i tillë mund të jenë
shumë, por kështu siç i ndiej dhe i
kuptoj unë gjërat, asnjëra prej tyre
nuk më duket bindëse. Shqiptarët
kanë humbur shumë gjëra vitet e
fundit dhe gjuha e njësuar është
ndër gjërat e pakta që u kanë mbe-
tur dhe duhet ruajtur patjetër.

Duhet gjetur një baraspeshë.
Unë jam për kultivimin e dialek-
teve, kjo gjë nuk e dëmton aspak
gjuhën e njësuar, përkundrazi.
Humbja e gegërishtes do të për-
bënte për mua një humbje për kul-
turën shqiptare në përgjithësi. Pse
në fund të fundit ky diskutim që i
ngjan më shumë një kacafytjeje?

Folëm më sipër për Naim
Frashërin, por nuk dëshiroj të
mbetemi vetëm tek ai. Personalite-
ti i Konicës karakterizohet thoni
ju në librin tuaj nga një mospër-
puthje mes formimit të tij dhe
gjendjes së Shqipërisë së asaj kohe.
Çfarë rrjedhojash pati kjo dukuri
në pranimin e tij si lëvrues i letrave
shqipe?

Së pari nuk e kam të qartë se në
sa u lexua Konica nga shqiptarët
në kohën kur jetoi. Me siguri nga
intelektualët, por kujtoj jo nga
masa e gjerë. Veç kësaj ai dhe nuk
jetoi shumë fizikisht në Shqipëri.
Sipas meje rëndësia e tij është më e
madhe për gjuhën se sa për letërs-
inë. Të mos harrojmë se në vitet 30-

hore, sidomos Migjeni. Nëse kra-
hasojmë poezi të Migjenit me au-
torë të Rilindjes, vëmë re men-
jëherë se ka një ndryshim si nata
me ditën. Ndryshimi është shek-
ullor. Poetët e Rilindjes janë poetë
të shekullit të 19-të, kurse Migjeni
është poet i shekullit të 20-të. Migje-
ni sjell diçka krejt të re e të freskët,
ndonëse të hidhur. Mjerimi s’është
aspak i bukur, por ai qe i pari që
guxoi të shkruajë për realitetin e
jetës shqiptare. Dhe ky realitet
s’ka ndryshuar shumë. Nuk besoj
që një shkollë në Pukë sot të ketë
ndryshuar shumë nga një e tillë
në kohën e Migjenit. Varfëria ësh-
të përsëri e madhe dhe me siguri
ka fëmijë, sivëllezër të Lulit të
vocërr që vijnë me këpucë të shqy-
era në shkollë.

Poradeci është një rast unikal
në letërsinë shqipe, por unë nuk e
lidh atë kaq me modernizimin e
letërsisë shqipe se sa me një
drejtim të tijin të vetin. Ai kishte
guximin dhe natyrisht edhe poten-
cialin letrar që të refuzonte dhe
injoronte letërsinë e realizmit so-
cialist duke mbetur brenda hullisë
së tij të veçantë. Poezitë e tij janë
një mozaik i vetmuar perlash dhe
ndoshta pikërisht për këtë arsye
rrëzëllijnë kaq pakrahasueshëm.

Letërsia dhe kultura shqiptare,
sipas meje, fillon të bëhet moderne
në vitet 1936-1937 me kontributin
jo vetëm të Migjenit e të Poradecit
por dhe të një sërë autorësh të
tjerë. Me botimin e revistave të
ndryshme dhe me një sërë tregue-
sish të tjerë, këto vite, deri në vitin
1944, përbëjnë një lulëzim të vërtetë
të kulturës shqiptare, lulëzim i cili
zgjati shumë pak. Dimri i viteve më
pas do ta dëmtonte shumë këtë fil-
iz, ashtu-ashtu të brishtë e në
formim e sipër. Në këtë filiz men-
doj unë zë fill moderniteti i kul-
turës shqiptare.

Si e gjykoni ridimensioniminSi e gjykoni ridimensioniminSi e gjykoni ridimensioniminSi e gjykoni ridimensioniminSi e gjykoni ridimensionimin
e Koliqit dhe pak a shumë dhe tëe Koliqit dhe pak a shumë dhe tëe Koliqit dhe pak a shumë dhe tëe Koliqit dhe pak a shumë dhe tëe Koliqit dhe pak a shumë dhe të
KKKKKutelit në letërsinë shqipe?utelit në letërsinë shqipe?utelit në letërsinë shqipe?utelit në letërsinë shqipe?utelit në letërsinë shqipe?

Megjithë keqardhjen e sinqertë
për fatin që patën këta dy autorë
tek lexuesi shqiptar, unë kujtoj që
ata asesi i përkasin kohës së tyre.
Rikthimi i tyre nuk mund ta sun-
dojë më rrjedhën e zhvillimit të
letrave shqipe, tashmë në një fazë

NGA BEN ANDONI

A e ka nevojën Shqipëria për një
panteon? Cilët do të vendoseshin
aty? Si do të zgjidheshin figurat që
do të ishin pjesë e emrave të nderu-
ar të tij? A do të kishte një komi-
sion për përzgjedhjen? Si do të kon-
ceptohej? Ku do të vendosej?

Një vazhdë e gjatë pyetjesh e
ndjekin këtë logjikë por disa herë
kur ajo është shtruar për
shqyrtim, ka marrë nga pas
përgjigje të çartura, ofendime dhe
nëpërkëmbje të kujtdo, që ka pro-
vuar ta shtrojë si argument. Ven-
di ynë, për fatin e keq, ka nevojë që
shumë individë t’i trajtojë nga ana
patalogjike.

Autori e dyshon adhurimin e
pafund të Elsie për vend-prehjen

malësore, por ndërkohë e respek-
ton zgjedhjen e tij nëse realisht ka
qenë kjo. Dhe, nga zgjedhja e tij ka
marrë shtysë për këtë shkrim.

Anipse, është e habitshme sesi
shumë personalitete të kulturës,
historisë kombëtare vend-prehjen
e kanë të shpërndarë në një
logjikë që nuk i shkon arsyes. Në
Varrezat e Dëshmorëve në Sh-
kodër, Migjeni qëndron afër Her-
onjve të Vigut dhe Vaso Pashës.
Faik Konica qëndron në banesën
e fundit afër Naim Frashërit, për
të cilin nuk e vlerësonte aspak,
madje e denigroi turpshëm sa ish-
te gjallë. Më keq akoma, çifti i Pu-
zanovëve, shkencëtarët bjellorusë
që iu kushtuan Shqipërisë si pa-
kkush, gjendet i harruar në
varrezat publike e kjo listë nuk

mbaron. Heronjtë e Rilindjes në
Gjirokastër janë po ashtu të har-
ruar dhe mizerabiliteti që ndoqi
për vite me radhë vend-prehjen e
tyre, për të mos thënë dhunimi,
ishte gati tragjik. Nuk po përmen-
dim këtu, por që duhet të ketë
vend, për një sërë njerëzish të
shquar që janë ende pa varr sh-
katërruar prej komunizmit.

Duke hequr ndjesinë e opinion-
it publik, që është e varfër dhe
shpesh krejt në anatemë të
gjithçkaje që ndikon për vlerat
morale ka ardhur koha që mëndje
më të ndritura të mendojnë për një
panteon shqiptar. Idetë nuk rresh-
tin, por thjesht ngecin, kur duhet
të marrin udhë. Ndërkohë, që du-
het thënë se Shqipëria u detyrohet
shumë disa njerëzve që kanë sakri-
fikuar jetë dhe pasuri për të kri-
juar dhe mbajtur identitetin sh-
qiptar. Teknikisht, mund të kishte
një panteon që lidhej me heronjtë
e Rilindjes dhe shumë prej pr-
ijësave, e një tjetër me ata që kish-
in kontribuar për kulturën, artin
dhe historinë. Mbase të gjitha do
të mbesin në letër, por në vazhdën
e diskutimeve për lloj-lloj Vetting,

Mbase të gjitha do të mbesin në letër, por në vazhdën e diskutimeve për lloj-lloj veting, për lloj-lloj planesh ia vlen që
të bëjmë një inventarizim të vendprehjeve të njerëzve të shquar për t’i vendosur në një vend ku mund t’u dedikoheshim
më shumë dhe shteti ta kishte më të lehtë trajtesën e tyre përkujtuese...A
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Logjika “sa për sy e faqe” dhe a duhet
një panteon në Shqipëri?

për lloj-lloj planesh ia vlen që të
bëjmë një inventarizim të vend-pre-
hjeve të njerëzve të shquar për t’i
vendosur në një vend ku mund t’u
dedikoheshim më shumë dhe shte-
ti ta kishte më të lehtë trajtesën e
tyre përkujtuese.

Më vonë, nëse do arrihej kjo,
Shqipëria do e kishte më lehtë që
në pjesën didaktike të punonte për
t’u dhënë brezave modelet që mund
të identifikohen edhe në këtë
mënyrë, por edhe për t’u dhënë ven-
din e duhur, larg zgjidhjeve që janë
tani si p.sh Ismail Qemali në Bule-
vardin e Vlorës apo Avni Rustemi
në lulishte.

Ata që bënë shumë për këtë
vend meritojnë dhe një vend pre-
hje që të jetë sublim, sepse edhe të
vdekur ata të mësojnë me veprim-
tarinë dhe aktin e tyre. Por, për
këtë s’ka zëra ndër shqiptarët, që
ngrihen më shumë për të përdho-
sur dhe anatemuar gjithkënd.
(Milosao)

të kontributi i Konicës përfshinte
artikuj nëpër gazeta të ndryshme
të kohës, por jo ndonjë libër të
veçantë. Konica mbetet për mua
një autor që duhet lexuar dhe gë-
zohem kur shoh ribotime të tij.
Nuk jam në gjendje të gjykoj
ndikimin e tij në letërsinë e sotme
në këtë rikthim të tij pas heshtjes
së gjatë.

Le të mbetemi tek vitet 30-të
duke vijuar me Migjenin dhe Po-
radecin.

Për mua këta dy autorë janë
lajmëtarët e letërsisë bashkëko-

Prejardhja
Për shkak të dëshmive jo
bindëse gjuhësore, unë
mendoj se prejardhja e
shqiptarëve nuk mund të
përcaktohet qartë dhe duhet të
mësohemi të jetojmë me këtë
të vërtetë.

Foto nga arkivi i Robert Elsie
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tejet të koklavitur. Nuk jam shumë
i qartë p.sh. se në ç’masë lexohet
Koliqi sot. Ndoshta në Veri. Unë
jam i bindur se ecjen përpara letër-
sia shqipe do ta ketë nga autorët e
sotëm. Do të jenë ata që do ta dom-
inojnë zhvillimin e saj. Kuteli dhe
Koliqi e ushtruan ndikimin e tyre
duke qenë si të thuash të pranguar
ideologjikisht. Kjo vështirësoi për-
typjen e këtij ndikimi, por për
letërsinë e sotme ky proces është
tashmë i tejkaluar.

Ç’mendoni për atë grup in-Ç’mendoni për atë grup in-Ç’mendoni për atë grup in-Ç’mendoni për atë grup in-Ç’mendoni për atë grup in-
telektualësh, të cilët megjithësetelektualësh, të cilët megjithësetelektualësh, të cilët megjithësetelektualësh, të cilët megjithësetelektualësh, të cilët megjithëse
patën kontribuar disi në letërsipatën kontribuar disi në letërsipatën kontribuar disi në letërsipatën kontribuar disi në letërsipatën kontribuar disi në letërsi
e gazetari, pas vendosjes së push-e gazetari, pas vendosjes së push-e gazetari, pas vendosjes së push-e gazetari, pas vendosjes së push-e gazetari, pas vendosjes së push-
tetit komunist u morën krye-tetit komunist u morën krye-tetit komunist u morën krye-tetit komunist u morën krye-tetit komunist u morën krye-
sisht vetëm me përkthime. Asisht vetëm me përkthime. Asisht vetëm me përkthime. Asisht vetëm me përkthime. Asisht vetëm me përkthime. A
ishin ata ndoshta pak më shumëishin ata ndoshta pak më shumëishin ata ndoshta pak më shumëishin ata ndoshta pak më shumëishin ata ndoshta pak më shumë
se përse përse përse përse përkthkthkthkthkthyyyyyeseseseses, një f, një f, një f, një f, një fororororormë e rmë e rmë e rmë e rmë e reeeeezis-zis-zis-zis-zis-
tencës së heshtur?tencës së heshtur?tencës së heshtur?tencës së heshtur?tencës së heshtur?

Ndoshta. Këta njerëz kujtoj
nuk kishin rrugëdalje tjetër. Të
bëhen përkthyes ose të zhduken
fizikisht. Pati natyrisht dhe nga
ata që iu përshtatën mënyrës së
re të të shkruarit. Çdonjëri pati
fatin e tij personal dhe nuk duhet
përgjithësuar. Qëllimi i përbashkët
ishte mbijetesa dhe format e saj
janë të ndryshme. Është lehtë të
paragjykosh sot, por është vësh-
tirë të gjykosh me asnjanjësi. Një
gjë mund të thuhet me siguri, kul-
tura shqiptare mori një goditje
tepër të fortë në këta pesëdhjetë
vjet dhe kjo goditje i shkaktoi asaj
shumë plagë. Format e ndryshme
të mbijetesës mund të analizohen
tashmë për të kuptuar më mirë atë
që ndodhi, pra ato mund të kenë
një vlerë historike, por jo më
letrare.

