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MILOSAO

Prof. Kristo Frashëri:
Kalvari i gjatë i

armëve të Skënderbeut
nëpër Europë

Ngjarja në Kapshticë, hetohet dhe stafi i linjës Korçë-Greqi

Detajet e reja, mjeti në pronësi të Detajet e reja, mjeti në pronësi të 
vjehrrit të zyrtarit të lartë   vjehrrit të zyrtarit të lartë   

Heroinë në autobus, 
pezullohet nga puna
shefi i Kufirit, Çela

dhe 5 efektivë policie
Një ditë pas sekuestrimit të një sasie prej 2 kg heroinë në një 
autobus të linjës Korçë-Selanik janë pezulluar nga detyra 6 
efektivë të Drejtorisë së Kufi rit dhe Migracionit në Korçë, 
përfshirë dhe shefi n e Hetimit në këtë drejtori, Edmond 
Çela. Burime nga policia dje bënë me dije se linja ...
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140 GRA ME KANCER GJIRI

Rama merr mësuesen e
sëmurë e çon ilaçe te
Onkologjiku, Paloka, 
Vasili: Turp, neveri

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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TAKIME NE ELBASAN E TIRANE

Kryemadhi replika me 
Lu: S’lëmë jabanxhinjtë 

të na zgjidhin punët,
27 janari i rëndësishëm

HARTA ME PRONAT E  L IRA NE TE  GJITHE SHQIPERINE ,  S I  TE  PERFITONI

ATP: KOMPENSIMI I PRONAREVE,
23 MIJE PARCELAT QE DO NDAJME 

Nga MOIKOM ZEQO

Pse njeriu (njerëzimi) ka kujtesë?

 “Për shkak të imagjinatës”,-
thotë Marksi.“Koncepti, që kemi 

ne për një subjekt është çfarë jemi 
vetë ne”,-ka thënë ... Vijon në faqen 21

Kujtesa, e vërteta, 
manipulimi

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 22

Nga ADRIANA KALAJA 

Nga mediat u informova se z. 
Blushi ka dhënë dorëheqjen si 

kryetar i LIBRA dhe, përkohësisht 
nga politika.Megjithëse shumë e 
vonuar, e gjej ...

Letër e hapur (e fundit) 
për z. Ben Blushi

Opinioni
 Ditësi

Nga DARINA TANUSHI

 

Trafiku i drogës, 
“Arrest me burg” në 
mungesë ish-shefit të 
Rrugores, Julian Balliu

VENDIMI 
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Ben Blushi tërhiqet nga 
politika: Shqiptarët nuk 
e duan opozitën. S’dua

të dëmtoj ‘Libra-n”
Në faqen 4

PAS DEBATEVE NE PARTI

Vendimi i ri/ Merr përparësi kthimi fizik i tokës. Dosjet nga viti 1993 
deri në vitin 1996 kanë më shumë akses. Agjencia publikon procedurën
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4 FAQE 
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Idrizi: Reciprocitet në trajtimin e të vdekurve, do ngrihemi të gjithë

Negociatat me Greqinë, Bushati: Progres i qenësishëm

Në faqen 3

Kotzias në Korçë mes protestës dhe vizitës në “Mësonjëtore” 
Korçë. Sot, pritet që ata të 
dalin me një deklaratë të 
përbashkët për të gjitha 
diskutimet dhe vendimet 
që janë marrë. “Diskutime 
jo të lehta, por që shpreso-
jmë në zgjidhje konkrete”. 
Kështu u shpreh ministri 
për Punët ...

Çështja çame dhe të 
drejtat e minoritetit 

grek që jeton në Shqipëri 
ishin pjesë e diskutimit mes 
dy ministrave të Jashtëm të 
Shqipërisë, Ditmir Bushati 
dhe Nikos Kotzias, në ditën 
e dytë të negociatave, në 
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SHENDETESIA
MUNGESAT

Kanceri i gjirit, kryeministri reagoi pas kërkesës së mësueses

Onkologjiku me ilaçe, Rama:
Do ta zgjidhim përfundimisht
Mjekja Tarifa: Një dozë kushton 2 mijë euro, kemi 140 gra

APELI PER UJIN
Kryeministri Rama ka
bërë dhe apel për
deklarimin e lidhjeve
të paligjshme të ujit.
Sipas tij kush ende
nuk ka bërë lidhjen e
ligjshme me
ujësjellësin të nxitojë
deri në 31 janar. "Nga
1 shkurti çdo lidhje e
paligjshme do të
ndëshkohet sipas
ligjit! Uji i pijshëm
është pasuri e
përbashkët, boll është
vjedhur e shpërdoruar
27 vjet!"- tha Rama.

PETRIT VASILI

Deputeti Petrit Vasili i ka
drejtuar dy pyetje
kryeministrit Rama. "Po
muajt e jetës së dëmtuar
pa kurim dhe pa ilaçe që
s'ia dha pushteti i tij, ia
ktheu mësueses nga
Rrësheni dhe meqë ka
thënë kryerrypi boll që të
ankohen njerëzit se jua
zgjidh ky, pyes meqë u
ankova unë dje publikisht,
po për fëmijët e sëmurë
në onkologjinë e
Pediatrisë, hemofilikët e
talasemikët pse nuk u
përgjigjet. Apo meqë
është ankesë e opozitës?
Damka e zezë e turpit, që
përdor shëndetin e
njerëzve për ca ditë të
fëlliqura pushtet më
shumë nuk do të ndahet
gjithë jetën.

EDI PALOKA
"Hipokrizi, show, neveri..."
Kështu e ka quajtur
deputeti demokrat Edi
Paloka vajtjen e Ramës te
Onkologjiku. A duhet të
prisnin të sëmurët me
kancer që një mësuese
apo kushdo qytetar tjetër i
sëmurë, të ndodhej
rastësisht përballë
Ramës, për të qarë hallin
(e çfarë halli) që të
merrnin një shërbim të
domosdoshëm, baras me
jetën...apo ky
kryeministër duhej të
bënte punën e tij dhe ato
ilaçe të ishin detyrimisht
në dispozicion të të
sëmurëve? Po me mijëra
e mijëra qytetarë të tjerë
që kanë halle e probleme
të cilat qeveria dhe Rama
e kanë detyrim t'iu a
zgjidhin, çfarë bëhet?

LUAN RAMA

Sot Edi Rama na uroi
mirëmëngjesin e të shtunës
me një shfaqje të shëmtuar,
e denjë për Pazar-
propagandën e tij të
neveritshme! Mori për dore
mësuesen dhe e dërgoi
vetë nën shoqërinë e
kamerave tek reparti i
onkologjisë, për të na
treguar se ilaçi më në fund,
pas 6 muajsh paska ardhur.
Morali i fabulës është i
qartë: për t'u shëruar nga
sëmundja, duhet t'i thuash
kryeministrit; për të ardhur
ilaçi, duhet t'i thuash
kryeministrit; që ta marrësh
ilaçin; duhet të shkosh me
kryeministrin; që të ta japin
ilaçin në QSUT, duhet të
shkosh me kryeministrin;
që të ta bëjnë ilaçin, duhet
të shkosh me kryeministrin!

VALBONA REÇI
"Nuk e prisja një reagim kaq shpejt. Më vjen mirë
që një zë në një dëgjesë publike u bë shkak për
një nxitje që ujërat të lëvizin dhe gjërat të shkojnë
për mbarë. Unë do u bëja një mesazh të gjithë
njerëzve kudo që janë, nëse shohin një padrejtësi,
të mos heshtin dhe të reagojnë."





Edmond Kapedani: Në
Shqipëri nuk bëhet studimi

gjenetik për të sëmurët me kancer

Edhe pse lajmi që qind-
ra gra me tumor gji
ri nuk mjekoheshin

për shkak të mungesës së
herceptinës bëri jehonë
nëpër media, u desh kërkesa
e një mësuese për kryeminis-
trin Rama, që spitali
Onkologjik në Tiranë të
furnizohet me këtë ilaç. Më
13 janar, mësuesja e gjimna-
zit të Rrëshenit, Valbona
Reçi, e diagnostikuar me
kancer të gjirit, gjatë një
dëgjese të kryeministrit në
Rrëshen, në kuadër të bash-
këqeverisjes, u shpreh drejt-
përdrejtë për ndërprerjen e
kurimit në Qendrën Spita-
lore "Nënë Tereza" në Tiranë.
"Ka rreth një vit që jam pa-
ciente në spitalin Onkolo-
gjik. Jam diagnostikuar me
kancer të gjirit. Vazhdoj ako-
ma kurën me herceptinë.
Nga fundi i gushtit deri tani
duhet të kisha bërë 8 seanca.
Kam bërë vetëm 3. Kur më
pyesim mjekët pse nuk marr
kurën në ciklin e caktuar, më
thonë mua dhe gati 130 të
tjerave, "nuk ka ilaç, është i
shtrenjtë, nuk dimë çfarë do
të bëhet me ju",-i tha mësues-
ja e sëmurë kryeministrit, i
cili u shpreh se këtë vit kuri-
mi do fillonte. Në më pak se
një javë, Valbona, e shoqëru-
ar nga kryeministri Rama, i
drejtohet spitalit Onkolo-
gjik në QSUT, për të rinisur
trajtimin. Kurimi rifilloi dje
për të gjitha gratë që trajto-
hen me këtë medikament.
"Për fat të mirë, furnizimi me
herceptinë erdhi, që do mbu-
lojë jo vetëm Valbonën, por
edhe të gjitha gratë që ishin
në pritje",-thotë Dhurata
Tarifa, shefe e Shërbimit të
Kimioterapisë. "Në vitin 2013,
spitali Onkologjik kishte
vetëm 800 flakonë herceptinë
ndërsa nga viti 2013, furnizi-
mi me herceptinë është 5-
fishuar dhe qeveria po punon
që të garantojë mbulimin
100% të kurimit pa ndërpre-
rje në të ardhmen"- tha
kryeministri. Mjekja onkolo-
ge Tarifa shpjegon se pacien-
tet e kanë kryer në mënyrë
josistematik kurimin nga
mungesa e ilaçit, por dhe
çmimi i tij shumë i shtrenjtë.

"Një seancë e hercpetinës me
doza normale shkon 2 mijë
euro. Një grua bën 18 të tilla
gjatë një viti. Aktualisht
janë 140 gra" shprehet
onkologia."Diskutuam një
mënyrë alternative, me një
marrëveshje kuadër me ko-

mpaninë e huaj që e sjell.
Është një metodë që e për-
dorin edhe në vendet e BE-
së, për të mundur që ta mar-
rim me çmim të arsyeshëm
dhe ne do bëjmë çmos që ta
plotësojmë këtë. Progresi që
kemi bërë është shumë i

madh. Mundësia për të ndi-
hmuar është shumë e mad-
he sot. Ne kemi garantuar
tani një periudhë goxha të
gjatë dhe brenda kësaj peri-
udhe, ne do shikojmë zgji-
dhjen përfundimtare,"-shpr-
ehet kryeministri.

Pak ditë më parë në një intervistë për "Gazeta Shqiptare"
doktori me një përvojë prej 49 vitesh në mjekësi, prof. dr.

Edmond Kapedani u shpreh se prej vitesh ka medikamente
që mungojnë në treg, madje edhe më baziket për jetën e pa-
cientëve, si dhe thekson se ka vetëm një aparaturë për bom-
bardimin e tumoreve, çka s'mund të mbulojë kërkesat e
pacientëve. "Herceptina është medikamenti që barazohet
me jetën e ka ciklin e saj të përdorimit, pra çdo 21 ditë, e në
mënyrë absolute nuk mund të shtyhet trajtimi për më
vonë. Efekti i saj është i përcaktuar. Është jashtë çdo lloj
logjike që në treg të mungojë herceptina. Mjekimi
onkologjik është kompleks, e nuk përfshin vetëm opera-
cionin që është një prej etapave. Mjekimet ndihmëse që
përbëjnë grupin e trajtimit të sëmundjeve kancerogjene
kanë një rëndësi tejet të veçantë, jetike",-tha për "GSH"
Edmond Kapedani. I pyetur se çfarë duhet të ndryshojë në
shërbimin onkologjik në Shqipëri ai thotë: Vlen të thek-
soj se në Shqipëri, shërbimi onkologjik nuk arrin të bëjë
studimin gjenetik të pacientëve që kanë kancer. Në shtete
të tjera çdo ekzaminim i të sëmurëve me kancer shoqëro-
het me studim gjenetik, që do të thotë bëhet verifikimi
nëse sëmundja ka elemente gjenetike që e shkaktojnë atë
apo vjen nga faktorë të tjerë. Ky studim është i detyruar
nga protokolli në të gjithë botën ndërkohë te ne nuk ekz-
iston. Kjo është një praktikë e domosdoshme që do të mund
të konstatojë nëse edhe fëmijët mund të preken nga kan-
ceri e të bëhet diagnostikimi në kohë i tyre.

Kryeministri Edi Rama  me
mësuesen e gjimnazit të
Rrëshenit, Valbona Reçi

Kryeministri Edi Rama
në spitalin Onkologjik
në Tiranë
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Dita e dytë e negociatave, diskutime për çështjen "çame" e kufirin detar

Negociatat me Kotzias, Bushati:
Diskutime jo të lehta, kemi progres
Delegacioni grek lëvizi në Korçë nën masa të rrepta sigurie

Kreu i PDIU-së kërkon respekt edhe për çamët e vrarë

Idrizi: Reciprocitet në trajtimin e
të vdekurve, do ngrihemi të gjithë

Çështja çame dhe të
drejtat e minoritetit
grek që jeton në Sh-

qipëri ishin pjesë e diskutim-
it mes dy ministrave të Jash-
tëm të Shqipërisë, Ditmir
Bushati dhe Nikos Kotzias,
në ditën e dytë të negociat-
ave, në Korçë. Sot, pritet që
ata të dalin me një deklaratë
të përbashkët për të gjitha
diskutimet dhe vendimet që
janë marrë. "Diskutime jo të
lehta, por që shpresojmë në
zgjidhje konkrete". Kështu u
shpreh ministri për Punët e
Jashtme dhe Europën, Dit-
mir Bushati pas përfundim-
it të takimeve të ditës së dytë
me homologun e Greqisë, Ni-
kos Kotzias. " Besoj se duhet
të na mirëkuptoni se këto
janë diskutime jo të lehta, sa
i përket faktit që tematika
është e gjerë, e shtrirë në
kohë në 70 vite histori. Mund
t’ju them që edhe në Korçë
kemi bërë progres të qenë-
sishëm. Nesër do të jetë gjith-
ashtu një ditë e rëndësishme
për vijimin e bisedimeve.
Nuk ka asgjë sekrete, sepse
temat janë thënë nga të dyja
palët. Jemi në procesin e sh-
tjellimit të mëtejshëm të ar-
gumenteve dhe shpresoj
edhe drejt zgjidhjeve kon-
krete",u shpreh Bushati.
Takimi i ditës së dytë ka për-
funduar rreth orës 19:30, por,
ashtu si ditën e parë, infor-
macionet janë mbajtur larg
medias. Të dy delegacionet
bënë një vizitë në Muzeun
Mesjetar të Korçës. Për këtë
arsye forca të shumta të pol-
icisë dhe shërbimet speciale
greke kanë shoqëruar dy
ditët e takimit në Korçë. Min-
istri i Jashtëm grek Nikos
Kotzias ndodhet në Shqipëri
në një vizitë tre ditore, pas
takimeve të Kretës në për-
pjekje të zgjidhjes së çësh-
tjeve të hapura mes dy
vendeve. Takimi i parë mes
ministrit shqiptar Ditmir
Bushati dhe homologut të tij
grek Nikos Kotzias u zhvil-
lua në Kretë, në muajin nën-
tor. Ashtu si takimi i Kretës,
edhe ky i Korçës është tepër
hermetik për gazetarët.
Bisedimet janë karakteri-
zuar nga një frymë e qetë. Në
ditën e parë të negociatave,
mësohet se në qendër ishin
çështjen e pronës së kishës
ortodokse. Por negociatat e
Korçës kanë ngjallur edhe
reagime politike. Për
demokratin Tritan Shehu,
nëse do të ketë marrëveshje
ajo do të ketë çmim të lartë.
Por socialisti nga radhët e
minoritetit Andrea Marto
pret fryte. "Së pari nuk mund
të ketë zero probleme me fqin-
jët. Me fqinjët ka probleme,
zotësia është t'i zgjidhësh
problemet",-tha Shehu për
Ora News. "Kanë qenë hapa
pozitivë që së shpejti besoj do
të finalizohen",-u shpreh

Marto. Këtë vizitë të gjatë në
Korçë, Kotzias e ka shfrytë-
zuar edhe për të parë Kate-
dralen e Korçës, por edhe Më-
sonjëtoren e parë shqipe. Në
orët e pasdites ministri i Jas-
htëm grek ka marrë pjesë në
koncertin e grupit "Lira" tek
muzeu Bratko. Një ditë më
parë u bë e ditur nga burime
brenda takimit të dy minis-
trave se në muajin prill të
këtij viti kryeministri Edi
Rama dhe homologu grek

Aleksis Tsipras do të zhvil-
lojnë një takim, ku do të nën-
shkruhen disa marrëveshje
të rëndësishme bashkëpuni-
mi dhe mes tyre ajo për kufi-
rin detar. Këshilltarja për
mediat e MEPJ-së, Edlira
Prendi u shpreh dje për
ATSH-në se, takimi në Korçë
do të jetë vijim i takimit të
Kretës. Në këtë takim do të
diskutohen të gjitha çështjet
e hapura mes dy vendeve.
Ndërkohë që takimi do të jetë

i mbyllur për mediat.
Bisedimet përbëjnë një hap
të rëndësishëm përpara dhe
përpjekjet për të gjetur
zgjidhje të qëndrueshme për
problemet ekzistuese prej
një kohe të gjatë do të vi-
jojnë. Të dielën mëngjesi do
të nisë sërish me bisedime,
më pas do të kenë një vizitë
pranë konsullatës dhe në
fund të tri ditë bisedimeve
pritet të shpërndahet një
deklaratë për shtyp.

Darina Tanushi

Ndërsa në Korçë vijonin
negociatat mes dy min-

istrave të Jashtëm të Sh-
qipërisë dhe Greqisë, kreu i
PDIU-së, Shpëtim Idrizi u
bëri thirrje autoriteteve që
të tregojnë minimalisht rec-
iprocitet për të vdekurit,
duke kujtuar edhe çamët e
vrarë. "Në bazë të çdo kon-
vente e praktike ndërko-
mbëtare, për ata që kanë
ndërruar jetë në një terri-
tor të huaj, ngrihet një
varrezë përkujtimore e sim-
bolike, siç Shqipëria ka ap-
likuar për ushtarët francezë
e britanikë. Pse nuk
kërkuan të njëjtën gjë Gjer-
mania e Italia, për të rënët e
luftës së dytë botërore, por i
morën trupat dhe ua çuan
familjeve? E imagjinoni po
të kërkonin të njëjtën gjë,

të rënët Gjermanë, Italianë,
Turq, Austriakë, Serb,
Francez, Anglezë apo çdo lloj
ushtrie që ka kaluar në Sh-
qipëri gjatë luftës së parë apo
të dytë botërore?", komentoi
dje, Idrizi. "Pse kjo bamirësi
e vasalitet nga qeveritë e
majta e të djathta për 120
vend zhvarrime të reja në
hartën e Vorio- Epirit? Nuk
mjaftonte Kosina që ja kaloi

dhe skenarëve të filmave
horror me zhvarrime e
varrime deri të mbetjeve të
fëmijëve e pleqve shqiptarë
që u bënë ushtarë grekë?",
ngriti pyetjen retorike Id-
rizi. "Mendoni që mund të
harroni e të zhdukni
kujtimin e atyre mijërave të
shqiptarëve të Çamërisë që
u masakruan pleq, gra, fëm-
ijë në një pastrim etnik të
pashembullt në histori.
Ata nuk u vranë në luftë,
ata nuk ishin ushtarë, po u
therën e u masakruan në
shtëpitë e tyre",- tha Idrizi,
duke kërkuar "minimal-
isht" reciprocitet në tra-
jtimin e të vdekurve. "Po ju
garantojmë që jemi gjallë e
do ngrihemi me gjithë sh-
qiptarët. Ajo që s'të vret, të
bën më të fortë",-tha Idrizi.

Korçë, protestë
para hotelit të

Kotzias: Të zbardhet
vrasja e lezhjanit

Shoqëria civile dhe
familjarët e Pëllumb

Marnikollajt, i cili humbi
jetën në një komisariat në
Greqi në 2016 kanë protes-
tuar dje, para hotelit ku
ndodhet ministri i Gre-
qisë, Kotzias. Ata kër-
kojnë që të zbardhet ng-
jarja dhe të vendoset
drejtësia. Protesta ka zg-
jatur për disa minuta,
ndërsa forca të shumta
policie kanë qenë të pran-
ishme. 29-vjeçari Pëllumb
Marnikollaj më 3 gusht
2016 humbi jetën në komis-
ariatin e policisë "Kato
Patisia" në Athinë. Në
trupin e të riut u kon-
statuan dëmtime në fy-
tyrë, hemorragji e brend-
shme si dhe shenja he-
matome në pjesët e këm-
bëve krahëve dhe në kur-
riz. Pretendimet se ndaj
Pëllumb Marnikollajt
është ushtruar dhunë deri
në vdekje janë ngritur
nga familjarët e tij, të cilët
kërkuan mbi një javë në
shtetit grek në 2016 deri sa
e gjetën të varrosur. Ata
kanë protestuar edhe para
ambasadës së Greqisë në
Tiranë disa herë duke
kërkuar drejtësi, po shpre-
hen se deri tani ajo ka
munguar.

Vuçiç në Kosovë: Të
zbardhet vrasja

e Ivanoviçit,
duam paqe

Presidenti i Serbisë
Aleksandër Vuçiç

ishte dje, në Mitrovicën
e Veriut nën masa të
rrepta sigurisë. Ai ësh-
të pritur nga qindra
qytetarë serbë. Filli-
misht ai vizitoi manasti-
rin Banjska nga ku
kërkoi zbardhjen e
vrasjes së Oliver Iva-
noviçit pak ditë më parë
në Mitrovicë. "I porosis
shqiptarët, edhe pse
kemi shpesh mosmar-
rëveshje, se ne duam që
të gjejmë një zgjidhje të
mirë për të dyja palët,
për të mirën e serbëve në
Kosovë dhe për të mirën
e shqiptarëve. Shteti i
Serbisë do të vazhdojë të
ndihmojë serbët në Kos-
ovë dhe Metohi, për të
siguruar përparimin e
tyre ekonomik dhe për të
gjetur mekanizma të
reja për të siguruar sig-
urinë e tyre dhe për t'u
marrë me krimin dhe
korrupsionin"-deklaroi
presidenti i Serbisë. Ai
ka bërë edhe homazhe
në vendin ku është
vrarë Oliver Ivanoviçi.
Vizita e tij u mbyll me
takime me qytetarë në
Shtëpinë e Kulturës në
Llapnasellë.

SALI BERISHA
Ish-kryeministri, Sali Berisha reagoi dje, për kthimin e ligjit për dygjuhësinë në Maqedoni
nga presidenti Ivanov. "Akti i presidentit Ivanov e kthen ligjin për rivotim ne parlament dhe

jam i bindur se ligji përsëri do të votohet. Por ky akt dëshmon se albanofobia ka
pushtuar nivelet më të larta të shtetit të Maqedonisë dhe se çlirimi i maqedonasve prej

saj është një domosdoshmëri jetike për paqen dhe stabilitetin e vendit fqinj!",-tha ai.

Dy ministrat e Jashtëm, Ditmir Bushati
dhe Nikos Kotzias, dje në Korçë



E diel 21 Janar  20184 - POLITIKE

POLITIKANI
DOREHEQJA

Pas debateve, ish-kreu i LIBRAS lë drejtimin: S'dua ta dëmtoj

Ben Blushi tërhiqet nga politika:
Shqiptarët nuk e duan opozitën

"Politika që ushtrohet në Shqipëri, nuk më jep më shije"
DEKLARATA
"Nuk kam sot asnjë
droje të them se Libra
më provoi diçka për
të cilën dyshoja.
Shqiptarët nuk e
duan opozitën. Ata i
besojnë më shumë të
djeshmes se të
nesërmes. E vjetra i
qetëson, e reja i
shqetëson. Atë që
ishte e çmojnë, atë
që vjen e nënçmojnë.
Unë e kuptoj këtë
zakon, pavarësisht se
nuk e mirëkuptoj",-
tha Blushi.

Gjykata detyron Kuvendin
t'i paguajë Spahos 9 paga

Zbardhet vendimi i marrë në komisionin e Etikës

Vendimi, kërkoi zgjedhje të reja,
LIBRA përjashtoi Mimoza Hafizin

Ben Blushi lajmëroi
dje, dorëheqjen e tij,
nga drejtimi i partisë

që krijoi një vit më parë, LI-
BRA-s, por edhe nga politi-
ka. Përmes një statusi në rr-
jetin social, "Facebook",
Blushi u shpreh: "Kam ven-
dosur ta heq përkohësisht
politikën nga artet e mia.
Politika, siç njihet dhe ush-
trohet sot në Shqipëri, nuk
më jep më shije dhe as motiv
dhe unë nuk bëj gjëra, të cilat
nuk i besoj". "E dua shumë
Libra për ta dëmtuar me këtë
mungesë besimi, prandaj
kam vendosur të tërhiqem
nga drejtimi i saj",- thotë
Blushi në deklaratën e tij.
"Kur ftova shumë njerëz t'i
bashkoheshin idesë së Li-
bras kam premtuar se Libra
nuk do ishte kurrë partia
ime. Ka ardhur koha që këtë
premtim ta mbaj duke u
tërhequr nga drejtimi i Li-
bras, partisë që krijova me
shpresën se Shqipëria do fi-
tonte një instrument lirie që
nuk e kishte njohur", --shpre-
het Blushi. "Si në çdo aven-
turë edhe ne paguam çmim-
in e njohur të së panjohurës.
Me gjithë pasionin njerëzor
që investoi, Libra nuk arriti
dot të bindte shumë sh-
qiptarë të ndaheshin nga
dyqani, nga dhuna nga shëm-
tia, ligësia dhe kotësia e par-
tive të vjetra. Në një garë të
pandershme zgjedhore pasi u
masakrua, dhe u grabit në
mënyrë të organizuar Libra
u rendit partia e pestë në Sh-
qipëri, por padyshim e para,
si partia më e varfër, më e
drejtë dhe më e denjë",-kujton
Blushi. "Libra ishte në
opozitë me të gjitha partitë
dhe në zgjedhje ishte opozita
e vetme e qeverisë dhe e
opozitës. Libra është partia
e vetme në Shqipëri, që nuk
ka bërë asnjë dëm, nuk ka
bërë asnjë krim, nuk ka fu-
tur asnjeri në punë, nuk ka
hequr askënd nga puna dhe
nuk i ka marrë kujt asnjë
cent",-tha Blushi. Ai vijoi
duke thënë: "Mijëra sh-
qiptarë që e ngritën dhe e
votuan duhet të jenë sot kre-
narë se krijuan diçka që, nëse
nuk u dha dot gjë, të paktën

Partia Libra, pak ditë
më parë, në mbledhjen

e komisionit të Etikës, ven-
dosi përjashtimin e bash-
këthemelueses së kësaj par-
tie, Mimoza Hafizi. Sipas
këtij vendimi që është botu-
ar në faqen zyrtare të Par-
tisë LIBRA, rezulton se znj.
Mimoza Hafizi, anëtare e
"Bërthamës" ka kryer vep-
rime të cilat përbëjnë shkel-
je të rënda të Statutit duke
cenuar seriozisht funksion-
imin e organizatës politike
"Lista e Barabartë", krijuar
me vullnetin e lirë të të
gjithë anëtarëve të saj.
"Kështu, znj. Hafizi, më datë
08.01.2018, në rrugë paralele
dhe pa asnjë konsultim me
strukturat e tjera të Partisë
si dhe në mungesë të kuo-

Gjykata Administrative e Tiranës ka pranuar padinë
e kreut të Grupit Parlamentar demokrat Edmond

Spaho duke urdhëruar Kuvendin t'i paguajë rrogat e 9
muajve me një vlerë totale 764 mijë lekë. ReportTv ka
siguruar vendimin e Gjykatës Administrative ku Spa-
hos i është njohur e drejta për të përfituar këtë dëmsh-
përblim për periudhën 01.07.2014 deri në 01.01.2015 si dhe
për periudhën 01.02.2017 deri në 01.06.2017. Sipas vendim-
it gjithçka lidhet me vendimin politik të opozitës për të
bojkotuar parlamentin në periudhën korrik-dhjetor 2014
pas përplasjes së deputetit Gent Strazimiri me deputetin
Arben Ndoka si dhe për bojkotin e dytë në periudhën
shkurt 2017 bojkot i
lidhur me përplasjet poli-
tike për reformën zgjed-
hore. Fillimisht kreu i
Grupit Parlamentar
demokrat i ka dërguar
një shkresë Kuvendin ku
i ka kërkuar Kryetarit te
Kuvendit, trajtimin fi-
nanciar të deputetëve të
opozitës parlamentare
për periudhën e bojkotit,
me arsyetimin se munge-
sat nuk kanë qenë indi-
viduale për deputetet, por
si një vendim politik i
grupit parlamentar. Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit
të Republikës së Shqipërisë, i ka kthyer përgjigje Krye-
tarit te Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, se
kërkesa për trajtimin financiar të deputeteve të opozitës,
nuk mund të pranohet, pasi ndalesat në pagë dhe për-
fitimet e tjera financiare ndaj deputetëve të Grupit Par-
lamentar të Partisë Demokratike, janë bërë në përputhje
me ligjin nr. 8550, datë 18.11.1999 "Statusi i deputetit".
Sipas argumenteve të gjyqtarit Emiljano Ruli rezulton
se mungesa e deputetit Spaho në Kuvend në këtë peri-
udhë ka qenë konformom vendimit të grupit parlamen-
tar dhe nuk përbën shkak për ndalimin e pagës.

Darina Tanushi

nuk u mori asnjë gjë. Libra
ishte dhe mbeti e lirë nga çdo
borxh. Mua personalisht Li-
bra më ndihmoi t'i njihja më
mirë shqiptarët dhe pa dy-
shim dhe veten time". "Nuk
kam sot asnjë droje të them
se Libra më provoi diçka për
të cilën dyshoja. Shqiptarët
nuk e duan opozitën. Ata i
besojnë më shumë të
djeshmes se të nesërmes. E
vjetra i qetëson, e reja i shqetë-
son. Atë që ishte e çmojnë, atë

që vjen e nënçmojnë. Unë e
kuptoj këtë zakon, pavarë-
sisht se nuk e mirëkuptoj",-
tha Blushi, në mesazhin e tij
të dorëheqjes. Sipas tij, "sh-
qiptarët duan të jenë gjithnjë
më të fortët dhe jo më të
drejtët, duke menduar se çka
është e fortë është edhe e
drejtë dhe ç'ka është e drejtë
është gjithnjë e dobët". Ai sh-
toi se, zgjedhjet e fundit ish-
in një zhgënjim për të, kur
pa se si shumë qytete votuan

banditët dhe grabitësit duke
u krenuar me zgjedhjen e
tyre. "Nuk më ka habitur
kurrë aftësia e vendit tonë
për të prodhuar njerëz të ligj,
por nevoja për t'i mbrojtur
ata me vota më shqetëson. E
keqja që mbrohet nga populli
me vota kthehet në mënyrë
jetese dhe bëhet edhe më e
keqe duke u kthyer në
normë",-u shpreh dje, Blushi,
duke dhënë edhe lajmin e
tërheqjes nga politika.

rumit të nevojshëm (1/3 e
Bërthamës) parashikuar në
nenin 11/4 të Statutit Libra,
ka thirrur mbledhjen e
Bërthamës. Kjo për shkak se
kërkesa për mbledhje Bërtha-
me rezulton të jetë firmosur
dhe nënshkruar nga perso-
na, të cilët në këtë datë nuk
kanë qenë anëtarë të Bërtha-

mës Libra pasi ishin dorëhe-
qur me vullnetin e tyre të
lirë e të pa vesuar nga të qen-
it anëtarë Bërthame. Për
rrjedhojë kërkesa e tyre ësh-
të e pa mbështetur në vësht-
rim të normave statutore në
fuqi (11/4)", shkruhet ndër të
tjera në vendimin e LIBRA-
s. "Përfundimisht, komisio-
ni i Etikës pasi mori në
shqyr-tim dhe verifikoi doku-
mentacionin që provon sh-
keljet e renda statutore dhe
penale të kryera nga znj.
Hafizi, pasi diskutoi gjerë-
sisht vendosi jo vetëm për-
jashtimin e Hafizit nga
anëtarësia e strukturës së
"Bërthamës", por edhe si
anëtarë e subjektit politik
Libra, për shkelje të rënda
dhe të përsëritura"

Gjatë një seance
parlamentare

Ben Blushi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË
SHOQËRIA PËRMBARIMORE  "EXECUTORES  LITIUM" (EXC LIT)  sh.p.k

Shoqëria Përmbarimore “Executores Litium “ sh.p.k
do të zhvillojë ankandin e pare për pasurinë e paluajtshme  :

Njësi me nr. Pasurie 6/121-N12, vol 22, fq.28, e regjistruar në ZVRPP Tiranë ZK 8160, me
sipërfaqe 37 m2, në pronësi të Albert Sokol Elezi
Cmimi me të cilin do të filloje ankandi është në vlerën 29,600 Euro
Ankandi do të zhvillohet në datë 29.01.2018 ora 16:00, në zyrën përmbarimore “Executores
Litium” sh.p.k, me adresë Blv “Zhan Dark”, Kulla 1 Teknoprojekt, shk 1, kati 4, ap 10,
Tirane.