Zëri i femrës në letërsinë sh-Zëri i femrës në letërsinë sh-Zëri i femrës në letërsinë sh-Zëri i femrës në letërsinë sh-Zëri i femrës në letërsinë sh-
qipe merr udhë me Musineqipe merr udhë me Musineqipe merr udhë me Musineqipe merr udhë me Musineqipe merr udhë me Musine
Kokalarin.  Pas pesëdhjetëKokalarin.  Pas pesëdhjetëKokalarin.  Pas pesëdhjetëKokalarin.  Pas pesëdhjetëKokalarin.  Pas pesëdhjetë
vjetëve të letërsisë së realizmitvjetëve të letërsisë së realizmitvjetëve të letërsisë së realizmitvjetëve të letërsisë së realizmitvjetëve të letërsisë së realizmit
socialist a ka gjetur ky zë vetensocialist a ka gjetur ky zë vetensocialist a ka gjetur ky zë vetensocialist a ka gjetur ky zë vetensocialist a ka gjetur ky zë veten
në zhvillimet e sotme të letërsisënë zhvillimet e sotme të letërsisënë zhvillimet e sotme të letërsisënë zhvillimet e sotme të letërsisënë zhvillimet e sotme të letërsisë
shqipe?shqipe?shqipe?shqipe?shqipe?

Në letërsinë e këtyre pesëdhjetë
vjetëve ndeshje tek-tuk disa emra
shkrimtaresh femra. Para një viti
isha në Francë në një festival të
kulturës shqiptare. Një ndër për-
faqësuesit shqiptarë kur ra fjala
për këtë problem i tha dëgjuesit
francez se në Shqipëri kishte qin-
dra femra shkrimtare. Duke e dëg-
juar u habita me veten time që unë
nuk i paskam lexuar këto sh-
krimtare dhe pasi më kaloi habia
u ngrita dhe e kundërshtova. Kuj-
toj që në vitet 90 përvijohet kon-
tributi i disa autoreve femra dhe
tashmë ato përbëjnë një zë të for-
muar e që dëgjohet kumbueshëm
në letërsinë shqipe. Nuk dua të për-
mend emra sepse mund të qëlloj të
harroj ndonjërën dhe pastaj
dikujt i vjen mirë e dikujt i vjen
keq/ Sot ka edhe në mërgim au-
tore femra që meritojnë të lexohen.
Një gjë vërehet dukshëm, ky kon-
tribut i autoreve femra sot bren-
da dhe jashtë Shqipërisë shquhet
për frymëmarrje dhe nuk e ka më
atë feminitetin e kufizuar ose më
saktë të diktuar e të përcaktuar.
Ky i ashtuquajtur feminitet rev-
olucionar nuk i linte mundësi fem-
rës shqiptare në përgjithësi dhe
për më tepër intelektuales të
gjente vetveten.

A mendoni se shmangia e ori-A mendoni se shmangia e ori-A mendoni se shmangia e ori-A mendoni se shmangia e ori-A mendoni se shmangia e ori-
entimit të detyruar politik dheentimit të detyruar politik dheentimit të detyruar politik dheentimit të detyruar politik dheentimit të detyruar politik dhe
ndryshimet e farëfarshme qëndryshimet e farëfarshme qëndryshimet e farëfarshme qëndryshimet e farëfarshme qëndryshimet e farëfarshme që
ndodhën e po ndodhin në mjedi-ndodhën e po ndodhin në mjedi-ndodhën e po ndodhin në mjedi-ndodhën e po ndodhin në mjedi-ndodhën e po ndodhin në mjedi-
sin shqiptar i kanë dhënë një sh-sin shqiptar i kanë dhënë një sh-sin shqiptar i kanë dhënë një sh-sin shqiptar i kanë dhënë një sh-sin shqiptar i kanë dhënë një sh-
tysë artit shqiptar në përgjithë-tysë artit shqiptar në përgjithë-tysë artit shqiptar në përgjithë-tysë artit shqiptar në përgjithë-tysë artit shqiptar në përgjithë-
si dhe çfarë përvijimesh merr nësi dhe çfarë përvijimesh merr nësi dhe çfarë përvijimesh merr nësi dhe çfarë përvijimesh merr nësi dhe çfarë përvijimesh merr në
këtë kuadër letërsia pas vitevekëtë kuadër letërsia pas vitevekëtë kuadër letërsia pas vitevekëtë kuadër letërsia pas vitevekëtë kuadër letërsia pas viteve

90-të?90-të?90-të?90-të?90-të?
Një shtysë me siguri. Mendoj se

ka një faktor pozitiv dhe një fak-
tor negativ në këtë mes. Faktori
pozitiv është liria e shprehjes, gjë
që ndodh pas shumë vitesh në Sh-
qipëri dhe kjo jo vetëm për faktin
se shkrimtarët shkruajnë më lir-
isht, por edhe sepse lexuesit lex-
ojnë më lirisht. Faktori negativ
është se arti në përgjithësi dhe
letërsia në veçanti krijohen në
kushtet e ekonomisë së tregut, një
praktikë pune kjo deri tani e pan-
johur ose pak e njohur për sh-
qiptarët. Shkurt kjo do të thotë:
kush ka para ose sponsor mund
të botojë një libër pa vlerë, kurse

Letërsia shqipe e shkruar nëLetërsia shqipe e shkruar nëLetërsia shqipe e shkruar nëLetërsia shqipe e shkruar nëLetërsia shqipe e shkruar në
Kosovë ka qenë më e hapurKosovë ka qenë më e hapurKosovë ka qenë më e hapurKosovë ka qenë më e hapurKosovë ka qenë më e hapur
karshi ndikimeve të Evropëskarshi ndikimeve të Evropëskarshi ndikimeve të Evropëskarshi ndikimeve të Evropëskarshi ndikimeve të Evropës
Perëndimore. A mendoni se kjoPerëndimore. A mendoni se kjoPerëndimore. A mendoni se kjoPerëndimore. A mendoni se kjoPerëndimore. A mendoni se kjo
prirje e ka kapërcyer tashmëprirje e ka kapërcyer tashmëprirje e ka kapërcyer tashmëprirje e ka kapërcyer tashmëprirje e ka kapërcyer tashmë
fazën e eksperimenteve dhe ësh-fazën e eksperimenteve dhe ësh-fazën e eksperimenteve dhe ësh-fazën e eksperimenteve dhe ësh-fazën e eksperimenteve dhe ësh-
të bërë një truall disi i  qën-të bërë një truall disi i  qën-të bërë një truall disi i  qën-të bërë një truall disi i  qën-të bërë një truall disi i  qën-
drueshëm?drueshëm?drueshëm?drueshëm?drueshëm?

Po, është plotësisht e vërtetë që
letërsia shqipe e shkruar në Kos-
ovë ka qenë më e hapur karshi
ndikimeve të Evropës Perëndi-
more. Në të vërehen fare lehtë eks-
perimentimi ose prirja e hapur
ndaj gjërave të reja, pararojë. Nëse
kjo prirje konsolidohet dhe bëhet
e qëndrueshme, është gjë shumë e
mirë. Letërsia vdes atëherë kur

brenda saj shuhet prirja për të
guxuar ose kur me të bëhet një
eksperiment politik siç qe ai i re-
alizmit socialist, pra kur shkru-
het sipas një gramature të caktu-
ar politike, pa ndjeshmëri. Shpesh
dëgjoj shqiptarët e Shqipërisë të
ankohen për gjuhën e autorëve
shqiptarë të Kosovës. Ndoshta
ndarja dhe kushtet e ndryshme të
zhvillimit kanë sjellë një tëhuajë-
zim në gjuhë. Të mos harrojmë se
gjuha shqipe në Kosovë lëvrin në
kushte të tjera. Për t’ju përgjigjur
më në fund pyetjes suaj, kujtoj se
në fushën e poezisë turbullira ësh-
të qartësuar dhe trualli është bërë
tashmë i qëndrueshëm, një tra-
ditë. Poezia shqipe do të ishte e
mangët pa këtë larmi që i kanë
dhënë asaj poetët shqiptarë të
Kosovës. Ndoshta proza shqipe e
shkruar në Kosovë s’është ende
aq e konsoliduar, por poezia është
për t’u admiruar, veçanërisht
brezi i viteve 70-të, i cili jetoi një
farë lirie të shprehjes që fatkeqë-
sisht zgjati tepër pak. Fryu vetëm

pak erë lirie dhe është për t’u habi-
tur ç’pasoja pati dhe sa shumë ar-
riti ky brez intelektualësh në këta
dhjetë vjet. Për t’i prekur sa më
shumë të gjitha aspektet e këtij
lulëzimi duhet thënë se përk-
thimet në Prishtinë kanë pasur
tjetër liri në përzgjedhje. Kam vënë
re çuditërisht se përkthimet që
lavdërohen në shtypin e Prishtinës
shahen në atë të Tiranës. Ndosh-
ta çdo gjë shahet në Tiranë. Kujtoj
që edhe këtu luajnë një rol të
rëndësishëm faktorët gjuhësorë
dhe rrjedhat që i përvijuan këto të
fundit nuk duhen lënë kurrsesi
pas dore.

Duke pasur mundësinë të udhë-
toni shpesh në Tiranë dhe në
Prishtinë, si e keni përjetuar
copëtimin e botës shqiptare
përmes krahasimit të pashmang-
shëm?

Bota shqiptare është e vogël për
copëtimin që ka, por mua nuk më
ka habitur aq shumë copëtimi i saj.
Unë vij nga bota anglishtfolëse, e
cila gjithashtu është shumë e copë-

ROBERT ELSIE
Prejardhja e shqiptarëve s’mund të
përcaktohet qartë, duhet të mësohemi
të jetojmë me këtë të vërtetë

 Vijon nga faqja 15

Për Kadarenë
Unë jam përpjekur me sa kam mundur në librin tim ta analizoj
Kadarenë në aspektin letrar, si një lëvrues i shquar i letrave
shqipe, kontributi i të cilit është i padiskutueshëm. I këtij
mendimi jam edhe sot. Nuk dua të bëj asnjanjësin, por nëse
është dikush që mund të gjykojë aspektet e tjera jo letrare të
veprës së Kadaresë, ky është Ismaili vetë.

një vepër cilësore nuk botohet për
arsyen e thjeshtë se autori i saj
është i varfër dhe shumica e sh-
qiptarëve janë ende të varfër. Kjo
dukuri do të vazhdojë të shkak-
tojë një çoroditje në tregun e li-
brave, derisa me kohë të krijohet
dalëngadalë një drejtpeshim. Për
një gjë gëzohem shumë dhe më
vjen mirë, megjithë mungesat e
gjithëfarshme në Shqipëri, librat
nuk kanë munguar kurrë. Në Ti-
ranë p.sh. unë shpesh nuk kam
kohë t’i shoh të gjitha botimet e
reja dhe është për t’u admiruar që
në kushtet në të cilat jetojnë, sh-
qiptarët u kushtojnë kaq vëmend-
je librave.

Ju jeni marrë gjatë me his-Ju jeni marrë gjatë me his-Ju jeni marrë gjatë me his-Ju jeni marrë gjatë me his-Ju jeni marrë gjatë me his-
torinë e letërsisë shqipe. A për-torinë e letërsisë shqipe. A për-torinë e letërsisë shqipe. A për-torinë e letërsisë shqipe. A për-torinë e letërsisë shqipe. A për-
bëjnë 10 vitet e fundit të letërsisëbëjnë 10 vitet e fundit të letërsisëbëjnë 10 vitet e fundit të letërsisëbëjnë 10 vitet e fundit të letërsisëbëjnë 10 vitet e fundit të letërsisë
shqipe të shkruar në Shqipërishqipe të shkruar në Shqipërishqipe të shkruar në Shqipërishqipe të shkruar në Shqipërishqipe të shkruar në Shqipëri
një fazë eksperimentimi të saj?një fazë eksperimentimi të saj?një fazë eksperimentimi të saj?një fazë eksperimentimi të saj?një fazë eksperimentimi të saj?

Letërsisë shqipe në njëfarë
mënyre i është mohuar e drejta e
eksperimentimit. Fakti që tani pas
pesëdhjetë vitesh e ka më në fund
këtë liri duhet parë në mënyrë të
plotë me të gjithë rrjedhojat e
mundshme. Kopjimi bën pjesë në
të eksperimentuarit. Në artin sh-
qiptar në përgjithësi sot vihen re
kopjime të rrymave të ndryshme.
Koha do ta qartësojë këtë turbul-
lirë dhe do të ndajë grurin nga
egjra. Pavarësisht nga të gjitha
gjasat që e shoqërojnë këtë eks-
perimentim, ai i ka dhënë artit sh-
qiptar një frymëmarrje të re dhe
do të më vinte shumë keq sikur
kjo zanafillë të mos gjente vijimë-
si.

tuar: Anglia, Afrika e Jugut, Aus-
tralia, Amerika etj. Unë jam rri-
tur në një klimë të tillë dhe kjo për
mua përbën një normalitet. Është
tjetër gjë bota e copëtuar
gjeografike dhe tjetër gjë kultura
dhe letërsia. Unë mendoj se ka një
letërsi shqipe. Kam përshtypjen se
janë shqiptarët vetë ata që e kanë
shpikur këtë dallim, ndoshta për
shkak të kushteve në të cilat u
zhvilluan gjatë shekullit të 20-të
kahjet e kësaj letërsie. Është gjith-
sesi fakt që autorët shqiptarë në
Kosovë dhe ata në Shqipëri kishin
një përhapje jo shumë të gjerë
anasjelltas. Kjo përhapje u ngush-
tua veçanërisht nga diktati poli-
tik në gjysmën e dytë shekullit
dhe është pikërisht kjo kohë, kur
përvijohen më qartë edhe dy kah-
jet e zhvillimit të letërsisë shqipe.
Unë personalisht e shoh këtë zh-
villim jo si mangësi por si një
shumëllojshmëri që i jep një shtysë
letërsisë shqipe në përgjithësi.