E diel 21 Janar  2018 -  5POLITIKE

Kreu i PD në Vaun e Dejës: Rama rrit taksat dhe çmimet për njerëzit e zakonshëm, por ua heq hoteleve me 5 yje

Basha: Më 27 janar të marrim fatin në dorë
"Në asnjë vend të Europës nuk ka një kryeministër sharlatan"

Kryetarja e LSI, Moni
ka Kryemadhi rep-

likoi dje, me ndërko-
mbëtarët në një takim që
pati pasdite me anëtarë të
LSI-së në njësinë nr.5, në
Tiranë. Pa përmendur
emra konkretë, Kryema-
dhi u shpreh se shqip-
tarët janë një popull që i
zgjidhin vetë punët e sh-
tëpisë së tyre dhe nuk i
lënë jabanxhinjtë t'i bëjnë
ato. Ky reagim vjen pas
përgjigjes së ambasadorit
të SHBA-së Donald Lu
lidhur me kërkesën e
opozitës për ndryshimet
kushtetuese, për të cilën
tha se Kushtetuta e ligji
janë të qarta dhe se ai be-
son OPDAT e Euralius.
"Shqiptarët janë populli
më i vjetër në Ballkan, një
popull me shpirt e zemër
të madhe, që presim e res-
pektojmë miqtë. Por jemi
dhe një popull që punët
në shtëpitë tona i zgji-
dhim vetë dhe nuk i lëmë
jabanxhinjtë të na i bëjnë.
Ndaj data 27 janar është

Kryetarja e LSI në Tiranë e Elbasan: Bashkohuni më 27 janar

Kryemadhi replika me Lu: S'lëmë
jabanxhinjtë të na zgjidhin punët

shumë e rëndësishme për të
gjithë shqiptarët, për të
treguar që vetëm me një
frymë e rrëzojmë Edi Ra-
mën. Sepse Rama është
kryeministri i asaj mazho-
rance që ka ardhur me

paratë e drogës, por nuk
mund të jetë i shqiptarëve",-
deklaroi dje, Kryemadhi.
"Rama të ketë kujdes dhe të
gjithë ata që fshihen pas
hijes dhe figurës së tij. Sh-
qipërinë nuk e kanë zh-

dukur me qindra vite
pushtuesit, nuk mund ta
bëjë një sekt, një dasha-
keqës i shqiptarëve",-tha
ajo. Sipas saj, në vend po
instalohet një strukturë
kriminale, ndaj dhe
protesta e opozitës do të
jetë një zile apo thirrje që
del nga shpirti i sh-
qiptarëve për të thënë që
ekzistojnë. Ndërkohë, ajo
ishte edhe në Elbasan, ku
falënderoi Ramën për sig-
urimin e ilaçit të kancer-
it, por tha se kjo duhet të
bëhet për të gjithë ata që
vuajnë. "Do të dëshiroja
që gjesti i kryeministrit
me mësuesen nga Rrësh-
eni të mos ishte teatër",
tha ajo. Kryemadhi tha
për protestën se ajo u
bëri thirrje elbasanllinjve
të harrojnë bindjet poli-
tike më 27 janar.

Kryetari i Partisë
Demokratike, Lul
zim Basha, bëri

përgjegjëse qeverinë për
varfërinë dhe humbjen e
shpresës te shumica e sh-
qiptarëve, të cilët nuk kanë
më mundësi për të paguar
faturat e shtrenjta dhe tak-
sat e rritura. Në aktivin e
Vaut të Dejës Basha tha se
50 biznese mbyllen çdo ditë,
300 mijë shqiptarë ushqehen
vetëm 1 herë në ditë, ndërsa
100 mijë të rinj janë larguar
nga Shqipëria në 4 vjet.
"Çfarë është kjo gjendje,
çfarë është ky vend ku nga
çiftet e reja e deri tek pen-
sionistët, i ka kapluar i njëj-
ti mjerim ekonomik?! Prob-
lemi vjen nga ata që kemi në
krye, nga një aleancë
hajdutësh dhe kriminelësh,
që mendojnë vetëm për vet-
en e tyre. Shqiptarët bëjnë
përpara në Europë, sepse në
asnjë vend të Europës nuk
ka një kryeministër sharla-
tan dhe të lidhur me
kriminelët siç është Edi
Rama dhe banda e tij në
pushtet,"- tha kryetari i Par-
tisë Demokratike.  Në Vaun

e Dejës, zonën që furnizon
me energji Shqipërinë,
Basha vizitoi shtëpinë e të
moshuarit Jak Vjerdha, që
prej disa ditësh jeton në er-
rësirë me bashkëshorten,
sepse nuk ka para për
faturën e dritave.  Ata
treguan se pjesa me e mad-
he e pensionit të të dyve, 13
mijë lekë, shkon për ilaçe. "U
ka ardhur një faturë 5 mil-
ionë borxh"-tha vajza e sh-
tëpisë, ndërsa Basha vuri në
dukje se "fatura 5 milionë
është për një shtëpi të varfër
që ka një sobë me dru". Kreu
i opozitës tha se qeveria po
përdor dy standarde për sh-

qiptarët, për shumicën tak-
sa dhe fatura më të larta për
të paguar, ndërsa për pak-
icën zero taksa. "Duhet të
ngrihemi të gjithë të shpë-
tojmë vendin e njëri-tjetrin
nga kjo situatë. Sepse tak-
sat janë rritur. Çmimi i en-
ergjisë është rritur. Çmimi i

ujit do të rritet prapë. Për të
varfrit nuk ka asnjë shpresë
me këtë qeveri. Ndërkohë,
po u heq taksat hoteleve me
5 yje. Hotelet me 5 yje nuk
paguajnë taksa, ju paguani
ose përndryshe jua heqin
dritat. Kjo është padrejtësi.
Të bashkohemi të gjithë ta
ndryshojmë, s'kemi rrugë
tjetër,"- tha Basha. Në ak-
tivin e Vau të Dejës kreu i
opozitës vuri në dukje se
protesta e 27 janarit është
për të thënë me zë të fortë se
shqiptarët nuk pranojnë një
qeveri, që nuk e ka fatin të
lidhur me fatin e tyre.  "As
nuk kanë asnjë ndjeshmëri.
Prekin, shohin, ndjejnë që
populli është në mjerim, por
nuk ua ndjen për popullin"-
u shpreh Kryetari i Partisë
Demokratike.

Bylykbashi: Vendimet pa kuorum në
Kuvend, shqetësim i së nesërmes

Gjykata Kushtetuese ka shfuqizuar disa nene të ligjit
për Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe atij të gjyqë-

sorit. Por është edhe një numër vendimesh, jo përfundimtare
të kësaj gjykate, që me shumicë votash vlerëson antikush-
tetutshmëri në ligjet e reformës në drejtësi, që sot janë në
fuqi dhe zbatim nga organet e drejtësisë, kjo vetëm sepse
Gjykata Kushtetuese operon me dy anëtarë më pak se parash-
ikohet në ligj. Është ky efekti i shfuqizimit të neneve të de-
maskuara si antikushtetuese nga gjykata, të ligjit për Këshil-
lin e Lartë të Prokurorisë dhe atë të Gjyqësorit, sipas nënkry-
etarit të reformës në drejtësi Oerd Bylykbashi. 84 vota në
parlamentin shqiptar, prej qershorit 2017 do të thotë konsen-
sus mes palëve. Kjo do të kërkohet nga politika, thekson
Bylykbashi në një intervistë për ABC News, kur Këshilli i
Legjislacionit të ndërhyjë në ligj për të rregulluar ngërçin që
i sjell shfuqizimi i neneve, Këshillit të Lartë të Prokurorisë. "

Kryetarja e LSI,
Monika Kryemadhi

Kryetari i PD-së, Lulzim
Basha dje në Vaun e Dejës

SHPALLJE ANKANDI

Shoqëria përmbarimore gjyqësore private “ARB” Sh.p.k., zhvillon
Ankandin e Dytë për shitjen e pasurisë së paluajtshme Apartament,
me sipërfaqe 98.39 m2 (nëntëdhjetë e tetë pikë tridhjetë e nënët
metra katrorë), e regjistruar në Zonën Kadastrale Nr. 8603, Regjistruar
në Regjistrin Hipotekor Nr. 322, datë 19.11.2004, Numri i Pasurisë
26/121+2-7,  Vol. 17, Faqe. 243, me adresë: Lagjja  “28 Nëntori”,
Vlorë, në pronësi të Edlira Aliaj, për kredinë e marrë pranë Bankës
NBG Albania Sh.a. Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi i dytë
është 25,600.00 (njëzet e pesë mijë e gjashtëqind) Euro. Ankandi
do të zhvillohet datë 14.02.2018, ora 16:00, në adresën: Qendra e
Zhvillimit të Ankandeve Publike Përmbarimore (“QZHAPP”), me
adresë në: Rruga “Nikolla Jorga”, Ndërtesa Nr. 9, Kati 2, pranë Dhomës
Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë, Tiranë. Secili ofertues
duhet të depozitojë si garanci në l logarinë e ARB  me IBAN
AL21901110510027173510016018 në EURO pranë Bankës NBG
Albania shumën prej 10 % (dhjetë përqind) të çmimit fillestar. Për
informacion të mëtejshëm  kontaktoni  me shoqërinë përmbarimore
gjyqësore private “ARB” Sh.p.k., me adresë: Rruga “Fatmir Haxhiu”,
Pall.: 21, Shk.: 3, Ap.: 3, Tiranë; tel: 042 252888; ose në adresën e
email-it: info@arb.al

SHPALLJE ANKANDI

Shoqëria përmbarimore gjyqësore private “ARB” Sh.p.k., zhvillon
Ankandin e Dytë për shitjen e pasurisë së paluajtshme Apartament,
me sipërfaqe 59.5 m2 (pesëdhjetë e nëntë pikë pesë metra
katrorë) e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr 2291, Pasuria me Nr.
306/68+1-18, vol. 21, Fq. 245, me adresë në: Kryemëdhenj, Kavajë,
në pronësi të Edmond Zyberi, për kredinë e marrë pranë Bankës
NBG Albania Sh.a. Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi i dytë
është 15,360.00 (pesëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë)
Euro. Ankandi do të zhvillohet datë 14.02.2018, ora 17:00, në
adresën: Qendra e Zhvillimit të Ankandeve Publike
Përmbarimore (“QZHAPP”), me adresë në: Rruga “Nikolla Jorga”,
Ndërtesa Nr. 9, Kati 2, pranë Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve
Gjyqësorë Privatë, Tiranë. Secili ofertues duhet të depozitojë si
garanci në l logarinë e ARB  me IBAN
AL21901110510027173510016018 në EURO pranë Bankës NBG
Albania shumën prej 10 % (dhjetë përqind) të çmimit fillestar. Për
informacion të mëtejshëm  kontaktoni  me shoqërinë përmbarimore
gjyqësore private “ARB” Sh.p.k., me adresë: Rruga “Fatmir Haxhiu”,
Pall.: 21, Shk.: 3, Ap.: 3, Tiranë; tel: 042 252888; ose në adresën
e email-it: info@arb.al

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

Pasuria e paluajtshme nr. 7/244-N59, “Dyqan nr. 28”, ndodhur në zonën
kadastrale 8220, volum 19, faqe 19, regjistruar në Regjistrin Hipotekor nr. 1286
dt. 08.11.2010, me sipërfaqje 84 m2, në katin e parë Godinë Polifunksionale 3,
8 dhe 9 kat, me 2 kate parkim nëntokë, në pronësi të ARDIAN Ndre KIRI, me
adresë: Rruga e Kavajës”, Tiranë .
ÇMIMI 56.448 EURO . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 15.02.2018 .

CEL. 0684026666 ; 0693262866 .
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TRAFIKU I DROGES
HETIMET

Gjykata e Krimeve të Rënda jep të njëjtën masë dhe për 24-vjeçarin Armelind Tufa

Trafiku i drogës, "Arrest me burg"
në mungesë ish-shefit të Rrugores
Ish-efektivi i policisë Julian Balliu u denoncua

për pazare kokaine për larjen e borxhit
DENONCIMI
Pak ditë më parë, emisioni
"Fiks Fare" denoncoi rastin
e një 40-vjeçari nga
Poliçani, i cili kishte
probleme pronësie me
oficerin e policisë, Julian
Balliu, shef sektori për
Sigurinë Rrugore në Shko-
dër dhe i komanduar në
Tiranë. Denoncuesi tha se
i ka paguar 30 mijë euro
familjes së oficerit për një
truall dhe nxjerrjen e lejes
për ndërtimin e një karbu-
ranti në fshatin Mbrakull.

DELVINË
Një 40-vjeçar nga Delvina është arrestuar nga policia e
Sarandës, pasi i është gjetur një sasi kokaine. Bëhet
fjalë për shtetasin V. Çuçuri, të cilit gjatë kontrollit i janë
gjetur dhe sekuestruar 5 doza lëndë narkotike të llojit
kokainë. Pas arrestimit, Çuçuri po merret në pyetje për
të zbardhur pjesëtarët e tjerë të grupit, ndërsa hetimet
vijojnë nga Drejtoria e Policisë në Vlorë.



TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Gjykata e Krimeve të
Rënda ka vendosur
masën e sigurisë

"Arrest me burg" në mung-
esë ndaj ish-efektivit të poli-
cisë Rrugore, Julian Balliu,
i cili u filmua teksa bënte
pazare droge për të këmby-
er 200 gr kokainë për larjen
e një borxhi. Balliu dysho-
het të jetë pjesë e një grupi
të strukturuar kriminal dhe
për trafik ndërkombëtar
droge. Gjithashtu, Krimet e
Rënda pranuan kërkesën e
prokurorisë për të vendosur
të njëjtën masë dhe për të
njëjtat dyshime edhe për 24-
vjeçarin Armelind Tufa, që
siç thonë burimet është dja-
li i një zyrtari policie.
Ndërkohë, masa janë dhënë
edhe për disa persona nga
jugu i vendit që dyshohen si
pjesë e një rrjeti trafi-
kantësh, të cilët një vit më
parë në bashkëpunim me
njëri-tjetrin trafikuan drejt
Italisë ngarkesën prej 2.5
tonë kanabis. Sipas Top
Channel, për këtë janë shpal-
lur më herët edhe 11 masa të
tjera, mes tyre edhe për një
ish-zyrtarin e policisë së Fi-

erit, Festim Lelaj si edhe dy
oficerë të policisë kufitare në
Durrës dhe doganierë.
Ngarkesa u bllokua në
Ankona, dhe hetimet po zh-
villohen nga një ekip i për-
bashkët prokurorësh. Siç re-
zulton nga veprimet heti-
more, dyshohet se janë përf-
shirë në këtë rrjet edhe
agjentë doganierë të tjerë
dhe oficerë policie kufitare.
Provat tregojnë se kamioni
fillimisht ka kaluar për t'u
skanuar në datën nëntë jan-
ar dhe pas kontrollit është
kthyer pas ku edhe i është
ndërruar rimorkio në të
cilët ndodhej ngarkesa e

hashashit. Emri i ish-zyr-
tarit të policisë Julian Bal-
liu u denoncua gjatë javës
në emisionin investigativ
"Fiks Fare". Ai shfaqet duke
bërë tregti me një qytetar, të
cilit i ofron 200 gr kokainë për
të mbyllur një borxh të her-
shëm me të. Ndërkohë, në
kërkim për çështje droge vi-
jojnë të jenë edhe ish-drejtori
i Vlorës, ish-shefi i kufirit
Dhërmi dhe ish-shefi kundër
krimit të organizuar. Me-
gjithëse ndaj tyre janë vendo-
sur masa arresti në mungesë,
emri i asnjërit prej tyre nuk
është publikuar ende në
faqen e Interpol Tiranës

Pika kufitare e Kapshticës
ku u sekuestrua heroina

Details
Requisition                                                                 ID 2862
Office Country Albania
Office City                                                                Tirana
Division Banking
Dept. / Bus. Group Central and South Eastern Europe
Business Unit Tirana (Albania)
Contract Type Short Term
Contract Length                                                       12 months
Posting end date                                                      29 January 2018

Purpose of Job

The Analyst contributes to all phases of the project cycle, including project origination, structuring,
execution, implementation and monitoring.

This position takes responsibility for the tasks assigned to him/her by the operation leader, more senior
members of the project team, or more senior bankers, which may include undertaking comprehensive
due diligence, including financial, market, integrity and EBRD policy compliance, as well as effective
post-signing implementation and monitoring.

The Analyst carries out these tasks as part of a project team under the guidance of the operation
leader or under the supervision/guidance of more senior bankers.

Qualifications & Skills / Experience & Knowledge

Qualifications and Skills:·
 Bachelor’s degree. Master’s degree preferred or equivalent experience in the areas of expertise.
 Professional qualification such as ACA, CFA, ACCA, or CIMA desirable.
 Quantitative/numerical skills are critical with the ability to interpret financial information and to

design and use financial models.
 Credit analysis skills, with the ability to interpret accounts, understanding local and international

accounting principles and practice of credit analysis.
 Computer literacy, conversant with Microsoft Office and spread sheet packages including financial

analysis and modelling modules.
 Good understanding of relevant systems and processes.
 Ability to work effectively as a team member and to deadlines and under time pressure.
 Good written and oral communication skills in English.
 Good written and oral communication skills in Albanian.

Experience & Knowledge:
 Relevant financial industry experience from an investment or commercial bank, private equity firm,

asset management firm, or auditing/financial consulting firm operating to international standards.
 Exposure to industry/country experience.

To apply for this position, please go to https://jobs.ebrd.com/ requisition reference: 12862

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje e suportit vjetor të produktit
“McAfee Endpoint Protection Advanced Suite” – 450 licenca dhe “ McAfee Complete Data
Protection” – 80 licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit” McAfee Endpoint
Protection Advanced Suite” ‘‘

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,798,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të
Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411(ext.
4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim.
Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme
prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:
Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje e suportit vjetor të produktit
“McAfee Endpoint Protection Advanced Suite” – 450 licenca dhe “ McAfee Complete Data
Protection” – 80 licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit” McAfee Endpoint
Protection Advanced Suite” “

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 21 Shkurt  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.



E diel 21 Janar  2018 -  7AKTUALITET

Ngjarja në Kapshticë, nis hetimi dhe për stafin e linjës së autobusëve Korçë-Greqi

Heroinë në autobus, pezullohet
shefi i kufirit, Edmond Çela

Trafiku i drogës, pezullohen dhe 5 efektivë

POLICËT E PEZULLUAR NGA DETYRA

1.Edmond Çela, me detyrë shef i hetimit të Krimit në DVKM, Korçë

2.S.P., me detyrë përgjegjës turni në PKK Kapshticë

3.B.S., me detyrë trup shërbimi në PKK Kapshticë

4.D.N., me detyrë trup shërbimi në PKK Kapshticë

5.M.M, me detyrë trup shërbimi në PKK Kapshticë

6.K.A., me detyrë trup shërbimi në Sektorin e Hetimit

në DVKM-Korçë

SHKURT

SARANDË
Policia e Sarandës ka
sekuestruar mëngjesin e
djeshëm në Qafë-Botë 9.7
kg kanabis, ndërsa ka
arrestuar 30-vjeçarin
Leonsi Imera, banues në
fshatin Hormovë të
Tepelenës. I riu u kap,
pasi gjatë kontrollit të
ushtruar në automjetin e
tij tip "Ford" me targa AA
608 FD u konstatua se në
serbator kishte ndërhyrje
ku në brendësi të tij u
gjetën 9 pako me peshë
9.7 kg lëndë narkotike.
Mësohet se droga kishte
si destinacion Greqinë.

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË

Një ditë pas sekues
trimit të një sasie
prej 2 kg heroinë në

një autobus të linjës Korçë-
Selanik janë pezulluar nga
detyra 6 efektivë të Drej-
torisë së Kufirit dhe Migra-
cionit në Korçë, përfshirë
dhe shefin e hetimit në këtë
drejtori, Edmond Çela.
Burime nga policia dje bënë
me dije se linja ishte në
pronësi të vjehrrit të Çelës
dhe dyshimet janë se ai
mund të ketë favorizuar kal-
imin e lëndës narkotike
drejt Greqisë. Dyshimet u
shtuan pasi nga kontrolli i
Policisë Kufitare në Kapsh-
ticë, nuk u gjet asgjë.
Ndërkaq, pesë efektivët e
tjerë u pezulluan, pasi dys-
hohet se nuk kanë ndjekur
procedurat standarde të
kontrollit në kufi për auto-
busin. "Siç është informuar
më parë, me datën 19.01.2017,
në doganën e kufirit të sh-
tetit grek në Kapshticë ësh-
të kapur një sasi prej 2 kg e
dyshuar si lëndë narkotike
e llojit Heroinë. Për sqa-
rimin e rrethanave të këtij
rasti Drejtori i Drejtorisë
Vendore të Kufirit dhe Mi-
gracionit Korçë ka pezullu-
ar përkohësisht nga detyra
6 punonjës policie, ndërmjet
tyre edhe E.Ç., shef i Hetim-
it të Krimit në DVKM, Korçë.
Pezullimi nga detyra i
punonjësve: E.Ç., me detyrë
shef i hetimit të Krimit në
DVKM, Korçë; S.P., me detyrë
përgjegjës turni në PKK-
Kapshticë; B.S.; D.N.; M.M.;
të tre trup shërbimi në PKK
Kapshticë dhe K.A., me
detyrë trup shërbimi në Sek-
torin e Hetimit në DVKM-
Korçë. Kjo procedurë u bë në
bashkëpunim me SHÇBA
dhe Drejtorinë e Stan-

I gjenden në makinë
7 kg kokainë me
vlerë 1 mln euro,

arrestohet shqiptari
ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Policia Rrugore e
Modenës në Itali dje sekues-
troi 7 kg heroinë të pastër
me vlerë mbi 1 milionë euro.
Në lidhje me drogën e
sekuestruar u arrestua në
flagrancë një 34-vjeçar sh-
qiptar, rezident në Trevizo.
Ai u ndalua teksa po udhë-
tonte drejt Bolonjës me
makinë. Shqiptari, emri i të
cilit nuk bëhet i ditur beso-
het se kishte vetëm rolin e
transportuesit të kokainës.
Gjurmimi nisi kur u identi-
fikua se makina kishte gjo-
ba të papaguara. Gjatë kon-
trollit, policët konstatuan
se tapetet e makinës kishin
një shtresë të dyfishtë. Ner-
vozizmi i drejtuesit të mjetit
bëri që polica të dyshojë. Për
zbulimin e lëndës narkotike
u përdor edhe një sondë me
kamera. Kontrolli zbuloi 7
pako me lëndë narkotike.
Ato ishin ambalazhuar
dhe mbanin të stampuar
një peshk të kuq. Një shen-
jë që mund të ndihmojë
hetuesit për të identifikuar
origjinën e drogës.

Kryeprokurorja Marku
ndërpret komandimet

e prokurorëve
TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Kryeprokurorja
e përkohshme Arta Marku
ka firmosur dje për ndër-
prerjen e komandimeve të
prokurorëve, ku këtyre të
fundit u duhet të ndërpres-
in punën. Mësohet se
prokurorët do të kthehen
pranë prokurorive ku janë
të emëruar. Ndërkohë,
raportohet se ata po bëjnë
dorëzimin e dosjeve. Gjith-
ashtu, bëhet me dije se mes
prokurorëve që lëvizin ka
edhe nga Krimet e Rënda,
Vlora, apo Durrësi. Arta
Marku deri më tani ka
ndërprerë komandimet
për 6 drejtues, ndërsa në të
gjithë vendin janë rreth 30
prokurorë të komanduar.
Kujtojmë se lëvizjet që ka
bërë së fundmi kryepro-
kurorja kanë shkaktuar
debate të mëdha në
prokurori, por edhe në ka-
mpet politike. I tillë ishte
edhe shkarkimi i Rovena
Gashit nga posti i Drej-
toreshës së Marrëdhënieve
Juridiksionale me Jashtë
në Prokurorinë e Për-
gjithshme, apo dhe bash-
këshortit të saj nga
prokuroria e Elbasanit.

Burri vdes në spital,
gruaja akuza mjekëve për
mjekim të pakujdesshëm

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË - Një 66-vjeçar nga
Vlora ka ndërruar jetë dy
ditë më parë në reanima-
cionin e spitalit të Vlorës,
për arsye ende të panjohu-
ra, ndërsa bashkëshortja e
tij bën përgjegjës mjekët e
spitalit për mjekim të pa-
kujdesshëm. Ajo ka denon-
cuar rastin në polici dhe
çështja po hetohet për të
zbardhur të vërtetën. Poli-
cia e qytetit bregdetar bën
me dije se ka sekuestruar
kartelën mjekësore të sh-
tetasit V.C., ndërsa trupi i
tij është dërguar në Insti-
tutin e Mjekësisë ligjore
Tiranë, për kryerjen e ek-
spertizës mjeko-ligjore
dhe përcaktimin e sh-
kakut të vdekjes.

Rrahu vëllain, i
gjendet dhe kanabis,
prangoset 32-vjeçari

LUSHNJELUSHNJELUSHNJELUSHNJELUSHNJE - Ushtroi dhunë
fizike dhe psikologjike ndaj
vëllait, arrestohet në fla-
grancë 32-vjeçari Besmir
Lika. Burime zyrtare bënë
me dije se Lika akuzohet se
për motive të dobëta është
konfliktuar dhe ka ushtru-
ar dhunë ndaj vëllait të tij,
shtetasit T.L. Gjatë kontrol-
lit të ushtruar nga punon-
jësit e policisë në banesë të
riut u gjetën dhe u sekues-
truan në cilësinë e provës
materiale dy qese me lëndë
narkotike të dyshuara si
kanabis sativa me peshë
rreth 413 gr. Materialet në
ngarkim të 32-vjeçarit i kalu-
an për hetime të mëtejshme
prokurorisë së Lushnjes
për veprat penale: "Prodhi-
mi dhe shitja e narkotikëve"
dhe "Dhunë në familje".

dardeve Profesionale, për të
parë nëse ka ose jo implikim
të punonjësve të policisë në
lidhje me këtë rast të
trafikut ndërkombëtar të
lëndëve narkotike",-thuhet

në njofti-min zyrtar të poli-
cisë. Ndërkaq, pas sh-
karkimit të 6 punonjësve të
policisë, është vënë në hetim
dhe i gjithë stafi i ko-
mpanisë së autobusit ku u
gjet droga, me destinacion
Greqinë. Nisja e hetimit ka
ardhur pas dyshimeve të for-
ta të policisë për përfshirjen
e personave të tjerë në rrje-
tin ndërkombëtar të
trafikut të drogës.
DROGADROGADROGADROGADROGA

Mëngjesin e së premtes,
në pikën kufitare të Kapsh-
ticës, në autobusin me tar-
ga AA 390 NY u gjet dhe u
sekuestrua një sasi prej 2 kg
heroinë. Në momentin që au-
tobusi ka kaluar në këtë
pikë kufitare, policia sh-
qiptare edhe pse ka pasur
dyshime se në automjet
mund të fshihej drogë, nuk
ka qenë në gjendje të zbulojë

vendin se ku fshihej. Edhe
pse policia shqiptare nuk ka
dhënë asnjë informacion
zyrtar për rastin, dyshohet
se autobusi ka kaluar pro-
cesin e skanimit nga pala
jonë dhe nuk është konstat-
uar drogë. Ishin autoritetet
greke që zbuluan lëndën
narkotike pas dy orë
kërkimesh. Ajo ishte ambal-
azhuar në disa pako dhe ish-
te fshehur në tualetin e au-
tobusit që udhëtonte drejt
Selanikut, ndërkohë që shof-
eri i tij u arrestua në fla-
grancë. Për rastin nisi një
hetim edhe nga Prokuroria
e Krimeve të Rënda në Sh-
qipëri, ndërsa Shërbimi i
Çështjeve të Brendshme dhe
Ankesave (SHÇBA) në Min-
istrinë e Brendshme, nisi
verifikimet pasi u mësua se
autobusi kishte lidhje me
shefin e kufirit të Korçës.

Edmond Çela, shef i Hetimit
të Krimit në DVKM, Korçë

NJOFTIM

Marketing & Distribution, Km. 10, Autostrada Tiranë - Durrës

"Marketing & Distribution",
distributori i autorizuar
për Shqipërinë i markave
të kompanisë
ndërkombëtare "Imperial
Tobacco Group", njofton
se cmimet e produkteve
të tregtuara prej saj do të
ndryshojnë si në listën
më poshtë:

MARKA 

Cmimi deri me date Cmimi nga data 
21.01.2018 22.01.2018 

(TVSH e perfshire) (TVSH e 
perfshire) 

Davidoff Shape Black 240 leke/pakete 240 leke/pakete 
Davidoff Shape White 240 leke/pakete 240 leke/pakete 
Imperial Classic Slims 19’ 170 leke/pakete 180 leke/pakete 
Imperial Classic Red 19’ 180 leke/pakete 190 leke/pakete 
Maxim Slims 19’ 190 leke/pakete 200 leke/pakete 
West Red 19’ 180 leke/pakete 190 leke/pakete 
West Silver 19’ 180 leke/pakete 190 leke/pakete 
West Plus Black  170 leke/pakete 170 leke/pakete 
West Plus White 170 leke/pakete 170 leke/pakete 
West White Slims 19’ 180 leke/pakete 180 leke/pakete 

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :

“Apartament” me sip 123.1 m2 e rregjistruar ne rregjistrin hipotekore me nr 183 , date 02.10.2013 ,
me vol 6 , faqe 132 , me nr pasurie 19/30+1-51, ne ZK 8597, me adrese Rruga e Pazarit , Kati i 8
Shkoder .
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në
vleren 2,240,000 ( Dymilione e dyqind e katerdhjete mije ) leke .
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date 29.01.2018 ora 16.16 ne Zyren e permbaruesit
gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore
Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci
ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie 41064051, ose  ne Tirana Bank me nr IBAN  AL74 2065
1017 0000 60
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2 Berat 2500 Ullishtre 496,899.80
3 Berat 2700 Are 451,246.94
4 Berat 5250 Ullishte 268,903.83
5 Berat 94750 Vresht 18,916,709.98
6 Berat 3100 Are 642,097.59
7 Berat 236500 Pemtore 48,950,117.61
8 Berat 3500 Are 675,000.02
9 Berat 2600 Are 426,834.51
10 Berat 3000 Are 587,745.72
11 Berat 10150 Are 2,077,278.23
12 Berat 9750 Ullishte 2,041,477.78
13 Berat 6200 Are 1,259,954.17
14 Berat 71400 Ullishte 14,370,653.97
15 Berat 35800 Pemtore 7,232,434.87
16 Berat 2550 Ullishte 6,301,659.88
17 Berat 4000 Are 1,104,871.42
18 Berat 5100 Are 977,848.38
19 Berat 8400 Are 1,688,629.00
20 Berat 2000 Are 224,662.74
21 Berat 5300 Pemtore 1,082,659.30
22 Berat 17500 Ullishte 3,701,400.94
23 Berat 4150 Are 115,429.71
24 Berat 24500 Pemtore 5,056,762.48
25 Berat 3500 Are 757,025.74
26 Berat 9000 Are 1,926,172.00
27 Berat 7000 Are 1,400,050.66
28 Berat 2100 Are 476,098.74
29 Berat 2100 Are 409,630.54
30 Berat 3000 Are 884,413.62
31 Berat 6200 Pemtore 1,306,101.83
32 Berat 4000 Are 739,231.22
33 Berat 3600 Ullishte 717,430.78
34 Berat 4000 Pemtore 812,054.35
35 Berat 12700 Pemtore 2,610,846.12
36 Berat 2900 Pemtore 558,261.48
37 Berat 2750 Pemtore 559,197.05
38 Berat 33000 Pemtore 6,815,339.84
39 Berat 2650 Are 545,104.60
40 Berat 2450 Are 503,705.97
41 Berat 4050 Are 893,028.12
42 Berat 3000 Are 655,477.98
43 Berat 14850 Ullishte 2,356,223.50
44 Berat 21700 Ullishte 3,871,384.67
45 Berat 2900 Ullishte 140,525.84
46 Berat 2300 Are 459,013.68
47 Berat 59050 Are 17,206,234.44
48 Berat 6400 Ullishte 1,273,556.61
49 Berat 2000 Are 429,296.61
50 Berat 10200 Ullishte 2,043,376.96
51 Berat 23750 Ullishte 6,088,638.70
52 Berat 2400 Are 426,499.70
53 Berat 12500 Pemtore 2,650,723.78
54 Berat 3000 Are 609,234.89
55 Berat 30600 Ullishte 6,135,710.17
56 Berat 5700 1,134,856.92
57 Berat 4800 989,123.41
58 Berat 2500 362,045.91

59 Berat 2800 539,896.34
60 Berat 5250 866,667.64
61 Berat 2000 488,262.40
62 Berat 73850 15,123,803.50
63 Berat 2000 371,731.90
64 Berat 3000 585,279.25
65 Berat 2150 439,017.48
66 Berat 3600 659,974.66
67 Berat 2000 Ullishte 384,578.26
68 Berat 5350 Ullishte 255,689.08
69 Berat 3000 624,703.23
70 Berat 9150 Are 2,193,639.87
71 Berat 2272 Are 512,368.00
72 Berat 3750 Ullishte 749,621.64
73 Berat 2500 Are 357,406.02
74 Berat 2000 Are 187,959.66
75 Berat 3500 Are 513,832.89
76 Berat 6000 Are 1,175,530.91
77 Berat 8750 Are 763,915.25
78 Berat 2150 Are 484,217.80
79 Berat 2000 Are 396,679.91
80 Berat 5500 Are 1,003,329.97
81 Berat 3500 Are 594,545.62
82 Berat 2600 Are 1,201,215.96
83 Berat 3100 Are 1,661,210.91
84 Berat 4000 Are 2,075,686.77
85 Berat 2400 Are 496,997.85
86 Berat 5000 Are 1,012,030.36
87 Berat 3500 Are 690,308.43
88 Berat 2800 Are 610,825.15
89 Berat 2800 are 397,853.97
90 Berat 2900 Are 586,048.95
91 Berat 4000 Are 844,313.28
92 Berat 3750 Are 869,027.96
93 Berat 3500 Are 766,345.18
94 Berat 3400 Are 754,803.25
95 Berat 5550 Are 1,032,058.42
96 Berat 20650 Are 4,251,272.43
97 Berat 2000 are 329,320.41
98 Berat 2300 Are 472,005.06
99 Berat 3000 Are 561,362.59
100 Berat 4200 Are 1,363,261.74
101 Berat 2000 Are 406,073.06
102 Berat 6500 are 1,226,623.32
103 Berat 2750 Are 793,815.06
104 Berat 3800 Are 758,778.83
105 Berat 5700 Ullishte 937,448.66
106 Berat 4200 Are 552,565.65
107 Berat 3770 Are 744,803.52
108 Berat 2600 Are 515,505.06
109 Berat 4950 Are 869,438.82
110 Berat 3050 Are 507,456.98
111 Berat 5550 Are 1,073,602.01
112 Berat 11700 Are 3,747,887.75
113 Berat 2100 Are 381,711.37
114 Berat 2700 Are 760,808.58
115 Berat 7500 Ullishte 1,824,663.84