Ka dhe një rrezik që është sipas
meje tëhuajëzimi. Disa autorë sh-
qiptarë të Kosovës janë përtypur
më mirë në Shqipëri, p.sh. Podrim-
ja ose Mekuli. Të tjerë si Pashku
ose ndonjë tjetër ende përtypen me
vështirësi nga lexuesi shqiptar në
Shqipëri. Por t’ju them të drejtën
Pashku është i vështirë edhe për
mua, paçka se jam rritur në një
klimë ku eksperimentet letrare
nuk janë aspak tabu. P.sh. person-
alisht nuk kam mundur të shijoj
Ionesco-n ose dhe autorë të tjerë
të ngjashëm.

Në parathënien e “HistorisëNë parathënien e “HistorisëNë parathënien e “HistorisëNë parathënien e “HistorisëNë parathënien e “Historisë
Robert Elsie me kostum popullor .
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së letërsisë” ju falënderoni ndërsë letërsisë” ju falënderoni ndërsë letërsisë” ju falënderoni ndërsë letërsisë” ju falënderoni ndërsë letërsisë” ju falënderoni ndër
të tjerë dhe Martin Camajn. Cilitë tjerë dhe Martin Camajn. Cilitë tjerë dhe Martin Camajn. Cilitë tjerë dhe Martin Camajn. Cilitë tjerë dhe Martin Camajn. Cili
ka qenë kontakti juaj me Cama-ka qenë kontakti juaj me Cama-ka qenë kontakti juaj me Cama-ka qenë kontakti juaj me Cama-ka qenë kontakti juaj me Cama-
jn dhe si e vlerësoni atë?jn dhe si e vlerësoni atë?jn dhe si e vlerësoni atë?jn dhe si e vlerësoni atë?jn dhe si e vlerësoni atë?

Në vitet 80-të unë kam pasur një
letërkëmbim me Camajn, madje
letrat e tij, me vërejtje e sugjerime
për çështje të ndryshme të letër-
sisë shqipe i kam akoma. Serinë e
bukur të veprave të Camajt e kam
dhuratë nga ai me një dedikim per-
sonal. Camaj më pati propozuar
të përktheja veprën e tij në an-
glisht. Duke qenë se kishte një
përkthyes në italisht dhe gjer-
manisht ai donte dhe një të tillë
në anglisht. Nuk e pranova këtë
ofertë sepse kisha vështirësi me
gjuhën e tij. Idiolekti i tij për mua
mbetet i vështirë edhe sot. Unë i
pres me kërshëri rezultatet e
punimit tuaj për Camajn. Sipas
meje ai zë një vend të veçantë në
letërsinë shqipe dhe në këtë
drejtim mund ta krahasoja me
Poradecin. Por ndryshe nga ai, për
arsye të ndryshme jo letrare, Ca-
maj mbeti i panjohur për lexuesin
shqiptar. Mendoj se lexuesit sh-
qiptarë që e shijojnë Camajn sot
janë të paktë. Përcaktimi i vendit
të tij në letërsinë shqipe mbetet për
mua ende i hapur dhe do të jetë
interesant të shihet si do të
inkuadrohet vepra e tij në rrymat
e drejtimet e letërsisë shqipe, e cila
është në kërkim dhe lëvizje pas
ngurosjes së gjatë. Unë e vlerësoj
Camajn shumë edhe si gjuhëtar.
Kontributi i tij në këtë drejtim ësh-
të vërtet i pakrahasueshëm. Lidh-
jet e tij të frytshme me arbëreshët
në kushtet e izolimit të Shqipërisë
dhe të sundimit serb në Kosovë,
mbushën një boshllëk jo të vogël
në atë kohë.

Duke marrë shkas arbëreshët,Duke marrë shkas arbëreshët,Duke marrë shkas arbëreshët,Duke marrë shkas arbëreshët,Duke marrë shkas arbëreshët,
a përbëjnë De Rada dhe Skiroia përbëjnë De Rada dhe Skiroia përbëjnë De Rada dhe Skiroia përbëjnë De Rada dhe Skiroia përbëjnë De Rada dhe Skiroi
një urë vazhdimësie për letërs-një urë vazhdimësie për letërs-një urë vazhdimësie për letërs-një urë vazhdimësie për letërs-një urë vazhdimësie për letërs-
inë arbëreshe?inë arbëreshe?inë arbëreshe?inë arbëreshe?inë arbëreshe?

De Rada është sipas meje i
rëndësishëm për një shekull dhe
Skiroi për tjetrin. Po t’i këqyrim
kësisoj ka vërtet një vazhdimësi.
Letërsia arbëreshe u lëvrua krye-
sisht në fushën e poezisë dhe në
këtë fushë mund të flitet për më
shumë se sa vetëm për disa autorë
të shkëputur.

Mëkatë që Skiroi, i cili ka dhënë
një ndihmesë po aq të çmuar sa De
Rada, ka qenë i ndaluar në Sh-
qipëri. Letërsia e sotme arbëreshe,
ndonëse synon të përfaqësohet
edhe në gjini të tjera, në poezi ka
përvijuar tashmë një traditë të
qëndrueshme, e cila lidhet natyr-
isht edhe me emrat e të dy au-
torëve që përmendët ju.

Në hartimin e “Historisë sëNë hartimin e “Historisë sëNë hartimin e “Historisë sëNë hartimin e “Historisë sëNë hartimin e “Historisë së
letërsisë” jeni ndeshur me pozi-letërsisë” jeni ndeshur me pozi-letërsisë” jeni ndeshur me pozi-letërsisë” jeni ndeshur me pozi-letërsisë” jeni ndeshur me pozi-
cionimin e autorëve dhe tuajincionimin e autorëve dhe tuajincionimin e autorëve dhe tuajincionimin e autorëve dhe tuajincionimin e autorëve dhe tuajin
natyrisht. E keni shmangur qëlli-natyrisht. E keni shmangur qëlli-natyrisht. E keni shmangur qëlli-natyrisht. E keni shmangur qëlli-natyrisht. E keni shmangur qëlli-
misht këtë dukuri?misht këtë dukuri?misht këtë dukuri?misht këtë dukuri?misht këtë dukuri?

Po e kam bërë qëllimisht. Vler-
at e autorëve shqiptarë, në fund të
fundit, do të saktësohen nga lex-
uesi shqiptar, jo nga unë dhe nuk

dua qoftë dhe padashur të ushtroj
ndonjë ndikim. Unë jam i huaj dhe
mbetem i tillë. Dhe lënda të cilën
trajtoj sado mirë ta njoh dhe ta
shijoj, përsëri tek e fundit është
diçka që e kam mësuar dhe nuk e
kam thithur me qumështin e gjir-
it. Këtë ndryshim unë e quaj tepër
domethënës. “Historia e letërsisë”
është një libër themeltar dhe unë
nuk dua në asnjë mënyrë që për
hir të këtij klasifikimi ky libër të
merret si njësi matëse në vlerë-
simin e autorëve shqiptarë. Jam
përpjekur me qëllim të jem sa më
objektiv, sado që mendoj se kjo gjë
shpesh është e pamundur. His-
toritë e letërsisë të shkruara në
Shqipëri fillojnë të dëmtohen
pikërisht atëherë kur nisin
vlerësimet dhe klasifikimet e au-
torëve nga pozita të caktuara,
natyrisht të diktuara nga lart.

Në “Historinë e Letërsisë” juNë “Historinë e Letërsisë” juNë “Historinë e Letërsisë” juNë “Historinë e Letërsisë” juNë “Historinë e Letërsisë” ju

merreni vazhdimisht dhe me zh-merreni vazhdimisht dhe me zh-merreni vazhdimisht dhe me zh-merreni vazhdimisht dhe me zh-merreni vazhdimisht dhe me zh-
villimin e gazetarisë shqiptare,villimin e gazetarisë shqiptare,villimin e gazetarisë shqiptare,villimin e gazetarisë shqiptare,villimin e gazetarisë shqiptare,
me botimin e periodikëve tëme botimin e periodikëve tëme botimin e periodikëve tëme botimin e periodikëve tëme botimin e periodikëve të
shumtë para vendosjes së regjim-shumtë para vendosjes së regjim-shumtë para vendosjes së regjim-shumtë para vendosjes së regjim-shumtë para vendosjes së regjim-
it komunist. A mendoni se tash-it komunist. A mendoni se tash-it komunist. A mendoni se tash-it komunist. A mendoni se tash-it komunist. A mendoni se tash-
më, megjithë çoroditjen poli-më, megjithë çoroditjen poli-më, megjithë çoroditjen poli-më, megjithë çoroditjen poli-më, megjithë çoroditjen poli-
tike, kjo gazetari ka nisur të kr-tike, kjo gazetari ka nisur të kr-tike, kjo gazetari ka nisur të kr-tike, kjo gazetari ka nisur të kr-tike, kjo gazetari ka nisur të kr-
ijojë një fizionomi të brishtë?ijojë një fizionomi të brishtë?ijojë një fizionomi të brishtë?ijojë një fizionomi të brishtë?ijojë një fizionomi të brishtë?

Jo, nuk e besoj. Së pari duhet
kapërcyer faza e diletantizmit, e
kotësisë dhe e sharjeve kot më kot,
dukuri të cilat e sundojnë sot gaze-
tarinë shqiptare. Më vjen keq ta
them, por këto dukuri përbëjnë jo
një shkarje tek-tuk, por një mendë-
si në gazetarinë shqiptare. Kjo
gazetari e sotme nuk ka arritur
ende nivelin e zhvillimit që pati në
vitet 20-30 dhe jo më ta kapërcejë
atë. Kur lexoj shtypin e atyre viteve
dhe revistat e asaj kohe, habitem
për treguesit evropianë që ndesh
në to, gjë që nuk e ndesh kurrkund
në shtypin e sotëm. Natyrisht dhe

...nga numri i shkuar
“Milosao” e numrit 306 ishte relativisht

e ngarkuar me shkrime të gjata, por gjith-
sesi shkrimi i Maks Velos, që ishte në fakt
edhe parathënia e botimit të tij ishte inter-
esant. Ndoshta autori duhet të merret pak
më shumë me thelbin e kësaj skulpture
dhe kohën kur u krijua. Titulli që i nxorëm
shkrimit ishte pak i egër, por autori na
mirëkuptoi. E veçanta e autorit është se
ka ikur kudo duke punuar dhe parashtru-
ar vizatimet e tij në kryeveprat  ndërko-
mbëtare por këtë ka bërë dhe me shumë
vepra të vendit. “Skulptura e Realizmit
Socialist e kthen njeriun në një “ aktor
dramash heroike”. Kthimi i fatkeqësive
aksidentale në heroizëm ish një masht-
rim, dhe në këtë mënyrë bëhej thirrje

për sakrifica të tjera. Heroizmi socialist
ish një vetë-sakrifikim i kotë. Këto Mon-
umente gjigande përdhunojnë peizazhin,
shkruan autori në botimin e tij të ri....”,
shkroi ai. Kurse redaktori shtoi se skulp-
tura e Realizmit Socialist” i bën mirë të
gjithë komunitetit artistik jo thjesht për
dokumentimin e punëve, por edhe për
konceptimin e artit që i dha jetë skulp-
turës socialiste. Për Maks Velon ka një
kanon, me anë të të cilit ai shpjegon artin
pamor, por edhe që e bën temë debati të
hapur. Zhvillimi i skulpturës tregon zhvil-
limin e artit të një vendi. Gjithçka kalon,
humbet, e mbulon pluhuri i harresës porse
skulptura ka jetë mbi shekujt dhe ajo
përcjell qytetërimet përmes kohërave por
edhe sfidat vetanake të artistit, që t’i te-
jkalojë kohërat.

Në këtë numër vijon studimi i Shpëtim
Çuçkës për Dritëro Agollin. Tejet i gjatë,
por e mirëkuptojmë se autori e ka të vësh-
tirë të jetë lakonik. Në fakt autori është
munduar të bëjë një vështrim shterues
me sytë e tij të gjithë veprës së Dritëroit.
“Tematika e luftës, e shtjelluar në trajta
dhe në episode të ndryshme, na sjell të
tilla tablo, të cilat ndaj realitetit kanë po
atë raport që ka edhe piktura e mirë dhe
mjeshtërore realiste ndaj peizazhit real.
Ne nuk mund të themi dot kurrë në ka
pasur në realitet njerëz të tillë si Mato
Gruda, kapedan Kadri Gurra, Hazir Ship-
shani, Nënë Hajrije Çeremi në njërin
grup apo Qenam bej Ormani e të tjerë të
ngjashëm në grupin tjetër, apo si Festim
Çuçua në shtresën e vockël të intelektu-
alëve qytetas”, shkroi ai.

Vëllimin e tretë të kujtimeve të Gjergj
Bubanit e shoqëruam me parathënien
që i bëri dikur Mitrush Kuteli dhe kjo
mund të ishte dhe paraqitja më e mirë
e mundshme. “Se një kretin i intere-
suar munt ta quajë “shejtan”, se një
pseudo-intelektual me shpirt varfan-
jak munt t’a quajë “karagjos” ose “pa
kripë”, se një oportunist negativ munt
ta quajë “të rrezikshëm”, rrufeja e
Brumbullit vazhdon veprën e saj hiru-
rgjike. Pamfleti brumbullor është një
art, një ekspresion etik i gjendjes së
sotme, është dhembja e përgjithshme
e shkuar nëpër prizmën e një frymë
komplekse”.

Numri ishte relativisht i mirë, por habi
për redaktorin ishte menefregizmi i lay-
out dhe vonesa në bërjen e numrit...

çoroditja politike ndikon për keq.
Niveli dhe problematika në gaze-
tarinë shqipe të botuar jashtë
kanë këto dy-tri vitet e fundit një
prirje për nga objektiviteti, saktë-
sia dhe serioziteti profesional.
Përpiqem ta ndjek herë pas here.
Në Rumani kohët e fundit ka dalë
një revistë interesante, Haemus.
Sipas mendimit tim në zhvillimin
e gazetarisë shqiptare ka ndikuar
jo vetëm boshllëku politik i
pesëdhjetë viteve dhe çoroditja e
sotme , por dhe fakti që gjatë gjithë
këtyre viteve nuk u krijua një sh-
kollë e qëndrueshme e kësaj gaze-
tarie. Ose që të jem më i saktë, kjo
shkollë e krijuar nën një trysni të
caktuar politike e tregoi veten të
paaftë për të përballuar ndry-
shime. Si në çdo fushë të veprim-
tarisë intelektuale edhe këtu lua-
jnë një rol të madh mënyra e të
menduarit, e të lexuarit, mendësia
e reagimit. Është vështirë të gjesh
një shkrim objektiv në shtypin
shqiptar.

Si e gjykoni letërsinë shqipeSi e gjykoni letërsinë shqipeSi e gjykoni letërsinë shqipeSi e gjykoni letërsinë shqipeSi e gjykoni letërsinë shqipe
në mërgim? A mendoni se kush-në mërgim? A mendoni se kush-në mërgim? A mendoni se kush-në mërgim? A mendoni se kush-në mërgim? A mendoni se kush-
tet e reja me të cilat po përballëtet e reja me të cilat po përballëtet e reja me të cilat po përballëtet e reja me të cilat po përballëtet e reja me të cilat po përballë
vihen shqiptarët do të ndih-vihen shqiptarët do të ndih-vihen shqiptarët do të ndih-vihen shqiptarët do të ndih-vihen shqiptarët do të ndih-
mojnë për të krijuar një vijimë-mojnë për të krijuar një vijimë-mojnë për të krijuar një vijimë-mojnë për të krijuar një vijimë-mojnë për të krijuar një vijimë-
si në këtë drejtim?si në këtë drejtim?si në këtë drejtim?si në këtë drejtim?si në këtë drejtim?

Së pari njëherë nuk besoj se ka
ndonjë lidhje midis mërgimit të
vjetër, po ta quajmë kështu, dhe
mërgimit të ri. Tek i pari do të fus-
ja autorë të tillë si Camajn, Pipën,
Xhaferrin. Shqiptarët tani po për-
ballë vihen me faktin që dalja jas-
htë shtetit dhe të jetuarit në
Evropën perëndimore a në ndonjë
vend tjetër nuk përbëjnë më një
tabu. Veç kësaj, ky brez i tanishëm
shkrimtarësh në mërgim ka një
marrëdhënie tjetër me lexuesin në
krahasim me aradhën e më-

parshme. Letërsia e sotme e shk-
ruar në mërgim zhvillohet siç e
përmenda në kushte të ndryshme
dhe këtë letërsi unë do ta quaja
një shpresë të madhe. Ajo është e
ardhmja e letërsisë shqipe. Ky brez
shkrimtarësh duke u larguar nga
Shqipëria kanë marrë me vete për-
vojën e hidhur, por dhe shumë të
vyer të jetës atje. Të formuar në
një kohë të vështirë ose në një
ndërrim kohërash, ata duke
ardhur këtu ata janë të detyruar
që përvojën e bartur t’ia përballë
vënë realitetit të këtushëm. Kjo
përballë vënie është e ashpër dhe
e vështir. Format e saj janë nga
më të ndryshmet, siç janë dhe
njerëzit me fatet e tyre të ndry-
shëm. Sipas meje do të jenë pikër-
isht këta autorë që do t’i japin to-
nin letërsisë shqipe. Kujtoj që ata
kanë filluar të prezantohen me
shumë profesionalizëm.

A mendoni se zhvillimet e ko-A mendoni se zhvillimet e ko-A mendoni se zhvillimet e ko-A mendoni se zhvillimet e ko-A mendoni se zhvillimet e ko-
hëve të fundit do të hapin një per-hëve të fundit do të hapin një per-hëve të fundit do të hapin një per-hëve të fundit do të hapin një per-hëve të fundit do të hapin një per-
spektivë të re për përkthimin espektivë të re për përkthimin espektivë të re për përkthimin espektivë të re për përkthimin espektivë të re për përkthimin e
letërsisë shqipe jashtë çfarëletërsisë shqipe jashtë çfarëletërsisë shqipe jashtë çfarëletërsisë shqipe jashtë çfarëletërsisë shqipe jashtë çfarë
mund t’i ofronte kjo letërsi lex-mund t’i ofronte kjo letërsi lex-mund t’i ofronte kjo letërsi lex-mund t’i ofronte kjo letërsi lex-mund t’i ofronte kjo letërsi lex-
uesit të huaj sipas jush?uesit të huaj sipas jush?uesit të huaj sipas jush?uesit të huaj sipas jush?uesit të huaj sipas jush?

Fakti që nuk ka përkthyes mbe-
tet një pengesë serioze në rrugën
e letërsisë shqipe për tek lexuesi i
huaj. Sipas meje letërsia shqipe ka
vlera që mund t’ia ofrojë me suk-
ses lexuesit të huaj. Natyrisht e
kam fjalën jo për çdo gjë, jo për të
gjithë autorët e për të gjitha ve-
prat e tyre. Të mos harrojmë se jo
çdo vepër që i ofrohet lexuesit të
huaj këtu është kryevepër dhe
letërsia shqipe s’ka pse ta prangojë
veten me të tilla paragjykime. Por
është pikërisht  mungesa e përk-
thyesve ajo që e ngurtëson këtë
proces. Në mjedisin gjermanofolës
kemi p.sh. gjithsej tre përkthyes
për letërsinë shqipe, në atë anglez
dy, në atë francez gjashtë. E kup-
toni dhe vetë që janë tepër pak.

Në “Historinë e letërsisë” ju
jeni marrë shkarazi me aspekte të
disidencës shqiptare, pa e trajtu-
ar gjerë këtë dukuri.

Historia e kësaj disidence
ndoshta mbetet për t’u shkruar.
Sipas meje ka dy forma në të cilat
ndeshet disidenca në Shqipëri.
Forma e parë kundërshtuese dhe
e hapur. Si shembull për këtë do të
merrja Trebeshinën. Forma e dytë
e brendshme, por jo më pak
kundërshtuese. Për këtë formë të
dytë do të merrja si shembull Ka-
darenë. Unë i kam sugjeruar një
herë Kadaresë që të merret me
këtë problem dhe të shkruajë vetë
një histori të disidencës shqiptare.
Tek “Ftesë në studio” dhe “Dhje-
tor i shqetësuar” ai nis ta bëjë këtë
gjë, por unë do ta quaja këtë vetëm
një fillim. Të merresh me letërsi
është një profesion i vështirë dhe
shpesh i ashpër. Ky profesion si-
pas e meje e ngërthen brenda vetes
në një mënyrë ose në një tjetër dis-
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A ka sot poetë që përmendin në vargjet e tyre punëtorin me
çekan? A ka më punëtorë të industrisë? A ka kush i këndon
më punës? Punës prodhuese, punës shndërruese? A ka më
dyshime rreth dallimit ndërmjet “pagjumësisë së mjerë” dhe
pagjumësisë së njeriut që i shërben shoqërisë jo thjesht për
shpërblim material, jo thjesht për një fitim?-rrëfen autori,
duke e hedhur sfidën për këdo...

NGA SHPËTIM ÇUÇKA

Vijon
11.
Le t’i kalojmë një e nga një para

syve poemat e Dritëro Agollit. Le
t’i shfletojmë si fletët e vyera të një
albumi të rrallë të jetës sonë dhe
të jetës së brezave para nesh, le të
rifreskojmë mbresat e një krijim-
tarie me të vërtetë të jashtëzakon-
shme pikërisht për thjeshtësinë
dhe madhështinë e mesazheve.

Ja “Poema e udhës” e vitit 1957.
Në çdo varg një e vërtetë e jo thjesht
një mbresë a një detaj, në çdo pjesë
– një mësim i hidhur e i madh, ash-
tu si janë mësimet e vërteta të jetës
së vërtetë. Dhe një lexues me mend-
je e me shpirt arrin ta kuptojë se
përse Dritëro Agolli depërton në
qenien tonë: me të tilla vargje si te
“Poema e udhës” ai na sjell ndër
mend fëmijërinë.

Le të lexojmë diçka (cituar sipas
përmbledhjes së Sh.B. “Naim
Frashëri” me titullin “Poezi”):

Dhe rridhte fëmiri e turbulluar,
Dhe dukej se nuk ishte fëmiri,
Po ish diçka më e ashpër dhe më e
vuar,
Po ish diçka që quhet pjekuri…
Me krismën e dyfeqeve në male,
Me ngritjen e raketës në errësirë,
Me vrullë e himnit “Internacionale”
I thashë fëminisë lamtumirë.
……………………………….
…Kështu me çetën partizane shko-
va,
Hero unë kushedi dhe nuk kam qenë,
Po vendin tim e mbrojta dhe e çmova
Dhe mundet që dëshmor të kisha
rënë!

Kështu shkruante një i ri 26 vjeç
dikur në Shqipëri. Le të shikojmë –
në qoftë e mundur! – se ç’ndodh me
njëzetegjashtëvjeçarët sot, me se
merren ata, si e kalojnë ditën,
ç’mendime e ç’ëndrra kanë. Dhe le
të mendohemi për ndryshimin e
thellë të brezave, për ndryshimin e

thellë të vetë shoqërisë sonë.
Këtu, te fryma e katër vargjeve

të pasmë dhe sidomos te vargu i
tyre i fundit, na vijnë në mendje
vargjet e mëposhtme të  Migjenit
(sipas botimit të “Rilindjes”, Prish-
tinë, 1980):

Na të birtë e shekullit të ri,
Me hovin tonë e të ndezun peshë,
Ndër lufta të reja kemi m’u ndeshë
Dhe për fitore kem’ me ra fli.

Ja, kështu, në art, ashtu si edhe
në jetë, e madhja dhe e madhërish-
mja – të trajtave të ndryshme –
bashkohen! Dhe ne kemi të drejtë
të ndihemi krenarë që kemi të tillë
letërsi. Ashtu si kemi detyrimin
qytetar t’i bëjmë gjerësisht të njo-
hura këto vlera tonat për brezat e
rinj.

Për fat shumë të keq as kre-
narinë nuk e shfaqim (dhe nuk na
lënë ta shfaqim!) dhe as edukimin
kulturor e atdhetar të brezave të
rinj nuk e bëjmë (dhe nuk na lënë
ta bëjmë!). Paratë e shoqërisë sonë
nuk shkojnë për të tilla gjëra! Para
për të tilla gjëra nuk kemi!

12.
Ja edhe poema “Mendime në

vjeshtë” (1960). Poemë e peizazhit,
poemë e natyrës dhe njeriut, poemë
e ndjenjës dhe e mendimit:

E ndajnë diellin përgjysmë
pishat e holla.
I ngjiten diellit si parmakë rrote
tri mënjolla.
Zabeli skuq i përgjakur
si flamur divizioni
Dhe era fletët shtyn
nga honi.
Unë një fill bari përtyp
mbi gur:
Në mend një varg kam,
po dot s’e thur.
Një zog mbi degë i vetëm
belbëzon,
Mendimet dhe ëndrrat
m’i trazon.

Qëndro, qëndro, o zogu
vocërrak,
Të thur për diellin, vjeshtën dhe për ty
një varg…
Qëndro, se gjithnjë,
i mjeri unë,
Kam dashur të mbaroj
një punë
Të pastër, të bukur
e plot jetë
Si ky perëndim dielli
në vjeshtë!

Sot shija qytetare, që përhapet
përditë nga të gjitha mjetet e infor-
macionit publik, nga të gjitha bot-
imet, nga të gjitha shfaqjet skeni-
ke (e jo vetëm!), nuk mbështetet më
tek e thjeshta e bukur dhe e buku-
ra e thjeshtë. Sot shqiptarëve nuk
u jepet as e thjeshta dhe as e buku-
ra. Dhe natyrisht as mendimi.

Sot nuk janë të bukura dhe të
thjeshta as jeta, as mjedisi dhe as
natyra. Dhe në asgjë nuk vihet re
fuqia e mendimit njerëzor.

Shkruante Hegeli dikur, dy
shekuj më parë: “Jo të diturit e së
vërtetës, por njohja vetëm e anës
së jashtme të asaj që është e
përkohshme dhe rastësore, njohja
vetëm e asaj që është e kotë, ja se...
ç’është përhapur dhe vazhdon
edhe në kohët tona të përhapet e
të japë tonin”.

Kemi arritur edhe ne atje.