116 Berat 3500 Ullishte 693,309.28
117 Berat 3500 Are 801,526.27
118 Berat 2750 Are 683,360.86
119 Berat 2250 Are 487,020.89
120 Berat 2250 Are 483,459.33
121 Berat 2650 Are 523,110.78
122 Berat 10550 Ullishte 2,108,165.58
123 Berat 51350 Are 12,920,154.89
124 Berat 8200 Are 402,067.32
125 Berat 3000 Are 580,818.17
126 Berat 2200 Are 451,538.36
127 Berat 4000 Ullishte 658,910.57
128 Berat 5400 Are 1,044,015.79
129 Berat 8500 Ullishte 1,641,401.79
130 Berat 6000 ullishte 2,541,752.33
131 Berat 2400 Are 542,393.95
132 Berat 5500 Are 1,032,098.24
133 Berat 3000 Are 1,072,494.94
134 Berat 8300 Are 1,639,315.44
135 Berat 3900 Are 848,170.46
136 Berat 2000 Are 809,004.29
137 Berat 2300 Are 423,191.89
138 Berat 8200 Are 1,410,217.66
139 Berat 2300 Ullishte 437,536.04
140 Berat 8500 Are 2,470,687.17
141 Berat 7100 Ullishte 1,433,239.05
142 Berat 4300 Are 875,468.12
143 Berat 6600 Are 2,175,586.75
144 Berat 10600 Are 3,016,857.06
145 Berat 3000 Are 286,118.22
146 Berat 5200 Are 1,590,236.68
147 Berat 2100 Are 461,389.17
148 Berat 2200 Are 443,976.27
149 Berat 4200 Ullishte 760,175.70
150 Berat 6625 Ullishte 1,341,108.77
151 Berat 22325 Are 4,583,161.86
152 Berat 10800 Are 2,213,449.02
153 Berat 5860 Are 1,220,998.68
154 Berat 4700 Are 936,211.51
155 Berat 20050 Are 4,071,497.50
156 Berat 5650 Are 1,145,335.91
157 Berat 2350 Are 580,006.72
158 Berat 38450 Are 7,855,733.50
159 Berat 2081 Are 731,493.60
160 Berat 13100 Are 2,565,460.63
161 Berat 24800 Are 4,906,357.26
162 Berat 8075 Are 1,236,053.89
163 Berat 20000 Are 1,011,533.17
164 Berat 24821 Are 5,495,419.26
165 Berat 26664 Are 4,698,047.56
166 Berat 17042 Are 2,234,241.36
167 Berat 3450 Are 728,205.91
168 Berat 2200 Are 737,937.21
169 Berat 15521 Are 3,782,453.12
170 Berat 8400 Are 5,147,627.01
171 Berat 6000 Are 910,473.86
172 Berat 10795 Are 2,724,574.29

173 Berat 10450 Are 2,821,481.80
174 Berat 10600 Are 295,964.87
175 Berat 41700 Are 9,003,857.43
176 Berat 111700 Are 22,492,581.32
177 Berat 27000 Are 6,659,904.25
178 Berat 33000 Are 10,618,698.30
179 Berat 5200 Are 781,214.77
180 Berat 15400 Are 2,815,682.23
181 Berat 4200 Are 988,452.07
182 Berat 16000 Are 1,475,077.80
183 Berat 2800 Ullishte 781,992.18
184 Berat 21400 Pemishte 4,322,176.59
185 Berat 119000 Pemishte 1,462,506.19
186 Berat 28740 Are 5,573,522.30
187 Berat 16966 Ullishte 3,657,650.67
188 Berat 31200 Are 5,637,028.82
189 Berat 6580 Ullishte 1,167,082.47
190 Berat 30000 Pemishte 8,876,472.86
191 Berat 29893 Are 6,701,863.47
192 Berat 10300 Are 2,208,167.86
193 Berat 4000 Are 903,636.83
194 Berat 46000 Are 10,221,039.08
195 Berat 11260 Pemishte 2,338,825.15
196 Berat 3416 Are 904,091.32
197 Berat 14052 Are 4,311,463.75
198 Berat 3686 Are 594,960.02
199 Berat 10800 Are 2,510,946.63
200 Berat 7000 Are 1,121,950.15
201 Berat 9900 Are 2,008,306.54
202 Berat 32850 Are 6,485,356.53
203 Berat 13560 Are 2,471,317.71
204 Berat 4000 Are 1,563,100.20
205 Berat 2700 Are 580,913.93
206 Berat 2700 Are 577,315.57
207 Berat 2000 Are 529,354.09
208 Berat 10000 Are 2,046,849.71
209 Berat 43500 Are 8,907,289.46
210 Berat 78400 Vresht 15,858,937.22
211 Berat 11600 Vresht 2,323,798.78
212 Berat 7000 Vresht 1,454,760.57
213 Berat 4450 Vresht 933,653.55
214 Berat 4000 Are 921,901.25
215 Berat 22892 Are 6,061,676.36
216 Berat 15983 Are 3,339,927.08
217 Berat 7250 Are 1,526,476.60
218 Berat 10900 Are 2,318,190.56
219 Berat 18000 Are 3,898,600.19
220 Berat 32000 Are 6,365,628.60
221 Berat 6000 Are 1,394,935.30
222 Berat 4000 Are 707,627.39
223 Berat 68789 Are 11,455,541.33
224 Berat 40000 Are 8,629,976.38
225 Berat 22942 Are 1,711,407.68
226 Berat 11500 Pemtore 2,377,365.53
227 Berat 5200 Are 1,121,305.31
228 Berat 17780 Pemtore 3,741,955.59
229 Berat 31536 Are 6,488,286.27

PRONARET
TOKAT

Kompensimi fizik merr përparësi, do të shpërndahen 23 mijë hektarë

Ish-pronarët, ATP: Tokat
e lira, ja kush përfiton

Përfitojnë dosjet e viteve 1993, 1994, 1995 dhe 1996

Ornela Manjani

Pas hyrjes në fuqi të vendimit të qever
isë, i cili jep përparësi kompensimit
fizik të ish-pronarëve, Agjencia e Tra-

jtimit të Pronave ka përditësuar listën me
toka të lira. Tokat e lira janë arë ullishte,
pemëtore në Berat, Elbasan Gjirokastër dhe
Korçë. Në total janë 23 400 parcela me një
sipërfaqe të përgjithshme rreth 23 mijë hek-
tarë dhe me vlerë 37,1 milionë lekësh. Për të
përfituar tokat e lira mund për aplikojnë
pronarët për të cilët ka përfunduar procesi
i njohjes dhe vlerësimit të pronës dhe
konkretisht ato ish- pronarë që aplikuar në
AKKP në vitet 1993, 1994, 1995 dhe 1996.
LIGJILIGJILIGJILIGJILIGJI

Në ankandin për kompensimin fizik nuk
do të marrin pjesë pronarët, të cilët kanë
paraqitur dosjet për kompensim nga viti 1993
deri në vitin 1996. Në rastin e kompensimit
me ankad nuk ndiqet rendi kronologjik i
vendimit. Agjencia e pronave nxjerr në faqen
e saj zyrtare pronat, të cilat do të nxirren në
ankand për ish-pronarët dhe 20 ditë pas këtij
njoftimi, pronarët duhet të dorëzojnë ap-
likimin në Agjenci. Kjo e fundit brenda 10
ditëve duhet të marrë vendim për shpalljen e
fituesit. Aplikimi bëhet nga të gjithë pronar-
ët që kanë një vendim përfundimtar, i cili ka
njohur të drejtën për kompensim. Si rregull

duhet që vendimi për kompensim të ketë edhe
vlerën financiare. Pra, pronarit i njihet një
sipërfaqe toke e zënë, me një vlerë financiare
prej x lekësh. Por qeveria është e interesuar
të kryejë kompensimin me ankand, ndaj në
vendimin e saj parashikon që edhe kur pr-
onarët nuk kanë një vlerësim financiar të
pronës së njohur, mund të marrin pjesë. Në
fondin e pasurive të paluajtshme, që mund
të përdoren për kompensim fizik, bëjnë pjesë
sipërfaqe toke, pronë shtetërore, të cilat nuk
ushtrojnë funksion publik. ATP-ja mund të
përdorë për kompensim fizik me pronë sh-
tetërore pasuri, të cilat, në zyrat e regjistrim-
it të pasurive të paluajtshme, figurojnë në

pronësi të shtetit dhe plotësojnë, të paktën,
njërën nga kushtet e mëposhtme: a) Toka të
ndodhet ndërmjet ose ngjitur pronave/
pronës së kthyer me vendim përfundimtar
administrativ apo gjyqësor; b) Toka të mos
ketë asnjë funksion publik; c) Toka të mos
ketë vlerë më të madhe sesa vlerësimi i tokës
së njohur për kompensim; ç) Toka, fizikisht,
me vërtetimin e organit kompetent për plan-
ifikimin dhe zhvillimin e territorit, nuk prek
infrastrukturën apo ndonjë zhvillim pub-
lik të ardhshëm. Subjektet e interesuar, të
cilët disponojnë një vendim përfundimtar
që ka njohur të drejtën e kthimit dhe ko-
mpensimit të pronës, që të përfitojnë ko-

TOKATOKATOKATOKATOKAT E LIRAT E LIRAT E LIRAT E LIRAT E LIRA

mpensim fizik, sipas këtij kreu, duhet të
paraqesin: a) kërkesën për kompensim fiz-
ik me pronë shtetërore, pranë ATP-së; b) si-
pas rastit, vendimin përfundimtar të ish-
AKKP-së, ish- ZRKKP-së, ish-KKKP-së apo
vendimin gjyqësor përkatës, që njeh të
drejtën e kthimit dhe kompensimit të
pronës, shoqëruar me planvendosjen e ven-
dimit; c) vërtetim nga Zyrat e Regjistrimit
të Pasurive të Paluajtshme për statusin ju-
ridik të pronës që kërkohet, shoqëruar me
kartelën e pasurisë dhe hartën treguese; ç)
vërtetimin nga bashkia se sipërfaqja e tokës,
sipas studimit dhe/ose gjendjes faktike, nuk
ka funksion publik.
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230 Berat 4050 Are 723,129.41
231 Berat 2500 Are 474,752.41
232 Berat 3500 Are 790,990.03
233 Berat 7000 Are 1,296,079.06
234 Berat 9500 Are 1,436,457.17
235 Berat 20000 Are 4,020,590.45
236 Berat 3500 Are 688,410.25
237 Berat 89200 Pemishte 17,639,740.59
238 Berat 13999 Are 3,530,653.85
239 Berat 3120 Are 859,525.90
240 Berat 10291 Are 2,247,959.48
241 Berat 33000 Vresht 6,885,296.93
242 Berat 30000 Are 20,364,109.40
243 Berat 60000 Vresht 13,063,455.90
244 Berat 6250 Pemtore 997,270.73
245 Berat 28600 Ullishte 5,911,487.00
246 Berat 46400 Pemishte 8,214,127.05
247 Berat 7500 Are 1,602,823.14
248 Berat 16250 Are 3,154,641.21
249 Berat 29750 Are 5,435,265.86
250 Berat 29500 Are 5,725,636.93
251 Berat 8300 Are 1,767,982.58
252 Berat 22550 Are 4,437,813.97
253 Berat 24200 Are 4,738,727.62
254 Berat 15850 Are 2,930,268.33
255 Berat 8250 Are 1,662,241.70
256 Berat 184450 Are 43,199,959.32
257 Berat 30750 Are 6,272,058.73
258 Berat 14900 Pemishte 3,021,448.94
259 Berat 11850 Pemishte 2,247,925.18
260 Berat 22750 Are 4,662,498.43
261 Berat 10850 Are 2,213,643.01
262 Berat 22000 4,396,840.62
263 Berat 9000 1,893,775.70
264 Berat 14100 2,937,212.02
265 Berat 10000 1,988,489.07
266 Berat 12800 2,637,870.06
267 Berat 4950 Are 1,062,678.54
268 Berat 6150 Are 1,257,310.15
269 Berat 10900 Are 2,198,467.58
270 Berat 4000 Are 781,888.60
271 Berat 5500 Are 1,117,957.46
272 Berat 3000 Are 557,831.03
273 Berat 36000 Are 12,535,120.41
274 Berat 2700 Pemishte 549,327.42
275 Berat 18550 Are 3,736,025.42
276 Berat 20000 Are 985,368.58
277 Berat 7550 Pemishte 1,446,143.85
278 Berat 4650 Pemishte 855,008.90
279 Berat 154000 53,228,754.24
280 Berat 13750 Are 2,643,655.18
281 Berat 4650 974,867.19
282 Berat 2400 457,615.44
283 Berat 2450 480,300.56
284 Berat 8050 Are 1,663,413.78
285 Berat 4500 Are 938,872.31
286 Berat 3000 Are 530,277.21
287 Berat 3000 Are 614,799.48
288 Berat 18500 3,739,909.58
289 Berat 2400 Are 498,430.91
290 Berat 14150 Are 2,870,476.27
291 Berat 2800 586,280.23
292 Berat 10000 Pemishte 1,992,673.47
293 Berat 5800 Pemishte 1,087,105.88
294 Berat 6560 Pemishte 1,323,280.09
295 Berat 2160 Are 457,011.24
296 Berat 21350 Vreshte 4,416,647.03
297 Berat 11500 Pemishte 2,380,385.53
298 Berat 11600 Are 2,359,484.79
299 Berat 4050 Are 845,891.83
300 Berat 3300 Are 648,864.32
301 Berat 2700 Are 575,227.87
302 Berat 14750 Are 3,005,112.85
303 Berat 4850 Are 968,545.21
304 Berat 13600 Are 2,805,819.81
305 Berat 3900 Are 827,907.96
306 Berat 32000 Are 6,595,647.31
307 Berat 17000 Pemishte 3,450,093.91
308 Berat 10750 Are 2,114,664.87
309 Berat 40500 Are 8,279,399.79
310 Berat 28400 Are 5,873,605.83
311 Berat 47250 Are 9,611,724.56
312 Berat 4000 Are 904,108.94
313 Berat 17500 Are 3,457,058.98
314 Berat 4200 Are 835,106.46
315 Berat 22500 4,674,494.42
316 Berat 3600 Are 722,874.32
317 Berat 2950 Are 589,443.60
318 Berat 54500 Are 11,121,341.88
319 Berat 6300 Are 1,325,011.08
320 Berat 42000 8,520,927.42
321 Berat 161250 32,892,854.18
322 Berat 5500 Ullishte 1,309,334.22
323 Berat 36300 Pemishte 7,256,546.68
324 Berat 43900 Vresht 9,113,828.10
325 Berat 25600 Ullishte 5,660,320.29
326 Berat 14100 Ullishte 3,087,354.38
327 Berat 14100 Pemishte 24,600,974.07
328 Berat 106000 Ullishte 23,597,489.97
329 Berat 16200 Pemtore 3,309,927.49
330 Berat 2600 Ullishte 569,717.70
331 Berat 11300 Ullishte 2,192,812.25
332 Berat 6900 Are 1,501,157.70
333 Berat 5600 Are 1,146,672.35
334 Berat 62400 Are 11,626,162.86
335 Berat 3000 Are 506,512.01
336 Berat 11800 Ullishte 2,008,076.76
337 Berat 14000 Are 2,985,338.58
338 Berat 2700 Are 479,029.89
339 Berat 9300 Pemishte 2,090,288.05
340 Berat 47700 Are 10,485,750.12
341 Berat 4800 Ullishte 991,268.31
342 Berat 20800 Are 4,020,934.56

343 Berat 12800 Are 2,559,765.87
344 Berat 24500 Are 4,986,801.69
345 Berat 8300 Are 1,784,685.10
346 Berat 24500 Are 4,989,321.02
347 Berat 3500 Are 721,222.49
348 Berat 2200 Are 453,096.29
349 Berat 2200 Are 491,561.07
350 Berat 26000 Are 5,302,279.24
351 Berat 2800 Ullishte 562,754.27
352 Berat 8400 Are 1,722,829.34
353 Berat 8550 Are 1,777,951.89
354 Berat 4700 Are 822,281.74
355 Berat 3920 Are 832,106.43
356 Berat 2650 Are 596,172.35
357 Berat 4600 Are 886,873.51
358 Berat 12950 Are 2,733,104.52
359 Berat 3150 Are 303,329.23
360 Berat 35500 Are 7,148,563.36
361 Berat 3400 Are 667,193.76
362 Berat 3500 Are 691,639.79
363 Berat 3800 Are 815,970.33
364 Berat 2500 Are 496,350.01
365 Berat 21800 Are 4,546,017.68
366 Berat 9350 Are 1,918,270.87
367 Berat 57200 Punishte 11,576,335.11
368 Berat 19850 Punishte 3,996,807.52
369 Berat 21850 Are 4,445,405.31
370 Berat 8400 Are 1,779,099.48
371 Berat 2500 Are 524,377.22
372 Berat 13250 Are 2,796,272.94
373 Berat 3000 Are 700,002.88
374 Berat 3600 Are 746,974.43
375 Berat 16000 Are 3,401,452.72
376 Berat 2700 Are 559,451.73
377 Berat 5900 Are 1,176,029.02
378 Berat 11550 Are 2,397,254.78
379 Berat 4000 Are 752,799.07
380 Berat 5900 Are 1,214,079.78
381 Berat 2500 Are 520,505.28
382 Berat 4400 Are 888,261.56
383 Berat 11150 Are 2,281,962.12
384 Berat 124470 Are 25,826,188.72
385 Berat 6900 Are 1,375,322.31
386 Berat 49450 Ullishte 10,210,648.19
387 Berat 8500 Are 1,738,940.74
388 Berat 11000 Are 2,206,183.70
389 Berat 2900 Are 591,356.23
390 Berat 10400 Are 2,252,230.14
391 Berat 5100 Are 1,008,241.05
392 Berat 2650 Are 554,661.38
393 Berat 4000 Are 941,715.16
394 Berat 19500 Are 3,945,321.38
395 Berat 5000 Are 914,802.66
396 Berat 3300 Ullishte 584,758.87
397 Berat 14750 Are 2,974,464.59
398 Berat 3750 Are 785,042.53
399 Berat 3600 Are 767,091.71
400 Berat 3250 Are 657,840.48
401 Berat 3200 Are 652,504.08
402 Berat 115500 Ullishte 23,512,069.08
403 Berat 35750 Ullishte 13,599,108.78
404 Berat 4600 Are 930,358.82
405 Berat 4800 Are 905,686.16
406 Berat 18800 Are 3,863,919.51
407 Berat 4320 Are 809,286.20
408 Berat 9250 Pemishte 1,982,734.73
409 Berat 2200 Are 460,285.35
410 Berat 4750 Are 1,022,971.73
411 Berat 5100 Are 1,014,387.23
412 Berat 3100 Are 574,542.83
413 Berat 6870 Are 1,405,182.83
414 Berat 3450 Are 670,851.76
415 Berat 4050 Are 858,989.47
416 Berat 2800 Are 619,630.47
417 Berat 4000 Ullishte 10,794,563.38
418 Berat 30000 Pemishte 6,207,051.79
419 Berat 29700 Pemishte 6,080,739.03
420 Berat 5600 Are 1,221,657.51
421 Berat 32000 Are 6,498,541.04
422 Berat 9000 Are 1,918,570.96
423 Berat 120000 Vreshte 24,400,198.74
424 Berat 16100 Are 3,319,993.05
425 Berat 14000 Are 3,003,760.43
426 Berat 3500 Are 600,996.29
427 Berat 10800 Are 2,246,217.68
428 Berat 7400 Are 1,505,348.75
429 Berat 8550 Are 1,751,138.81
430 Berat 4450 Are 919,897.52
431 Berat 6800 Are 1,407,848.78
432 Berat 8700 Are 116,942.87
433 Berat 8000 Are 1,673,159.44
434 Berat 3300 Are 636,270.11
435 Berat 3780 Are 789,177.25
436 Berat 3980 Are 867,241.53
437 Berat 3030 Are 229,047.11
438 Berat 2600 Are 561,512.52
439 Berat 3500 Are 727,883.87
440 Berat 10000 Are 3,070,310.62
441 Berat 17800 Are 3,402,521.90
442 Berat 8000 Are 1,659,110.14
443 Berat 4800 Are 1,002,292.19
444 Berat 5200 Are 1,310,362.42
445 Berat 3500 Are 773,351.50
446 Berat 2400 Are 497,242.59
447 Berat 17500 Are 3,595,271.28
448 Berat 4500 Are 945,580.92
449 Berat 6100 Are 1,281,583.90
450 Berat 2800 Are 599,386.32
451 Berat 11800 Are 2,461,293.87
452 Berat 21000 Are 4,210,084.00
453 Berat 5700 Are 1,142,940.45
454 Berat 4900 Are 1,001,137.65
455 Berat 8700 Punishte 1,490,146.02

456 Berat 14570 Punishte 2,988,983.53
457 Berat 2300 Ullishte 480,796.11
458 Berat 13400 Ullishte 2,771,734.07
459 Berat 56600 Pemishte 11,689,460.35
460 Berat 15600 Vresht 3,291,501.31
461 Berat 4100 Pemishte 842,870.14
462 Berat 31900 Vresht 8,150,194.25
463 Berat 34400 Vresht 7,012,709.84
464 Berat 93100 Ullishte 20,408,847.74
465 Berat 14900 Vresht 30,484,464.33
466 Berat 5400 Pemishte 519,288.01
467 Berat 2500 Are 508,059.94
468 Berat 5600 Are 1,143,031.42
469 Berat 3800 Ullishte 663,603.97
470 Berat 2600 Ullishte 502,353.37
471 Berat 27500 Are 5,269,010.09
472 Berat 4500 Are 1,145,447.85
473 Berat 4600 Are 951,888.11
474 Berat 13000 Are 2,622,510.09
475 Berat 7800 Are 1,665,702.36
476 Berat 3700 Are 724,975.50
477 Berat 69300 Are 14,092,173.17
478 Berat 5000 Are 554,228.77
479 Berat 3400 Are 663,455.64
480 Berat 22300 Pemishte 4,449,836.31
481 Berat 38600 Are 7,913,397.06
482 Berat 10300 Are 2,086,250.46
483 Berat 4300 Pemishte 828,016.82
484 Berat 8500 Pemishte 1,960,343.70
485 Berat 5100 Are 1,021,844.75
486 Berat 43500 Are 8,728,265.17
487 Berat 34900 Are 942,155.01
488 Berat 4500 Vresht 899,203.17
489 Berat 17600 Ullishte 3,992,520.85
490 Berat 82600 Ullishte 15,338,690.99
491 Berat 2875 Ullishte 569,881.95
492 Berat 5550 Are 1,060,873.55
493 Berat 2800 Are 548,553.98
494 Berat 2950 Are 371,351.65
495 Berat 2350 Are 535,571.52
496 Berat 2250 Are 482,419.23
497 Berat 3400 Ullishte 688,967.82
498 Berat 35375 Are 6,150,770.96
499 Berat 64350 Are 16,841,380.81
500 Berat 9325 Ullishte 1,898,712.04
501 Berat 2700 Are 521,430.20
502 Berat 28650 Are 6,959,283.26
503 Berat 11800 Ullishte 2,268,737.02
504 Berat 8000 Vreshte 5,648,122.44
505 Berat 2700 Are 538,684.28
506 Berat 2800 Are 573,392.57
507 Berat 3600 Ullishte 679,814.73
508 Berat 17750 Are 3,559,182.47
509 Berat 2500 Ullishte 1,757,786.18
510 Berat 2500 Are 548,248.41
511 Berat 7625 Ullishte 1,513,142.68
512 Berat 20810 Are 22,078,645.29
513 Berat 2300 Are 501,726.76
514 Berat 16700 Ullishte 3,573,808.82
515 Berat 12550 Are 2,695,037.87
516 Berat 6000 Are 1,205,273.87
517 Berat 5300 Are 1,355,164.33
518 Berat 5800 Are 1,196,982.81
519 Berat 5150 Are 1,073,131.76
520 Berat 4100 Are 858,442.16
521 Berat 8050 Are 1,678,178.25
522 Berat 700 Are 129,487.66
523 Berat 2200 Are 457,165.87
524 Berat 2800 Are 623,907.37
525 Berat 650 Are 116,680.81
526 Berat 500 Are 106,921.14
527 Berat 500 Are 107,012.09
528 Berat 4200 Are 876,633.00
529 Berat 208950 Vresht 42,073,627.89
530 Berat 920 Are 199,243.91
531 Berat 10200 Are 2,144,727.23
532 Berat 5250 Ullishte 1,062,765.52
533 Berat 3750 Ullishte 709,602.19
534 Berat 36500 Ullishte 8,522,520.70
535 Berat 29886.26 Pemtore 6,066,910.46
536 Berat 2208.78 Are 448,382.92
537 Berat 3756.82 Are 762,635.11
538 Berat 4811.16 Are 976,666.76
539 Berat 3666.24 Are 744,248.26
540 Berat 5605.03 Are 1,137,822.80
541 Berat 3968.88 Are 805,683.23
542 Berat 3519.76 Are 714,511.09
543 Berat 4000 Are 829,195.95
544 Berat 3000 Are 545,423.85
545 Berat 9939.35 Are 2,017,686.62
546 Berat 9103.83 Are 1,848,076.08
547 Berat 11474.29 Are 2,329,281.95
548 Berat 3708.58 Are 752,841.42
549 Berat 3129.28 Are 635,242.98
550 Berat 2240.47 Are 454,816.94
551 Berat 3099.93 Are 629,285.48
552 Berat 14487.56 Pemtore 2,940,975.28
553 Berat 3082.9 Are 625,827.83
554 Berat 2065.65 Are 419,327.22
555 Berat 3820.46 Are 775,554.23
556 Berat 5574.65 Are 1,131,654.27
557 Berat 3639.78 Are 738,874.16
558 Berat 11707.06 Are 2,376,533.56
559 Berat 9143.81 Are 1,856,195.73
560 Berat 7002.79 Are 1,421,565.87
561 Berat 4441.23 Are 901,569.23
562 Berat 2612.6 Are 530,357.97
563 Berat 1127.19 Are 228,820.39
564 Berat 2761.23 Are 560,529.26
565 Berat 2396.29 Are 486,447.71
566 Berat 2128.83 Are 432,152.64
567 Berat 2514.68 Are 510,479.59
568 Berat 2654.19 Are 538,800.19

569 Berat 7749.48 Are 1,573,144.10
570 Berat 3041.95 Are 617,515.72
571 Berat 6476.57 Are 1,314,744.23
572 Berat 2203 Are 447,209.63
573 Berat 2700.02 Are 548,104.55
574 Berat 2519.01 Are 511,359.57
575 Berat 4923.66 Are 999,502.27
576 Berat 2512.46 Are 510,029.00
577 Berat 2512.09 Are 509,953.13
578 Berat 2000 Are 421,457.50
579 Berat 1895.44 Are 384,773.61
580 Berat 5154.23 Are 1,046,308.86
581 Berat 6926.55 Are 1,406,088.90
582 Berat 3579.64 Are 726,668.26
583 Berat 7504.16 Are 1,523,345.05
584 Berat 2324.12 Are 471,796.62
585 Berat 1927.63 Are 391,308.15
586 Berat 3464.3 Are 703,251.74
587 Berat 3473.62 Are 705,145.30
588 Berat 3000 Are 638,206.48
589 Berat 4200 Are 839,212.34
590 Berat 2388.87 Are 484,941.16
591 Berat 5062.38 Are 1,027,664.13
592 Berat 13506.75 Are 2,741,868.84
593 Berat 3046.74 Are 618,489.41
594 Berat 3282.43 Are 666,334.00
595 Berat 2140.58 Are 434,539.01
596 Berat 2302.25 Are 467,358.07
597 Berat 9888.63 Are 2,007,390.79
598 Berat 3015.53 Are 612,154.42
599 Berat 2782.89 Are 564,926.57
600 Berat 2207.46 Are 448,114.60
601 Berat 2195.86 Are 445,759.55
602 Berat 2693.75 Are 546,831.04
603 Berat 4437.82 Are 900,878.75
604 Berat 47546.16 Are 9,651,871.23
605 Berat 3038.56 Are 616,828.04
606 Berat 1965.43 Are 398,981.15
607 Berat 2056.05 Are 417,379.51
608 Berat 4481.56 Are 909,755.33
609 Berat 3697.57 Are 750,605.47
610 Berat 3374.36 Are 684,995.21
611 Berat 2878.9 Are 584,416.37
612 Berat 4720 Pemtore 548,416.60
613 Berat 10000 Pemtore 689,164.31
614 Berat 6250 Are 373,001.33
615 Berat 2750 Ullishte 1,310,901.03
616 Berat 2250 Pemtore 14,231,825.23
617 Berat 15350 Pemtore 438,510.23
618 Berat 3900 Are 355,550.32
619 Berat 2650 Are 1,029,516.14
620 Berat 2200 Are 157,688.06
621 Berat 15000 Pemtore 379,706.01
622 Berat 3720 Pemtore 274,137.57
623 Berat 2900 Are 562,944.07
624 Berat 2550 Pemtore 141,075.57
625 Berat 3350 Are 224,677.60
626 Berat 11150 Pemtore 484,631.80
627 Berat 4750 Are 565,884.57
628 Berat 2050 Are 163,831.22
629 Berat 2700 Are 14,552,481.92
630 Berat 10000 Are 25,675,779.72
631 Berat 6919.86 Are 1,404,731.02
632 Berat 10164.05 Are 2,063,303.92
633 Berat 3953.37 Are 802,533.58
634 Berat 18317.64 Are 3,718,481.93
635 Berat 11874.22 Are 2,410,467.24
636 Berat 14112.26 Are 2,864,788.43
637 Berat 4913.24 Are 997,388.46
638 Berat 5354.66 Are 1,086,994.68
639 Berat 6796.36 Are 1,379,659.87
640 Berat 4773.8 Are 969,083.30
641 Berat 8440.45 Are 1,713,411.27
642 Berat 2129.71 Are 432,331.44
643 Berat 17608.51 Are 3,574,527.88
644 Berat 6740.07 Are 1,368,235.54
645 Berat 3653.38 Are 741,634.89
646 Berat 2764.66 Are 561,226.16
647 Berat 7360.46 Are 1,494,172.14
648 Berat 9496.57 Ullishte 1,927,802.57
649 Berat 4135.57 Are 839,520.97
650 Berat 4899.84 Are 994,668.65
651 Berat 6537.58 Pemtore 1,327,128.85
652 Berat 8388.38 Pemtore 1,702,840.62
653 Berat 13979.21 Pemtore 2,837,778.02
654 Berat 2571.55 Pemtore 522,024.30
655 Berat 3165.41 Pemtore 642,578.05
656 Berat 5800.8 Pemtore 1,177,562.40
657 Berat 4634.11 Pemtore 940,725.71
658 Berat 2843.48 Pemtore 577,226.23
659 Berat 3180.77 Ullishte 645,695.76
660 Berat 5444.67 Pemtore 1,105,268.34
661 Berat 2860.63 Are 580,708.47
662 Berat 10301.18 Are 2,091,141.04
663 Berat 2021.06 Are 410,276.10
664 Berat 14045.29 Ullishte 2,851,193.29
665 Berat 3305.61 Ullishte 671,040.23
666 Berat 6446.99 Ullishte 1,308,740.07
667 Berat 4692.05 Pemtore 952,485.48
668 Berat 4774.56 Are 969,235.17
669 Berat 2773.66 Pemtore 563,052.15
670 Berat 9151.71 Pemtore 1,857,798.58
671 Berat 2720.37 Are 552,234.76
672 Berat 3616.69 Are 734,188.99
673 Berat 8775.09 Are 1,781,342.78
674 Berat 2258.79 Are 458,535.97
675 Berat 2535.25 Are 514,655.42
676 Berat 2009.81 Are 407,992.50
677 Berat 2820.29 Are 572,518.50
678 Berat 12511.85 Pemtore 2,539,906.50
679 Berat 2488.75 Are 505,216.26
680 Berat 2889.39 Are 586,545.57
681 Berat 3472.13 Are 704,841.75
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682 Berat 5079.42 Are 1,031,121.61
683 Berat 10637.25 Are 2,159,362.50
684 Berat 4552.22 Pemtore 924,100.40
685 Berat 23043.26 Pemtore 4,677,782.10
686 Berat 2973.98 Are 603,717.02
687 Berat 4398.66 Are 892,928.49
688 Berat 2831.57 Are 574,808.12
689 Berat 4701.91 Are 954,488.11
690 Berat 4272.19 Are 867,255.40
691 Berat 6677.67 Are 1,355,566.08
692 Berat 9579.9 Are 1,944,719.70
693 Berat 3745.48 Are 760,333.06
694 Berat 4026.08 Are 817,293.70
695 Berat 3779.9 Are 767,320.29
696 Berat 2320.8 Are 471,121.65
697 Berat 10129.45 Are 2,056,278.51
698 Berat 3058.18 Are 620,810.65
699 Berat 4990.7 Are 1,013,112.32
700 Berat 9080.95 Are 1,843,432.81
701 Berat 3187.28 Are 647,017.81
702 Berat 3761.12 Are 763,506.83
703 Berat 4642.29 Are 942,384.11
704 Berat 2240.55 Are 454,831.07
705 Berat 7132.57 Are 1,447,911.92
706 Berat 4252.14 Are 863,185.23
707 Berat 4188.57 Are 850,280.13
708 Berat 2895.37 Are 587,760.50
709 Berat 5348.85 Are 1,085,816.81
710 Berat 8761.26 Are 1,778,536.44
711 Berat 3137.42 Are 636,896.84
712 Berat 11647.29 Are 2,364,399.41
713 Berat 6317.13 Pemtore 1,282,376.52
714 Berat 12320.71 Pemtore 2,501,104.94
715 Berat 18300 Are 3,633,282.39
716 Berat 8162.12 Are 1,656,909.61
717 Berat 12632.54 Are 2,564,404.94
718 Berat 5706.52 Are 1,158,423.93
719 Berat 1780.91 Are 361,524.41
720 Berat 6189.02 Are 1,256,371.20
721 Berat 2191.88 Are 444,952.71
722 Berat 2144.15 Pemtore 435,263.31
723 Berat 1912.37 Pemtore 388,210.26
724 Berat 2435.67 Pemtore 494,440.77
725 Berat 4657.35 Are 945,444.06
726 Berat 7131.92 Are 1,447,779.50
727 Berat 6709.52 Are 1,362,031.69
728 Berat 3864.07 Are 784,407.80
729 Berat 21239.21 Are 4,311,557.57
730 Berat 3455.32 Are 701,430.90
731 Berat 6405.45 Are 1,300,305.33
732 Berat 5030.48 Are 1,021,186.50
733 Berat 2659.84 Are 539,947.24
734 Berat 4594.42 Are 932,667.61
735 Berat 8623.03 Are 1,750,474.20
736 Berat 4272.65 Are 867,348.16
737 Berat 5282.59 Are 1,072,365.03
738 Berat 2575.73 Are 522,871.90
739 Berat 10938.76 Are 2,220,568.29
740 Berat 3557.53 Are 722,177.93
741 Berat 6499.62 Are 1,319,421.52
742 Berat 3070.12 Are 623,233.37
743 Berat 22208.56 Vresht 4,508,337.17
744 Berat 1916.6 Pemtore 389,069.14
745 Berat 2967.59 Are 602,420.18
746 Berat 3188.89 Are 647,344.13
747 Berat 6724.33 Are 1,365,039.66
748 Berat 3102.9 Are 629,887.97
749 Berat 7157.39 Are 1,452,950.00
750 Berat 2223.17 Are 451,303.22
751 Berat 3778.06 Are 766,946.24
752 Berat 2291.39 Vresht 465,151.33
753 Berat 7197.54 Are 1,461,099.54
754 Berat 19673.1 Vresht 3,993,637.52
755 Berat 18954.16 Vresht 3,847,694.23
756 Berat 4432.75 Are 899,849.65
757 Berat 10046.36 Are 2,039,411.85
758 Berat 3352.46 Are 680,550.54
759 Berat 2246.14 Are 455,966.56
760 Berat 6118.66 Are 1,242,089.06
761 Berat 23393.7 Pemtore 4,748,920.70
762 Berat 13010.18 Are 2,641,066.48
763 Berat 10820.5 Pemtore 2,196,562.47
764 Berat 8979.67 Pemtore 1,822,872.42
765 Berat 4362.44 Are 885,576.03
766 Berat 3105.09 Are 630,333.23
767 Berat 19952.85 Are 4,050,428.83
768 Berat 6924.25 Are 1,405,623.19
769 Berat 2766.37 Are 561,572.84
770 Berat 6085.92 Are 1,235,441.60
771 Berat 5368.41 Are 1,089,787.25
772 Berat 4015.5 Are 815,145.00
773 Berat 7942.3 Are 1,612,286.27
774 Berat 2994.79 Are 607,942.65
775 Berat 3784.32 Are 768,217.41
776 Berat 6697.94 Are 1,359,682.53
777 Berat 4051.15 Are 822,382.98
778 Berat 5787.64 Are 1,174,891.89
779 Berat 2000 560,080.71
780 Berat 3000 Are 584,174.42
781 Berat 15900 Are 3,163,147.61
782 Berat 2500 Are 502,080.70
783 Berat 1500 Are 282,292.34
784 Berat 2050 Are 431,762.12
785 Berat 1200 Are 185,278.77
786 Berat 500 Are 132,090.63
787 Berat 2800 Are 510,226.79
788 Berat 2200 Are 412,958.23
789 Berat 6600 Are 1,357,742.09
790 Berat 6350 Are 1,234,007.89
791 Berat 1300 Are 249,777.64
792 Berat 2600 Are 534,994.09
793 Berat 1850 Are 371,815.12
794 Berat 14100 Are 2,774,689.19
795 Berat 3900 Are 738,252.27
796 Berat 3750 Are 738,458.08
797 Berat 6400 Are 1,247,084.12