13.
Ja edhe poema e pikëlluar “Dh-

jetë sy” (1960) kushtuar flijimit të
pesë kufitarëve në ruajtje të ku-
firit shtetëror në zemër të dimrit.
Pesë djem të rinj. Si pesë heronjtë
e Vigut:

Qëndro, gjeolog, lëre torbën tënde
Te ky obelisk pishe mbi përrua!
Ne me pëllëmbë i njohim këto vende
Dhe frymën dehëse të pishave e
duam.
E di ç’ka ndodhur dimrit mbi dëborë
Këtu te kjo dëllinjë te kjo pemë,
Kur unë e ti shënonim në fletore

idencën. Shkrimtarët që jetuan
nën diktaturë në forma të ndry-
shme ishin disidentë. Edhe pse të
detyruar kanë bërë shumë gjëra,
brenda vetes kanë qenë kundra
dhe nuk e kanë miratuar atë që
kanë bërë. Njerëzit janë të ndry-
shëm dhe marrëdhëniet personale
të secilit, që luajnë një rol ven-
dimtar në Shqipëri, gjithashtu të
ndryshme. Në këtë aspekt dhe
masa e guximit të secilit është e
ndryshme dhe nuk duhet përgo-
juar e paragjykuar tashmë pas
furtunës, si të thuash.

Si e gjykoni ndikimin e Ka-Si e gjykoni ndikimin e Ka-Si e gjykoni ndikimin e Ka-Si e gjykoni ndikimin e Ka-Si e gjykoni ndikimin e Ka-
daresë në letrat shqipe?daresë në letrat shqipe?daresë në letrat shqipe?daresë në letrat shqipe?daresë në letrat shqipe?

Në vitet 80-90 kur unë kam shk-
ruar “Historinë e letërsisë” kish-
te reagime nga më të ndryshmet
lidhur me rolin dhe personalitetin
e Kadaresë në përgjithësi, disa
madje tepër të ashpra. Unë jam
përpjekur me sa kam mundur në
librin tim ta analizoj Kadarenë në
aspektin letrar, si një lëvrues i
shquar i letrave shqipe, kontribu-
ti i të cilit është i padiskutueshëm.
I këtij mendimi jam edhe sot. Nuk
dua të bëj asnjanjësin, por nëse
është dikush që mund të gjykojë
aspektet e tjera jo letrare të ve-
prës së Kadaresë, ky është Ismaili
vetë.

Ju jeni përherë në kontaktJu jeni përherë në kontaktJu jeni përherë në kontaktJu jeni përherë në kontaktJu jeni përherë në kontakt
me botën shqiptare, në të gjithame botën shqiptare, në të gjithame botën shqiptare, në të gjithame botën shqiptare, në të gjithame botën shqiptare, në të gjitha
përthyerjet e saj. Si i gjykoni zh-përthyerjet e saj. Si i gjykoni zh-përthyerjet e saj. Si i gjykoni zh-përthyerjet e saj. Si i gjykoni zh-përthyerjet e saj. Si i gjykoni zh-
villimet e  kohëve të fundit,villimet e  kohëve të fundit,villimet e  kohëve të fundit,villimet e  kohëve të fundit,villimet e  kohëve të fundit,
lidhur me çështjen shqiptare?lidhur me çështjen shqiptare?lidhur me çështjen shqiptare?lidhur me çështjen shqiptare?lidhur me çështjen shqiptare?

Është për t’u habitur që ky
popull mbijeton pas kaq shumë
goditjeve, duke nisur me regjimin
komunist, me tronditjen e thellë
të rendit demokratik në kohën e
Berishës, me piramidat etj. Kuj-
toj që shqiptarët ende s’e kanë
marrë veten dhe si për ironi të
fatit sapo zë kore një plagë, hapet
një tjetër. Luftën në Kosovë, do ta
quaja ndër goditjet më të rënda.
Edhe në televizor po t’i shohësh
pamjet e luftës, është tepër, jo më
ta përjetosh dhe të jesh i prekur
prej saj. Unë mendoj që e ardhm-
ja e kombit shqiptar do të jetë
gjithsesi më e mirë se e tashmja,
sepse më e keqe s’ka si të jetë.

Jam optimist për të ardhmen
dhe jam i bindur se vendet ball-
kanike do të integrohen më në
fund në kontinentin të cilit i kanë
përkitur gjithmonë dhe bashkë
me to natyrisht edhe Shqipëria,
pse jo edhe Serbia, sado e pamun-
dur të duket sot kjo gjë. Unë
shpresoj dhe besoj se do të vijë një
ditë kur gjithë kjo urrejtje do të
zhduket. Historia ka shembuj
luftërash dhe urrejtjesh nga më
të ndryshmet e më të ashprat të
cilat me kohë gjithashtu janë zh-
dukur.

Me çfarë po merreni tani?Me çfarë po merreni tani?Me çfarë po merreni tani?Me çfarë po merreni tani?Me çfarë po merreni tani?
Po merrem me një fjalor për

kulturën popullore shqiptare.
Është një fjalor që ngërthen në
vetvete koncepte nga lëmi i fesë, i
mitologjisë, i besimit në kuptimin
e gjerë të fjalës, i zakoneve të ndry-
shme etj. Fjalorin po e përgatis
në dy gjuhë, në anglisht dhe në
gjermanisht. Shpresoj që varian-
ti anglisht të dalë në fund të këtij
viti.

Përpara se të shtroj pyetjenPërpara se të shtroj pyetjenPërpara se të shtroj pyetjenPërpara se të shtroj pyetjenPërpara se të shtroj pyetjen
për Çelebiun, më lejoni të për-për Çelebiun, më lejoni të për-për Çelebiun, më lejoni të për-për Çelebiun, më lejoni të për-për Çelebiun, më lejoni të për-
mend historinë e udhëtimit nëmend historinë e udhëtimit nëmend historinë e udhëtimit nëmend historinë e udhëtimit nëmend historinë e udhëtimit në
Belësh gjatë kohës që ishit nëBelësh gjatë kohës që ishit nëBelësh gjatë kohës që ishit nëBelësh gjatë kohës që ishit nëBelësh gjatë kohës që ishit në
Elbasan për  konferencën eElbasan për  konferencën eElbasan për  konferencën eElbasan për  konferencën eElbasan për  konferencën e
Kristoforidhit?Kristoforidhit?Kristoforidhit?Kristoforidhit?Kristoforidhit?

Po, ju lejoj, sepse habia juaj

kur më patë të zbres nga auto-
busi i Belshit në Elbasan ishte
shumë zbavitëse për mua.

Habia ime ishte vërtet
shumë e madhe. Ishte e vetmja
pasdite e lirë gjatë punimeve të
konferencës dhe unë ju kisha
ftuar për një kafe në shtëpinë e
prindërve. E kishim lënë të
takohemi para turizmit. Duke
qenë se isha përpara orarit, po
bëja ecejake para stacionit të
autobusëve dhe kur ju pashë
të zbrisnit nga autobusi i
Belshit, para se të formuloja
pyetjen me fjalë, sytë e mi
ndërkohë kishin thënë me
kohë: “çfarë ka kërkuar ky
njeri në Belësh”?

Ha, ha, ha! Po, ishte vërtet
kështu. Unë e bëj shpesh një gjë
të tillë kur më jepet mundësia,
jo vetëm në Shqipëri.

Ju jeni marrë kohët e fun-Ju jeni marrë kohët e fun-Ju jeni marrë kohët e fun-Ju jeni marrë kohët e fun-Ju jeni marrë kohët e fun-
dit me përkthimin e veprës sëdit me përkthimin e veprës sëdit me përkthimin e veprës sëdit me përkthimin e veprës sëdit me përkthimin e veprës së
Çelebiut. Çfarë fytyre ka Sh-Çelebiut. Çfarë fytyre ka Sh-Çelebiut. Çfarë fytyre ka Sh-Çelebiut. Çfarë fytyre ka Sh-Çelebiut. Çfarë fytyre ka Sh-
qipëria në përshkrimet e tij?qipëria në përshkrimet e tij?qipëria në përshkrimet e tij?qipëria në përshkrimet e tij?qipëria në përshkrimet e tij?

Libri i Çelebiut është një
udhëpërshkrim për shumë
vende të botës. Autori ka qenë
njeri i shëtitur kudo nëpër
botë, në Lindjen e Mesme, në
Afrikë etj. Përshkrimet e tij
kanë diçka të veçantë. Më
mrekullon përshkrimi i Be-
ratit dhe Elbasanit. Është për
t’u habitur lulëzimi kulturor i
këtyre dy qyteteve në kohën e
tij, qytete me një zhvillim ori-
ental, islamik lindor, vërtet të
theksuar. Po të udhëtosh sot
nëpër rrugën që ka përshkuar
dikur Çelebiu, të pikëllon fak-
ti që nga dëshmitë monumen-
tale të kohës, përshkruar në
librin e tij, sot kanë mbetur
fare pak. Unë kam udhëtuar
nëpër një pjesë të rrugës së
Çelebiut dhe është për të
ardhur keq nga çka sheh, për
më tepër kur udhëton me për-
shkrimet e librit në kokë. Lib-
ri i tij është me interes dhe meri-
ton të lexohet.

Çfarë çmoni më shumë tekÇfarë çmoni më shumë tekÇfarë çmoni më shumë tekÇfarë çmoni më shumë tekÇfarë çmoni më shumë tek
shqiptarët dhe çfarë kritiko-shqiptarët dhe çfarë kritiko-shqiptarët dhe çfarë kritiko-shqiptarët dhe çfarë kritiko-shqiptarët dhe çfarë kritiko-
ni më shumë tek ata?ni më shumë tek ata?ni më shumë tek ata?ni më shumë tek ata?ni më shumë tek ata?

Ka momente shumë të vogla
kur më mbushet zemra vetëm
me dashuri për shqiptarët. Bu-
jaria e tyre në kushtet në të
cilat jetojnë më prek thellë. Sh-
qiptarët janë një popull
zemërgjerë dhe do të thosha
kanë cilësi të shumta pozitive,
që më së shumti nuk i njohin
as vetë. Por njëanshmëria, një
sëmundje e përgjithshme në
Ballkan, i dëmton më shumë
nga sa e mendojnë. Nuk më
pëlqen prirja për thashetheme,
për të folur keq për njëri-
tjetrin. Rrallë dëgjoj një sh-
qiptar të flasë mirë për një
tjetër dhe kjo gjë më mërzit
shumë. Thashethemet deri diku
mund të jenë interesante, por
fjala e mirë të jep forcë për të
ecur përpara dhe është mëkatë
kur në jetën e përditshme asaj i
lihet fare pak ose aspak vend. E
dini, nganjëherë mërzitem kaq
shumë sa them me mendjen
time, s’dua të kem të bëj më me
shqiptarët. Por çuditërisht në
këto momente ata më shpalosin
një vogëlsi, në të cilën unë shoh
aq shumë virtut, sa ma kthen
mendjen e më bën të vazhdoj t’i
dua shqiptarët.

Duke ju falënderuar shumëDuke ju falënderuar shumëDuke ju falënderuar shumëDuke ju falënderuar shumëDuke ju falënderuar shumë
për bisedën unë uroj me gjithëpër bisedën unë uroj me gjithëpër bisedën unë uroj me gjithëpër bisedën unë uroj me gjithëpër bisedën unë uroj me gjithë
zemër që të vazhdoni t’i donizemër që të vazhdoni t’i donizemër që të vazhdoni t’i donizemër që të vazhdoni t’i donizemër që të vazhdoni t’i doni
shqiptarët.shqiptarët.shqiptarët.shqiptarët.shqiptarët.

Të shohim.
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Poeti që iu kushtua
punëtorit, si askush
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Autori, një emër i njohur
në studimet teologjike,
ka zbritur në lëmin e
botimeve me një libër të

ri me diapazon të gjerë qasje. Fryt
i viteve të tëra studimesh dhe sin-
tezë e punës së tij studimore në
teologji, ai na ka dhënë një para-
qitje jo të zakonshme të pan-
oramës së fesë dhe ndikimit të tyre
në civilizimet e sotme. Ermir Gjin-
ishi, një emër korrekt dhe studi-
ues serioz, në lëmin e diturive fe-
tare ka kaluar një barrierë të mad-
he dhe ajo lidhet jo thjesht me
paragjykimet që ne kemi sa i për-
ket fesë (trashëgim i pastër prej
komunizmit), por veçanërisht
mungesës së përqendrimeve reale
të punës studimore në këto lëmë.
Këtu shtojmë mungesën e liter-
aturës së nevojshme kombëtare
sa i përket fesë. Duke e njohur këtë
problematikë, ai na sjell në bot-
imin “Krishtërimi dhe Islami: dy
fe dy qytetërime”, një sintezë që do
të shërbejë thellësisht për edukim
por edhe një prekje analitike-
logjike të zhvillimeve më të fun-
dit, por edhe gjithçka njihet nga
feja. Në këtë botim, duhet të themi
se studimi i tij është i gjallë e se
mbështetet në fakte, ngjarje dhe
analiza të strukturuara mirë.

Në një farë mënyre, sfida e tij
merr një rëndësi të dorës së parë
në lidhje me përplasjet e sotme që
kanë civilizimet por edhe shndër-
rimet ideologjike dhe deri në qas-
jet praktike dhe devijimet që i janë
bërë fesë nga aktorë të ndryshëm.
Mbi të gjitha panjohjes që ka në

përgjithësi publiku shqiptar me
argumentin në fjalë. Kur ndjek
paragjykimet dhe të gjithë ato
teori që rrjedhin prej moskuptim-
it të fesë, atëherë libri vërtetë men-
dojmë se do të shërbejë shumë.
Qoftë edhe si burim njohje.

Formimi i gjerë në fushën
teologjike, lehtësia e përdorimit të
zërave autoritarë të bibliografisë
ndërkombëtare e bën autorin që
të jetë shumë i qartë, por edhe te-
jet konkret në qasjen e tij. Në stu-
dimet e autorit, megjithëse sot ka
një frymë që beson se misioni i fesë
është i tejkaluar, ai provon se
ndikimi fetar jo thjesht është i
madh, por madje edhe shumë më i
madh do të jetë në të ardhmen.

Qasja ndaj dy feve kryesore,
Krishtërimit dhe Islamit ka edhe
një prekje që duhet thënë se është
statistikore, pasi sëbashku këto
religjione përmbledhin në radhët
e tyre rreth 3.5 miliardë njerëz, një
armatë e tërë e dukshme dhe e
padukshme që ndikon në problem-
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Formimi i gjerë në fushën teologjike, lehtësia e përdorimit të zërave autoritarë të bibliografisë ndërkombëtare e bën
autorin Gjinishi që të jetë shumë i qartë, por edhe tejet konkret në qasjen e tij. Në studimet e sotme, megjithëse ka një
frymë që beson se misioni i fesë është i tejkaluar, ai provon krejt ndryshe se ndikimi fetar është i madh dhe madje më i
madh do të jetë në të ardhmen...

Skeda
Titulli: Krishtërimi dhe Islami: Dy fe dy
qytetërime
Autor: Ermir Gjinishi
Botues: ONUFRI
Faqe: 292
Çmimi: 2000Lek

Qytetërimet përmes dy feve kryesore

atikat ndërkombëtare dhe shumë
më tepër në botëformimin e
njerëzve të sodit. Për autorin, të
paktën nga ajo që ai ka bërë si ob-
jekt të punës së tij, nuk duhet të

Ndonjë shifër apo varg poeme,
Kur unë e ti në shtrat shikonim në
ëndërr
Metale dhe heronj dyfekëlarë?
Këtu çapiteshin mes mjegullës së
dendur
Pas njëri-tjetrit pesë kufitarë;
Këtu dëborën shtypnin dhjetë këmbë,
Këtu shikonin bjeshkët dhjetë sy,
Këtu lundronin pesë gjokse shkëmbi,
Përmes furtune, ere e stuhi…
……………………………….
Këtu dëborë e maleve të lartë,
E flakur nga tufani i tërbuar,
I mbylli dhjetë sy të zez, të kaltër,
I mbylli dhjetë sy të dashuruar.

Ç’është sot kufiri për ne? Sa
herë në këta dhjetëvjeçarët e fun-
dit shqiptarët e kanë shkelur dhe
kapërcyer rrugë e pa rrugë, shteg
e pa shteg, detit të qetë a me tal-
laz? Sa herë moti, nata apo honi i
përpinë shtegtarët e hallit? Dhe a
mbrohet sot ky kufi, a vigjëlohet
në vijën e tij? Pyetje që nuk sh-
trohen më, kufi që nuk ndihet më
si i tillë.

Sa larg nga koha, kur Dritëro
Agolli u thurte poemën pesë kufit-
arëve të rinj të atdheut! Ku ishim
e ku jemi!

Një tjetër temë e madhe dhe një

tjetër pasqyrë poetike, pothuaj
elegjiake, ku brezat e ardhshëm
të shqiptarëve mund të shohin
veten e tyre dhe të kuptojnë se sa
në të vërtetë e duan vendin e tyre,
si kujdesen për të me punë dhe me
vigjëlim.

Një tjetër mesazh-mësim për ta
që të kuptojnë se cilët janë e ku
po shkojnë, cila ka qenë historia
e vendit të tyre dhe cila është e
sotmja.

14.
Të qenët i pagjumë dhe të udhë-

tuarit janë dy nga tiparet më dal-
luese të Dritëro Agollit njeri dhe
poet. I gjejmë ato në çdo vëllim
poetik dhe në poezitë më të mira,
nga hapat e para të krijimtarisë e
deri te “Fletorka e mesnatës”. I
gjejmë në tituj poezish dhe në tituj
vëllimesh poetike. E tillë ishte jeta
e Dritëroit: udhëtime pa mbarim.
Poeti dhe studiuesi M. Zeqo shk-
ruan se D. Agolli praktikisht ka
qenë në të gjitha fshatrat e Sh-
qipërisë. Praktikisht në të gjitha!
Edhe vetëm ky fakt dëshmon për
gjerësinë e botës që ka mbartur
brenda vetes D. Agolli, për gjerës-
inë e botës së tij poetike e letrare.

Poema e radhës nga pikëpamja

kohore titullohet pikërisht “Poe-
ma e të pagjumëve”. Përse e prek
poeti këtë temë? Ç’dallim ka pag-
jumësia, që ai e bën objekt të kr-
ijimit poetik, nga pagjumësia e
sotme e njerëzve pa punë dhe e
njerëzve të lokaleve që qëndrojnë
hapur pothuaj deri në mëngjes? A
ka lidhje ndërmjet pagjumësisë së
D. Agollit dhe pagjumësisë së
“netëve të bardha” të shoqërisë së
sotme lirimadhe?

Të lexojmë:

Ne jemi të pagjumët
Punëtorë, astronomë, poetë, konstruk-
torë;
Ne jemi të pagjumët,
Që gërvishtim në letër me penë në dorë.

………………………………………….
Natë pa gjumë!
Natë me ëndrra pranë tryezës së vjetër!
S’troket askush tek unë:
Pena gërvisht me majën e trashë në
letër…
Kush tha se unë jam i vetmuar?
Po të pagjumët e tjerë?
Astronomi ka marrë një yll në duar,
Punëtori çekanin tund e djersa pikon
nga balli i gjerë…

Kujt tha se unë do bëja mirë
Sikur të mendoja vetëm pagjumës-

inë time të mjerë,
Po i përgjigjem:

“O njeri i
përhirë!
Unë jam i pagjumë, se ka të pagjumë
të tjerë.”

A ka sot poetë që përmendin
në vargjet e tyre punëtorin me çe-
kan? A ka më punëtorë të indus-
trisë? A ka kush i këndon më
punës? Punës prodhuese, punës
shndërruese? A ka më dyshime
rreth dallimit ndërmjet “pag-
jumësisë së mjerë” dhe pagjumë-
sisë së njeriut që i shërben sho-
qërisë jo thjesht për shpërblim
material, jo thjesht për një fitim?

Ky është Dritëro Agolli dhe kjo
është pika e krahasimit. Gjithnjë
nëse mund të bëhen krahasime
ndërmjet gjendjes së një popullsie
të punësuar në punë të kuali-
fikuar, aq më tepër industriale
(dhe jo thjesht artizanale), dhe
gjendjes së një popullsie të pap-
unësuar. Tërësisht të papunësuar.

Në një studim lidhur me pro-
ceset dhe ndryshimet
psikologjike, që kishte sjellë pap-
unësia për disa breza në shtresa
të caktuara (jo të vogla!) të popu-
llsisë së një vendi tejet të zhvillu-

limin e botëkuptimit ndërqytetëri-
mor...

Në pjesën e dytë kemi ose më
qartë në këtë syth vëmendja sh-
kon ngushtësisht tek “Dy librat e
shenjtë”, ku falë punës së Gjinish-
it kemi një përpjekje për njohjen
edhe krahasimin e teksteve bazë
të Krishtërimit dhe Islamit, për-
katësisht Biblës dhe Kur’anit. Stu-
dimi krahasues i fesë nuk shqyr-
ton se çfarë është e mirë dhe e
gabuar në konceptet fetare. Inter-
esant mbetet në këtë syth se kjo
disiplinë futet direkt në fushën e
fenomenologjisë duke i vendosur
ngjarjet në kontekstin e tyre.

Në pjesën e tretë kemi një syth
që i kushtohet Skizmave dhe Sek-
teve por edhe zhvillimet më të
mëdha që ndodhin nën dukurinë
e skizmës. Këto ndërfuten natyr-
shëm dhe si ndërhyrje e kulturave
e feve të ndryshme. Dhe, përfundi-
mi i vëmendjes na ndodh me syth-
in e katërt “Dialogu ndërfetar,
evoluimi dhe perspektiva” që shër-
ben jo thjesht si mbyllje e punimit
por trajtohet së gjëri edhe dialogu
ndërfetar si koncept, dukuri, his-
tori dhe zhvillim.

Për t’i dhënë frymëmarrjen e
duhur librit, në këtë syth është
lënë një hapësirë e domosdoshme
për bashkëjetesën fetare në Sh-
qipëri, si rast unik. Një minisek-
sion, që autori me siguri do ta zh-
villojë shpejt në të ardhmen.

Interesant,  e këtë e përsërisim,
është për autorin masa e madhe e
referencave, por edhe mënyra sesi
janë shtjelluar në këtë libër, që
mendojmë se është një kontribut i
mirë për letrat shqipe.

harrojmë se këto fe kanë qasje të
përbashkët dhe derivojnë nga Ju-
daizmi monoteist dhe jo më kot
këto njihen si “fe abrahamite”.

Duke shtuar edhe qasjet e tjera,
që autori na i tregon në forma të
ndryshme, një lexues i thjeshtë,
por edhe një i kultivuar ka mundë-
si të lodrojë përveç të tjerave dhe
në njohuri, që falë penës së autorit
i merr shumë të strukturuara.

Meritë e autorit është se studi-
mi i tij referim ka metodën kraha-
suese dhe nga kjo ai nxjerr për-
fundime lidhur me të veçantat dhe
jo të zakonshmet, që kanë këto fe
njëra me tjetrën. Kuptohet se vetëm
roli njohës nuk mund të shërbente
si duhet për shtjellimin e punës së
autorit, ndërkohë që ai është
dashur të bëjë një analizë të qartë
në dy qasjet kryesore filozofike: atë
që është analitike dhe tjetrën, që
konsiderohet si kontinentale.

Struktura e librit përmbledh në
vetvete katër sythe, ku në pjesën e
parë flitet për “Fetë dhe qytetë-
rimet nga këndvështrimi i studi-
uesve të ndryshëm” e në këtë hapë-
sirë autori na përball me raportet
historike të feve, me qytetërimet e
kulturat, gjithnjë të para në vësh-
trimin e historianëve,
antropologëve, etnologëve dhe so-
ciologëve. Në këtë syth kemi edhe
shumë perceptime por edhe zhvil-

ar, nënvizohej fakti që papunësia
e zgjatur në dy-tre breza të një
familjeje kishte fshirë gatish-
mërinë dhe vullnetin e këtyre
brezave – pa llogaritur këtu
shprehitë e caktuara të një profe-
sionalizmi sado të thjeshtë – për
t’u marrë me punë, për të kërkuar
punë, për t’u përballur me një jetë
të mbështetur te puna.

Më poshtë do të shihet pak më
hollësisht se ç’përbën puna për
njeriun, për njerëzit, për njerëz-
imin.

Këtu po mjaftohemi të mbajmë
shënim se tjetër është pagjumë-
sia e një njeriu, që i heq një ose
disa orë gjumë vetes për t’u mar-
rë në mënyrë të vullnetshme dhe
të ndërgjegjshme me një veprim-
tari të këndshme për atë vetë e të
dobishme për shoqërinë, dhe kre-
jt tjetër pagjumësia e njerëzve, që
nuk dinë si t’ia bëjnë për të jetuar
ose që përballen me probleme të
të afërmve, probleme që burojnë
nga pamundësia për të siguruar
jetesën.

Përsërisim: Ky është mesazhi i
“Poemës së të pagjumëve” dhe kjo
është pika e krahasimit të asaj
kohe me kohën tonë.
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Gjithmonë skllave, por me atdheun e mbretërve në gjoksin
esmer,
Në këmbim të vulës shtetërore vëthët var.
Herë vajzë me shpatë, që s’di si u ngjiz,
Herë babo plakë e kryengritjeve
Shfleton ti fletët e atij libri
Ku firma është presioni i duarve të detit.
Njerëzit shndritin natën nga boja e shkrimit,
Pushkatimi i mbretërve - pikëpyetja e zemërimit,
Kurse mejdani - shumëpikat, zemërimi i drojtur i tyre
Vetë zemërimi popullor
Dhe thonjëzat janë plasaritjet e shekujve.

KUR PAS AGIMIT GJELBËRON

Kur pas agimit gjelbëron
Mbi fushë mbrëmja e kristaltë,
Qielli i zbehtë i kaltëruar
mendohet tej në horizont,
Kur shtresa e hirit
Të zjarrit të shuar
Portat e zjarrit ngre
Mbi varrezën e yjeve,
Pas flakës së qiririt
Flutura gjoksin ve
Dhe vdes e ngopur
Në përvëlimin e tij.

KUR NJERËZIT DASHUROJNË

Kur njerëzit dashurojnë
Hedhin vështrim të zgjatur
Dhe psherëtijnë thellë.
Kur dashurojnë egërsirat,
Sytë ua rrëmbush turbullimi
Dhe zinxhirë jarge u dalin.
Kur diejtë dashurojnë,
Mbulojnë Tokën me napën e natës
Duke vallëzuar i afrohen njëri-tjetrit.
Kur dashurojnë perënditë,
Kyçin dridhjet e gjithësisë
Si Pushkini afshin e dashurisë
Së shërbëtores së Vollkonskit.

KUR

Kur vdesin kuajt – frymojnë.
Kur vdesin barërat – thahen.
Kur vdesin diejt –  ata shuhen.
Kur vdesin njerëzit – këndojnë këngë.