798 Berat 94600 Are 19,108,586.62
799 Berat 7300 Are 1,376,931.88
800 Berat 27800 Are 5,503,158.39
801 Berat 7300 Are 1,441,727.36
802 Berat 3000 Are 612,943.12
803 Berat 3550 Are 645,402.42
804 Berat 2050 Are 409,145.14
805 Berat 29200 Are 5,850,376.94
806 Berat 5000 Are 928,979.62
807 Berat 1750 Are 383,688.97
808 Berat 4600 Ullishte 967,316.87
809 Berat 3350 Ullishte 668,111.31
810 Berat 1800 Ullishte 342,870.79
811 Berat 9800 Ullishte 2,185,117.28
812 Berat 8000 Ullishte 1,589,766.81
813 Berat 1850 Ullishte 376,504.29
814 Berat 1900 Ullishte 380,833.29
815 Berat 1350 Ullishte 238,185.22
816 Berat 3100 Ullishte 608,164.53
817 Berat 3250 Ullishte 659,696.88
818 Berat 4700 Ullishte 951,774.43
819 Berat 89000 Vresht 17,790,632.37
820 Berat 3900 Ullishte 718,740.74
821 Berat 4200 Ullishte 891,353.85
822 Berat 2300 Ullishte 435,860.45
823 Berat 10500 Are 2,106,834.78
824 Berat 5250 Are 1,084,562.10
825 Berat 11100 Are 2,207,563.05
826 Berat 1550 Are 296,646.98
827 Berat 5550 Are 1,013,406.08
828 Berat 8250 Are 1,641,838.02
829 Berat 20400 Are 4,048,073.56
830 Berat 2200 Are 965,742.23
831 Berat 2250 Are 460,778.79
832 Berat 2200 Are 449,155.69
833 Berat 2000 Are 413,209.99
834 Berat 2500 Are 428,367.02
835 Berat 2800 Are 519,709.58
836 Berat 6300 Are 684,742.65
837 Berat 3500 Are 559,966.08
838 Berat 1350 Are 253,470.13
839 Berat 3900 Pemtore 529,016.17
840 Berat 3500 Are 697,064.48
841 Berat 16800 Are 3,370,410.72
842 Berat 3000 579,768.72
843 Berat 8350 Are 1,636,555.30
844 Berat 1550 Are 298,942.86
845 Berat 2900 Ullishte 584,752.35
846 Berat 2250 Are 498,010.85
847 Berat 2900 Are 579,927.69
848 Berat 14050 Are 2,829,292.17
849 Berat 2700 Are 567,303.46
850 Berat 3700 Are 739,139.79
851 Berat 4200 Are 866,353.64
852 Berat 3700 Pemtore 689,318.01
853 Berat 4850 Ullishte 1,000,988.17
854 Berat 4600 Ullishte 886,505.44
855 Berat 2250 Ullishte 454,516.52
856 Berat 3150 Are 630,730.74
857 Berat 4350 Are 888,405.88
858 Berat 20300 Are 4,250,095.79
859 Berat 72800 Ullishte 14,315,585.19
860 Berat 55750 Pemtore 11,340,303.74
861 Berat 4750 Are 1,068,502.93
862 Berat 4800 Are 922,960.73
863 Berat 2100 Are 405,536.00
864 Berat 2750 Are 568,826.88
865 Berat 2950 Pemtore 604,557.67
866 Berat 4750 Are 928,374.24
867 Berat 3600 Are 696,770.57
868 Berat 2050 Are 398,085.66
869 Berat 4350 Are 834,720.10
870 Berat 2600 Are 554,621.95
871 Berat 2200 Are 433,097.60
872 Berat 3150 Are 468,219.40
873 Berat 4000 Are 795,008.41
874 Berat 7300 Are 1,460,837.59
875 Berat 9300 Are 1,957,786.41
876 Berat 2400 Are 405,442.13
877 Berat 3900 Are 810,753.36
878 Berat 3600 Are 728,370.04
879 Berat 12250 Are 2,487,693.94
880 Berat 17550 Are 3,464,309.42
881 Berat 7700 Are 1,552,133.56
882 Berat 12000 Pemtore 2,377,204.45
883 Berat 2000 Are 387,926.08
884 Berat 5600 Are 1,088,668.84
885 Berat 6750 Are 1,383,627.66
886 Berat 2600 Are 498,805.41
887 Berat 5000 Are 908,824.63
888 Berat 8250 Vresht 1,667,026.69
889 Berat 12900 Vresht 2,543,417.25
890 Berat 49800 Vresht 9,945,287.37
891 Berat 72200 Vresht 13,436,761.14
892 Berat 145450 Are 29,141,258.76
893 Berat 4720 Pemtore 9,247,832.47
894 Berat 2750 Ullishte 563,452.06
895 Berat 2250 Pemtore 431,414.18
896 Berat 15350 Pemtore 2,876,851.89
897 Berat 3900 Are 870,778.50
898 Berat 2200 Are 409,460.41
899 Berat 3350 Are 363,489.23
900 Berat 2050 Are 435,774.19
901 Berat 2650 Are 536,147.19
902 Berat 15000 Pemtore 2,963,360.94
903 Berat 3720 Pemtore 474,339.04
904 Berat 3400 Are 650,920.67
905 Berat 2900 Are 603,787.75
906 Berat 2550 Pemtore 506,815.17
907 Berat 2375 Vresht 491,935.63
908 Berat 4600 Vresht 950,455.04
909 Berat 4750 Vresht 998,215.98
910 Berat 2500 Vresht 465,948.65
911 Berat 4250 Are 839,766.37
912 Berat 2550 Vresht 541,478.09
913 Berat 3100 Vresht 649,692.51

914 Berat 4100 Pemtore 838,161.23
915 Berat 2220 Pemtore 435,741.14
916 Berat 3460 Pemtore 613,122.58
917 Berat 3350 Are 685,749.44
918 Berat 11150 Pemtore 2,287,878.33
919 Berat 4750 Are 968,424.20
920 Berat 2050 Are 404,887.79
921 Berat 2700 Are 519,111.08
922 Berat 6000 Are 1,322,117.57
923 Berat 10000 Are 2,040,662.26
924 Berat 4000 Are 893,973.91
925 Berat 7100 Are 1,421,110.08
926 Berat 8500 Are 1,714,131.55
927 Berat 8250 Are 1,633,739.75
928 Berat 3150 Are 649,593.84
929 Berat 2450 Are+Truall -
930 Berat 6350 Are 1,252,269.65
931 Berat 3000 Are 562,104.05
932 Berat 7500 Are 1,492,828.11
933 Berat 3650 Are 730,427.46
934 Berat 4350 Are 847,148.53
935 Berat 2600 Are 519,319.97
936 Berat 1900 Are 400,176.78
937 Berat 1500 Are 273,414.58
938 Berat 5300 Are 1,226,390.28
939 Berat 2000 Are 361,279.56
940 Berat 2500 Are 517,773.49
941 Berat 2050 Are 388,241.51
942 Berat 3000 Are 606,214.24
943 Berat 8450 Are 1,719,278.50
944 Berat 4150 Are 934,230.88
945 Berat 3050 Are 616,241.00
946 Berat 1350 Are 486,128.23
947 Berat 3400 Are 741,080.65
948 Berat 14500 Are 2,951,494.92
949 Berat 4900 Are 1,001,842.11
950 Berat 7100 Are 1,439,854.43
951 Berat 17150 Are 3,430,400.84
952 Berat 135000 Are 2,675,941.74
953 Berat 5300 Are 1,031,832.77
954 Berat 2250 Are 397,597.46
955 Berat 2850 Are 578,836.79
956 Berat 10000 Are 1,989,024.06
957 Berat 156400 Are 31,871,679.15
958 Berat 2600 Are 492,219.43
959 Berat 2200 Are 428,221.31
960 Berat 6500 Are 1,534,092.17
961 Berat 2600 Are 511,250.92
962 Berat 10300 Are 1,983,105.32
963 Berat 3600 Are 386,572.12
964 Berat 309000 68,532,735.94
965 Berat 13650 Are 2,588,422.91
966 Berat 43000 Vresht 9,575,983.91
967 Berat 2800 Are 536,871.66
968 Berat 4864.97 Are 987,589.75
969 Berat 2496.55 Are 506,799.95
970 Berat 3128 Are 634,983.95
971 Berat 2177.43 Are 442,017.62
972 Berat 13044.14 Are 2,647,960.54
973 Berat 2418.5 Are 490,954.77
974 Berat 2503.55 Are 508,220.26
975 Berat 2640.33 Are 535,988.18
976 Berat 2426.65 Are 492,609.70
977 Berat 2031.19 Are 412,330.80
978 Berat 2173.41 Are 441,202.54
979 Berat 3334.16 Are 676,834.08
980 Berat 3036.88 Are 616,486.06
981 Berat 4595.74 Are 932,936.50
982 Berat 3252.72 Are 660,302.41
983 Berat 2950.4 Are 598,931.30
984 Berat 2385.06 Are 484,167.09
985 Berat 1979.78 Are 401,895.06
986 Berat 8015.14 Are 1,627,072.89
987 Berat 4058.02 Are 823,778.39
988 Berat 5053.9 Are 1,025,940.90
989 Berat 2542.36 Are 516,099.90
990 Berat 5691.21 Are 1,155,315.50
991 Berat 8400 Are 231,026.38
992 Berat 5700 Are 1,146,420.57
993 Berat 2620 Are 539,976.60
994 Berat 2100 Are 415,961.45
995 Berat 3859.1 Are 783,397.52
996 Berat 2404.89 Are 488,192.84
997 Berat 3197.45 Are 649,082.85
998 Berat 3650 Are 675,827.03
999 Berat 2211.89 Are 449,014.13
1000 Berat 2160.34 Are 438,549.01
1001 Berat 3038.57 Are 616,829.71
1002 Berat 11889.49 Are 2,413,566.26
1003 Berat 2350 Are 480,301.65
1004 Berat 2435.63 Are 494,434.25
1005 Berat 2622.44 Are 532,354.36
1006 Berat 2149.96 Are 436,442.54
1007 Berat 2072.44 Are 420,705.85
1008 Berat 5711.24 Are 1,159,381.24
1009 Berat 2150 Are 425,734.36
1010 Berat 4850 Are 979,576.75
1011 Berat 5637.38 Are 1,144,387.79
1012 Berat 11500 Are 2,309,532.51
1013 Berat 3065.03 Are 622,200.71
1014 Berat 3070.26 Are 623,263.08
1015 Berat 3250 Are 685,525.79
1016 Berat 5800 Are 1,148,878.13
1017 Berat 5351.9 Are 1,086,435.63
1018 Berat 3825.03 Are 776,480.39
1019 Berat 3623.72 Are 735,616.08
1020 Berat 2200 Are 467,587.95
1021 Berat 3850 Are 789,998.30
1022 Berat 3135.11 Are 636,428.64
1023 Berat 2400 Are 597,600.20
1024 Berat 3095.15 Are 628,315.83
1025 Berat 4600 Are 918,419.40
1026 Berat 2800 Are 561,326.84
1027 Berat 4750 Are 915,949.40
1028 Berat 2487.42 Are 504,945.68
1029 Berat 4511.31 Are 915,797.93

1030 Berat 2778.13 Are 563,960.36
1031 Berat 2000 Are 390,511.74
1032 Berat 31037.76 Are 6,300,666.48
1033 Berat 3900 Are 756,913.96
1034 Berat 3100 Are 674,929.50
1035 Berat 3527.93 Are 716,170.18
1036 Berat 7525.25 Are 1,527,624.94
1037 Berat 9586.85 Are 1,946,131.12
1038 Berat 1979.54 Are 401,846.56
1039 Berat 5550 Are 1,089,558.56
1040 Berat 4052.06 Are 822,567.07
1041 Berat 3000 Are 620,693.58
1042 Berat 5418.46 Are 1,099,947.50
1043 Berat 5500 Are 1,086,354.74
1044 Berat 8750 Are 1,782,771.99
1045 Berat 1125 Are 1,891,467.91
1046 Berat 8100 Are 1,553,658.16
1047 Berat 10000 Are 1,998,305.85
1048 Berat 3386.69 Are 687,499.09
1049 Berat 3000 Are 652,230.19
1050 Berat 8200 Are 1,677,412.58
1051 Berat 3350 Are 627,521.89
1052 Berat 4083.6 Are 828,970.45
1053 Berat 1826.6 Are 370,799.35
1054 Berat 2625.55 Are 532,985.68
1055 Berat 4900 Are 987,803.43
1056 Berat 2616.14 Are 531,077.58
1057 Berat 3650 Are 742,688.97
1058 Berat 3350 Are 704,202.80
1059 Berat 6650 Are 1,340,160.03
1060 Berat 3500 Are 743,544.89
1061 Berat 3160 Are 606,125.93
1062 Berat 3142.2 Are 637,866.29
1063 Berat 3850 Are 767,208.60
1064 Berat 2891.03 Are 586,879.05
1065 Berat 3300 Are 673,657.27
1066 Berat 3550 Are 607,287.46
1067 Berat 3349.19 Are 679,886.71
1068 Berat 106500 Ullishte 21,555,039.15
1069 Berat 3650 Vresht 713,670.58
1070 Berat 14250 Ullishte 2,968,115.19
1071 Berat 2250 Are 392,195.87
1072 Berat 15670 Are 1,090,335.99
1073 Berat 4500 Are 728,481.15
1074 Berat 5970 Are 715,123.61
1075 Berat 2725 Are 570,511.05
1076 Berat 2450 Are 483,713.21
1077 Berat 4425 Are 850,235.25
1078 Berat 3795 Are 757,055.18
1079 Berat 5325 Are 1,108,360.25
1080 Berat 7200 Are 1,463,197.44
1081 Berat 3635 Are 799,661.36
1082 Berat 6650 Are 1,342,983.14
1083 Berat 2375 Are 488,236.88
1084 Berat 4325 Are 881,247.68
1085 Berat 3975 Are 804,463.02
1086 Berat 36750 Are 2,984,238.56
1087 Berat 29650 Are 6,007,554.67
1088 Berat 18300 Are 3,617,353.08
1089 Berat 2875 Are 589,335.89
1090 Berat 9550 Are 1,934,890.25
1091 Berat 6675 Are 1,365,489.61
1092 Berat 4575 Are 2,037,548.58
1093 Berat 8850 Are 1,769,487.48
1094 Berat 7725 Pemtore 1,708,518.61
1095 Berat 3650 Are 740,502.80
1096 Berat 13400 Are 2,651,841.12
1097 Berat 28500 Are 5,796,590.99
1098 Berat 20000 Pemtore 4,018,223.91
1099 Berat 8675 Are 1,688,634.17
1100 Berat 30375 Are 6,210,558.41
1101 Berat 3150 Are 635,882.78
1102 Berat 2100 Are 381,011.42
1103 Berat 4425 Are 924,925.45
1104 Berat 2675 Are 539,449.60
1105 Berat 9400 Are 1,712,266.65
1106 Berat 3600 Are 714,349.22
1107 Berat 2450 Are 489,397.54
1108 Berat 6375 Are 1,290,873.05
1109 Berat 3000 Are 495,684.41
1110 Berat 8100 Are 1,589,206.30
1111 Berat 12250 Are 2,262,114.01
1112 Berat 7150 Are 1,464,495.84
1113 Berat 2000 Are 369,332.85
1114 Berat 2700 Are 504,499.21
1115 Berat 16000 Are 3,140,418.25
1116 Berat 3750 Are 767,753.54
1117 Berat 2000 Are 355,402.10
1118 Berat 2925 Are 1,018,270.33
1119 Berat 2905 Are 737,771.20
1120 Berat 5900 Are 715,782.94
1121 Berat 2400 Are 482,255.51
1122 Berat 4050 Are 1,544,791.81
1123 Berat 2800 Are 552,756.90
1124 Berat 2250 Are 536,428.25
1125 Berat 3525 Are 725,677.57
1126 Berat 3225 Are 677,090.20
1127 Berat 4250 Are 964,773.90
1128 Berat 2950 Are 612,264.97
1129 Berat 3200 Are 707,836.19
1130 Berat 12550 Are 2,595,684.08
1131 Berat 4100 Are 841,161.57
1132 Berat 31900 Pemtore 6,511,215.96
1133 Berat 17775 Are 3,426,325.52
1134 Berat 7200 Are 1,047,964.25
1135 Berat 4600 Are 971,118.03
1136 Berat 11700 Are 2,286,015.48
1137 Berat 2250 Are 410,761.09
1138 Berat 6100 Are 1,401,720.87
1139 Berat 2250 Pemtore 423,934.53
1140 Berat 6100 Are 219,326.34
1141 Berat 6125 Are 557,395.06
1142 Berat 3375 Are 660,208.56
1143 Berat 4700 Are 923,569.91
1144 Berat 15550 Pemtore 3,139,007.08
1145 Berat 2675 Are 524,208.46
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1146 Berat 5575 Are 2,196,976.91
1147 Berat 2225 Are 364,678.10
1148 Berat 25500 Pemtore 2,324,827.32
1149 Berat 5750 Are 930,084.01
1150 Berat 7450 Are 1,397,967.71
1151 Berat 4000 Are 812,796.09
1152 Berat 2400 Pemtore 505,738.69
1153 Berat 3950 Pemtore 1,210,740.16
1154 Berat 3500 Are 698,717.47
1155 Berat 6300 Pemtore 1,298,867.59
1156 Berat 3950 Are 798,545.27
1157 Berat 2050 Pemtore 427,638.11
1158 Berat 2100 Pemtore 458,503.69
1159 Berat 2250 Pemtore 462,716.45
1160 Berat 2000 Are 388,282.36
1161 Berat 6550 Are 1,340,365.06
1162 Berat 12750 Pemtore 3,071,643.09
1163 Berat 2000 Ullishte 385,456.20
1164 Berat 2850 Pemtore 571,615.43
1165 Berat 3550 Are 598,372.61
1166 Berat 5150 Are 920,993.88
1167 Berat 17350 Are 3,182,137.10
1168 Berat 6900 Are 484,298.47
1169 Berat 5550 Are 1,134,509.45
1170 Berat 2000 Are 417,398.74
1171 Berat 3140 Are 664,848.26
1172 Berat 25500 Pemtore 494,076.21
1173 Berat 25500 Are 536,713.34
1174 Berat 25500 Pemtore 507,842.70
1175 Berat 25500 Pemtore 5,160,767.68
1176 Berat 3000 Are 725,256.26
1177 Berat 4200 Are 862,571.14
1178 Berat 3650 Are 421,978.29
1179 Berat 5650 Are 1,121,376.01
1180 Berat 11350 Are 2,278,586.50
1181 Berat 4000 Are 701,568.07
1182 Berat 1000 Are 191,749.94
1183 Berat 1200 Are 260,267.71
1184 Berat 2400 Are 469,570.60
1185 Berat 2750 Are 319,951.45
1186 Berat 2150 Are 423,781.21
1187 Berat 3750 Are 787,355.07
1188 Berat 2450 Are 495,536.09
1189 Berat 3700 Are 724,227.07
1190 Berat 2400 Are 499,643.31
1191 Berat 2250 Are 474,869.60
1192 Berat 12200 Are 2,445,701.97
1193 Berat 7150 Are 1,437,954.15
1194 Berat 2200 Are 451,699.27
1195 Berat 2700 Are 552,621.24
1196 Berat 2150 Are 453,362.94
1197 Berat 2775 Are 603,134.13
1198 Berat 4350 Are 908,074.27
1199 Berat 5550 Are 1,118,951.63
1200 Berat 2225 Are 451,832.80
1201 Berat 2400 Are 474,960.63
1202 Berat 3950 Are 798,281.22
1203 Berat 3250 Are 658,997.65
1204 Berat 2000 Are 481,319.69
1205 Berat 4470 Are 253,344.14
1206 Berat 6165 Are 1,365,507.42
1207 Berat 3110 Are 652,282.08
1208 Berat 3200 Are 673,069.67
1209 Berat 5900 Are 1,232,983.55
1210 Berat 3800 Are 764,749.96
1211 Berat 33500 Are 6,874,840.42
1212 Berat 7350 Are 1,475,820.17
1213 Berat 36200 Are 7,477,021.35
1214 Berat 2950 Are 520,670.08
1215 Berat 10700 Are 3,185,519.66
1216 Berat 2600 Are 329,838.18
1217 Berat 5975 Are 1,126,122.35
1218 Berat 4350 Are 847,037.67
1219 Berat 2050 Are 425,787.47
1220 Berat 3700 Are 727,196.26
1221 Berat 3700 Are 698,019.52
1222 Berat 4050 Are 726,583.57
1223 Berat 2500 Are 606,141.36
1224 Berat 2250 Are 403,479.49
1225 Berat 7050 Are 967,486.00
1226 Berat 5600 Are 1,127,660.00
1227 Berat 3300 Are 1,067,779.07
1228 Berat 8900 Are 3,211,416.12
1229 Berat 12650 Are 1,961,427.64
1230 Berat 4000 Are 1,629,978.83
1231 Berat 2000 Are 789,170.37
1232 Berat 2200 Are 495,307.13
1233 Berat 8800 Are 2,461,698.12
1234 Berat 2130 Are 478,709.07
1235 Berat 5200 Are 558,136.64
1236 Berat 49900 Are 6,900,774.99
1237 Berat 5450 Are 986,477.77
1238 Berat 3150 Are 598,156.42
1239 Berat 27500 Are 6,132,060.09
1240 Berat 2550 Are 491,054.10
1241 Berat 3150 Are 594,512.59
1242 Berat 2500 Are 464,267.48
1243 Berat 2800 Are 496,137.75
1244 Berat 5500 Are 371,862.12
1245 Berat 4750 Are 358,285.48
1246 Berat 2000 Are 346,791.54
1247 Berat 3650 Are 674,276.91
1248 Berat 4300 Are 577,923.67
1249 Berat 3550 Are 667,415.06
1250 Berat 3850 Are 752,479.17
1251 Berat 9000 Are 2,257,849.49
1252 Berat 15950 Are 2,906,487.37
1253 Berat 8750 Are 1,565,201.04
1254 Berat 7400 Are 1,063,815.58
1255 Berat 5750 Are 1,090,715.30
1256 Berat 2315 Are 4,670,673.69
1257 Berat 3150 Are 632,277.36
1258 Berat 2020 Are 492,895.71
1259 Berat 3500 Are 290,224.56
1260 Berat 8150 Are 1,399,123.81
1261 Berat 2350 Are 360,696.24

1262 Berat 3500 Are 898,638.84
1263 Berat 4400 Are 915,698.34
1264 Berat 3150 Are 652,663.16
1265 Berat 2200 Are 395,884.23
1266 Berat 2875 Are 600,662.22
1267 Berat 4350 Are 590,187.23
1268 Berat 2950 Are 1,718,711.94
1269 Berat 11075 Pemtore 2,211,145.03
1270 Berat 10200 Pemtore 1,934,572.34
1271 Berat 2500 Are 846,775.92
1272 Berat 2229 Are 454,719.71
1273 Berat 10650 Pemtore 2,153,092.34
1274 Berat 6400 Are 1,174,340.03
1275 Berat 2100 Are 372,470.38
1276 Berat 4050 Are 531,898.49
1277 Berat 3150 Are 628,051.26
1278 Berat 2400 Are 363,082.15
1279 Berat 2500 Are 510,021.61
1280 Berat 31650 Are 6,349,635.29
1281 Berat 3000 Are 382,647.46
1282 Berat 3350 Are 760,549.21
1283 Berat 2300 Are 468,727.97
1284 Berat 2750 Are 556,416.88
1285 Berat 3000 Are 464,375.45
1286 Berat 2950 609,732.06
1287 Berat 2000 528,288.43
1288 Berat 3700 735,197.60
1289 Berat 2800 590,335.86
1290 Berat 4750 1,481,061.53
1291 Berat 4000 1,077,567.25
1292 Berat 8900 724,737.78
1293 Berat 15500 1,873,538.40
1294 Berat 13500 3,050,680.51
1295 Berat 10320 2,116,159.44
1296 Berat 14250 2,893,557.19
1297 Berat 4850 1,069,795.85
1298 Berat 4900 1,229,843.83
1299 Berat 6350 721,087.14
1300 Berat 3000 510,440.49
1301 Berat 4150 796,297.75
1302 Berat 6000 1,060,784.21
1303 Berat 20689.07 4,199,880.33
1304 Berat 2800 935,352.56
1305 Berat 16700 3,385,122.92
1306 Berat 2450 537,152.00
1307 Berat 3100 447,723.28
1308 Berat 3000 496,155.74
1309 Berat 2850 479,192.96
1310 Berat 3000 ARE 486,164.08
1311 Berat 4500 ARE 899,327.49
1312 Berat 9750 ARE 1,895,396.60
1313 Berat 7200 ARE 1,422,757.58
1314 Berat 3200 ARE 652,951.08
1315 Berat 2000 ARE 417,609.84
1316 Berat 2150 ARE 431,294.52
1317 Berat 4400 ARE 889,027.65
1318 Berat 3000 ARE 664,755.17
1319 Berat 2500 ARE 445,917.49
1320 Berat 6600 ARE 1,334,748.20
1321 Berat 5500 ARE 1,128,051.75
1322 Berat 6150 ARE 1,261,605.19
1323 Berat 3650 ARE 748,858.58
1324 Berat 15400 ARE 3,028,968.67
1325 Berat 7400 ARE 1,488,155.91
1326 Berat 4150 ARE 1,260,415.53
1327 Berat 4400 ARE 928,674.17
1328 Berat 3100 ARE 655,899.07
1329 Berat 3000 ARE 649,460.74
1330 Berat 6850 ARE 1,431,668.70
1331 Berat 4150 ARE 851,712.24
1332 Berat 4800 ARE 984,311.94
1333 Berat 27300 ARE 5,458,624.54
1334 Berat 23700 ARE 4,775,573.63
1335 Berat 23750 ARE 4,765,988.24
1336 Berat 19000 ARE 3,877,967.06
1337 Berat 5000 ARE 973,463.01
1338 Berat 11900 ARE 2,355,973.53
1339 Berat 5950 ARE 1,202,041.19
1340 Berat 11400 ARE 2,027,650.66
1341 Berat 6700 ARE 1,317,454.82
1342 Berat 2150 ARE 154,268.21
1343 Berat 20100 ARE 3,286,396.54
1344 Berat 2150 ARE 434,582.77
1345 Berat 3300 ARE 715,087.27
1346 Berat 9250 ARE 1,823,283.34
1347 Berat 2000 ARE 305,145.82
1348 Berat 4000 ARE 798,292.22
1349 Berat 13700 PEMTORE 2,775,520.67
1350 Berat 5000 ARE 1,034,817.58
1351 Berat 5750 ARE 1,235,368.98
1352 Berat 6000 ARE 1,045,890.79
1353 Berat 2550 ARE 524,159.49
1354 Berat 2600 ARE 534,284.80
1355 Berat 3200 ARE 630,342.29
1356 Berat 2100 ARE 472,497.72
1357 Berat 6850 ARE 1,383,285.58
1358 Berat 4600 ARE 974,550.56
1359 Berat 2000 ARE 381,635.22
1360 Berat 7100 ARE 901,190.29
1361 Berat 7500 ARE 1,486,148.96
1362 Berat 2250 ARE 730,982.61
1363 Berat 7250 ARE 1,499,726.68
1364 Berat 3000 ARE 391,436.19
1365 Berat 2000 ARE 396,549.05
1366 Berat 8000 ARE 1,181,100.74
1367 Berat 4200 ARE 866,684.38
1368 Berat 4000 ARE 780,533.08
1369 Berat 3300 ARE 629,879.05
1370 Berat 5400 ARE 1,976,929.12
1371 Berat 2000 ARE 337,510.52
1372 Berat 2000 ARE 510,348.35
1373 Berat 2600 PEMTORE 534,850.41
1374 Berat 2400 ARE 499,971.99
1375 Berat 3000 ARE 572,073.41
1376 Berat 2150 ARE 456,022.90
1377 Berat 2000 ARE 464,277.88

1378 Berat 6700 PEMTORE 1,313,109.60
1379 Berat 5900 PEMTORE 1,247,453.44
1380 Berat 3000 ARE 733,792.57
1381 Berat 10000 ARE 2,164,848.87
1382 Berat 9300 ARE 1,819,092.23
1383 Berat 2000 ARE 693,492.48
1384 Berat 5200 ARE 1,074,400.84
1385 Berat 18800 ARE 3,874,729.92
1386 Berat 2450 ARE 511,669.09
1387 Berat 205550 ARE 4,265,466.93
1388 Berat 3700 ARE 769,016.85
1389 Berat 16450 ARE 3,319,103.88
1390 Berat 65000 ARE 1,311,940.65
1391 Berat 7700 ARE 1,571,091.88
1392 Berat 6300 ARE 1,379,221.57
1393 Berat 16800 ARE 819,817.72
1394 Berat 26000 ARE 2,618,719.88
1395 Berat 2650 ARE 5,295,944.96
1396 Berat 2650 ARE 2,388,116.02
1397 Berat 5650 ARE 1,150,093.80
1398 Berat 3000 ARE 795,487.75
1399 Berat 6500 ARE 1,357,770.95
1400 Berat 21000 VRESHT 4,191,579.73
1401 Berat 14800 VRESHT 3,003,400.61
1402 Berat 7500 VRESHT 1,499,627.28
1403 Berat 12600 PEMTORE 2,583,108.38
1404 Berat 2600 ARE 359,908.19
1405 Berat 4000 ARE 843,723.64
1406 Berat 11600 ARE 2,197,621.90
1407 Berat 3100 ARE 635,401.34
1408 Berat 5000 ARE 966,238.23
1409 Berat 6650 ARE 1,573,176.41
1410 Berat 4000 ARE 927,334.63
1411 Berat 2450 ARE 503,761.59
1412 Berat 4950 ARE 1,039,447.77
1413 Berat 3450 ARE 720,956.98
1414 Berat 4550 ARE 882,131.27
1415 Berat 6900 ARE 1,386,293.45
1416 Berat 8250 ARE 1,658,949.11
1417 Berat 2000 ARE 448,085.94
1418 Berat 12600 ARE 2,331,840.84
1419 Berat 7000 ARE 1,200,452.26
1420 Berat 3900 ARE 766,319.49
1421 Berat 7600 ARE 1,551,165.92
1422 Berat 15000 ARE 2,812,079.92
1423 Berat 10000 ARE 1,565,858.38
1424 Berat 5450 ARE 1,102,417.33
1425 Berat 15300 ARE 3,163,643.58
1426 Berat 6200 ARE 1,220,131.81
1427 Berat 12100 ARE 2,448,490.53
1428 Berat 7000 ARE 1,455,917.43
1429 Berat 7300 ARE 1,440,750.42
1430 Berat 2250 ARE 480,380.12
1431 Berat 5700 ARE 1,207,962.31
1432 Berat 7250 ARE 1,481,991.31
1433 Berat 5500 ARE 1,149,966.55
1434 Berat 29150 ARE 5,842,900.06
1435 Berat 2850 ARE 502,046.04
1436 Berat 10200 ARE 2,048,177.37
1437 Berat 32750 ARE 6,509,109.18
1438 Berat 5800 ARE 1,267,394.88
1439 Berat 9700 ARE 1,903,132.85
1440 Berat 4450 ARE 914,701.59
1441 Berat 2150 ARE 443,644.26
1442 Berat 3750 ARE 765,018.79
1443 Berat 2800 ARE 571,487.82
1444 Berat 2250 ARE 459,903.58
1445 Berat 2000 ARE 523,314.92
1446 Berat 2000 ARE 439,237.84
1447 Berat 3000 ARE 1,179,930.66
1448 Berat 3150 ARE 653,633.28
1449 Berat 3950 ARE 858,780.66
1450 Berat 2800 ARE 550,607.18
1451 Berat 3000 ARE 634,293.71
1452 Berat 5100 ARE 1,015,492.64
1453 Berat 6000 ARE 1,060,587.62
1454 Berat 3000 ARE 607,799.92
1455 Berat 4450 ARE 904,739.87
1456 Berat 5000 ARE 1,227,110.00
1457 Berat 5200 ARE 1,064,806.42
1458 Berat 6200 ARE 1,251,314.44
1459 Berat 3000 PEMTORE 603,697.81
1460 Berat 5150 PEMTORE 980,191.94
1461 Berat 3750 PEMTORE 778,793.58
1462 Berat 2000 ARE 398,705.35
1463 Berat 2850 ARE 573,703.91
1464 Berat 3000 PEMTORE 592,221.85
1465 Berat 2300 PEMTORE 467,533.15
1466 Berat 2800 PEMTORE 565,012.42
1467 Berat 3800 PEMTORE 757,192.50
1468 Berat 3000 PEMTORE 592,174.81
1469 Berat 8000 ARE 1,605,534.49
1470 Berat 4000 ARE 994,494.63
1471 Berat 7500 ARE 1,505,157.30
1472 Berat 4400 ARE 850,258.62
1473 Berat 5100 ARE 1,012,761.22
1474 Berat 3750 ARE 707,154.31
1475 Berat 3750 PEMTORE 749,493.06
1476 Berat 2750 ARE 564,753.13
1477 Berat 3000 ARE 574,582.56
1478 Berat 6350 ARE 934,363.55
1479 Berat 8350 ARE 1,593,419.35
1480 Berat 4500 ARE 890,692.71
1481 Berat 3800 ARE 776,945.36
1482 Berat 2000 ARE 387,467.47
1483 Berat 11000 ARE 1,836,085.89
1484 Berat 8400 ARE 1,752,376.62
1485 Berat 3500 ARE 752,671.33
1486 Berat 2000 ARE 395,420.23
1487 Berat 2000 ARE 417,163.02
1488 Berat 7800 ARE 1,478,271.95
1489 Berat 2750 ARE 483,560.31
1490 Berat 3600 ARE 726,655.96
1491 Berat 3000 ARE 622,684.71
1492 Berat 5000 ARE 1,007,482.14
1493 Berat 3000 ARE 632,988.29

1494 Berat 2300 ARE 489,973.78
1495 Berat 3260 ARE 668,915.75
1496 Berat 2560 PEMTORE 471,871.66
1497 Berat 2460 ARE 461,432.63
1498 Berat 12350 ARE 2,513,700.39
1499 Berat 2050 ARE 433,808.08
1500 Berat 10450 ARE 2,091,438.05
1501 Berat 5210 ARE 1,117,545.19
1502 Berat 2150 ARE 449,008.33
1503 Berat 7920 PEMTORE 1,578,895.23
1504 Berat 3350 PEMTORE 694,812.01
1505 Berat 3200 ARE 684,224.44
1506 Berat 3910 PEMTORE 781,140.01
1507 Berat 2500 ARE 499,517.27
1508 Berat 5450 ARE 1,114,345.74
1509 Berat 15380 ARE 3,185,322.65
1510 Berat 22200 ARE 4,556,679.03
1511 Berat 7100 ARE 1,416,917.44
1512 Berat 9000 ARE 1,801,390.95
1513 Berat 9900 ARE 2,071,984.32
1514 Berat 3670 ARE 706,883.97
1515 Berat 6620 ARE 1,388,009.74
1516 Berat 3350 ARE 626,663.67
1517 Berat 4600 ARE 943,715.59
1518 Berat 24600 ARE 4,966,027.14
1519 Berat 2400 ARE 482,353.39
1520 Berat 6950 ARE 1,410,061.25
1521 Berat 3650 ARE 721,301.92
1522 Berat 4150 ARE 842,081.21
1523 Berat 6520 ARE 1,291,792.08
1524 Berat 5450 ARE 1,077,534.05
1525 Berat 2050 ARE 428,495.98
1526 Berat 11050 ARE 2,240,012.80
1527 Berat 2750 ARE 612,229.24
1528 Berat 2450 ARE 487,297.25
1529 Berat 4000 ARE 832,183.99
1530 Berat 6300 ARE 1,268,714.08
1531 Berat 18250 ARE 3,725,868.81
1532 Berat 7650 ARE 1,573,449.71
1533 Berat 29050 ARE 5,989,507.42
1534 Berat 19550 ARE 3,983,842.30
1535 Berat 34550 ARE 6,971,894.78
1536 Berat 12400 ARE 2,698,788.68
1537 Berat 3200 ARE 614,014.28
1538 Berat 2200 ARE 478,260.68
1539 Berat 19700 ARE 4,055,793.69
1540 Berat 2300 ARE 447,927.11
1541 Berat 4300 ARE 908,560.84
1542 Berat 4050 ARE 828,694.02
1543 Berat 24650 ARE + TRUALL -
1544 Berat 3450 ARE 221,152.06
1545 Berat 7550 ARE 1,559,370.62
1546 Berat 2000 ARE 483,725.23
1547 Berat 6000 ARE 1,464,216.79
1548 Berat 2000 ARE 472,018.41
1549 Berat 6150 ARE 1,194,740.93
1550 Berat 2100 ARE 370,042.66
1551 Berat 6000 ARE 179,327.63
1552 Berat 9000 ARE 1,995,994.82
1553 Berat 2100 ARE 401,855.82
1554 Berat 28600 ARE 5,742,536.92
1555 Berat 7370 PEMTORE 1,460,193.11
1556 Berat 8930 ARE 1,808,444.21
1557 Berat 6470 ARE 1,335,729.50
1558 Berat 16750 ARE 3,369,841.86
1559 Berat 7720 ARE 1,578,250.95
1560 Berat 7370 ARE 1,539,478.78
1561 Berat 16050 PEMTORE 3,276,329.60
1562 Berat 2950 ARE 615,892.17
1563 Berat 5000 ARE 864,420.18
1564 Berat 11100 ARE 2,212,107.12
1565 Berat 10150 ARE 2,062,822.57
1566 Berat 18000 VRESHT 3,529,680.11
1567 Berat 2200 ARE 458,113.40
1568 Berat 5300 ARE 1,104,770.64
1569 Berat 13800 ARE 2,566,213.13
1570 Berat 14800 ARE 3,037,287.67
1571 Berat 3870 ARE 796,406.03
1572 Berat 6600 ARE 3,170,693.80
1573 Berat 5250 ARE 1,327,348.78
1574 Berat 7000 ARE 1,113,108.08
1575 Berat 2950 ULLISHTE 860,609.75
1576 Berat 16650 ARE 1,028,864.18
1577 Berat 12550 ARE 2,522,696.83
1578 Berat 2900 ARE 596,710.73
1579 Berat 3150 ARE 607,956.02
1580 Berat 64500 ARE 13,130,821.30
1581 Berat 19600 ARE 3,991,987.53
1582 Berat 13550 ARE 2,685,217.90
1583 Berat 4120 ARE 829,124.59
1584 Berat 6500 ARE 1,453,259.17
1585 Berat 2600 ARE 548,856.87
1586 Berat 3450 ARE 690,627.10
1587 Berat 2700 ARE 540,246.54
1588 Berat 3000 ARE 607,443.01
1589 Berat 5200 ARE 1,094,747.98
1590 Berat 2800 ARE 629,254.63
1591 Berat 75515 ULLISHTE 16,512,697.48
1592 Berat 2700 ULLISHTE 551,762.60
1593 Berat 20600 ARE 4,180,765.82
1594 Berat 26650 ARE 5,357,153.30
1595 Berat 4675 ARE 945,018.63
1596 Berat 2250 ULLISHTE 453,616.13
1597 Berat 6800 ARE 1,616,192.38
1598 Berat 14500 ARE 2,635,441.47
1599 Berat 21650 ARE 4,373,588.23
1600 Berat 4975 ARE 868,051.58
1601 Berat 5550 ARE 1,304,230.30
1602 Berat 2650 ARE 547,840.49
1603 Berat 4000 ARE 761,827.54
1604 Berat 3000 ARE 553,949.82
1605 Berat 2000 ARE 606,094.40
1606 Berat 2600 ARE 498,823.27
1607 Berat 2025 ARE 410,540.84

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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Fjala panoptik rrjedh nga gre
qishtja e vjetër panoptes, e
formuar nga pan (gjithçka)

dhe optes (shikoj) dhe ka kup-
timin: shoh gjithçka.
Panoptes, sipas mitologjisë greke,
ishte nofka e Argosit, gjigandit me
njëqind sy të shpërndara në kokë
dhe nëpër trup. Ai kishte vazhdi-
misht pesëdhjetë sy që flinin dhe
pesëdhjetë të tjerë që rrinin vigji-
lentë.

Filozofi utilitarist Jeremy
Bentham (1748 – 1832) dhe i vëllai,
inxhinieri dhe arkitekti Samuel
Bentham (1757–1831), në fund të
shekullit XVIII u frymëzuan nga
rojtari vigjilent mitologjik për ta
quajtur Panopticon (nga lat.) pro-
jektin e tyre arkitekturor të bur-
gut. Qëllimi i vërtetë i Bentham-it
ishte të projektonte një burg që do
të ndikonte sjelljen e të burgo-
surve. Struktura panoptike i lejon-
te një gardiani, të vendosur në një
kullë qendrore, të vëzhgonte gjithë
të burgosurit e mbyllur në qeli in-
dividuale përreth kullës, pa u vënë
re prej tyre.

Megjithëse shumica e projek-
teve të burgjeve i kanë të përfshira
elementët e mbikëqyrjes, element-
et thelbësore të dizajnit të
Benthamit ishin jo vetëm që kujd-
estarët duhet të jenë në gjendje të
shohin të burgosurit në çdo kohë
(duke përfshirë kohën kur ata ish-
in në qelitë e tyre), por, gjithashtu,
që të burgosurit duhet të mos kenë
mundësi për të parë kujdestarët,
dhe kështu nuk mund të ishin kur-
rë të sigurt nëse ishin nën vëzh-
gim apo jo. Ky objektiv ishte jash-
tëzakonisht i vështirë për t’u arri-
tur brenda kufizimeve të
teknologjisë që kishte në dispozi-
cion Benthami, gjë që shpjegon pse
ai kaloi shumë vite duke ripër-
punuar planet e tij. Diçka e afërt
me realizimin e vizionit të
Benthamit u bë e mundur vetëm
përmes zhvillimeve teknologjike
të shekullit të 20-të - kryesisht
televizionit me qark të mbyllur ose
sistemit të videokamerave - por
këto eliminuan nevojën për një
kornizë specifike arkitekturore.

Për rrjedhojë, debati që rrethon
sot projektin e burgut të
Benthamit ka të bëjë më shumë me
çështje filozofike – vëzhgimi, kon-
trolli, përgjimi, etj, - sesa me çësh-
tje thjesht praktike arkitekturore.
Ishte filozofi francez Michel Fou-
cault, me veprën e tij: Surveiller et
punir (“Mbikqyr dhe dëno”), më
1975, që arriti të nxjerrë nga një
model burgu, një koncept të
përgjithshëm dhe e përdori si
metaforë për shoqëritë moderne
“disiplinuese” dhe për prirjen e
tyre për të vëzhguar dhe normali-
zuar.

Panoptiku – forma ideale e
strukturës të pushtetit totalitar

Panoptiku shpjegon Foucault

është një figurë arkitektonike ide-
ale e pushtetit modern disiplinues.
Panoptiku krijon një ndërgjegje të
vizibilitetit të përhershëm si një
formë pushteti, ku nuk ka më
nevojë për shkopinj, zinxhirë dhe
dryna të rëndë për dominim. Sipas
Foucault-së, Panoptiku i
Benthamit propozon një robëri
mendore. Në të vërtetë, dimensio-
ni i tij inovativ është kryesisht
psikologjik. Ky lloj burgu është së
pari një “ndërmarrje fajësimi” që
punon me ndërgjegjet individuale
përmes një vështrimi të plotfu-
qishëm.

Funksioni i burgut kalon kësh-
tu nga ndëshkues në një qëllim
“normalizues”, duke synuar
tërthorazi përmes trupave, “shpir-
tin” e të burgosurve që duhet
formësuar.

Kuptimi abstrakt i Panoptizmit
nuk është më “të shohësh pa u
parë” por “t’i imponosh një sjellje
të çfarëdoshme një komuniteti
njerëzish të çfarëdoshëm”. Me-
kanizmi i vëzhgimit të Jeremy
Bentham shihet si mjet shtypjeje
dhe kontrolli i shoqërisë. Prandaj
Foucault thotë:

“Panoptiku nuk duhet kuptuar
si një ndërtesë e ëndërruar: ai ësh-
të diagrama e mekanizmit të push-
tetit e reduktuar në formën e vet
ideale”.

Regjimi komunist shqiptar – në
pushtet të pandërprerë prej vitit
1945 deri në vitin 1991 punoi
përmes një mekanizmi të ngjas-

hëm për ndërtimin e “njeriut të ri”.
Përmes një shumëllojshmërie
mjetesh kontrolli e “presioni mor-
al”, ai u përpoq të ngulitë modelin
komunist në çdo aspekt të jetës
individuale, shoqërore e deri onir-
ike.     Sigurimi dhe bashkëpunë-
torët e tij, kontrolli i “biografive”,
partia dhe udhëzimet e saj,
eliminimi i fesë dhe i ndikimit të
saj; propaganda e revolucionit
kulturor; kolektivizimi i të
mirave dhe robotizimi i punës në
fabrikat e reja të revolucionit
tekniko-shkencor; “realizmi so-
cialist” me vulë sovjetike; kon-
trolli i hapësirës arkitektonike,
urbane dhe shtëpiake, organizmi

i kohës së lirë; frika, ndëshkimet,
internimi, izolimi, vetëizolimi,
kufiri me gjemba dhe mijëra bun-
kerë me anë të së cilëve u blindua
për disa dhjetëravjeçarë hapësira
shqiptare e bëjnë atë të ngjashme
me burgun ideal të Jeremy
Benthamit.

Këtë ngjashmëri përpiqet ta
shpjegojë Muzeu Kombëtar
“Gjethi” në Tiranë, ku Sektori
VIII mban emrin Panoptikon. Ky
sektor përbëhet nga dhoma 29
dhe 30 që përkojnë me laborator-
in në të cilin kryhej hapja ilegale
e letërkëmbimit dhe me dhomën
e errët ku laheshin e zhvillo-
heshin fotot. Muzeu paralelizon
veprimtarinë e Sigurimit të Sh-
tetit të udhëhequr nga partia që
qëndronte mbi gjithçka, me rolin
e gardianëve në kullën qendrore
të vrojtimit. Me anë të kon-
trolleve, përgjimeve, spiunimeve
ai shërbente për të ushqyer

Risitë teknologjike ushqejnë, secila në mënyrën e vet, kompanitë e kontrollit. Format e kon-
trollit, të pranishme që në mitologji, janë ndoshta më pak të dukshme, më pak “klasike” se sa
procedurat disiplinuese

ANALIZA

“Shtëpia me gjethe” si
kulla qendrore e Panoptikut

Kritika bashkëkohore pohon se
teknologjia lejon strukturat panoptike
‘Foucault’ në shoqërinë moderne

Nga Etleva Demollari*

strategjinë dhe taktikën e regjim-
it komunist, për të neutralizuar
që në burim çdo opinion ndryshe,
çdo kundërshti që zhvillohej, për
të tretur dhe manipuluar që në
lindje çdo opozitë, duke identi-
fikuar menjëherë disidentët e
mundshëm në mesin e kundërsh-
tarëve të padëmshëm. Pavarë-
sisht numrit të madh të pajisjeve
të përgjimit e të kontrollit, num-
rit të bashkëpunëtorëve e
agjentëve, tashmë jemi të
ndërgjegjshëm që regjimi komu-
nist nuk kishte mundësi reale t’i
mbante nën mbikëqyrje të vazh-
dueshme të gjithë. Por kjo është
forca e një shoqërie panoptike:
ajo rrënjos ndjenjën e të qenit i
vëzhguar thellë në mendjet e të
gjithëve, dhe kjo ndjenjë bëhet më
e efektshme sesa monitorimi for-
mal. Sepse, me zhvillimin e
mjeteve të monitorimit dhe
mbikëqyrjes dhe nga frika e
ndëshkimit, njerëzit aktivizuan si
masë mbrojtjeje vetëcensurimin
dhe vetëkontrollin për t’iu përsh-
tatur “njeriut të ri” komunist.

Por duke u bazuar te Foucault,
i cili mbetet dhe sot aktual në
analizat e tij, kritikët socialë
bashkëkohorë shpesh pohojnë se
teknologjia ka lejuar vendosjen
e strukturave panoptike në
mënyrë të padukshme në të gjithë
shoqërinë moderne. Mbikqyrja
nga kamerat në hapësira publike
është shembulli që tregon se si
teknologjia sjell vështrimin e një
eprori në jetën e përditshme të
popullsisë. Në mënyrë të ngjas-
hme, analizat kritike të praktikës
në internet sugjerojnë që inter-
neti dhe rrjetet sociale lejojnë një
formë panoptike të vëzhgimit.

Interneti, celularët, rrjetet so-
ciale, nxisin një formë të re kon-
trolli, më horizontale. Nuk është
më një pushtet vertikal që vëzh-
gon popullsinë: gjithsecili mund
ta vëzhgojë fqinjin e vet. Pushte-
ti modern sot nxit të prodhohet,
të veprohet, të konsumohet.

Risitë teknologjike ushqejnë,
secila në mënyrën e vet, kompan-
itë e kontrollit. Format e kontrol-
lit, të pranishme që në mitologji,
janë ndoshta më pak të dukshme,
më pak “klasike” se sa procedurat
disiplinuese, por megjithatë, ato
janë të pranishme në shoqëritë
tona. Duke qenë më pak të duk-
shme, ato janë më të fshehta.

Kjo është arsyeja pse vigjilenca
qytetare është thelbësore për të
zhvilluar strategjitë e rezistencës,
të cilat janë po aq moderne, të
lëvizshme dhe të efektshme, në
mënyrë që të mos lejohet që e kalu-
ara të përsëritet.

*Drejtore e Muzeut*Drejtore e Muzeut*Drejtore e Muzeut*Drejtore e Muzeut*Drejtore e Muzeut
Kombëtar “Gjethi”Kombëtar “Gjethi”Kombëtar “Gjethi”Kombëtar “Gjethi”Kombëtar “Gjethi”

“Shtëpia me gjethe”
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Ato janë të vet
met objekte
origjinale të
heroit tonë

kombëtar, që ruhen
deri më sot dhe ato ru-
hen në Austri në
Muzenë e Vjenës.

Historia e tyre lid-
het me jehonën e emrit
dhe famës së Skënder-
beut në Evropë në atë
kohë e më pas. Në vitin

Historia: Si i morën armët
e Skënderbeut austriakët

550-vjetori
i vdekjes së
Skënderbeut

1567, djali i dytë i perandorit
të Austrisë Ferdinandi
rindërtoi kështjellën “Am-
brar” në kryeqytetin e
Tirolit, Insbruk dhe u mor
me mbledhjen e sendeve ar-
tistike me vlerë e të relikeve.
Sekretari i tij Shrenke mblo-
dhi kryesisht armë dhe i
ruajti në kështjellën “Am-
brar”.

Ai u shkroi letër person-
aliteteve të shquara të ko-
hës dhe trashëgimtarëve të

atyre që kishin vdekur, që t’i
dërgonin veshje luftarake,
armë, mjete lufte, piktura e
biografi, sepse do t’i ekspo-
zonte në armëtoren e tij në
Kështjellën “Ambrar”. Objek-
tet e grumbulluara, Shrenke-
ja i sistemoi dhe i inventariz-
oi gjatë viteve 1585, 1593, 1596
dhe në vitin 1601 botoi në lat-
inisht veprën: “Figura krejt
të vërteta të perandorëve au-
gust, të mbretërve e shumë të
ndriturve arqidukë, princave

gjithashtu të kontëve,
baronëve, fisnikëve dhep-
ërshkrime të bëmave të
tyre, armët e të cilëve
ndodhen në armëtoren e
kështjellës “Ambrar”.

Kjo vepër bëri të mun-
dur që të njihet përkatë-
sia e armëve dhe historia
e çuarjes së tyre atje. Në
vitin 1605, kështjella “Am-
brar” u ble nga perandori
i Austrisë dhe armët iu
lanë atij. Në vitin 1806 re-

liket u mbartën në Vjenë
dhe në vitin 1888 u kaluan
në ndërtesën e re të
Muzeumit të Vjenës, ku
ndodhen edhe sot.

Armët e Skënderbeut i
janë dorëzuar Ferdinandit
ndërmjet viteve 1588-1593
me anën e Dukës së Urbin-
jos dhe atij të Areskotit. Në
inventarin e vitit 1596 të
Shrenker, me numër 71 ësh-
të shënuar përkrenarja dhe
me numër 92 dhe 345 dy

shpatat.
Në veprën e Shrenken të

botuar në vitin 1601, para-
qitet dhe një gravurë e
Skënderbeut në pozicion në
këmbë, duke mbajtur në
dorën e djathtë shpatën (nr
345) dhe pranë këmbëve
përkrenaren. Armët e vizat-
uara të gravurës ngjasojnë
me ato origjinale të
Muzeumit të Vjenës.
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“Milosao” po boton në këtë numër një shkrim kushtuar armëve të heroit, përgatitur nga Kristo Frashëri, njëri prej histo-
rianëve më të mirë, që është marrë me Skënderbeun. Përkrenarja dhe shpatat kanë fillimisht një histori të errët. Pas
vdekjes së Skënderbeut, ato i morën me vete, e shoqja Donika dhe i biri Gjoni, kur mërguan në Itali. Se kush i pati pas
vdekjes së tyre nuk dihet. Ato shfaqen në burimet dokumentare në dhjetëvjeçarin e fundit të shekullit XVI. Në vitin 1590,
përkrenarja dhe dy shpatat nuk ndodheshin në një dorë të vetme. Përkrenaren dhe njërën shpatë e kishte në zotërim konti
Wolfang i Sturbenbengut. Shpata tjetër ndodhej në Muzeumin e Armëve...

NGA KRISTO FRASHËRI*

…Nga jeta e Skënderbeut bren-
da në shtëpi kemi fare pak njof-
time. Sipas Dh. Frëngut, ai hante
shumë pak dhe i mjaftonin pesë orë
gjumë. E duronte vapën dhe acar-
in. Flinte përdhe mbi qilim. Shton
se flinte i veshur me armët dhe ato
nuk i hiqte  nga brezi as kur flinte-
sigurisht e ka fjalën për ditën e
luftimeve. Duronte çdo lloj vuajtje-
je fizike.

Njoftimet për armët e Skënder-
beut i kemi në dy rrugë-nga burime
të shkruara dhe nga vetë armët që
kanë arritur deri në ditët tona.

Në burimet e shkruara flitet
vetëm për shpatat. Dh.Frëngu
thotë se shpata e Skënderbeut ish-
te një pallë e harkuar (una scimi-
tarza storta) me tehe shumë të hollë
dhe me damaskinë me shumë
hijeshi, e cila për cilindo dukej e
rëndë, kurse për të ishte e lehtë.
Dikur mbante dy shpata, të cilat i
vendoste në një mill. Pastaj ai sh-
ton se njëherë pruri nga Italia një
mjeshtër të shkëlqyer, i cili bëri tre
palla shumë të mira. Njërën prej
tyre, e cila mund të priste hekurin
ia dërgoi dhuratë sulltanit. Dimë
më në fund se në pritjen zyrtare që
Papa Pali II i bëri Skënderbeut në
natën e Krishtlindjes së vitit 1466,
ai i dhuroi Heroit një shpatë dhe
një kësulë (una spada ed un capel-
lo).

Përkundrazi nga pajimet perso-
nale, që kanë arritur deri në ditët
tona, ne kemi katër objekte-dy shpa-
ta, një përkrenare dhe një libër
uratash. Përkrenarja dhe dy
shpatat tani ndodhen në Muzeun e
Historisë së Artit në Vjenë, kurse
Libri i Uratave, i cili sikurse u tha,
ia dhuroi heroit familja Di Capua e
Napolit ndodhet në fondet e Sh-
tëpisë Botuese “Shelley House” në
Çelsi (Chelsea), Londër.

Përkrenarja dhe shpatat kanë
fillimisht një histori të errët. Pas
vdekjes së Skënderbeut, ato i
morën me vete, e shoqja Donika dhe
i biri Gjoni, kur mërguan në Itali.
Se kush i pati pas vdekjes së tyre
nuk dihet. Ato shfaqen në burimet
dokumentare në dhjetëvjeçarin e
fundit të shekullit XVI. Në vitin
1590, përkrenarja dhe dy shpatat
nuk ndodheshin në një dorë të vet-
me. Përkrenaren dhe njërën shpatë
e kishte në zotërim konti Wolfang i
Sturbenbengut. Shpata tjetër ndod-
hej në Muzeumin e Armëve (siç del
nga inventari i hartuar më 30 tetor
1590) të arkidukës Karl i Stirisë, biri
i Perandorit të Gjermanisë në
Gratz (Austri). Ai që i bashkoi ato
ishte biri tjetër i perandorit gjer-
man (vëllai i Karlit) arkiduka Fer-
dinand i Tirolit, me porosinë e të
cilit, kancelari i tij, J. Shrenke (Ja-
cob Schrenk von Gotzing), i shtiu
ato në dorë (me blerje). E to ai pa-
suroi Muzeun që Ferdinandi ngriti
në Ambras pranë Tirolit në Austri,
të cilin e mbushi me veshje luftar-
ake, mjete lufte, sende artistike dhe
piktura të ndryshme të peran-
dorëve, mbretërve, princërve,

kontëve dhe figurave të shquara të
shekullit XV-XVI. Në inventarin e
hartuar në vitin 1595 përkrenarja
dhe dy shpatat e heroit renditen
ndër objektet e Muzeut të Ambra-
sit. Që këtej, një shekull e ca më
vonë, në vitin 1806, ato u transferu-
an në Muzeun Perandorak të
Vjenës, por përsëri të veçuara.
Përkrenarja dhe shpata me trup të
drejtë u vendosën në sallën e quaj-
tur të Maksimilianit (salla XXV,
nr.71 dhe 92), kurse shpata tjetër me
trup të harkuar (palla), në sallën e

quajtur të Karlit V (salla XXVII,
nr.345). Ato u veçuan ngase drej-
tuesit e Muzeut të Vjenës, nuk ish-

in plotësisht të bindur nëse palla, e
shkëputur nga përkrenarja, i
takonte me të vërtetë Skënderbeut.

Por, pas Luftës së Dytë Botërore,
dyshimet u davaritën. Si rrjedhim
në pragun e 500 vjetorit të Heroit,
ato u bashkuan në të njëjtën sallë,
madje në të njëjtën vitrinë, të po atij
institucioni që tani quhet (Muzeu i
Historisë së Artit (Kunsthis-
torisches Museum, Wien).

Përkrenarja e Skënderbeut ësh-
të punuar me metal të bardhë, paji-

Ju rrëfej armët
e kryeheroit shqiptar

Kjo pjesë është shkëputur nga monografia më e plotë, kushtuar heroit, dhe është përgatitur nga
historiani i njohur Kristo Frashëri, përgjatë 50 viteve pune të pandërprerë në lëmin e historisë

A ËSHTË E NEVOJSHME NJË
MONOGRAFI E RE PËR SKËNDERBEUN?NGA BEN ANDONI

Në pak vitet e fundit, Shqipëria
ka kërkuar të bëjë dy krem-

time të mëdha, që lidhen me em-
rin e Skënderbeut. Fillimisht, ish-
te ajo që lidhej me përkujtimin e
datë-lindjes së tij dhe ky vit, që do
t’i kushtohet 550 vjetorit të vde-
kjes. Në një logjikë normale, ësh-
të e sforcuar për kushtet e Sh-
qipërisë, që një personazhi t’i
dedikohen në segmente të ngush-
ta kohore dy kremtime, por ja që
figura e Skënderbeut i meriton ato
në të gjitha artikulimet. Thjesht
dhe saktë: Për faktin e asaj që na
ka dhënë shumë për dinjitetin ko-
mbëtar. Dhe, mbi të gjitha mbetet
një simbol që është pak i kundër-
shtueshëm, paçka përpjekjeve të
vazhdueshme dhe të arsyeshme
për çmitizimin e tij.

Së pari, një fat jo i mirë që na
lidh me këtë figurë është fakti se
neve sot nuk kemi asnjë objekt,
që të na lidhë me heroin kombëtar.
Pajimet personale ceremoniale
janë në Vjenë në Muzeun e
Armëve. “Libri i Uratave” ruhet në
fondet e shtëpisë botuese “Shel-
ley House” në Angli. Një vulë e pre-
tenduar si e tij, iu hodh poshtë
autenciteti nga specialistët.

Sa i përket studimeve janë disa
autorë shqiptarë dhe të huaj si
biografë të Skënderbeut përgjatë
shekujve duke ardhur deri në ditët
tona. Studimet monografike fil-

lojnë që nga Marin Barleti, Athanas
Gega, Fan Noli, Sabri Godo, Kristo
Frashëri, Oliver Schmitt, Aurel Plasa-
ri dhe shumë të tjerë. Por nga mënyra
sesi duhet të shikohet në kontekstin
e shekullit të tij, Skënderbeu lë ende
shumë për të shqyrtuar në dritën e
materialeve që dalin andej-këndej.
Duket se një monografi e mirë mbe-
tet për brezat e ardhshëm kur edhe
burimet dokumentare të jenë
zbardhur plotësisht.

Në gjykimin tonë ajo që i mungon
një trajtese profesionale është vetë
figura e Skënderbeut në shekullin ku
ka jetuar. Duhet të kujtojmë se ky
është shekulli që përfshin ende pe-

riudhën juliane dhe shekulli XV lidh
Mesjetën e Vonët, Rilindjen e Her-
shme dhe periudhën moderne. Që
në këtë shekull po shfaqet mrekullia
e zbulimeve. Papati vetë është i ndarë
në dy pjesë, kurse afër nesh Kostan-
dinopoja , kryeqyteti zulmëmadh i
Perandorisë së Bizantit tashmë ish-
te kthyer në kryeqytetin e osmanëve.
Evropianët tashmë u duhet të kalku-
lojnë udhë të tjera tregtie, kurse span-
jollët dhe portugezët çajnë detrat në
kërkim të alternativave më intere-
sante. Ndërkohë dinjitarët e Bizantit
shpërndahen ngado dhe madje thu-
het se një pjesë e tyre ka themeluar
dhe Voskopojën tonë, kurse shpikja
e Johannes Gutenberg shënon
fillimin e shtypit. Kjo e fundit konsid-
erohet si një nga ngjarjet kyç në zh-
villimin e Rilindjes.

Duke ardhur tek studimet, “Histori
e Skënderbeut” e Marin Barletit,
monografia e parë kushtuar heroit, u
shkrua në latinisht dhe e botuar në
Romë në 1508 është vepra më
shumë e përkthyer e një autori sh-
qiptar. Kjo vepër është përkthyer në
40 gjuhë dhe vetëm pas 500 vjetëve
arriti dhe u përkthye në gjuhën sh-
qipe.

Athanas Gega bëri një trajtesë
tjetër interesante kurse Noli në njo-
huritë e kohës bën interpretimin e tij,
duke e tepruar me shifrat e fryra, por
narracioni i tij i qëndron si pakkush

kohës. Kristo Frashëri me sensin
e tij të patriotit nxjerr monografinë
e tij për Skënderbeun pak para se
të ndërrojë jetë, që do të pritet jas-
htëzakonisht mirë dhe pas shumë
botimeve, që ai kishte bërë me
kohë. Duke sistemuar të gjitha,
vjen koha e  monografisë së studi-
uesit zvicerian Oliver Jens-Schmitt-
it “Skënderbeu”, që kërkon ta çmiti-
zojë dhe hapi një debat, ku përfsh-
iu të gjithë shoqërinë shqiptare.

Heroi Kombëtar Gjergj Kastriot
Skënderbeu shfaqet në letërsinë
shqipe në një tjetër kah, ku shk-
ruesit janë bajagi të shumtë. Dhe,
në vitet e fundit, përballemi për herë
të parë me studimin e Aurel Pla-
sarit, që e konsideron atë me një
fokus si një figurë polit ike.
“Skënderbeu, një histori politike”
titullohet studimi voluminoz që
përmes dokumenteve arkivor këtë
herë e nxjerr kryeheroin si një
udhëheqës politik. Libri sjell një op-
tikë të re dhe përshkruhet aftësia e
drejtimit në një sistem politik në
Shqipërinë e Ballkanin e mesjetës.

Në ditët tona, monografitë kush-
tuar heroit, kanë krijuar një varg de-
batesh pro dhe kundra, porse figu-
ra e Skënderbeut ka sot nevojë më
shumë se kurdoherë për një
rishqyrtim interesant me metodika
moderne dhe në optika shumë më
bashkëkohore. Por, mbi të gjitha i
trajtuar në të gjithë fokusin e shek-
ullit XV, kohë e ndryshimeve real-
isht të mëdha.

Skeda e Armëve
Përkrenarja peshon
 3 kilogram dhe mendohet që
Skënderbeu ta ketë përdorur
për raste ceremoniale.

Shpata e Parë
Shpata e Parë ka formën e
drejtë e me mprehje nga të dy
anët. Gjatësia e pjesës së
mprehur është 85.5 centime-
tra ndërsa gjerësia është 5.
7centimetra dhe peshon 1.3
kilogram, ndërsa bashkë me
këllëfin është 1.9 kilogram.

Marin Barleti

Tablo kushtuar Gjergj Kastriotit
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opinion përshkon fund e krye sido-
mos veprën e Marin Barletit. Mjaf-
ton të riprodhojmë një fragment të
historisë së tij monumentale, ku ai
shkruan:”Njerëzit kur vështronin
atë rini luftarake dhe kur shikonin
atë lule burrash rreth Skëndër-
beut, nuk u dukej aq çudi që fuqitë
e Muratit ishin thyer prej sh-
qiptarëvet. Me të vërtetë ishin kthy-
er atëhere përsëri shkëlqimi i lash-
të i Maqedonisë dhe dukej se kish-
in ardhur prapë tamam, siç ishin

dikur, kohët tan-
imë të harruara
të Aleksandrit
dhe të Pirros”.

Me porosi të
qeverisë sh-
qiptare të
paraluftës, një
kopje identike e
përkrenares së
S k ë n d e r b e u t ,
punuar më 1937
nga një mjeshtër
i talentuar austri-
ak, ndodhet në
Muzeun historik
të Tiranës.

Shpata me
trup të drejtë, e
cila ndodhej

sëbashku me përkrenaren në Muze-
un e Ambrasit është me dy tehe.
Trupin e ka të larë me ar. Eshtë e
gjatë 85.5 centimetra, e gjerë 5.7cen-
timetra dhe peshon 1.3kilogram. Ka
mëhill lëkure. Sipas Faik Konicës, i
cili e vëzhgoi në fillim të shekullit
XX në trupin e saj shiheshin ende
njolla gjaku. Përkundrazi, shpata
tjetër (palla), e cila para se të hynte
në Muzeun e Ferdinandit (Ambras)
e kishte në zotërim vëllai i tij, Karli
(Gratz), ka trup të harkuar. Sëbash-
ku me dorezën është 121 centime-
tra e gjatë dhe peshon 3.2 kilogram.
Palla është e stilit turk të shekullit
XV. Trupi i saj është i dekoruar me
ornamente (damaskine- ashtu siç
shkruan Dhimitër Frëngu). Ka  një
mbishkrim turqisht, i cili, sipas
F.Konicës, nuk është korrekt.
Mbishkrimi mban emrin e Skënder-
beut: (Libehadur Allah Iskander
beg-Kampioni i Perëndisë, Skënder-
beu). Sipas Faik Konicës, vetëm tru-
pi i shpatës është i viteve të Skënder-
beut. Doreza e larë në argjend dhe
mëhilli i veshur me kadife, janë të
një kohe të mëvonshme. Të dyja
shpatat janë riprodhuar në Vjenë,
posaçërisht për muzeun e Tiranës
së paraluftës. Sot ndodhen në Muze-
un Historik të kryeqytetit.