ELEFANTËT KËSHTU PËRLESHEN

Kur përleshen elefantët me dhëmbët e fildishtë
Si me gurë të bardhë
Pikturuar nga piktori.
U pleksën brirët e drerëve
Sikur u bashkuan në një dasmë të motshme
Me joshje dhe tradhëti bashkëshortore.
Lumenjtë rrodhën në det
Si për të mbytur me duar njëri-tjetrin.

VELIMIR HLEBNIKOV
(1885-1922)

Velimir Hlebnikovi zë një vend të
veçantë në historinë e letërsisë ruse. Ai
është një nga figurat më të shquara të
avangardës së futurizmit rus, një refor-
mator i guximshëm i gjuhës poetike.

Stili i tij vlerësohet nga studiuesit si
një stil që karakterizohet  nga një fjalor i
jashtëzakonshëm që thyen normat e sin-
taksës dhe shfrytëzon në mënyrë aktive
tropin e personifikimit dhe pleonazmat,
vlerat e shtuara të tyre; për të është i
rëndësishëm kombinimi i sistemit figura-
tiv. Hlebnikov shkruan me varg të matur
dhe me varg të lirë, ai përdor rima të jash-
tëzakonshme dhe kumbimin tingullor të

fjalës dhe figurës; në një poezi ai mund të
përdorë metra të ndryshëm ose, si e quan
vetë: “ vallen metrike”.

Hlebnikovi krijon gjini të re poetike, nga
pjesë të pavarura, duke futur në poezi ma-
teriale të cilat do të dukeshin të papërsh-
tatshme për poezinë: ndërthur poezinë, gju-
hësinë, historinë, matematikën dhe filozo-
finë. Bashkëkohësit e kanë quajtur: “Mbre-
ti i Kohës” dhe “Poeti më i madh botëror i
shekullit të njëzetë”.

Përkthimi i poezisë së Hlebnikovit është
tejet i vështirë, është gati e pamundur të
sjellësh në gjuhë tjetër tërë enigmat e kr-
ijimtarisë së tij unikale. Hlebnikovi ëndër-
ronte të krijonte një gjuhë universale
nëpërmjet poezisë së tij, e cila t’i bashkonte
të gjitha gjuhët e botës.

MËKIMI I PËLLUMBIT

E pitë frymëmarrjen e pëllumbit qetë-qetë
Dhe duke qeshur maskara e qojtët,
Duke përplasur krahët, pëllumbeshë, vallë, e qojti?
Tufa e bengave fluturoi mbi trupin
Duke mbuluar me vetullat e ngrysura
Pasqyrat e deteve mëngjesore
Ulët fluturuan si këngë mbretërish
Pas kashtës së tyre të ndritshme
Si ajri i motit të florinjtë,
U drodhën kodrat e njohura
Nga fluturimi i ashpër.
Këmbkat e kuqka të pëllumbit
Në krifën e flokëve u fundosën.
Fluturoi ai si ftohmë vjeshte
Nga shokët me turp i mbrojtur.

VËSHTRIMIN TËND UNË PËRGJOJ

Vështrimin tënd unë përgjoj,
Por ti m’i heq sytë mënjanë,
Ke frikë se mos përvëloj
Pengesat që mes nesh na ndajnë.

Kur do të zbres nën atë strehë
Ku hije bën mermeri i zymtë,
Kur mbi fytyrë do më ndehet
Ëndrra që do m’i mbyllë sytë.

Vështrimi yt si vetëtimë
Do ndjekë endacakn’ e trishtë,
Duke u dredhur, gishtërinjtë

Përmbi mëndafsh do fëshfërijnë.

Mbi ballin dehur me parfume
S’do fshehin dot ballin baluket,
Në sytë e tu do lexoj unë
Një dashuri që më s’më duhet.

KAQ PAK

Kaq pak unë dua!
Nuk e fsheh.
Një krodhe buke,
Pak qiell të bruztë
Dhe këto re.

NUK E DI

Nuk e di, rrotullohet toka apo jo,
Kjo varet sa shtrohet fjala në varg.
Nuk e di kanë qenë gjyshja dhe gjyshi im
Majmunë, sepse s’e di a më pëlqen e ëmbla a e tharta.
E di se dua të përvëloj dhe diellin
E damarët të m’i bashkojë drithërima.
Drita e yllit dua të puthë dritën e syve të mi
Si drenusha drenushën (sa sy të bukur!).
Dua të besoj se diçka mbetet kur
Gërshetin e vajzës së dashur e zëvendëson me kohën.
Dua ta heq nga kllapat shumëzuesin e përbashkët
Që më lidh me diellin, qiellin dhe pluhurin e margaritarit.
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Të rroni vetë! Foshnja Veting
paska lindur e vdekur

Opinioni i   Ditës

Do të mbizotërojë shpirt i  i  skuadrës me
kolegët, kur njëri nuk ia del e ndihmon
tjetri,  pa zi l i  dhe krit ika, për të arritur
objekt iv in.  Invest imet do të duhet të
monitorohen: konsultohuni me një ek-
spert të kësaj fushë. Do të bëni blerje
interesante në l ibrari.

DEMI

Do të përshkoheni nga ndjenja e të
qenit zotërues, ndoshta më shumë
një qëndrim sesa një nevojë e thellë:
Në ekip ju pëlqen të theksoni se ai
ose ajo është tashmë pronë private.
Do t’ i  pëshpëritni në vesh partnerit
gjëra konfidenciale.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Do të keni frymëzim të shkëlqyer dhe
intuita të denja për një detektiv! Instinkti
do t’ju japë udhëzimet e duhura për të
arritur pa shumë përpjekje drejt suksesit.
Do të përjetoni gjallërinë e miqësisë dhe
dashurisë dhe si edhe puna do të ecë: më
në fund po filloni të fitoni.

Ana e mirë e Merkurit dhe Neptunit ga-
ranton frymëzimin kri juese dhe udhë-
time në intimitetin e shpirtit. Do t’ju vijnë
mesazhe romantike nga larg. Do të keni
harmonia në vendin e punës. Nuk do të
k e n i  r i v a l i t e t  m e  k o l e g ë t :  s h p i r t i  i
skuadrës është në interes të grupit.

Nëse kërkoni  për  persona idealë,  nuk
duhet  të  sh ikon i  shumë larg ,  ndoshta
e ken i  në krah ose jen i  në r rugë për
ta  takuar .  Jep in i  hapës i rë  a rgë t im i t
dhe lëv iz jes  së mbrëmjes së d i tës  së
so tme,  duke  p ranuar  f tesë  e  miqve
që ju  kërko jnë.

Do të jetë një di të e ndër l ikuar,  nën
tërheqjen e Hënës. Edhe çif t in Merkur-
Neptun e keni kundra, duke krijuar zën-
ka në marrëdhënie.  Bëni  kujdes nga
ata, që të bindur se mund t ’ua mbushin
mendjen, duke ju premtuar qiel l in dhe
tokën, sepse nga pas ka një kleçkë.

Udhë t ime  dhe  l ëv i z j e  t ë  shumta  e
gjallërojnë ditën tuaj: mund të jeni në tren,
aeroplan ose thjesht në makinë, ndoshta
për të shkuar të takoni miq të largët.
Partneri është kokëfortë dhe tekanjoz,
tregoni diplomaci duke u treguar dako-
rdësi dhe pastaj bëni si të keni dëshirë.

Do të  ken i  k r i j im ta r i  të  ra f inuar .  A r t i ,
f o t o g r a f i a  d h e  m u z i k a  n u k  j a n ë
t h j e s h t  h o b i ,  p o r  m u n d  t ë  k t h e h e n
m u n d ë s i  p r o f e s i o n i .  Ç i f t i  M e r k u r -
N e p t u n  j u  m b ë s h t e t .  D o  t ë  k e n i
shumë energ j i ,  pas ion  dhe  bes im në
a f tës i t ë  t ua ja  k r i j uese .

Nuk do të jeni në humor të mirë nga ndikimi
i Hënës. Çiftit Merkur-Neptun do të jetë
armiqësor, ndërsa perceptimet dhe fantazitë
ju nxjerrin jashtë rrugës së qëllimit kryesor.
Rreziku, në dashuri, është të synosh për
shumë lartë, sidomos nëse jeni ende beqarë.

Pavarësisht të gjithave, Hëna ju flet për
të punuar. Për fat të mirë, çifti Mërkur-
Neptun ju mbështet me një përzierje të
mrekullueshme të arsyesh dhe intuitës. Një
bisedë e këndshme, ku ndjenjat shprehen
hapur, ndihmon në marrëdhëniet në çift.

Në kontakt me publikun jeni gjithmonë të
preferuar, buzëqeshja juaj lehtëson barrën
dhe shkrin pakënaqësitë e atyre që janë në
pritje. Do të kaloni një mbrëmje shumë të
bukur dhe argëtuese në shtëpinë e miqve
të juaj.

Çifti Pluton-Uran që ju mbështet ju dhuron
intuitë të jashtëzakonshëm. I perceptoni
dëshirat e njerëzve dhe u dilni përpara me
entuziazëm. Në negociata dhe komunikim
vazhdoni të keni mbarësi: kontakti me pub-
likun stimulon ide të reja.

 Nga Kiço Blushi
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... e gumëzhijnë sa kohë nuk ka
plasur një tjetër ububu. Ballkan-
kafenetë tona anekënd Shqipërisë
ziejnë     dhe mërzejnë nga kundër-
shtitë e hamendësimet. Aq e përn-
dezur ishte situata, sa natën që
“Skënderbeu” luante me “Partiza-
nin” e Beogradit, edhe tifozët më të
flaktë braktisën tifozllëkun të ndiq-
nin debatet që zhvilloheshin nëpër
kanalet televizive paralel me
ndeshjen. Jo vetëm partitë, po edhe
qytetarët, sipas traditës, janë ndarë
më dysh: ca besojnë që Tahiri ësh-
të koka e narkotrafikut, të tjerë jo.
Rama thotë në “Facebook” se lufton
për drejtësi, kurse Basha për
karrige…Dhe anasjelltas: njëri ësh-
të i përfshirë në krim dhe korrup-
sion, tjetri në luftë të pa kompro-
mis kundër tyre..

Gjithsesi, në këtë tollovi
shumëkush kujtoi e besoi se
Vetingu do të jepte rezultat. Fakti
që disa ditë më parë ambasadori Lu
denoncoi familjet mafioze dhe më
pas u kapën disa tonelata hashash
në depot e Habilajve në Babicë,
njoftimi i njëkohshëm se hetimet,
përgjimet e arrestimet nuk i kish-
te kryer pala shqiptare, por anti-
mafia italiane dhe shërbimet e hua-
ja inteligjente, e bënte më të be-
sueshëm përrallën e bukur se
Vetingu do të jepte frutat e veta,
se, me gjasë kishte ardhur koha të
kapeshin e të mos iknin në drejtim
të paditur peshqit e mëdhenj.

Aq më tepër që edhe Tahiri, si i
akuzuar, edhe Rama, ky kryemi-
nistër i vetëshpallur si mbështetë-
si më kryesor i reformës dhe i
Vetingut, edhe altoparlantët e ril-
indjes, ditën e parë deklaruan
njëzëri se ata ishin tjetër “racë”;
se ata nuk do të pengonin drejtës-
inë, si patën vepruar pararendësit,
që kishin bërë krime më të mëdha,
vjedhje dhe vrasje në Gërdec e në
bulevard…

Ndaj qytetarët krijuan bindjen
se rilindësit e Ramës do të kërko-
nin nga organet e drejtësisë të
vërtetën dhe vetëm të vërtetën; se
nuk do të pengonin drejtësinë, dhe
se ata, -më në fund!- do të jepnin
shembullin e parë të zbatimit të
Vetingut, pavarësisht nga postet
dhe ngjyrat partiake.

Por të nesërmen, teksa po zhvil-
lohej seanca maratonë e Komision-
it kuvendor për Imunitetet, sh-
qiptarët e gjallë e me mend në kokë
panë dhe “shijuan” live të njëjtën
skenë absurde, të cilën e kishin
parë e dëgjuar në situata të ngjas-
hme të heqjes së imunitetit. Gjys-
ma e anëtarëve, edhe në këtë Komi-
sion, është pro heqjes së imunitetit
dhe hapjes së rrugës për Prokuror-
inë e Krimeve të Rënda, gjysma
kundër. Kjo do të thotë se në se-
ancën e pritshme të Kuvendit, ku
do të votohet për Tahirin, shumica
do të votojë në mbrojtje të “shokut
të tyre të armëve”.

A nuk ka ndodhur kështu
përherë, edhe kur nuk kemi pa-
sur Veting? A nuk pamë sërish që
partitë të ishin vendosur në ll-
ogore, me heshta në duar e në gojë
për të mbrojtur interesat e krerët
e vet mëkatarë, për të uzurpuar,
trembur, përdhunuar dhe nënsh-
truar organet e drejtësisë duke
fshehur të vërtetën, në dëm të in-
teresit shoqëror e kombëtar?

Vetëm se kësaj here pati një
ndryshim. Sigurisht jo “me pro-
cedurë”, si me proceset “Basha”
apo “Mehdiu”, por me sinqeritet
“procesi Tahiri” ka dëshmuar,
deri tani se Vetingu, (aq i propa-
ganduar si shpëtimtar i
“demokracisë tonë të brishtë”),
qenkësh një foshnjë që ka lindur
e vdekur.