Ndër dy shpatat, ka mundësi që
Skënderbeu në fushën e betejës të
mos përdorte atë me trup të drejtë,
por pallën me trup të harkuar (siç
nënkuptohet nga Dh. Frëngu), për
arsye se e para ishte e shkurtër për
shtatin e tij të gjatë, kurse me
pallën, të cilën e kishte në përdorim
ushtria osmane, ai është familjari-
zuar më tepër se me të parën. Këty-
re mund t’u shtohet dhe një arsye
tjetër: me të parën luftëtari e kish-
te më të lehtë ta godiste kundërsh-
tarin horizontalisht, kurse me të
dytën kishte përfitim, sidomos kur
ishte trupmadh, ta asgjesonte më
lehtë armikun me një të rënë të fu-
qishme vertikalisht. E njëjta gjë
mund të thuhet dhe me
përkrenaren, e cila nuk duhet të
ketë qenë komode në fushën e bete-
jës. Përfundimisht, mund të thuhet
se si përkrenarja ashtu edhe shpa-
ta me trup të drejtë i kanë shërbyer
që kjo e dyta të jetë shpata që Papa
Pali II i dhuroi Heroit, natën e
Krishtlindjeve së vitit 1466.

*Marrë ng*Marrë ng*Marrë ng*Marrë ng*Marrë nga monografia ea monografia ea monografia ea monografia ea monografia e
autorit për Skënderbeunautorit për Skënderbeunautorit për Skënderbeunautorit për Skënderbeunautorit për Skënderbeun

IN MEMORIAM

P
POEZI

Poeti dhe profesori i Universitetit të Prishtinës, Basri
Çapriqi  vdiq këtë javë në moshën 58-vjeçare. Ai është lin-
dur në Ulqin më 15 janar të vitit 1960, ku edhe mbaroi
shkollimin e mesëm. Në Universitetin e Prishtinës ka stu-
diuar letërsi shqipe, ku ka marrë gradën magjistër i sh-
kencave filologjike në vitin 1988. Ishte themelues dhe pastaj
Kryetar i PEN Qendrës së Kosovës prej vitit 2004. Ka qenë
Kryetar i Bordit të Universitetit të Prishtinës, kurse nga
viti 2012 ishte edhe anëtar i Akademisë Shqiptare të Arteve
dhe Shkencave.

NGA BASRI ÇAPRIQI

Guaca
Hapu se
Dua të dal
Të pi ujë drejt nga qielli

Hiqu yjeve
Pi ujë nga goja ime
Mbyllim farën tonë
Në fund të detit

Sa kohë u bë që jemi mbyllur
Humbur Brenda o zot
E s’dëgjojmë zërat e ujit

Të kanë parë tek u lexon vargje
atyre në Had

Ali PodrimjesAli PodrimjesAli PodrimjesAli PodrimjesAli Podrimjes

E kam ditur Ti
S’mund të vësh kokë mbi jastëk
Kur merr rrugë aq të largët
Për me gjetë të bardhën
As një gur nën kokë si suliotët
Nuk vë

Unë e kam ditur
Ti do lidhje duart pas koke
Do e shtrëngoje fort
Fort derisa ushtimë e vargut
Të pëlcasë

Gjithë ata gurë të ngulur brinjave
Deri te Uji i madh Një rrjedhë uji
Pranë një pylli
T’i sjell te koka për me t’ba gjamën

Vetëm yjet do mbajtur në dorë
Asgjë tjetër s’të lënë
Atje në fund të asaj rruge në fund
E rrugë tjetër s’ka me mbajtë dritën ndezur

Të kanë parë
Kah u lexon vargje tash atyre në Had
Ti i njëjti
I ke sharë si mund të nguleni këtu përgjith-
një
Mor të mjerë

E ke vendosur
T’i ngresh ata nga gjumi
Ku kanë rënë
Përulësisht

Te lumi Styks të kanë parë Ti
I njëjti si mbi Dri
Një dallëndyshe ke gjuajtur nga lartësitë
Në atë lumë të fryrë përmbi brigje
Me pa a e kapë flaka
A e lagë uji

Se
Lumë i vështirë ai lumë
E pambërritshmja

Ajo më shpinte diku larg
Ëndrrën mbi krahët e një vale

Heshtja përgjon tingujt që
Zhyten e dalin thërrmijash

Mbi kurriz të ujit
Një kalimere s’më lë të ngrohem

Më zë ëndrrën në grykë të Bunës
Përpëlitet një pulëbardhë

Ikën pastaj
E paarritshme si gjithnjë

Ngul një gjëmë në gjoks
E vdes i lumtur
Se s’di ç’ndodh atje përtej
E as që do të di

Mbi atë mjegull që
Mbulon gjithë brigjet gjithë fushat

E ujin sidomos

Ujin ku Zoti di ç’zihet brenda
Atyre rrjetëve me gogla të

Rrumbullakta si sy të tmerrshëm
Mbetur hapur kah qielli

Përkryerja e shiut

Nuk bie gjë nga lart mbi urën ku rrimë ne
Ulet ngadalë na futet pas qafe çurk teposhtë
Me na dridhë shtatin

Kur të ngrihen sërish ato pika ne s’jemi aty
Se mbyllim sytë me përpi tingujt Nuk shohim
Mjegullën as harbimin e gjetheve

Një herë tjetër na ulen litarët e qullur
Na lidhen për trupi na luhasin na shkundin
Me na ra fara n’atë ujë që zgjon valën

Kaq kohë presim atë ujë të rëndë
Me na shkëput
Përgjithnjë nga tokë e dashur

Kontributi im për
revolucionin është zero

Unë jam frikësuar si qeni
Kur shihja nga dritarja si mprehnin thikat
Si rripnin lepujt

Kur qielli hapej
Dhe dielli zihej
Kam parë Zotin të më pikë në ballë

Kontributi im është zero
Për revolucionin për historinë
Jam frikësuar si mos më keq

Kam ikur larg të strehoj fëmijët

Gruaja më thotë lëri ato tashti
Kush s’u frikësua kur mbulonte terri
Po s’u zë goja gjëra të tilla

Tanimë që mori fund e gjitha

Së paku mund të kemi strehë
Për kalamajt mor aman
Të gjithë pëlcasin fjalë të mëdha

Po unë prandaj e them
t’u jap guxim Atyre

sur me një rrip (ruban) të larë me
ar. Në majë të saj është vendosur
një kokë dhije me brirë, punuar në
bronx të larë në ar. Në pjesën e posh-
tme të saj, ka rreth e rrotull një rrip
bakri me një mbishkrim prej gjas-
htë rrokjesh, të ndarë midis tyre
me rozeta: IM*PE*RA*TO*RE*BT,
që do të thotë: Jhezus
N a z a r e n u s * P r i n c i p i
Emathiae*Regi Albaniae*Terrori
Osmanorum*Benedictat Te (Jezuj
i Nazaretit të bekon ty Skënderbe,
Princ i Matit,
Mbret i Sh-
qipërisë, Tmer-
ri i Osman-
llinjve, Mbret i
Epirit). Por rri-
pi prej bakri me
këto gjashtë
m o n o g r a m e
duket se është
vënë më vonë në
përkrenare nga
pasardhësit e
Heroit, të cilët
kanë menduar
se me shtimin e
titujve do t’ia
rritnin atij
vlerën, kurse,
siç u tha, ai nuk
ka mbajtur asnjë nga këto tituj, por
vetëm “Zot i Shqipërisë” (Dominus
Albaniae).

Elementi kryesor që të bis në sy
në përkrenare është koka e dhisë,
që qëndron në majë të saj. Se çfarë
ajo simbolizon mbi përkrenaren e
Skënderbeut, është vështirë të
shpjegohet me saktësi. Mund të
shpjegohet me kultin e dhisë së egër,
simbolin e zanave shqiptare, të cilat
jetojnë, sipas legjendës, edhe sot në
bjeshkët e larta, përfshirë edhe në
atë të Gjelagjoshit, mali që qëndron

Shpata e dytë
Shpata e dytë është e përku-
lur në formë harku. Gjatësia e
saj është 121 centimetra dhe
peshon 3.2 kilogram.

mbi krye të Qidhnës së Dibrës. Ka
shenja që tregojnë së kulti i dhisë
së egër është shumë i lashtë. Sh-
krimtari romak i shekullit të I-II të
erës sonë S.Suetom Tanquilli (De
Vita Caesarum, L.II, 12, 94) shkru-
an se perandori romak Augusti,
gjatë luftës kundër Batos së ilirëve,
kur arriti në Apoloni, preu për nder
të fitores së tij, një monedhë argjen-
di me kokën e dhisë së egër.

Por ka edhe një shpjegim tjetër
me ndikim historik. Shefqet Pllana
sjell një njoftim të dhënë nga Sami
Frashëri në “Kamus-al-alam” në
zërin Dhu l’Karnejn se togfjalësi
Dh l’Karnejn (pronar i dy brinjëve)
ishte apelativ që në kohët e lashta
madje edhe në Kuran, i Aleksandrit
të Maqedonisë. Nga ana tjetër,
L.Malltezi shton pohimin e
Plutarkut…Pra, nuk përjashtohet
mundësia që motivin e brirëve të
dhisë, Skënderbeu ta ketë huazuar,
sipas dy historianëve të përmendur
ose drejtpërdrejt nga legjenda e
Aleksandrit të Maqedonisë, ose, siç
duket më bindëse, nga pohimi i Pl-
utarkut, meqenëse në Mesjetë sh-
qiptarët e mbanin veten si
pasardhësit e Aleksandrit të Maqe-
donisë, sidomos të Pirros së Epirit,
aq më tepër se për Pirron e Epirit,
Skënderbeu ka pohuar shkoqur se
shqiptarët janë pasardhësit e tij.

Duket se shpjegimi i dytë ka më
tepër të ngjarë të anohet nga e
vërteta, mbasi teoria e vazhdimë-
sisë maqedone-shqiptare dhe
epirote-shqiptare ishte tepër e rrën-
josur jo vetëm në opinionin sh-
qiptar, por edhe në atë evropian. Ky
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Kjo është një pjesëz marrë nga libri i autorit, që përkthyesja e ka sjellë kohë më parë. Në këtë pjesëz autori
na përcjell emocionet e jetës kulturore-sociale në Lagjen Latine, por edhe mesazhet e kohës...

NGA GEORGE SELDES*

Në kundërshtim me mitin e
një shpirti të humbur
përkohësisht në një kafene

të Montparnasse, i cili përbënte një
brez të tërë të humbur, në Lagjen
Latine kishte jetë dite gjatë të
katërmbëdhjetë viteve që unë viz-
itova apo jetova në Paris, çdo ditë
ndodhte një aventurë e re me njerëz,
çdo ditë ia vlente ta mbaje mend. Një
dyzinë shkrimtarësh, piktorësh, ko-
mpozitorësh, e ndoshta shumë pseu-
doshkrimtarë dhe pretendues për
artistë, jetonin në Hotel Liberia,
pikërisht përqark qoshes ku ndër-
priteshin bulevardet Raspail dhe
Montparnasse, banoje për dy dol-
larë në ditë, me ujë të rrjedhshëm
por pa dush. Këtu kisha zënë vend
edhe unë. (Kur më paguante Chica-
go Tribune unë ngaherë rrija në
hotele të mëdhenj, tek Imperialët,
Bristolët, Ekselsiorët, madje dhe në
Ricët; tani hoteli im ishte Liberia.
Banja ndodhej në fund të korri-
dorit.) Nga ecejaket e mëngjesit deri
në mbrëmjet tek Dome, Rotonde, Se-
lect e më vonë tek Coupole, ishte e
pamundur të shmangia burrat e
gratë tashmë të shquar apo ata që
do të bëheshin më të famshmit e
botës. As Hemingëay as Sinclair
Leëis, respektivisht laureatë: i pes-
ti dhe i pari Çmim Nobel Amerikan
për letërsinë. Hemingëay nuk e nën-
vlerësonte veten në ditët kur rrinte
tek Cafe e tij Select.

Në një shëtitje në mesditë dy
piktorë të rinj amerikanë të uritur
më propozuan t’i merrja për drekë
– me rrogën time të Tribune përfille-
sha si një nga banorët më të kamur
të bohemëve të asaj kohe. E kështu,
sot ndodhet varur në murin e sh-
tëpisë të fermës në Hartland-4-Cor-
ners në Vermont një vizatim i bërë
nga ky piktor mirënjohës, që e ka
zmadhuar kapelen time e të kthy-
erën e pardesysë disi për të paraqi-
tur një pikturë të pranueshme në
përgjithësi të një korrespondenti të
huaj “spitullaq”; dhe mbi faqen e saj
është shkruar:

Shitur George Seldes për 10
franga

Au Rendezvoius des Chauf-
feurs

pres de la Gde.
Chaumiere
Aty nga 19 tetori 1926
Sandy Calder

Piktori tjetër i uritur ishte
Adolf Dehn, i cili u bë një nga
grafistët kryesorë të Amerikës. Ai

nuk më bëri ndonjë vizatim, por
grisi një fletë prej bllokut ku ski-
conte, në të cilën ishin vizatuar dy
shoferë, e shkruajti se kjo nuk ish-
te shitje, por një hua prej dhjetë fran-
gash, atëherë e barabartë me
pesëdhjetë cent.

Një ditë tjetër mund të
takoje Kolonelin Charles Sëeeney, i
njohur nga ne të gjithë si “Sëeeney
i Legjionit,” që kishte namin e një
karriere romantike dhe dramatike
në Legjionin e Huaj Francez, hera
herës e quanim “ushtari më i sh-
këlqyer fatlum i shekullit.” Ai
përherë mbartte një krah plot me
libra e të gjithë dyshonin se po shk-
ruante historinë e tij. Njëherë e py-
eta. Ai u përgjigj, “Për dreq, jo, jam
duke shkruar jetën e Jezusit.”

Ishte Koloneli Sëeeney që
organizoi Skuadriljen e Kosciusko,
kur më 1920, filloi lufta ndërmjet
Rusisë Sovjetike dhe Polonisë. Nga
të njëqind vullnetarët më i njohuri
u bë Kapiteni Marion Cooper. Një
natë tek bar Select, Cooper më rrë-
feu këtë histori të tmerrshme:

Atë e kishin qëlluar e ishte
plasur përtokë. Ishte shtrirë pranë
aeroplanit të vet të shkatërruar kur
erdhi një skuadër apo kompani a
hordhi me kozakë rusë duke vrun-
dulluar drejt sipër tij. Nuk e vranë.
Nuk e zunë rob. Thjesht luajtën një
lojë me të, ashtu siç bënin disa shokë
të tyret nëpër cirqe. Secili kozak
hipur mbi kalë shkonte me galop
tek Kapiteni Cooper e sillte vërdallë
kalin duke e mbajtur me dorën e
majtë, ndërsa me të djathtën nxir-
rte shpatën e frushkullonte fytyrën
e Cooper, çdo kozak njëri pas tjetrit,
të gjithë duke qeshur, të gjithë me
sa duket për të parë se sa afër mund

“intelektuale”, mbërritja e të paga-
bueshmes dhe ende së bukurës
Aimee Semple McPherson. Ajo
mund të kishte qenë e varfër, por e
rrëkëllente birrën me të tjerët,
pjatat i kish të mbushura me majë.
Pastaj na tha se donte të shihte se
si qe Banka e Saktë e a mund ta
çonim ne tek Sheshi Pigalle në Mont-
martre. Ne e çuam dhe ajo i piu të
gjitha pijet tek të gjitha vendet, të
cilat duhej të vizitonim. (Nuk më
kujtohet cili vit ishte, sigurisht ishte
pas 1926-tës, vit në të cilin ajo u zh-
duk në një plazh pranë Los Anxhe-

AE {George Russell} që fliste për të
si për njërin nga shkrimtarët irlan-
dezë, që e pati nxitur të vizitonte
Ishujt Aran.)

Gjatë rrugës ne u ndeshëm
me Leo Stein, i cili mund të ketë qenë
i njohur në Amerikë si “vëllai i Ger-
trude”, por në Montparnasse res-
pektohej si një kritik i madh arti e
zbulues i artistëve të rinj, duke përf-
shirë Picasso-n, për të cilin Ger-
trude e kishte meritën. Blum i tha
Leo-s që të vinte me ne.

Derën na e hapi vetë
Stephens. Ai ishte çuditërisht një

FORD shkëputur nga reklama e
makinave e i kishin vënë shigjeta
që tregonin drejtimin.

Ford i argëtonte miqtë e
duke rrëfyer histori nga ditët e
mëdha të letërsisë angleze e
ndonëse thashethemet e tij rreth
Henry James më vonë u quajtën të
trilluara, ai nuk e ekzagjeronte
marrëdhënien e tij me Conrad. E
pati takuar kapitenin e panjohur
britanik i lindur polak, që kishte
shumë rrëfenja për të treguar, por
pak përvojë në të shkruar dhe e
bëri të famshëm. Kur i thashë Ford

Aventurat në Lagjen Latine
të shkonte shpata e tyre pa i prerë
hundën, sytë apo grykën. Cooper
tha se qe llahtarisur, ishte llahtari-
sur për vdekje nga e cila nuk mund
të shpëtonte. Por kozakët ia
mbathën e ai mundi të dëgjonte që
së largu të qeshurat e tyre përzier
me trokëllimat e patkonjve të kua-
jve.

Një mbrëmje Jonathan Cape
mund të rrinte tek Select me një
grumbull shkrimtarësh. Ose botue-
si i Parisit Edëard Titus, shtëpia e
zyra e të cilit ndodheshin aty rrot-
ull tek një qoshe. Titus njihej si kole-
ksionist i librave; si bashkëshorti i
Helena Rubinstein, kozmetikat e së
cilës ai i kishte bërë të famshme
nëpër botë kur ishte në Nju Jork
me anë të reklamave; dhe si botues i
This Quarter duke filluar nga vëlli-
mi 2. Njëherë kur përmenda Arnold
Bennett, Titus më ftoi të shikoja dy
dorëshkrime të tijat. Nuk më kuj-
tohet në se qenë tregime të sh-
kurtëra apo libra, por ishin të çu-
ditshme. Njëri ishte shkruar në
letër të hollë, të vockël, tjetri në letër
të trashë provokuese. Titus më
shpjegoi se dorëshkrimi i vogël, ish-
te Bennett i ri, i pasigurt, letrat e
mëdha qenë produkt i suksesit të
vonë dhe famës.

Një natë tek Select kishte më
tepër zallamahi se tjetër herë shkak-
tuar me sa duket prej një princeshës

losit dhe u dërguan pesë mijë veta
për ta kërkuar më kot trupin e saj.
Pastaj ajo u kthye e ngordhur urie
dhe e tromaksur, kishte qenë aty
pari tek shkretëtira e Meksikës
duke na rrëfyer, pasi u hodh për-
tokë, se e kishin rrëmbyer.)

Një natë takova piktorin
Oskar Kokoshka, mendoja për të se
është në të njëjtën shkallë lartësie
me Picasso-n, Braque, Juan Gris.

Gjatë asaj nate pambarim
ndodhi që i përmenda në mënyrë
zbavitëse shprehjen amerikane të
Njëjtë me nënshkrimin e Kokosh-
kës. Ai nuk u zbavit. Ai u habit. Ai
pati nënshkruar çdo pëlhurë, vit
pas viti, në njërën qoshe, vetëm me
nistoret e emrit të tij, disi me gër-
ma të mëdha: “O. K.”

“Nuk ju ka thënë askush
asnjëherë se çfarë kuptimi ka O. K.
për një amerikan?” e pyeta.

Askush nuk i pati thënë kur-
rë.

Unë ia thashë.
Ai buzëqeshi. Por vazhdoi t’i

nënshkruajë pikturat e tij “O.K.”

Një ditë në bulevard takova
piktorin Jerome Blum. Ai po shkon-
te tek James Stephens e më ftoi të
shkoja me të. Asnjeri nuk e për-
mendte autorin e Poçja prej floriri
që jetonte në Paris, askush përveç
Blum që e përmendte. (M’u kujtua

burrë i vogël, jo më shumë se një
metër e gjysmë; dukej të ishte
pesëdhjetë vjeç e dukej se fliste me
theks irlandez. Blum më prezantoi
në fillim mua, pastaj Leo Stein, duke
thënë “Zoti Stein është autori i A B
C-ja e Estetikës.”

Stephens hodhi një vështrim
të vrazhdë dhe tha: “Estetika, eh?
A B C-ja e Estetikës.” Heshti. “Do
shkoni no Parajso por koto.”

Ndonëse salloni letrar i Ger-
trude Stein është bërë i pavdekshëm,
kishte edhe mbrëmje të mërkurash
apo pasdite të shtunash, ku zakon-
isht mblidheshim në apartamentet
e shkrimtarëve të shquar apo të
ndonjë agjenti letrar e në një rast
të një çifti nga Filadelfia, i cili gjatë
kohës së Depresionit, kishte të
ardhura të zakonshme nga
hipotekat e mund ta përballonin
blerjen e pijeve. Salloni i tyre ishte i
mbushur përplot me njerëz të uri-
tur e që donin të hidhnin ndonjë
gotë, por asnjeri nuk i thoshte një
fjalë të zotit a të zonjës së shtëpisë
edhe ata nuk kishin asgjë për t’ju
thënë miqve, e kështu koha kalo-
hej mirë prej të gjithëve.

Tjetër sallon i famshëm pas
atij të Gertrude, i4shte ai i Ford
Madox Ford në Rue Vaugirard, e që
të vije tek ata duhej të bëje goxha
rrugë duke ngjitur shumë shkallë,
por kishin ngjitur në çdo kat fjalën

se në fillim të viteve 1900-të, Profe-
sor Copeland në Harvard ia paraqi-
ti Conrad-in Amerikës dhe se nja
njëzet klasa në vitet njëzetë kishin
“njohur teorinë” prej “Copey,” Ford
u kënaq dhe e ndjeva disi se u bëmë
miq më të ngushtë.

E pyeta për teknikën e bash-
këpunimit të tyre. Ford u përgjigj:

“Kur ishte e mundur, kur ish-
in dy persona në bisedë, Conrad do
të bëhej njëri e unë tjetri; Conrad
mund të shkruante një rresht apo
një paragraf e unë shkruaja
përgjigjen ose paragrafin tjetër.”

Ford më tha se një ditë ata
vendosën të shkruanin një roman
romantik. Ata do t’ua kalonin sh-
krimtarëve romantikë. “Ne do ta
quajmë romanin thjesht roman,”
tha Ford, e kështu shkruan titul-
lin Romance.

Në roman ndodhet një skenë
që ka të bëjë me një gjyq për tradhti
kundër një personi të rëndësishëm,
e një fshatari, por aty është ngatër-
ruar dhe një bari. Gjykatësi
bubullon me pyetjet. “Çfarë ishit
duke bërë në aksh e aksh ditë e në
aksh e aksh vend?” Conrad i bënte
pyetjet me zë bubullitës.

“Disa dhi, shkëlqesi,”
përgjigjej bariu (Ford).

Pastaj Ford më tha: “Në këtë
përgjigje Conrad u hodh përpjetë
nga karrigia e tha, ‘Një goditje prej
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gjeniu, Ford. “Disa dhi, shkëlqesi.”
Një përgjigje prej gjeniu.’”

Një natë, ndoshta ishte viti
1933, ndërsa miqtë po largoheshin,
Ford tha: “Seldes, a mund të qën-
droni?” E natyrisht unë qëndrova.

Ford gjeti një shishe të vogël
me konjak Napoleon të vërtetë, le
të themi e qëmotshme e vitit 1880
ose 1890, që nuk kishte të çmuar.
Kur e kishim pirë të shumtën e sh-
ishes Ford tha:

“Seldes, unë po plakem, kam
shpenzuar shumë vite duke ndih-
muar Joseph Conrad, e në fillim
botuesit i vinin të dy emrat tanë në
librat që shkruanim së bashku, por
a e dini se tani po përgatitin një bot-
im përfundimtar të librave të Con-
rad dhe emri im nuk ndodhet as mbi
ballinën e ndonjërit prej librave,
madje as në ballinën e tyre të pas-
me?

“Unë e krijova Hemingëay-
n. Unë i botova veprën e parë e më
vonë e lashë të botonte librin tim
Pasqyrë Transatlantike, e tani ai
ma bën hasha sepse është bërë më i
njohur se ç’jam unë.”

Nga sytë e Ford po rridhnin
lot.

“Unë e ndihmova Joseph
Conrad. Unë ndihmova Hemingëay-
n. Ndihmova një dyzinë sh-
krimtarësh e shumë prej tyre më
kanë lodhur. Jam burrë plak e do të
vdes pa bërë emër si Hemingëay.”

Këtu arriti kulmin Ford fil-
loi të dënesë. Pastaj filloi të qajë.

Kurrë më pas nuk mbetëm
miq të mirë. Ai më kish thënë në
mirëbesim më shumë gjëra se sa
duhej.

(Morali: Në se ju e vlerësoni
një miqësi, kurrë mos e lini mikun
t’ju rrëfehet.)

Kur Shtëpia Botuese Harper
botoi librin Banxho të Claude McK-
ay në Nju Jork, agjenti i tij letrar
në Paris, Ëilliam Aspinëall Bradley,
dha për nder të librit një pritje në
studion e Stella Boëen, në të cilën
ishin të ftuar tërë modelet e Mëllen-
jave. Bradley më tha të vija herët në
mesnatë se do të isha banakieri.

Kur arrita, gjeta njëzet miq
të mbledhur rrotull një tryeze të
madhe të ulët, francezët (e bardhë)
njerëz të letrave; M. X de l’Academie
Française, Mme. Y, romanciere e
shquar, një a dy botues dhe gratë e
tyre me rroba mbrëmjeje, të gjithë e
kishin rrethuar Mme. Bradley, ndër-
sa rrinin ulur në mënyrë të pare-
hatshme mbi një sënduk apo qën-
dronin tërë siklet pranë hyrjes, këta
të fundit ishin disa negër ameri-
kanë (kjo shprehje, në krahasim me
zezakë ishte korrekte nga fundi i
viteve 1920 dhe 1930.) Midis të dy
grupeve ndodhej një tryezë ngrën-
jeje e gjatë që shkëlqente nga
qelqurinat, tetëmbëdhjetë çerekshe
me shampanjë, dhjetë çerekshe
xhin e dhjetë çerekshe vermut, Zoti
Bradley mendonte se martini të ish-
te diku gjysmë për gjysmë, disa
çerekshe konjaku, tasa me limona,
një grumbull i madh me copa akul-
li. Por akulli që mbizotëronte
ndërmjet të ftuarve të zinj e të
bardhë dukej sheshit.

Zonja Sylvia Leëis, një sho-
qe gazetare, erdhi me mua. Konte-
sha Cullen e njohu atë e ndërkaq
një grua e bardhë ia nisi bisedës me
një burrë të zi, kështu atmosfera u
ngroh disi. Mbërritën Lee dhe Vir-
ginia Hersh, ai piktor, ajo roman-
ciere, u prezantuan sipas mënyrës
së papërcaktuar franceze, i mori në
dorëzim Zonja Leëis e u bashkuan
me grupin e veçuar të negërve. Kësh-
tu filloi shkrirja.

Askush nuk kishte shërby-
er asnjë pije para se të vija unë. Unë

thashë, “Sulmoni brinjët me nga një
koktejl,” por Bradley tha, jo, jepu
shampanjë, e unë ashtu bëra,
ndoshta kjo ishte arsyeja që asgjë
nuk ndodhi për një kohë të gjatë.

Pikërisht para orës 2.00 të
mëngjesit arriti kori i Mëllenjave.
Kufiri shoqëror ndërmjet krye-
sorëve e korit të Mëllenjave dhe të
zinjve e të bardhëve tashmë mbeti i
përcaktuar. Të gjithë negërve u
patën thënë se duhej ngaherë ta
mbanin mend se ndodheshin në
Francë e ndodheshin midis
francezëve të bardhë.

Më së fundi fillova të tundja
martinët. Disa qindra kupa me
shampanjë nuk kishin patur asnjë
efekt. Asgjë nuk pati ndodhur
përveç një shtrëngate, e cila pati
krisur me forcë të madhe e na
bllokoi për orë të tëra me litarët e
shiut.

Kryesorët dhe korit të Mël-
lenjave, pa iu bërë ndonjë lutje këm-
bëngulëse dhe lajka, që duket kaq e
domosdoshme tek artistët e bardhë,
tani po shfaqnin numrat e tyre, por
në një mënyrë shumë më të përsos-
ur se sa në skenë. Zonja Leëis vallë-
zonte duke përdredhur “vithet posi
gjarpër” e burrat e tjerë negër edhe
femrat e korit vallëzonin me part-
nerë të bardhë, por në një mënyrë
dinjitoze. “Ai nuk më preku. Ai më
mbajti në largësi,” vuri re Zonja
Hersh (lindur Virginia Davis nga
Nju Orlinsi).

Unë hodha konjak në sham-
panjë duke e pakësuar sasinë e ver-
mutit që hidhja në martinët nga një
e treta tek një e pesta, dhe aty rreth
orës 3.30 të mëngjesit njëri prej
muzikantëve negër ia filloi në piano
një ritmi të ngadaltë tom-tom, tom-
tom-tom. Një vajzë e bukur, njëra
nga të korit, me trup të artë kum-
bues si mermer i Partenonit me
njëzet e katër shekuj diell derdhur
përmbi të, ngriti fustanin e saj të
kaltër e lëkundi hijshëm gjymtyrët
e saj të mëndafshta. Disa filluan të
mbajnë ritmin me duar. Shkrepëtiu
një rrufe e frikshme, thuajse njëko-
hësisht një shungullimë bubullime
e për një çast natyra dhe alkooli
përlanë lustrën e jashtme të civiliz-
imit të bardhë. Në një moment ndo-
dhi çmenduria.

Të gjithë të zinjtë e shumë
nga të bardhët u shkrinë me njëri
tjetrin. Disa e shtrëngonin fort njëri
tjetrin, trup për trup, kofshë për
kofshë, faqe për faqe. Disa qëndro-
nin të ndarë e tundeshin e bërtis-
nin. Rrufe e gjëmime njëra pas
tjetrës rrokulliseshin përmbi shtë-
pi, ato mezi dëgjoheshin për shkak
të ulërimave ritmike të zërave,
goditjeve të këmbëve në të njëjtën
kohë, furisë së tom-tom, tom-tom-
tom, tom-tom, tom-tom-tom-ve të
pianistit të krisur. Muret
tundeshin, dyshemeja ulej e ngrihej,
duke na kërcënuar se do të na
kthente ne të gjithëve në një lëmsh
të egër prej druri, shishesh të thy-
era dhe trupash të squllur.

Ato i ngritën përpjetë fundet
e fustaneve. Ata u përfshinë duke u
përqafuar me duar, me shalë, me
buzë, duke e mbërthyer njëri tjetrin,
duke u përkundur, të dehur nga alk-
ooli e pasioni dhe eksitimi i muz-
ikës. Ishte diçka e egër, si në jerm,
madje frikësuese. “Je me sauve! Je
me sauve!” klithte Mme. Bradley
ndërsa fluturonte nëpër studio
përmes bubullimave, rrufeve dhe
shiut.

Dalldia, të zinj e të bardhë,
ngeli me ne në studio tërë natën. Një
natë për t’u mbajtur mend.

*Shkëputur nga libri “Dëshmi-*Shkëputur nga libri “Dëshmi-*Shkëputur nga libri “Dëshmi-*Shkëputur nga libri “Dëshmi-*Shkëputur nga libri “Dëshmi-
tari i një shekulli”. Përktheu ngatari i një shekulli”. Përktheu ngatari i një shekulli”. Përktheu ngatari i një shekulli”. Përktheu ngatari i një shekulli”. Përktheu nga
anglishtja: Meri Lalajanglishtja: Meri Lalajanglishtja: Meri Lalajanglishtja: Meri Lalajanglishtja: Meri Lalaj

Teksa po nxirrja nga librat e mi baladat për Gjergj Kastrioti Skënderbeun, thashë me
vete se ka mbi 5 shekuj që Heroi ynë enden dhe nëpër këngë si nëpër pllaja e fusha
betejash, së pari në ato të popullit të tij dhe të gjuhës së tij, por dhe në popuj të tjerë
e gjuhë të tjera.
Shkon te të gjithë fqinjët ballkanikë, që nga pasardhësit e tjerë të ilirëve, kroatë e
malazias,  te grekët dhe te sllavët e jugut, në Serbi, Bullgari, etj,  te rumunët dhe rend
triumfator nëpër Itali, jo vetëm te arbëreshët e tij, shkon në Francë, Belgjikë, Gjer-
mani, në vendet e Europës Veriore, në gjuhët anglo-saksone, në Poloni e në Rusinë
dy kontinentale, edhe në Azi, pse jo dhe në Afrikë, Egjipt dhe kapton tej, në Amerikë
ku adhurimi shtohet si për një Kryeluftëtar të lirisë dhe mbrojtës të qytetërimit Perën-
dimor..
Kali i tij duket se është bërë me flatra, i shndërruar në Pegas dhe ai ndal i bronztë në
sheshe dhe poema…
Dua të risjell disa prej baladave të mia, pjesëza të nxjerra nga libra të ndryshëm, të
shkruara ndër vite, edhe në burg, fshatrave, por dhe në metropole të Europës.
Se si më frushullojnë tani, si flatrime të flatrave të Pegasit Skënderbejan.

P
POEZIA

GJERGJ KASTRIOTI
DHE MBI PEGAS

NGA VISAR ZHITI

NË SHTËPINË E VOJSAVËS

Ndërsa ngjiteshim
nëpër rrugën e bardhë
(me borën si shpirt i hapur)
                     për të shkuar
              në shtëpinë e Vojsavës
të gjithë nga pak
                           u shndërruan
në Skënderbej...

Gradec, 17. 02. 1993Gradec, 17. 02. 1993Gradec, 17. 02. 1993Gradec, 17. 02. 1993Gradec, 17. 02. 1993
( nga libri “Mbjellja e vetëtimave”)

SKËNDERBEU
DHE NJË ÇËSHTJE E ERRËT
NË JETËN E MOISI GOLEMIT

Kur isha fëmijë,
Babanë tim dhe Skënderbeun
        kam adhuruar më shumë nga burrat e botës
Dhe të gjitha vetëtimat
më dukeshin si vringëllima të shpatës së heroit.

Çdo vit në shkollë do të mësonim
                                             për vdekjen e Skënder-
beut
dhe do të qaja, kur të tjerët dilnin,
                                                  i fshehur tek dera.
Ashtu si kali i tij që s’pranoi më zotëri tjetër
dhe unë s’pranoja më të mësoja gjëra të tjera.

E urreja Moisi Golemin që iku, na tradhtoi,
tradhtinë s’do ia falja kurrë.
Tokë mëmë, atë që në një rrugë të tillë do të sh-
kojë,
Lëre fëmijë, mos e rrit,
                                    ç’e bën kot burrë!

Tani vonë, në një si legjendë,
              im atë ma rrëfeu,
që ikja e Gjeneralit paskësh qenë e sajuar: plan,
plan!
Atë e kishte nisur vetë Skënderbeu...
Në luftë duhet të jesh herë me kryet-skile
                                         dhe herë me trupin-luan.

Ç’mision i rëndë mes të huajve... të shtiresh...
                  sulltanit dorën t’i puthësh,
Të përsëritësh thëniet e tij të vrazhdai gjoja si
mençurira.

Të hash me frikë se mos helmi vdekjeprurës
është me sherbetin e ëmbël
                                            në kupat e florinjta.

Të kesh frikë dhe në harem, nëpër qejfe,
se femrat raportojnë dhe mënyrat
                                                   e shtrirjes mbi pelerinë...