Sulmi i orkestruar ndaj
“prokurorëve tropojanë”, madje

edhe ndaj ambasadorit amerikan
që “kërkon të na bëjë ligjin në sh-
tëpinë tonë”, gërrvëret e gërrmëret
me “argumente” dhe “kundërargu-
mente” në Komision për të nxjerrë
Tahirin të larë, jo si një të akuzuar,
por si një viktimë e madje edhe si
një hero, (si medemek një “Gjergj
Dimitrov” të kohës tonë që e
mbrojnë militantët me demonstri-
me), pasi “kazani politik”, në bash-
këpunim me “kazanin mediatik” po
i bëjnë padrejtësi…Kjo trysni nuk
synon vetëm të shmangë, të politi-
zojë dhe të nxjerrë jashtë loje
hetimin, si në raste të tjera të ng-
jashme, por, më kryesorja, të vrasë
Vetingun që në shpërgënj.

Vetingu dhe reforma në drejtësi
ka marrë këto ditë një goditje vde-
kjeprurëse që nuk le shumë vend
për optimizëm se, mbas sodit, edhe
pse reforma e drejtësisë u miratua

me 140 vota në Kuvend, politika,
partitë dhe sidomos kryetarët për-
katës të tyre nuk do të lejojnë që
organet e drejtësisë dhe autorite-
tet që e përfaqësojnë, gjykatës e
prokurorë, të sillen e të jenë përn-
jëmend të pavarur.

Vështruar me këtë sy “procesi
Tahiri” nuk ndjell e nuk rilind as-
një shpresë të mirëqenë, madje as
kureshtje nëse do të dënohet apo
do të dalë nesër i pafajshëm Tahi-
ri. “Me prova e pa prova”, mesazhi
i pa koduar, i drejtpërdrejtë, i pa
fshehur, i sinqertë, i gjithë kësaj
butaforie dramatike që kemi parë
e dëgjuar deri tani nga seancat e
hapura të Komisionit, është: Në
Shqipëri, si ka qenë, do të jetë, si
me Berishën dhe me Ramën në
krye të sofrës, pasi pakogjë ka
ndryshuar në raport me drejtës-
inë.

Sepse, si pa Veting, si me Vet-
ing, si me demagogji dhe me ndry-
shime kushtetuese, si me konsen-
sus dhe me bojkote, si ka qenë do
të jetë; sepse mesazhi i “procesit
Tahiri” është më se i qartë: Mos
besoni e mos shpresoni që edhe ne,
shqiptarët, pas reformës së drejtë-
sisë do të trajtohemi si qytetarë të
barabartë para ligjit.

Kjo është domethënia më ndjel-
lakeqe e kësaj farse politike: prej
frikës dhe panikut se mos, po u
tërhoq një fije e rilindjes, do të çm-
bështillen edhe “çorapet” e
tishërtet shumëngjyrëshe të
Ramës do ta bëjnë reformën dhe
Vetingun një tjetër vërë në ujë.

Fakti që disa ditë më parë ambasadori Lu
denoncoi familjet mafioze dhe më pas u kapën
disa tonelata hashash në depot e Habilajve në

Babicë, njoftimi i njëkohshëm se hetimet,
përgjimet e arrestimet nuk i kishte kryer pala

shqiptare, por antimafia italiane dhe shërbimet e
huaja inteligjente, e bënte më të besueshëm

përrallën e bukur se Vetingu do të jepte frutat e
veta, se, me gjasë kishte ardhur koha të kapeshin

e të mos iknin në drejtim të paditur peshqit e
mëdhenj.
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Letra e   Ditës 22 vjet pa drejtësi,
22 vjet plagë…

Nga Ardian Hoxha

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

I nderuari z. Edi Rama,

... të babait tim”. Kjo na u duk si
një shuplakë e vogël, sepse do du-
het të kishim durim edhe 4 vjet, por
duke ditur kompleksitetin e rastit
dhe faktit që kryetari i shtetit, i
cili në atë kohë kontrollonte gjithë
sistemin e drejtësisë ishte i lidhur
ngushtë me kriminelët që zhdukën
babain tim, megjithatë shprehëm
mirëkuptim. 2017 erdhi dhe gati po
shkon. Unë dhe familja ime sinqer-
isht besojmë se ju kishit dhe ako-
ma keni vullnetin për ta zbardhur
këtë rast dhe të na i lehtësoni dhim-
bjet sadopak.

E shohim se keni treguar vull-
netin tuaj për të sjellë drejtësi në
Shqipëri, duke bërë vetingun, pas-
truar kriminelët nga sistemi i
drejtësisë, etj. Por, familja jonë dhe
të gjithë shokët dhe bashkëvep-
rimtarët e babait tim nga Kosova
e Maqedonia, të cilët punuan dhe
sakrifikuan çdo gjë që shqiptarët
të jetojnë të lirë dhe në paqe,
mbeten shumë të zhgënjyer dhe të
tradhtuar.

Mos zbardhja e rastit të babait
tim është edhe përkrahje e kri-
meve të kriminelit dhe antishqip-

tarit më të madh të të gjitha ko-
hërave, Sali Berishoviç, atij që ia
kalon edhe Esat Pashë Toptanit,
dhe që historia do ta vërtetojë.

Fatos Nano sa ishte në pushtet
nuk kishte vullnetin që të merrej

me zbardhjen e rastit të babait tim,
dhe me pas u vërtetua se ai ishte
mik i ngushtë me Sali Berishoviç.
Shpresoj të mos zhgënjehemi edhe
nga ju, sepse ju jeni shpresa e vet-
me që edhe në si familje kemi, por
besoj edhe gjithë shqiptarët në

mbarë botën. Po dolët edhe ju të
jeni mik i Sali Berishoviç atëherë,
“vaj vatani e mjerë mileti…”

Kërkojmë nga ju që ta vini në
prioritet të lartë zbardhjen e ras-
tit të babait tim, Remzi Hoxha.

Babai im meriton më shumë se
kaq. Një njeri që ka sakrifikuar
dhe dhuruar shumë që shqiptarët,
kudo që jetojnë, të kenë një jetë
dhe të ardhme më të mirë, andaj
edhe u zhduk nga dora e zgjatur e
Serbisë dhe miku e bashkëpunë-
tori i tyre i ngushtë, Sali Ber-
ishoviç.

Kemi 2 kërkesa për ju: kapeni
Budjon Meçen, që sillet i lirë ako-
ma dhe nuk kërkohet nga drejtë-
sia edhe pse ishte një ndër të im-
plikuarit kryesor të rastit, dhe
kapeni Ilir Kumbaron që ai të tre-
gojë në detaje se çfarë i kanë bërë
babait tim dhe ku e kanë hedhur
trupin e tij. Ilir Kumbaro dhe Bud-
jon Meçe ishin personat që fizik-
isht torturuan dhe vranë babain
tim dhe ata akoma sillen të lirë.
Ata do të dëshmonin edhe për Sali
Borishoviçin, edhe për Bashkim
Gazideden edhe për Arben Sefgji-
nin, sepse ishin këta 5 veta që ish-
in ekipi i operacionit të zhdukjes
së babait tim.

Ua kam bërë edhe më herët këtë
pyetje: “Si do donit t’ju mbajë
mend historia?” Është në dorën
dhe ndërgjegjen tuaj, z. Edi Rama,
të vendosni se çfarë do shkruhet
për ju në librat e historisë së pop-
ullit tonë! Dhe nëse keni pakëz
shpirt dhe ndjenja, vetëm imagji-
noni çfarë dhembje kemi ne!



E diel 22 Tetor 2017  - 23ZBAVITJE

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AAAA A
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
FJ

AL
EK

RY
QI

 (1
)

FJ
AL

EK
RY

QI
 (2

)

PË
RG

JI
GJ

ET
 E

 F
JA

LË
KR

YQ
EV

E 
TË

 N
UM

RI
T 

TË
 K

AL
UA

R

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

AAAAArgëtimrgëtimrgëtimrgëtimrgëtim
filozofikfilozofikfilozofikfilozofikfilozofik

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
3. Një pune... paguhet.
6. Para Zeppelin në grupin e famshëm.
8. Vincenzo, bomber te Roma.
12. Kufijtë e pritjes.
13. Një Arthur i Edgar Allan Poe.
16. Demek s'ka kufij.
18. Qe filozofi i shkollës eleatike.
19. Nino, kompozitor i famshëm italian.
21. Eshtë ai që ka ngrityr krye.
23. Finlanda e... finlandezëve.
25. Mbledh baskët separatistë.
26. Inicialet e Prost.
28. Shkroi Cockteil party.
29. Titulli i Alex ferguson.
30. Stile pa kufij.
32. Ishin greket që nuk vinin kurrë.
35. Unë dhe ti.
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36. Hoxha që qe arbitër.
38. Eshtë provë zjarri.
39. Majtas në fund.
41. Agjenci Ajrore Tiranë.
42. Eshtë partia e Ariel Sharon.
43. Një mund të jetë çiklistik.
45. Të parat në sondazh.
46. E famshme ajo e psherëtimave.
47. Qendër ditore.
48. Një Baba përrallor.
49. Mund të jetë proteste.
50. Në fund të fundit.

VERTIKAL
1. Camille, indulgjenti që krijoi Vieux Cordelier.
2. Në krye të solistëve.
3. Janë poetë si Ungaretti.
4. Ylli më i shndritshëm i Demit.

5. Janë kopjet si delja Dolly.
7. Një pjesë e dimensioneve.
8. Fillojnë muzikën.
9. Parafjala e prejardhjes.
10. Fernando, bomber i Liverpool.
11. Bisha aktore.
12. Ishin ushtarë të Kserksit.
14. Partia Demokratike.
15. Cepat e një ylli.
17. Ylli i baletit.
20. Pak amoralitet.
22. Mbushin enë pa fund në ferrin dantesk.
24. Italia në Internet.
27. Përhapet me frikë.
31. Mund të jetë françeskan.
33. Dehin pa kufij.
34. Eshtë lënda për... rafte.
37. Gjysmë sahati.
39. Tatum që qe pianist.
40. Lloj papagalli.
42. Një pikë vaji.
44. Artikull spanjol.
45. Në krye të socialistëve.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Nëse doni të arrini ndriçimin, nuk duhet të studioni
mësime të panumërta. Thellohuni vetëm të njëra. Cila? Te
dhembshuria e madhe. Kushdo që ka shumë dhembshuri,
ka të gjitha cilësitë e Budës në pëllëmbën e dorës.

- Urrejtja nuk ndalet nga urrejtja, në asnjë kohë; urrejtja
pushon nga dashuria: ky është ligji i përjetshëm.

- Nëse asnjë s'të ka zili, dije se ti je njeri
i dështuar. Pema me kokrra synohet,
tjetra harrohet...

- Bota është plot dyer, plot raste, fije të
tendosura që presin t’u biesh.

(Ralf Valdo Emerson)

- ''Gjë e çuditshme lumturia... Vjen
vetëm atëherë kur ke mësuar të
jetosh pa të''.

- ''Nuk mund ta ndryshosh të
kaluarën, por mund të shkatërrosh
të tashmen, duke u mërzitur mbi
ato që do të ndodhin në të
ardhmen''. Woody Allen

- ''Është nevojitur shpesh herë të
kërkoj falje për diçka që kam
thënë me gojën time, por kurrë
nuk është nevojitur të kërkoj falje
për heshtjen time''.

Ksenokrati

HORIZONTAL
1. Steiger aktor.
4. Mbetet në fund.
6. Ustinov i kinemasë.
11. Janë në modë.
12. Nuk e shqyen Danielin.
15. Një as i Milan.
16. Çobani aktore e jona.
18. I dyti në kapitull.
19. Dy asa në dorë.
21. Qe njeriu i parë që u dënua padrejtësisht.
23. Croft e Angelina Jolie.
24. Një që mbahet për mondan.
25. Para De Janeiro-s.
27. Gjysmë tandem.
29. Kap ndryshe.
30. Gjysmë tatimi.
31. Union Stutendor Operativ.
33. Wallach aktor.
35. Pak spiunazh.
37. Ishin hipokritët e Jezu Krishtit.
38. Ai dhe ajo.

40. Një Madame e Maupassant.
41. Kështu thirrej Ernesto Guevara.
42. Fund ditari.
43. Pije piratesh.
45. Kush e thotë refuzon.
46. Të parat në sondazh.
47. Një makinë franceze.
48. Fillojnë stafetën.
49. Nisin nga fillimi.
50. Qan te Turandot.
51. Fundi i një samurai.
52. Umberto qe shkroi Lavjerësi i Foucault.
53. Dalë në krye.

VERTIKAL
1. Ajo e tretë u quajt Moska.
2. Në hyrje të odës.
3. Me mea për të penduarin.
4. Para... Gay në aeroplanin që hodhi bom-
bën atomike në Hiroshima.
5. Jepet për hartim.
7. Lindi edhe Cerberin.
8. Mbyllin pora.

9. Gjysma e ekipit.
10. N jë inkursion me mig.
12. Fillojnë lehtë.
13. Eshtë tretës me zorrë.
14. Pak tematike.
17. Qe mbreti jetëgjatë i Pilos.
20. Eshte ndalim me pranga.
22. Shkroi Këngëtarja tullace.
23. Eshtë pikë vaji.
26. Ndajnë shtetet.
28. Kush nuk ka... s'është njoftuar.
32. Poetja e Lesbos.
34. Kështu shprehet komisari Rex.
36. Fillojnë panikun.
38. Një liqen i kripur.
39. Inva soprano.
43. Inicialet e Altman
44. Një fjalë për sipër.
46. Të parat në stadium.
47. Fillojnë turnin.
48. Në hyrje të sokakut.
49. Fillojnë nazet.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura
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