Që nga çadra ushtarake deri tek gjysmë hëna
qiejve

hija jote duhej të komplotonte me gjithë per-
andorinë.

Dhe të mos kuptohesh
                                   si identiteti nën përkrenare!
Ti në rrezik që atdheu sa më larg rrezikut të jetë!
Po e ardhmja merret veç me ato që duken, si malet,
ku ta gjesh, si ta shpjegosh
                                                  një pikëz loti të fshehtë?

Eh, sa jetë që humbin kuturu
                                si dyndje shigjetash nëpër luftëra...
Po ai që sakrifikoi në shekuj diçka ende më të sh-
trenjtë:
                                                          Emrin e tij.
Janë vënë gabim statuja, janë hequr statuja,
por të lutem, ndreqi gabimet, moj histori!

Gjeneral, ç’torturë dhe për kohën
                                                    pas vrasjes tënde,
e cila është pjesa më e rëndësishme për heronjtë.
Prindërit diçka biblike ripërtërijnë, ja ashtu me ha-
mendje,
që emrin “Mojsi” vënë tek djemtë edhe sot.

****
Kur u dënua autori, në aktakuzë pati dhe këtë poezi
“si shtrembërim të realitetit historik me qëllim që
t’u dalë në mbrojtje
tradhtive që zbulonte dhe ndëshkonte PPSH” (Viti
1979).
NgNgNgNgNga libri “Mbjellja e va libri “Mbjellja e va libri “Mbjellja e va libri “Mbjellja e va libri “Mbjellja e vetëtimaetëtimaetëtimaetëtimaetëtimavvvvve”e”e”e”e”

 *  *  *
... erdhën arbëreshë
me plisat e bardhë mbi krye. Vija e zezë në tirq -
shenjë zie e përhershme për Vdekjen e Skënderbeut.
... kambanat nisën të bien vetë...

*  *  *
...a e di si përdorej folja bërtas në kohën e Gjergj
Kastriotit Skënderbeut? Nkelthas. Po qaj? Nklaj.
Ç’është ajo “n” përpara, shenjëz e urave të përmby-
sura,
e skeleteve të ngrehinave?...
Nga libri “Si është Kosova”Nga libri “Si është Kosova”Nga libri “Si është Kosova”Nga libri “Si është Kosova”Nga libri “Si është Kosova”
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...NGA NUMRI I SHKUAR
“Milosao” e këtij numri u hap me

një shkrim historik të profesor Aleks
Luarasit. Më 12 janar 1468, pak ditë
para vdekjes së G j . K . S k ë n d e r
b e u t , klerikët e Kishës Katedrale
të Dishtit, miratuan “Statutet” që rreg-
ullonin jetën dhe veprimtarinë e
bashkësisë katolike të qytetit. Mbi
lartësitë e Drishtit frynin erërat e ftoh-
ta të janarit të v. 1468. I përndrituri
Gj. K. Skënderbeu jepte shpirt në
Lezhë, si dhe porositë e fundit për
bashkëluftëtarët. Kisha katolike for-
conte strukturat e saj për betejat e
ardhshme. Kur të vinte pranvera dhe
të shkrinte dëbora në male repartet

e akinxhinjve do të vinin përsëri të
kafshonin me tërbim fshatrat sh-
qiptare si ujq të uritur. Autori e trajton
shkrimin e tij pak me trajtë fikshëni
dhe në mënyrë shumë të kënd-
shme, duke i dhënë një formë inter-
esante Statuteve të Drishtit, por
mund ta fuste pak më shumë në
rrjedhat e shekullit. Paçka shkrimi
ishte shumë interesant.

Nazmi Seitaj na kish sjellë një
shkrim në kuadër të 60-vjetorit të
vdekjes së Vangjush Mios. U ngatër-
ruam disi për kohë vdekjen e pei-
sazhistit të mrekullueshëm shqiptar.
Autori kishte problem se redaktori
nuk do ia botonte shkrimin dhe për-
dori një fjali jo të këndshme që e kaloi

me humor, se në përgjithësi autorët
lokalët nuk trajtohen shumë.

Te krijimtaria kishim një tregim të
Kostës. “Qebiri” na u propozua nga
vetë autori Koço Kosta dhe ka të bëjë
me një krijim të tijin në vitin 1980.
Ishte një rrëfim gati linear, kushtuar
njeriut të thjeshtë, ku paçka ngjyri-
meve të kohës mëson më shumë
për llojin e letërsisë së kohës…Nuk
mund të thuhet se ishte i veçantë por
ngjante pak si shumë patetik. Dhe
është i kuptueshëm për kohën kur u
shkrua. Mesazhi jetësor ishte gati
aktual.

Përkthyesi Leonard Zissi duhet
vlerësuar për durimin, punën dhe
sjelljen në shqip të tre punimeve të

PËRKRENARJA E GJERGJ KASTRIOTIT

Ka më shumë se pesëqind vjet
që udhëtoj
           për të mbërritur
           te kjo përkrenare –

me një dhi të florinjtë përsipër,
fluturuese,
që u hidhet qiejve.
Mbi brirë ka ende copëra yjesh,
                                                 shirita ylberësh.
Poshtë ka diçka nga toka e saj e errët. Ja,
reliefet e fatit, gunga të metalta – nyje ngjarjesh
                                                           dhe prapë terr.

Ka më shumë se pesëqind vjet që udhëtoj,
kalova mes betejave si mbi kufoma. Lashë pas
kështjellat. Ç’male që na vodhën
                               si sëndyqe karvanësh në Ballkan.
Ujëvarat rrëzohen –
                                valle vajzash
                                që hidheshin humnerave.
Gjithmonë në atdheun tim ulet nata,
ja si kjo përkrenare,
që unë e shoh i magjepsur.
Bie më gjunjë.
Xhamat si koha s’më lënë të prek.

Polen fluturash aty – gjurmët
                                              e gishtave të poetëve.

Dëgjoj këngën e tyre si kori i burrave
                                                  në tragjeditë e lashta.
Dhia e praruar më njohu,
më ndjell me sy.
Afrohem drejt saj dhe blegërij
si livadhet e atdheut.

Gjithmonë kjo dhi kullot brenda meje.
Dhe shpesh herë
brirët e saj kanë dalë
                                 mbi kokën time.
Hutohem. Flas përçart.
Ç’ëndërron përkrenare
                                   e ikur kaq larg?
Cilin vallë? Përveçse kryet e popullit!

Po shpata e tët zoti
                             ku është?
Mbase mjaft goditëm midis nesh. Ti
na duhesh më shumë sot,
o Përkrenare,
                      hijerëndë
            dhe sublime,
e bukur si ideja e kombit.
            Vezullim yt vazhdimisht
  na avitet
                          ... si mëngjesi.

Vjenë, 30.12.1991
NgNgNgNgNga libri “mbjellja e va libri “mbjellja e va libri “mbjellja e va libri “mbjellja e va libri “mbjellja e vetëtimaetëtimaetëtimaetëtimaetëtimavvvvve”e”e”e”e”

Vijon nga faqja 17

GJERGJ KASTRIOTI DHE MBI PEGAS

DY VARRE PESËQIND VJET LARG NJËRI-TJETRIT

Përsëri erdhën nga larg, nga shkretëtirat. Kaluan
malin e fundit. Panë detin e madh, të huaj.
Si llahtarí të kaltër, harbonjëse shtynte dallgët,
si gjokset lakuriqe të grave të haremeve. Ja çadra e
tyre si trëndafil mes mijëra çadrave ushtarake, mes
 topave dhe kuajve nën rrapëllimën e daulleve dhe kazanëve, nën emblemat absurde. Pluhur i para pesëqind vjetëve.
Atje poshtë ishte qyteti i vogël, i pushtuar. Kisha dhe varri i Gjergj Kastriotit, i xhindit, që xhindosi Sovranin e madh.
Do të suleshin ata, gjithmonë ata, të njëjtët ata,
do të shkulnin pllakën e rëndë të varrit, do të nxirrnin eshtrat e heroit si eshtrat e vetë kombit. Pastaj do t’i thyenin,
copa-copa, eshtrat me baltë, të gjata sa shpatat. Do të thyenin kafkën si kubenë e qiellit. Të çmendur dhe makabër.
Nga një copë kockë si hajmali do të varnin në qafë ushtarët për të pasur fat nëpër betejat si armiku i tyre i madh.
Pesëqind vjet më parë, kur dhe varret tani janë varrosur në harresë. Ra nata. Nata e kombit. Me heroizma si me
gërmadha, pa skelete heronjsh.
Nata me britma robërish që digjeshin si pishtarë. Pesëqind vjet natë ballkanike. Frutat e pemëve ashtu si buka
s’kishin shije. Rrënjët thithnin gjak të turbullt, të përzier. Nëpër tokë kalbeshin trupa barbarësh dhe dezertorësh,
bejtexhinjsh dhe devesh, spiunësh e kuzhinierësh të paqes më të kuqe se lufta. Njeriu binte e malet bëheshin më të
lartë nga kufomat. Malet u mbushën me partizanët e luftës më të fundit tëbotës, plot si me pyje. Gërmadhë u bë mishi
i historisë dhe ne kujtuam se erdhën ditë të reja. Besuam tek urat. Besuam që deti u bë e dashura e të gjithëve si liria.
Kështu thoshin këngët. Pastaj, ah, pastaj kur u hap
tymi i betejave, nëpër pellgje pamë pasqyrimin
e sundimtarëve të ikur, të sundimtarëve tanë
që na udhëhoqën, u përzjehej pasqyrimi nëpër pellgje, binin si pluhuri i pushtuesve të para pesëqind viteve. Na
merreshin mendtë si këmbët. Dhe u sulëm ne, vetë ne, jo pushtuesit, te kishat tona. Thyem kryqin e megjithatë nuk
shpëtuam dot nga udhëkryqi ynë. Në një  tjetër kishë gjetëm skeletin e Gjergjit... jo, jo të Kastriotit... të Gjergj
Fishtës, më të madhit rapsod të shekullit njëzet, e fundmja lahutë e botës. Në zjarr i kishim hedhur librat e tij. O Zot!

Jo, jo, nuk do t’ju them që pushtuesit anadollakë
na vodhën skeletin e kryetrimit dhe ne, vetë ne,
me duart tona, ditën me diell, humbëm skeletin e poetit, (s’ua ndamë letrarëve të rinj si copa hajmalish
kockat e tij), e hodhëm në lumë. Në lumin që vinte
nga sllavët. Me brinjët e poetit mund të bëhen lira të bukura.

E shkruar në burg, Spaç, 14 janar 1983E shkruar në burg, Spaç, 14 janar 1983E shkruar në burg, Spaç, 14 janar 1983E shkruar në burg, Spaç, 14 janar 1983E shkruar në burg, Spaç, 14 janar 1983
Nga libri “Hedh një kafkë te këmbët tuaja”Nga libri “Hedh një kafkë te këmbët tuaja”Nga libri “Hedh një kafkë te këmbët tuaja”Nga libri “Hedh një kafkë te këmbët tuaja”Nga libri “Hedh një kafkë te këmbët tuaja”

MBRËMJE TETORI, FLETË E GRISUR DITARI

Po prisja shiun turk, s’po vinte që s’po vinte, si grua edhe shiu,
rruga e panjohur mbeti e thatë, e pandjeshme, gjithë ato brigje

përreth, pa sirenat magjepsëse. Urat mbi Bosfor, aq të  mëdha
dhe të famshme, nuk arrinin te asnjë dorë zonje, te asnjë puthje,

kot binin më gjunjë. Ndala te një librari, më e afërta, po shfletoja
një antologji, kërkoja një emër gruaje. Ku është poezia e saj,

mes flokëve dhe shamisë si një petale e mbetur fluture,
te vështrimi dinak i syve të zinj, te buzët e enjtura të mosfoljes,

një poezi femër kërkoja, të vezullonte si manikyr dielli në thonjtë
e gjatë prej Kostandinopoje, si buqeta me lule në dyqanin

e mbrëmjes me burra, që s’iu dhurua asnjë dashurie, si abazhuri
i harruar ndezur në anë të shtratit të zbazur buzë detit. Dhoma ime

lundron në Stambollin e madh të sulltanëve. Ç’më porosit ifshehur
brenda meje Skënderbeu? Dera e xhamtë rrotullohet si gjeratore

prej uji, del ëndrra e gruas, mëndafsh dhe hënë dhe premtim. Një çadër
e kotë në dorë. Shiu është dashuri, s’po bie që s’po bie.

E shkruar në Stamboll,E shkruar në Stamboll,E shkruar në Stamboll,E shkruar në Stamboll,E shkruar në Stamboll,
nga libri “Thesaret e frikës”nga libri “Thesaret e frikës”nga libri “Thesaret e frikës”nga libri “Thesaret e frikës”nga libri “Thesaret e frikës”

NGA VISAR ZHIT

Martin Czerminskit, misionarit je-
zuit polak, kushtuar Shqipërisë,
Malit të Zi dhe Bosnjës. Duhet
thënë se informacioni i tij për këto
tre vende, i cili lidhet me fillim e
shekullit të shkuar, të jep mundë-
si të kesh një panoramë të mirë e
shumë-këndore të atyre kohëve,
por që për lexuesin thonë pak ose
aspak. Poezi ndjesie mund të
konsiderohet cikli i zgjedhur nga
krijimtaria e Erinës Çokut, që vjen
pas shumë kohësh në faqet e
“Milosaos”...

“Milosao” e këtij numri ishte
fare e zakonshme dhe jo me prit-
mëritë e zakonshme, por gjithse-
si ishte e këndshme.
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Autori në formën e krijimit eseistik na sjell përditmërinë shqiptare, realizuar në një lloj narracioni
që i ngjan më shumë esesë poetike. Autori e përdor krijimin e tij dhe si stacion të përfytyrimeve dhe
mesazheve që i mblidhen nga rrahja e mendimeve dhe përcjellja e realitetit ku jeton...

NGA REXHEP FERRI

1.
Jeta është një teatër ku edhe të varfrit mendojnë se janë të
pasur.
Me vija, me shenja e me ngjyra mbi sipërfaqe të tokës.
Me shkëlqimin e monedhës së humbur.
Dyfytyrësia e patriotëve sojli u kthye nga lufta.
Ndërgjegjes nuk i beson më askush.
Çka humbim e çka fitojmë, nesër e shohim më mirë.
Tani koha nuk ka më kohë për të menduar.
Kujt ia rrok jeton nga humbja e kohës kot.
Çmenduria nuk e ndryshon as të shkuarën e as të ardhmen.
Me një klan mafioz shumë patriotë sojli krimi i bën të fuqishëm.
Në të gjitha drejtimet.
Jo për interesa kombëtare, por për interesa personale.
Me katër tela me tela, përtej tregimit…
Populli nuk ka se kah të lëvizë.
Hapësirën e ka sa për të marrë frymë e sa për të parë se është
duke jetuar sot për sot.

2.
Një zotëri i nderuar më tha:
- Për ta fshehur vetveten historia qenka e tmerrshme.
Kur kalojë afër varrezave të qytetit të vdekur, ku ende i kemi të
zbrazëta varret e të pagjeturve.
Pak a shumë harrojmë se kush jemi:
Çka kemi humbur?
Çka kemi fituar?
Atyre që na besojnë duhet t’u themi që të mos na besojnë më.
Hapësirë për humbje ka gjithmonë.
Përpiquni ta befasoni historinë e pashkruar.
Në teatrin tonë kombëtar, nga historia e hijeve pas çdo lufte lind
edhe një çmenduri e papritur. Për kohën e humbur a ka mbetur
edhe diçka tjetër për ta harruar.
Pse kemi folur?
Pse nuk kemi heshtur?
- O njeri që more vdekjen në sy:
Sa është ora?
Ku po shkon?
Një shekull më parë si një ditë më parë.
Ndoshta është çmenduri edhe për ta thënë.
Pse me rrejtë?
Historia e pashkruar ka më shumë çka të flet për çmendurinë e
pas luftës se atë të gjatë luftës. – tha një nënë që shkonte për të
blerë lule. E kishte përvjetorin e vrasjes së djalit.

3.
Patriotët me dy fytyra, si me magji po na bindin se janë atd-
hetarë.
Unë e pata fatin ta shoh vetëm një.
Pas tri ditësh e vranë.
A ka edhe një të dytë, një të tretë, nuk po shoh.
A dihet se ku po gabojmë.
Nuk e di kurrkush.
A kemi më shumë viktima se njerëz dhe çfarë mallkimi na ka
zënë, po ashtu nuk e di kurrkush.
Nga e kaluara në harresë pse jemi kaq të pafat?
Ngushëllimi na u bë shprehi.
Sa jemi  duke e përdorur mendjen ende nuk po ma rrok.
E keqja te njeriu vazhdon të jetë e njëjtë.
Ka njëzet vite që pres lajmin kush po e merr çmimin Nobël për
letërsi.
Ismail Kadare që është Kombi derën e kishte të hapur dhe thir-
rjen e merituar në xhep.
Por gjatë udhëtimit, nga vetë shqiptarët është penguar.
Nga ky turp pakkush nga ne edhe sot shqetësohet.
Aq më pak presidenti që e kishte emëruar një ambasador të tillë
që bënte edhe këso horllëqesh.

4.
Ky rast për të zënë vendin në kujtesën time flet për Gegët e
Maleve, të Maleve, për Toskët e Detit, të Detit sa shtrenjtë e kanë
paguar historinë e pashkruar. Mjerisht po ashtu ka gojëdhëna
që janë duke zbuluar edhe shumë gjëra me gabime që nuk i
dinin.
Tani mendoni cila është fjala që e kërkon njeriu, kur na vë për-

para inati i vetullave të kalit qorr.
Kjo e vërtetë është e pabesueshme, por e vërtetë.
Me një të shkuar e me një të ardhme arrin deri te piktura që nuk
harrohet kurrë.
Kur na rrokë mashtrimi dhe kur loja e ikjes dhe loja e kthimit na
qesin në mal.
E ardhmja është kohë e gjatë. Ndoshta më e gjatë se e kaluara.
Pritja e një populli është humbje e madhe.
Duke prekur kufijtë e ëndrrave kalon edhe një shekull.
Për ne shqiptarët, pa shkëlqimin e famës, çka na duhet fama.
Ndoshta më ka zënë magjia që po flas kështu, por nuk dua t’ua
mbushi mendjen të tjerëve.
As nuk dua të luaj me rolin kombëtar.
Kur na jepet mundësia për diçka, te ne lind dyshimi.
Vjen ligësia dhe harrojmë se nga lind dielli.

5.
Edhe para tre netësh, në Televizionin tonë kombëtar doli njëfarë
shkrimtari, që i thotë vetes shkrimtar pa keqardhje e nxiu edhe
veten duke thënë se Ismail Kadare nuk e meriton Nobelin si
shkrimtar.
Po kush është ai redaktor e gazetar shqiptar që lejon të publiko-
hen vlerësime të tilla në Televizion Kombëtar?!
Po shihet se ne shqiptarët qenkemi si uji që nuk e rrit peshkun.
Mjerisht e paharrueshme dhe e pabesueshme.
Prandaj më janë dashur shumë vite që të kalojnë për ta kuptuar
e për t’u bindur se ende jemi edhe ata që nuk duhej të ishim.
Goja e së vërtetës është e mbyllur.
Kjo ligësi publike dhe e ardhmja e shqiptarëve janë bërë vetëm
vlerë për interesa personale “me një nofull në qiell e me tjetrën
në tokë”.
Kemi harruar se deri ku janë kufijtë e mirësjelljes.
Kur pamjet tona mund t’i kapë pasqyra dhe kur na mbetet t’i
kujtojmë e t’i parafrazojmë vetëm fjalët e Krishtit: “O zot, faljau
mëkatet se nuk janë duke ditur se ç’bëjnë!”

6.
As para flijimit as pas flijimit nuk kemi asgjë në dorë.
Në anën tjetër luhet loja.
Frika për të falur nuk vjen kot.
Duke lënë shumë pyetje pa përgjigje e humbëm edhe shenjën
për t’u njohur.
Sot çmenduria është mendje normale.

S’ka nevojë të shtrohemi në spital.
Kur gjithçka ndodhë nuk jemi të rrezikshëm.
Ndoshta po tallemi.

7.
Zogu ynë i shenjtë, Lejleku i Bardhë, vonë na solli daljen nga
robëria.
Prandaj nuk po na rrokë a është më e shtrenjtë fitorja apo hum-
bja e lirisë.
E lirisë së humbur pas çdo lufte.
Të shitur për shtatë grosh.
Për psehun nuk po flitet as në Pazar.
Deri më sot nuk më ka ndodhur ta shoh një film shqiptar pa lot
në sy.
Nga patriotizmi i rrejshëm shumë kufoma na mbetën mbi dhe.
Kur edhe të varfrit shohin ëndrra se janë të pasur.
Në Teatrin tonë Kombëtar bie perdja.
Nga jeta dhe nga pasqyra me dy fytyra, për zemrën e Ballkanit që
është e gjithkujt dhe e askujt, çka janë tre mijë vjet për tre mijë
vjet.
Ai kalë Troje...
Për jetën tonë të lindur nga guri.

8.
Nuk po ankohem, por po më vjen të çmendem.
Po cili njeri nuk është i çmendur?
Është një kohë e gjatë që nuk po di a jemi të humbur apo
kurkushi.
Dita e njëjtë.
Vetmia e njëjtë.
Deri ku do të shkojmë nuk ka pikë kufiri.
Udhëtimin nëpër kohë po e vazhdojmë duke mos ditur se në
ç’kohë po jetojmë.
Tani kanë humbur edhe lidhjet mes njerëzve.
Kur e shtrembërojmë të vërtetën për interesa personale, ndry-
she flasim e ndryshe veprojmë.
Edhe kur na jepet shansi ta gjejmë rrugën, ia huqim.
Nuk është për t’u çuditur.
Asgjë nuk janë këto gjëra që shihen çka janë ato që nuk i sho-
him.
Ky qëndrim nuk ka punë as me bizantizëm, as me fashizëm, as
me komunizëm, por me çmendurinë e njeriut për të jetuar “Me
një nofull në qiell e me tjetrën në tokë”.

9.
Një ditë, kur do të fluturojë edhe bualli, nga ironia e fatit do të
kuptojmë si ruhet Atdheu.
Kjo vetmi nga harresa, gjithmonë na ka kushtuar shumë më
shtrenjtë se shtrenjtë.
Ndoshta është karakteristikë e njerëzve që kurrë nuk ngopen.
Jo falë Zotit, por falë durimit me të cilin mbetëm gjallë, deri në
paragjykim të pakuptueshëm e të pangopur.
Çudia e Zotit brira nuk ka.
Ata që nuk e kuptojnë këtë histori, le ta shkurtojnë pak bishtin e
historisë së vet.
Edhe kur e mbyllin veten në një pikë, në një fjalë, armiku për ta
meriton lëvdata.
Nuk po mund të ndalem pa gabuar.
Mrekullia e botës është edhe për të mos me u pëlqyer çdo gjë.
Për të ikur nga çmenduria nuk dihet se deri ku mund të shkohet.
A humbim.
Shumë lehtë humbim.
Shkurt: shumë shkurt.
Të bëhet ç’të bëhet.
Dua të them edhe diçka:
Patriotët me dy fytyra po i durojmë.
I kemi shpallur edhe heronj.
Ideja për të kaluar çdo kufi po na pëlqen.
Vlen për të parë, vlen për të harruar.
Si fole si nuk fole, njësoj të shkruhet.
Derisa të mbyllet edhe ky shekull...

Tetor, 2017

Patriotët ne dy fytyra
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Profil pak i njohur i artistes Jorgjia Filçe Truja. Ajo mbetet një nga intelektualet me formim më të plotë në arealin e
vogël intelektual të kryeqytetit. Ja çfarë u thotë kolegëve të rinj:”Vlerat e këngës janë njohur e përdorur historikisht
në të gjitha proceset jetësore: që kur vinçin e zëvendësonte fuqia puntore tek piramidat e Egjiptit, tek Homeri për të
treguar forcën magjike të sirenave, efektin e zbutjes së kafshëve të pyllit në përralla, forcën për të mbajtur lart mor-
alin e  ushtarëve në parada apo beteja, si dhe gëzimin në sa e sa koncerte festive , teatro apo sheshe... Ne shkollë, ...
është mësuesi i muzikës që disponon këtë ‘magji’. Për emocionet mobilizuese që sjell kënga, mësuesi duhet të ndihet
për nxënësin  më i afërti, më i preferuari, më i dashuri nga gjithë mësuesit e tjerë..’”

NGA ELIONA LICI

Këngëtarja lirike, pedagogia, regjizorja ,
muzikologia,  dhe një grua e rrallë si
Jorgjia Filçe Truja, përfaqëson një ko-

mpleksitet vlerash profesionale e njerëzore të
jashtëzakonshme. Vlera potente, me të cilat iu
përkushtua profesionit duke u bërë nismëtare
për emancipimin e artisteve të reja shqiptare që
përmes interpretimit të kryeveprave të artit
muzikor operistik do të ndikonin në  kultivimin
e shijes estetike dhe në emancipimin shoqëror
të shtetit shqiptar.  Në këndvështrimin historik,
përpos si artiste e shquar Jorgjia Filçe Truja
bën pjesë në personalitetet artistike të cilët
hodhën gurin e parë të  themelit në historinë e
muzikës si pjesë të artit profesionist shqiptar.
Dëshiroj të pasqyroj kontributin e vyer të ar-
stistes në “Institutin Nana Mbretneshë” profil
artistiko-pedagogjik për zhvillimin e edukimit
muzikor si një pjesë e domosdoshme në arsimin
e përgjithshëm.

 Hulumtimi  mbi “Edukimin muzikor në In-
stitutin Femnor ‘Nana Mbretneshë’”  përbënte
në vetvete një mpleksje tunduese midis vësh-
tirësive në numrin e burimeve të informacionit
dhe kënaqësisë e sadisfaksionit që rritet pas çdo
fakti-dëshmi në zbulimin e kontributit  të vep-
rimtarisë pedagogjiko- muzikore të saj. Puna e
bërë në këtë  Institut ka qenë një shembull eduki-
mi, rezultatet e të cilave janë të prekshme edhe
sot, pas më shumë se 80 vjetësh.

Instituti Femnor “Nana Mbretneshë” (2 tetor
1933-1945), u themelua nga patrioti Mirash
Ivanaj, ministër i Arsimit në ato vite dhe u degë-
zua në dy profile, normale1 dhe gjimnaziale2.
Duke iu referuar burimeve arkivore e dokumen-
tare, pa mëdyshje mund të pohohet se edukimi
artistik në përgjithësi dhe ai muzikor në veçan-
ti u pasqyruan si një profil i tretë, me vlerë iden-
tifikuese në sistemin arsimor shqiptar. Hapja e
një shkolle të mesme femërore me një strukturë
të plotë dhe program të gjerë, përveçse një ngjar-
je madhore për arsmimin e femrës shqiptare,
ishte dhe një shprehje konkrete e reformave ar-
simore të kohës në drejtim të shtetëzimit të in-
stitucioneve private të llojit dhe njësimit të ar-
simit shqiptar për të gjitha kategoritë e shkol-
lave.

Me Vendim të Këshillit Ministruer nr. 660,
datë 2-10-1933 u krijua Instituti Femëruer “Nana
Mbretneshë” në Tiranë dhe më datë 10 nëntor
filluan mësimet me programin shtetëror të Min-
istrisë së Arsmit në ish ndërtesën e konviktit
“Naim Frashëri” në fundin e Bulevardit “Muso-
lini”, Rruga e Kavajës3.

 Kjo nismë e guximshme e Ministrisë për
kohën nuk do të realizohej pa ndihmën
konkrete të artistëve  e personalisht të znj.
Truja e cila qe e para që e pranoi sfidën në
hartimin e programeve  muzikore didaktike
mbi kritere dhe baza të shëndosha  shkencore
bashkëkohore europiane. Lidhur me mësim-
dhënien dhe lëndët muzikore në Institutin
“Nana Mbretneshë” mund të gjykohet vetëm
me aq sa na lejojnë dokumentet e ruajtura në
AQSh, e në veçanti  në rrëfimin autobiografik
të artistes Filçe  Truja i cili  bëhet udhërrefye-
si kryesor për  pasqyrimin e metodave muz-
ikore të përdorura fillimisht vetëm nga ajo.

Ajo që kuptohet qartë është fakti se rëndë-
si parësore në edukimin profesional, i është
dhënë zbatimit të metodave bashkëkohore
muzikore në mësimin e këngës, në edukimin
koral, në përvetësimin e instrumenteve të pi-
anos e të violinës dhe sidomos duhet theksuar
përzgjedhja e repertorit të gjerë prej kryeve-
prave botërore.

Në “Muzën e parë” mësuesja e re, Jorgjia
Filçe Truja përmes kujtimeve dëshmon pikër-
isht për këtë preokupim, të shprehur me për-
pjekjen për njohjen dhe shfrytëzimin e përvo-
jave didaktike bashkëkohore perëndimore:
Bleva në magazinë metoda pedagogjike të ndry-
shme për kanto korale dhe fillova t’i shfletoj4.
Prej një vëzhgimi të kujdesshëm të koperti-
nave të këtyre librave, kuptohet se përmbajt-
ja e tyre nuk përfaqëson thjesht një renditje

të parteve muzikore, por më shumë se kaq, një
trajtim teorik bashkëkohor të metodave të
mësimdhënies, të punës profesionale me apar-
tin teknik të prodhimit të tingullit njerëzor
në kor. Tregues ky jo vetëm i seriozitetit dhe
profesionalizimit të saj, por njëkohësisht dhe
i një qëndrimi qytetar ndaj përgjegjësisë që
ajo mbante mbi vete në organizimin jo thjesht
brenda kërkesave të plotësimit të detyrës si
mësuese, më shumë se kaq si ideatore e një
procesi të gjatë edukues në arsimin shqiptar.
Këto metoda do t’i vlenin më shumë se
nxënësve,  mësueseve , që do të përvijonin
rrugën. Na vjen keq që në 50 vitet e didakturës
ky kontribut konkret nuk vazhdoi rrugën e
nisur, duke e kthyer  disiplinën e edukimit
muzikor thjesht si një proces argëtues. Ndosh-
ta idealet e znj Truja,për hedhjen e bazave të
një arsimimi profesional muzikor vijuan në

ikologjik në Shqipëri.
Përmbajtja dhe ecuria e programit të

edukimit muzikor të Institutit Nana Mbret-
neshë u reflektuan drejtpërdrejt në veprim-
tarinë koncertore. Kështu, duke punuar jash-
të programit mësimor, Jorgjia Filçe krijoi ko-
rin e shkollës me nxënëse nga të gjitha klasat,
duke krijuar kështu një traditë të vyer në
drejtim të interpretimit koral shqiptar. Ato
këndonin këngë patriotike, këngë korale nga
opera të ndryshme, të gjitha në shqip. Kënga
për këto vajza u bë fenomen nga Jorgjia, që
nisi nëpër klasa, vazhdoi nëpër bodrumet dhe
fjetoret e përfundoi në skena, ku ato e kulti-
vuan duke e kthyer në spektakle masive që
tronditën shpirtin e popullit6.

Po kaq aktive ishte edhe veprimtaria artis-
tike e Lola Aleksit, e cila shoqëronte në piano
të gjitha programet e kremtimeve, përgatiste

Mars - prill 1939. Po nga J. Filçe Truja u
përgatit “Festivali artistik i gruas shqiptare”,
që u mbajt në sallën e kinemasë “Gloria”. Ajo
vetë ishte në rolin e udhëheqëses artistike,
dirigjentes e regjisores. Duke hartuar edhe
programin, ajo bën pjesëmarrëse vajzat dhe
solistët profesorë të Institutit, si: Marije Kra-
ja soprano, Lola Aleksi pianiste, Tefta Tash-
ko soprano, Tonin Guraziu pianist, me këngë
popullore të quajtura “Pleqërishte” a capella
të harmonizuara nga J. Truja dhe të gërshet-
uar me poemën “Hanko Halla” të poetit Ali
Asllani. Festivali pati shumë sukses dhe për
të u shkrua me entuziazëm në shtypin e ko-
hës (“Drita”, 2 prill 1939).

1940. Koncert turne në Bari, Napoli dhe
Romë me vajzat, me Marie Krajën, Jorgjie
Trujën dhe Lola Aleksin.

Mjafton të veçohet vënia në skenë e një ve-
pre të gjinisë skenike, si opereta “Iris”, për të
kuptuar se mësimi i muzikës në Institutin
Femnor Nana Mbretneshë ishte jo vetëm
shumë i avancuar, por krejtësisht efektiv në
drejtim të përballimit të kërkesave të jetës ar-
tistike.

E gjithë kjo punë intensive e me shumë
përkushtim synonte të siguronte një traditë
të shëndoshë  të edukimit muzikor për më-
sueset e ardhshme, por më së shumti shërbeu
si  një vatër kulturore që gjalloi jetën artis-
tike duke evidentuar qartazi talentet që do të
vijonin studime të mëtejshme në artin muz-
ikor. Ishte kjo arsyeja që edhe pasi mbaruan
këtë shkollë nxënëset e Institutit  për çdo
datëlindje shprehnin respekt dhe dashuri ndaj
saj, një prej tyre ishte Nermin Vlora së bash-
ku me bashkëshortin  që më 1990 e kishte viz-
ituar Znj Jorgjia Truja,e pasqyruar në gazetën
Vista 31 Janar 1991, po ashtu më 22.12.1991 në
letërkëmbime  i shkruan me mall se do të vij
përsëri ta takoj.

Ndonëse ishte periudha kur princeshat
ekzistonin de juro, Princessha de facto që do
të organizonte  gjithë aktivitetin vokalo-sken-
ik ishte artistija Filce Truja.

  Po ne se do te benim sot pyetjen ku qen-
dronte ‘’magjia’ e kesaj Princeshe ?   Pergjigjen
do ta gjejme perseri prej saj ; Atë e gjejmë në
fund të’’ leksionit ‘’që ajo mban me mësuesit e
disa shkollave të muzikes të Tiranes më 1972
me teme: “Si mund të këndojnë më bukur fëm-
ijet tanë”.

“Vlerat e kënges janë njohur e përdorur
historikisht në të gjitha proceset jetësore: që
kur vinçin e zëvendësonte fuqia puntore tek
piramidat e Egjiptit, tek Homeri per të treguar
forcën magjike të sirenave, efektin e zbutjes
së kafshëve te pyllit në përralla, forcën per të
mbajtur lart moralin e  uashtarëve në parada
apo beteja, si dhe gëzimin në sa e sa koncerte
festive , teatro apo sheshe...

 Ne shkollë, ... është mësuesi i muzikes që
disponon këtë” magji’. Për emocionet mobili-
zuese që sjell kenga, mesuesi duhet të ndihet
për nxenesin  më i afërti, më i preferuari, më i
dashuri nga gjithë mësuesit e tjerë..””

 Dhe pa  dyshim ka qënë kjo magji që ish
nxënëset e saj e vlerësuan , respektuan e adhu-
ruan gjate gjithë veprimtarisë saj.

*Shkrimi është përgatitur për një Sim-*Shkrimi është përgatitur për një Sim-*Shkrimi është përgatitur për një Sim-*Shkrimi është përgatitur për një Sim-*Shkrimi është përgatitur për një Sim-
popopopopozium të shoqazium të shoqazium të shoqazium të shoqazium të shoqatës ‘Nertës ‘Nertës ‘Nertës ‘Nertës ‘Nermin Vlora Fmin Vlora Fmin Vlora Fmin Vlora Fmin Vlora Falaski’alaski’alaski’alaski’alaski’
në Vlorënë Vlorënë Vlorënë Vlorënë Vlorë

ShënimeShënimeShënimeShënimeShënime
10 Përqendrim në lëndët shoqërore profesion-

ale për mësuesit, si pedagogji, praktikë pedagogjike.
2 Ky term, që u përdor në shqip në fillim të viteve

XX, parashikonte një formim të përgjithshëm të
nxënësit në të dy drejtimet, klasik dhe real.

3 AQSh, D. 23. fq. 5.
4 Tole, V. and.Truja, T. Muza e parë. Tiranë: Al-

bas,2014.
5 Schinelli, Achile. Teoria e praktika e kantos

korale. (1892-1969. Kompozitor i operetave , autor i
8 vëllimeve.)

6Stringa, H. Ëndrra dhe realitete. Tiranë: Toe-
na,2006.

7 Gazeta Besa: Festimi i bukur shkollor. Tiranë,
2 korrik 1935.

8 Operetë e kompozitorit Meini Zanotti, sh-
qipëruar nga J. Truja.

9 Tole, V. and.Truja, T. Muza e parë,  fq. 124, Ti-
ranë: Albas,2014.

 “Princesha e Institutit
Nana Mbretneshë”

hapjen e shkollës së parë të mesme profesio-
anle muzikore Liceut Arstistik “Jordan Mis-
ja”.

Nga “Muza e parë”mësohet edhe një tjetër
fakt i rëndësishëm, që ka të bëjë me shprehjen
e kërkesave reformuese të kohës në fushën e
edukimit muzikor. Më 1933, ministri i Arsimit
Mirash Ivanaj i kërkon znj. Truja që të har-
tojë programet për muzikën për të gjitha sh-
kollat shqipe, përfshi Institutin Femnor, Nor-
malen dhe ciklin e mesëm të gjimnazeve në
përgjithësi, duke i dhënë kështu muzikës, në
pikëpamje cilësore, një rol të barasvlefshëm
me lëndët e tjera.

Për përgatitjen e këtyre programeve zonja
Truja falenderon bashkëshortin, i cili i ka dër-
guar programe e metoda didaktike muzikore
të Schinellit5.

Shpalosëm kështu vlerat intelektuale si
ideatore e programeve, vlerat si mësuese e
përkushtuar që në kushte shumë të vështira
realizoi  me nxënësit e saj një jetë të gjallë ar-
tistike jo vetëm brenda mureve të Institutit
Nana Mbretneshë por dhe jashtë saj.

Nuk duhet anashkaluar dhe kontributi i
saj në aspektin muzikologjik. Libri Muza e
Parë veç shënimeve biografike  shumë të rëndë-
sishme për të mabjtur një qëndrim realist ndaj
kohës është i pasuruar dhe me shumë artikuj
për problemet e ndryshme të arsimit dhe zh-
villimit të artit në Shqipëri  deri në ditët sa
jetoi. Në këtë këndvështrim pa asnje ekuiv-
okë ai  mund të renditet në kontributet  e para
të historisë së mendimit teorik dhe muz-

për to nxënëset soliste që do të luanin në pi-
ano, si edhe trupën e baletit të ngritur prej
asaj vetë, duke e shoqëruar po vetë në piano.

Për krijimin e një ideje të qartë mbi përm-
bajtjen e programeve artistike dhe nivelit apo
shkallës së vështirësisë së tyre, po japim më
poshtë një bllok të aktiviteteve të periudhës
1935-1940:

1935. Gazeta “Besa” shkruan me admirim
për “Koncertin e korit të vajzave të Institutit,
që interpretuan Himni i Mbretit dhe Himni i
Flamurit7.

1936 -1937. Në fund të vitit shkollor, mbas
shfaqjes së komedisë me dy akte “Tasi i Di-
ogjenit”, vijon koncerti i korit. Në repertor
këngët si: “Merrni, merrni”, shqipëruar nga
opera “Dasma e Figaros”; “Fyelli i Bariut” nga
Francesko Manelli etj.

1936-1937. Vihet në skenë opereta “Prince-
sha Iris”8, që mori nga salla e fjetores së Insti-
tutit, dhe ishte një fryt i suksesshëm i bash-
këpunimit artistik midis Jorgjia Trujës si
përkthyese e tekstit, regjzore dhe drejtuese
vokale e vajzave, Lola Aleksit si shoqëruese e
operetës në piano dhe drejtuese e trupës së
baletit, dhe Sokrat Mihos si dekorator skene.

Më 28 Nëntor 1938, me rastin e përurimit të
Radio-Tiranës, kori i Institutit, i vetmi me tre
zëra në qytetin e Tiranës,  këndoi Himnin e
Flamurit.

1937 - 1938: “Festa e Gjyshes”, operetë e për-
caktuar në dorëshkrimet e J. Trujës gjatë
ndërtimit të mizanskenës si: Operetë me një
akt për     Institutet dhe Kolegjet e edukimit99999.
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Kujtesa, e vërteta, manipulimi
(Ese për domethëniet dhe kuptimet)

Nga MOIKOM ZEQO

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

... filozofi Bertrand Rasell, një
nga mendimtarët më të qartë të
botës.

Ne mund të flasim për kujtesën,
sipas njohjes dhe botëkuptimit,
prirjes shkencore, apo mistike.

 Kujtesa nuk është një     unicum.
 Ka një pluralitet kujtesash.
 “Kur vdes një njeri, varroset një

bibliotekë”-ka thënë Borgesi.
 Por kujtesa e një njeriu, mund

të mos i hyjë në punë askujt.
Tërësia dhe sinteza e kujtesave

njerëzore mund të krijojë disa
struktura të kujtesave publike apo
të vetëdijeve kolektive.

***
Kujtesa edhe në aspektin

biokimik, neurologjik dhe si
proces fiziologjik është ende e pan-
johur, apo shumë pak e njohur.

 Nëse historia është një lloj kuj-
tese, kemi të bëjmë me kujtesën
konvencionale.

Shkolla e Analeve (L’Ecole des
Anales) thotë se historia duhet
kuptuar si rezultante e proceseve
të përfunduara.

 Por edhe historitë nacionale (të
rrafshit zyrtar, shtetëror) janë të
dyzuara.

 Midis Francës dhe Gjermanisë,
«heronjtë» francezë që kanë luftu-
ar me gjermanët janë «armiq»,
«heronjtë» gjermanë kundër
Francës, janë gjithashtu «armiq».
Pra, si figurat në letrat e bixhozit,
njëra sipër dhe tjetra poshtë (e
përmbysur).

Kujtesa e partizanëve antifash-
istë është krejt ndryshe nga “kujte-
sa” e ballisteve.

Po në këtë kujtese “bipolare”
rezultantja historike ngre lart
kujtesën e partizanëve antifash-
iste.

***
Kujtesat historike të njerëzim-

it janë të ndryshme, edhe sipas
qytetërimeve. «Paradoksi është
normaliteti i historisë» është
shprehur Pol Valeria.

 Historia e njerëzimit ende nuk
e ka kapërcyer Rubikonin drejt një
historie më humaniste dhe të
drejtë përfundimisht.

 Historia si kujtesë «edhe e
përgjithësuar» prap është një his-
tori e manipuluar dhe e projektu-
ar jo nga substanca historike në
vetvete.

***
 Historia shpesh shkruhet si

variant më i sofistikuar i propa-
gandës ideologjike.

 Edhe tezat e Fukajamës dhe
Hamingtonit janë teza aprioris-
tike, klisheve të propagandës glo-
bale, se sa kërkime shkencore të
drejta.

 Atëherë si duhet kërkuar e
vërteta?

 Dysho mbi gjithçka,- thoshte
Dekarti.

 Frencis Bacon ngrihet kundër
idoleve të agorasë, teatrit etj.

***
Kërkimi shkencor bën pyetjen

“pse”.
 George Steiner i shqetësuar

shpall se pyetja “pse” sot ka hum-
bur.

Kujtesa është mrekullia më e
madhe e intelektit njerëzor, por
edhe e mistifikimit. Vetvetiu kujte-
sa na subjektivon një optikë filoz-
ofike.

***

 Po risjell në vëmendje shëm-
bëlltyrën proverbiale të “anijes së
Tezeut”. Tezeu niset për udhëtimin
e largët dhe të panjohur, gjatë
udhëtimit Tezeu ndërron pjesë të
ndryshme të dëmtuara të anijes.

 Në fakt, kur vjen fundi, anijes i
janë ndërruar velat, direku, litarët,
dërrasat. A është e njëjta anije, me
të cilën Tezeu bën udhën e kthim-
it? Në fakt një operacion kujtesor
i mbledh tërë pjesët e hequra dhe
të humbura të anijes dhe i bash-
kon, a bëhet kështu anija fille-
stare?

Pra, kujtesa është dhe anti-
kujtesë, ose përherë e zëvendë-
sueshme dhe alternative dhe në
përdorim mocione, vërtet deri diku
të vijueshme, por edhe konvencio-
nale.

Mendoj se kujtesa alternative
e letërsisë dhe arteve bëhet pjesë
jo vetëm e krijimit por edhe e
trashëgimit të një varianti përfun-
dimtar të kujtesës.

***
Njeriu është gjitari i vetëm, që

shpik artificialen, që nuk e ka
natyra si natyrë. Pikturat rupes-
tre të paleolitit me kafshët to-
temike, paleozoologjike, janë
kujtesa e vetme alternative, që ka
mbetur nga realiteti historik i pa-
leolitit të skajshëm.

 Arti prehistorik, ndonëse i
bërë, pra artificial, është krejt i
pazëvendësueshëm.

Epet legjendare të Gilgameshit,
epet e argonautëve, ato të Homer-
it janë, gjithashtu, kujtesa alter-
native, kurse kujtesa parësore his-
torike, gati quhet e humbur, ose e

përfytyrueshme me një proces
rindërtimi konceptual.

 Po kështu Virgjili, shpesh ngri-
het mbi kronikanët, Dantja
zotëron shekujt me monadën e tij
poetike dhe teologjike.

 Don Kishoti i Servantesit ësh-
të absolutisht më i njohur se tërë
personazhet historikë, realë, të
Spanjës.

Shekspiri, akoma më shumë
krijoi një Hamlet, krejt të ndry-
shëm nga kronika e shekullit XII,
apo Makbethin dhe Mbretin Lir.

 Saga intime e Milosaos së De
Radës nuk vihet në dyshim nga
askush, kurse malësori i Legjendës
së Misrit te Migjeni është një fig-
urë më emblematike se sa studimet
historike të epokës.

Kjo kujtesë alternative lidhet
dhe me artet figurative.

Skulptura e Da Vinçit të Mike-
lanxholos është më e famshme se
sa narrativa biblike edhe si imazh.

Ikonografitë e artit egjiptian,
greko-romak dhe bizantin, janë
kujtesa alternative, që
s’përputhen s’janë identike me
kujtesën historike.

Le të kujtojmë dhe filmat e Çar-
li Çaplinit që janë tashmë kujtesë
vizuale shumë më semantike dhe
emblematike se sa studimet shken-
core të fakteve.

 Ose filmi “Skënderbeu” është
relievizuar në kujtesën popullore,
më shumë se heroi i historiografisë
shkencore.

Po pse mbijeton kjo kujtesë vir-
tuale.

 Pse nuk zhduket asnjëherë?
 Me një koncept strukturalisht

kujtesa është mbivënia e mbishtre-
save shpesh kontradiktore dhe që
hanë njëra tjetrën.

Qyteti arkeologjik i Butrintit,
apo edhe Apolonia dhe Bylysi janë
imazhe të një urbanistike dhe
monumenteve të realitetit adekuat
historik.

 Durrësi e ka varrosur dhe be-
tonuar vetveten e dikurshme arke-
ologjike përgjithësisht.

 Një lagje antike që u zbulua në
ish- lulishten “1 maj” zbuloi mbas
kaq shekujsh me realitet, që s’e

dinim, diçka e ngjashme me lagjet
e Pompeut antik.

 Pushtetarët mediokër e mby-
llën këtë kujtesë historike duke
ndërtuar arkitekturat kitsch-
moderne, që janë imitime formale
pa asnjë lidhje autentike.

 Shikoni Sarandën!
 Qyteti i mrekullueshëm breg-

detar është tjetërsuar nga një
përbindësh betoni, duke dhunuar
të tërë kujtesat historike të qytetit
perlë të Jugut.

 Ky kapitalizëm barbar dhe
kanibal i kujtesave sot zotëron
gjithçka.

 Po pse ndodh kështu?
A është shfaqja pardoksale, an-

tagoniste e progresit teknologjik?

***
Sot kujtesa e njeriut është një

kolazh i TV, kompjuterëve, inter-
netit dhe cyborias. Cornucopia,
briri i Amalteas që nxjerr thesare
në pambarim është pseudosimbo-
li, vetëkrijimi i spektaklit tuaj, to-
nit, vetiak, postmodern.

Kjo çon në Zapingun,
ndërgjegjen zero, amnezia e pafund
bashkëkohore. Zapingu shkakto-
het nga padurimi ritual, pa thellë-
si, i hiper-realitetit.

***
 Eric Habsbawn – (Age of  Ex-

tremes”) thotë se në këtë mënyrë
“rrënimi i së kaluarës është një
nga fenomenet më karakteristike
dhe të çuditshme të aktualitetit –
shumica e njerëzve, të njerëzimit
rriten në një lloj të Tashme të pac-
ak, duke i munguar çdo lidhje or-
ganike, me të kaluarën publike të
kohërave”.

 Jean Bandillard, filozofi i fik-
suar në idenë e së rremes, kopjes,
simulacrumit, me skepticizmin e
tij racional thotë se e kundërta e
dijes nuk është padituria, por
gënjeshtra, mashtrimi universal.

 Filozofi tjetër Loytardi – flet
për mulisemantikë post-modern-
iste – si “zbehje dhe humbje e rrëfi-
meve të mëdha të njerëzimit”.

Kjo ide trajtohet dhe nga socio-

logu Zygmunt Bauman, i cili e cilë-
son postmodernizmin si «shoqëri
e lëngshme» që është kriza «e rrëfi-
meve të mëdha» duke bërë inter-
pretime ludike për t’iu mbivendo-
sur realitetit, në një mënyrë të
kryqëzuar nihilistike, pa asnjë
kauzë, apo qëllim, pa eskatologji.

 Njeriu si i tillë është një qenie
transhistorike, një njësi metafiz-
ike, që kapërcen realitetet e his-
torisë konkrete.

 Në epokën post-faktuale nuk
kanë rëndësi faktet, por opinionet.

 Një qytetërim që nuk bën më
pyetjen “pse” për George Steiner,
është në agoninë e zhbërjes.

 Në këtë laboratorium të
krizave vetëpjellëse, kujtesa e
letërsisë dhe arteve do të rikthe-
nin vetëdijen tek “rrëfimet e
mëdha” të njerëzimit, por edhe të
shqiptarëve.

 Në fund të fundit jemi në sub-
stancën e dialektikës, që është e
njëjta gjë me dialektikën e sub-
stancës.

Kështu Buzuku, Bogdani, Onu-
fri, Naim Frashëri, Migjeni, e real-
izojnë përherë Rikthimin e Përjet-
shëm tek kredencialet e identitetit
tonë, dhe në Kujtesën e Rrëfimeve
të njohëshmërisë dhe të kuptimsh-
mërisë të vetvetes, për të mos u
zhdukur.

***
Kujtesa është mbijetesa e njeri-

ut.
 Ja, një subjekt i mitit: Zeusi,

kur donte të mposhte një perëndi
olimpike (nuk e eliminonte dot me
vdekje ata që ishin vetvetiu të
pavdekshëm), por u merrte
kujtesën dhe kështu cilido perën-
di, qe vërtet i pafuqishëm, sepse qe
i pavetëdijshëm!

Kujtesa është edhe formë e
vetëdijes së një kombi a një popul-
li.

Kujtesa kolektive e shqiptarëve
është edhe vetëdija e tyre.

 Por kjo kujtesë mund të jetë
dhe e brishtë.

Ne jemi shqiptarë, sepse pra-
nojmë gjërat që na bashkojnë, atd-
heun, gjuhën, Skënderbeun,
Naimin, De Radën, Mjedën, Migje-
nin, Nolin, heronjtë etj., - nëse
këto sulmohen atëherë kemi një
ikonoklasti rrënuese për
kujtesën kolektive, deri në zhbër-
je të identitetit kombëtar.

***
Kërkimi i së vërtetës është i

vetmi kërkim shkencor.

 Kur Krishtin e çuan përpara
Pons Pilatit, ky i fundit e pyeti se
kush qe.

 Krishti i tha “Ego sum Veri-
tas” (“Unë jam e vërteta”).

Atëherë Pons Pilati ia ktheu:
“Po kush është e vërteta?”.

E vërteta nuk është ajo, që unë
them për veten time.

Asnjë epokë, apo sistem, nuk
gjykohen nga ato që kanë thënë
për veten e tyre. Filozofi Niçe,
duke e cituar dialogun e mësipërm
biblik, ka shkruar se pyetjen më
të madhe në historinë e njerëzimit
e ka thënë pikërisht Pons Pilati.
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Letër e hapur (e fundit)
për z. Ben Blushi Kujdes nga çështjet që kanë të bëjnë

më f inancat, sepse mund të shkakto-
hen vonesa dhe pengesa në pagesa.
Më mirë të merreni vetë më këto gjëra.
Shqetësimi në fushën e dashurisë, për
shkak të planetëve kundra, mund të bëj
që të merrni vendime gjaknxehta.

DEMI

Neptuni ju mbështet fuqishëm dhe
bashkëvepron me Hënën në favorin
tuaj, që në punë të zhbllokohet situa-
ta. Rezultatet nuk do te vonojnë. Disa
persona ju bëjnë të ëndërroni  për
aventura, por nuk jeni i sigurt nëse
bëjnë për ju.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Nuk duhet t ’ i  lejoni askujt  që t ’ ju pen-
gojë në real iz imin e një projekt i  që e
keni për zemër. Do të mbroni me ven-
dosmëri.  Do të ndiheni të mbrojtur dhe
të rrethuar nga miq që ju duan dhe ju
çmojnë, pa kërkuar asgjë në këmbim.

Me nd ik imin  e  Die l l i t  do të  ken i  har -
m o n i  n ë  m a r r ë d h ë n i e t  n ë  f a m i l j e .
N ë s e  k e n i  f ë m i j ë  a p o  n i p ë r ,  d o  t ë
argëtohen pa fund duke luaj tur  me ta!
Rapor t i  me par tner in  në  përg j i thës i
është  i  mi rë  edhe pse ka p ika ku nuk
keni  mi rëkupt im.

Front i  i  dashur isë është d is i  i  dobë-
suar.  Shumë mendime, shumë f tohtë-
s i ,  shumë vetëkontro l l ,  shumë të lar-
guar.  Nëse do të arr in i  të ndërthurni
fantazinë me sensin prakt ik ,  do të ar-
r in i  n jë qël l im që ia keni  vënë syr in
shumë kohë përpara.

Qëndroni afër një bashkëpunëtori që ka
zakon të f lasë pak si  shumë. Ka rrezik
që të përhapë f jalë jo shumë të mira
për ju. Mund t ’ i  kërkoni këshi l lë kujt  të
doni,  pos mos lejoni të ndikoheni për
zgjedhje që kanë të bëjnë më fushën e
dashurisë.

Me Uranin që ju del  kundra,  në punë
do t ’ ju  kërkohet të bëni  n jë sakr i f icë
t ë  v o g ë l  q ë  n u k  d o  t a  p r i s n i  m e
buzëqeshje.  Por duroni .  Neptuni  mik
është g j i thmonë i  vëmendshëm, për
t ’ ju  shpëtuar nga çdo pengesë që ju
del  g jatë r rugës së punës.

Pozicionimi i  Hënës dhe Diel l i t  do të
bëjë të nxiteni nga kureshtje të reja.
Do të keni mundësinë të keni frymë-
zim për të shprehur idetë. Do t ’ i  largo-
heni atyre që u japin më shumë rëndë-
si gjërave sipërfaqësore, duke zgjedhur
pasurinë e karakter i t .

Lajm i mirë për beqarët. Dikush do t’ju afro-
het me ndjenja të sinqerta, po ngadhënjimi
nuk do të jetë i lehtë. Do të pretendoni gjith-
monë shumë. Në horizont shquhen mundësi
të mira profesionale, që duhen shfrytëzuar
menjëherë. Mos i lini t’ju shpejtojnë.

Bashkëveprimi i Marsit dhe Venusit në qiel-
lin e juaj do të bëjë që të dini si të dilni nga
situatat e përditshmërisë falë një intuitë të
pagabueshme. Do t’ ju propozojnë t ’ ju
përkushtoheni personave në nevojë apo të
bëni bamirësi.

Planetët ju favorizojnë dhe do të bëhen bashkë
për të bërë që të kaloni kohën në shoqëri të
mirë. Do të merrni më të mirën e asaj që ju
rrethon. Nëse duhet të dilni të flisni para
njerëzve, do të jeni shumë të favorizuar nga
një shprehi e qartë dhe e saktë.

Ndikimi i Hënës do të bëjë që ritmet e ditës të
bëhen të paqëndrueshëm. Do të jetoni mo-
mente kënaqësie, por edhe çaste pasigurie.
Mos e shmangni afrimin e një personi që keni
njohur së fundmi, mund t’ju bëjë kureshtarë
më shumë sesa mendoni.

Nga Adriana KALAJA

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

... ta vlerësoj pasi, personalisht
mendoj se një lider duhet të dallo-
het nga mënyra demokratike e
drejtimit dhe marrja përsipër e
përgjegjësive në rast humbje të një
force politike.

Dhe në këtë rast, përgjegjësi
kryesor për humbjen e LIBRA-s
ishte z. Blushi. Kur flas për humb-
je, nuk i referohem aspak rezul-
tatit shumë negativ në zgjedhjet e
fundit parlamentare por, humbjen
e shpresës ndër shqiptarët për të
pasur edhe Shqipëria një forcë poli-
tike ndryshe, të re dhe të pa influ-
encuar nga ky mjedis mjerues gri
prej 28 vitesh.

Pse humbi LIBRA?
Unë them se kjo forcë u shpërbë

pasi parimet u zëvendësuan nga
interesa të ngushta materialiste
dhe jo vetëm, të kryetarit dhe
pjesës tjetër të atyre që kurrë nuk
u bënë LIBRA, sepse nuk njihnin
parime dhe moral.

Nëse kthehemi në restrospek-
tivë, në letrën e parë të hapur (për
të mos rënë në përsëritje) unë i kam
renditur shkeljet e rënda të nor-
mave statutore nga ana e z. Blushi
të cilat, gjykoj së janë shkaku krye-
sor pse sot nuk ka LIBRA.

Deliri prej njeriu që nuk njeh
ligjin dhe mënyrën e të punuarit
në drejtimin e një force politike, e
çoi kryetarin që pas zgjedhjeve
parlamentare te rriste dozat e sh-
keljeve dhe të abuzimit në organi-
zatë me njerëzit që kishin kon-
tribuar aty pa asnjë interes mate-
rial dhe në karrierë.

E mbani mend postimin te
libra.al me datë 20.11.2017? Po për-
jashtimin e anëtarëve të LIBRA (dy
nga tre të përjashtuar, në fakt,
kishin dhënë vete dorëheqjen)?

A mundet dot një kryetar që
drejton mbi parime demokratike
të përjashtojë një anëtare se ai/ajo
mendon ndryshe?

A mundet dot një kryetar që
drejton mbi parime demokratike
pasi përjashton në kundërshtim të
hapur me normat statutore atë që
mendon ndryshe nga ai, ngre të
gjithë renë e mashtrimit për të njol-
losur dhe errësuar figurën e çdo
anëtari të LIBRA që është ndryshe
nga ai?

A mundet dot një kryetar që
drejton mbi parime demokratike
të anashkalojë të gjitha struktu-
rat e organizatës dhe t’i marë
vetëm të gjitha vendimet?

A mundet dot një kryetar që
drejton mbi parime demokratike
të anashkalojë të gjitha struktu-
rat e organizatës dhe të vërë veton
qoftë dhe për publikimet të libra.al?

A mundet dot një kryetar që
drejton mbi parime demokratike
të organizojë zgjedhje Bërthame
farse dhe antiligjore?

Unë them se jo dhe nëse i sh-

tojmë dhe mënyrën tuaj të të luftu-
arit e kundërshtarëve, duke u mar-
rë personalisht me ta, mendoj se
ju, z. Blushi, nuk arritët kurrë të
bëheshit një LIDER dhe sot, them
me bindje të plotë se i keni bërë një
nder të madh edhe LIBRA-s edhe
politikës shqiptare.

Egoja juaj deri në ekstazë, z.
Blushi, ju errësoi sytë deri aty sa
për të luftuar atë që jua kishte
thënë gabimet, shkeljet dhe abuz-
imet (dhe për këtë gjë kam nisur
edhe procesin gjyqësor) në sy, ju
bëri të ngrinit gjithë sojin tuaj për
ta denigruar, por “Plumbi të bëri
rikoshetë”.

Megjithëse, levat tuaja në or-
ganizatë, të sëmura mendërisht
kanë fshirë pjesën më të madhe të
komenteve të LIBRA-ve të nder-
shëm dhe jo vetëm, përsëri dallo-
het lehtë se nuk mundet një pub-
likim pervers të njollosi emrin e
dikujt që çdo gjë në jetë e ka arri-
tur me forcat e veta dhe as nga
gjyshi e babai si puna juaj.

Fakti që ju edhe sot e kësaj dite
nuk mund të “Ecni dot vete”, nuk
ju jep të drejtën të shkelni pabe-
sisht dhe në mënyrë të mjeruar
mbi ata që të ecurën drejt dhe mirë
e kanë pjesë të karakterit, sepse
në të tilla raste te ju shkon për
shtat ajo shprehja e filmit të fam-
shëm shqiptar:

“Qëllove si kalama, o z. Blush”.
Para disa kohesh dëgjova një

lajm se partitë e vogla ku bënte
pjese dhe LIBRA, do të krijonin

Polin e Trete në një drekë pune në
një restorant të njohur. Nga in-
formacioni që unë kam, lajm u bë
diskutimi i z. Ndoka dhe i z.
Blushi.

Z. Ndoka njihet për batutat e
tij, të cilat janë bërë virale duke
thënë se meqenëse nuk jemi Poli i
Parë dhe as Poli i Dytë, ne jemi
Poli i Tretë, por me interesanti
kishte qene diskutimi i z. Blushi:
“Kush do ta paguaje dreken?”.

Nga rrjetet sociale lexova se,
fill pas dorëheqjes se z. Blushi,
njerëz të vegjël në intelekt, kish-
in filluar të artikulonin frazat
demode se fitoi ajo apo humbi ai.
Personalisht mendoj se humbën
edhe ai edhe ajo. Humbi LIBRA,
sepse e zhbënë ata njerëz që sot
artikulojnë fitoren e dikujt mbi
dikë, ata njerëz pa moral dhe din-
jitet që deri dje shkonin pas kë-
pucës së atij dhe asaj, ata njerëz
që u vunë në vendet e para në lis-
ta pa asnjë kontribut në LIBRA
vetëm se donin ai dhe ajo dhe, nga
ata njerëz që turpëruan LIBRA-n
në opinionin publik.

Me humbjen e LIBRA-s, HUM-
BEM ne të gjithë ne që krijuam
LIBRA-n.

Nëse do të kalojmë në skaner
të gjithë periudhën kohore që pas
krijimit të LIBRA, unë të gjitha
këto që ndodhën në LIBRA i kam
paralajmëruar që në dhjetor të
2016 dhe miqtë e mi që më kanë
ndjekur e dinë këtë, por sot real-
isht ndjeva keqardhje.

Ndjeva keqardhje për z. Blushi
pasi, të gjithë e njohën në të vërtetë
se kush është dhe për këtë nuk
nevojiten shumë aftësi mendore.

Keqardhje ndjej dhe për të
gjithë grupin e mbështetësve të tij
pasi ato ishin e keqja e tij më e
madhe dhe, e çuan atë drejt këtij
fundi të turpshëm.

Keqardhje ndjej edhe për
grupin e gazetarucëve që nuk u
bënë kurrë LIBRA pasi, ata për-
para çdo mbledhje më kërkonin
me email ose sms se si te diskuto-
nin për probleme të ndryshme të
statutit dhe programit kurse tani,
me “Rilindjen e zgjuarsisë në
moshë të madhe” e çuan z. Blushin
të bënte shkeljet më të renda të
ndodhura në një forcë politike në
28 vjet.

Dhe, duke qenë se unë ndryshe
nga ju, z. Blushi, nuk merrem per-
sonalisht me individin, si dhe
duke marrë ne konsideratë gjend-
jen tuaj të vështirë financiare pas
humbjes se mandatit po ju them
publikisht se:

Do të heq dorë nga gjyqi që kam
iniciuar kundra vendimeve dhe
abuzimeve tuaja në LIBRA dhe nga
e drejta për dëmshpërblim moral
pasi, shpifjet dhe qarjet tuaja me
lot krokodili nuk i dëgjon dhe be-
son më njeri.

Mbaji ato leke se nuk i dihet
jetës si ju vjen.

Me dhimbje konstatoj se ditë jo
të mira ju presin, z. Blushi.

* Nga ish-LIBRA* Nga ish-LIBRA* Nga ish-LIBRA* Nga ish-LIBRA* Nga ish-LIBRA
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Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Mund të hidhet te kiromanti
5. Teket e kafes.
8. D'Istria e Helena Gjikës
12. Smith filozof.
13. Kuke regjisor
14. Një pjesë e minoritetit.
15. Moduli i Neil Armstrong.
16. Mund të jenë qitjeje.
19. Markë pistolete.
20. Mbylli fushatat.
21. Eshtë dorëzim.
22. Eshtë detar.
23. Fillojë ilustrimet.
24. Eshtë hon.
25. Diftong në duel
27. Një pjesë e rifillimit.
28. Një që kuron karien.
31. Nganjëherë duhen vënë mbi i.
33. E egër dhe e fortë.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Vlerësojini njerëzit që kanë sakrifikuar
diçka për ju, pasi ajo diçka mund të ketë
qenë gjithçka për ta...

- Askush nuk mund të kthehet prapa dhe të
ketë një fillim të ri por çdokush mund të
fillojë sot dhe të ketë një fund të ri...

- Nëse 50 milionë njerëz thonë një budallallëk,
ai mbetet sërish një budallallëk.

 (Anatol Frans)
- Ajo që e bën jetën më të lehtë, nuk është bër-

ja e gjërave që na pëlqejnë, por gjetja e kënaqë-
sisë tek gjërat që duhet të bëjmë. (Gëte)

- Suksesi është më i rrezikshëm se
dështimi; dallgët thërrmohen në
brigjet e qeta të detit.

Graham Greene

- Mos u trego shumë i 'ndershëm' me
të gjithë në këtë botë.. Mos harro
se pemët më të 'drejta' zgjidhen
gjithmonë të parat për t’u 'prerë'..!

- "Testi i vërtetë i karakterit nuk është
se sa ne dimë dhe se si ta bëjmë,
por se si ne sillemi kur nuk dimë se
çfarë të bëjmë."

HORIZONTAL

1. Ferguson trainer.
6. Grand Prix
8. Eshtë stacion beduinësh.
11. Një artikull jo për vegjetarian
12. Kujt i vjen... di të bëjë.
14. Kaçaturian kompozitor
16. Logot pa kufij
17. Parashtesë për vetë.
19. Aktorja protagoniste e Vertigo.
21. Ndezur në aparaturë.
23. Eshtë si telefilm.
24. Ai i shtatë është kinemaja.
26. Eshtë me shumë se kërkesë.
28. Cristiano bomber te Real Madrid.
29. Teket e grave.
31. Në krye të masave.
32. Shkon goja... nga nepsi.
33. Duken të gjata ato të pritjes.
35. Gjysmë bataku.

36. Eshtë për medaljen e parë
37. Eshtë kujdesi i babait.
39.... Maiden që këndojnë.
41. Një "bombë" tenistike.
42. Fillojnë  mykjen
43. Janë këngëtarët si Jose Carreras
45. Eshtë këngë e kënduar nga komiku
47. Lumë në Francë.
48. Piktori i Ura e Narnit.
49. Kapen në kufij

VERTIKAL

1. Në hyrje të ambientit
2. Neeson aktor.
3. Ente Sociale Rumune.
4. Ajo e zezë nënkpton arbitrin.
5. Kufizojnë stacionin.
6. Tremb fëmijët.
7. Jepet për t'u marrë.

8. Qytet japonez.
9. Eshtë pemë
10. Janë tallësit.
13. Roberto trainer italian.
15. Freni këngëtare lirike.
18. Gjysmë totale.
20. Një si divan.
22. Tipare pa zë
23. Ulet në dhomën e lartë.
25. Moore aktor.
27. Qe bomber brazilian.
30. Ishte shpërthimi i Little Boy.
33. Carolina, e bukura e Belle epoque.
34. Mbarojnë fare
35. Pullman aktor.
37. Eshtë thëllimi
38. Meg aktore.
40. Ndërmarrje Industriale Rajonale.
41. Një lidhëz.
44. Kaluar në krye.
46. Fundi i Turandot.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

34. Janë thëniet e famshme.
35. Janë trupa qiellorë të tillë.
37. Inicialet e Stone regjisor
38. Memoria në computer
40. Në krye të trupave.
41. Mund të jenë diskografike.
44. Eshtë e zakonshme për pushime
46. Skuadër greke.
47. Bel i Maupassant.
48. Eshtë thesar.

VERTIKAL
1. E famshme ajo maqedonase.
2. Një zakon.
3. Bëjnë alarm me ar
4. Inicialet e Mallè regjisor
5. Mund të jetë telefonike
6. Ka dy faqe
7. Mund të jetë një cutter.
9. Në mes të dhomës.

10. Mbahet me bateri.
11. Përfshijnë edhe Haitin.
13. Denis i enëve me presion.
16. Paguhen për shërbime.
17. Janë ufo.
18. Ekstreme në tunel.
21. Një atentator vetëvrasës.
22. Markë cigaresh.
26. Arrihet duke mundur.
28. Jonathan, regjisor i Heshtja e qengjave.
29. Eshtë aparati me zorrë.
30. Pak servilizëm.
31. Kështu e ka syrin vigjilenti.
32. Fatih trainer turk.
34. ... Nostra me mafiozët.
36. Mbyllin punimet.
39. Ai i shenjtë është papa.
42. Kufizojnë në teknik.
43. Fillojnë panikun.
44. Fund tuneli.
45. Në krye të armatës.

ZBAVITJE
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