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SPECIALE 

Reportazhi i 
Halil Ramës: 

Bulqiza në 70 vite, 
minierë dhe qytet 

Eftimiu: I mbroj njerëzit, nuk i qëlloj 

Ekzekutuesi i Devi Kasmit jep intervistë për Ekzekutuesi i Devi Kasmit jep intervistë për 
ANT1: Ku është arma e krimit, ku janë provat?ANT1: Ku është arma e krimit, ku janë provat?

Greku i akuzuar 
për vrasje flet 
nga burgu: Më 

bënë ‘kokë turku’
Efthimios Efthimios që dyshohet si ekzekutori direkt i 
Devi Kasmit, thotë se është arrestuar pa asnjë provë. Tv 
Klan bëri dje me dije se ish-speciali grek që  akuzohet për 
ekzekutimin e 41-vjeçarit, ngjarje kjo e ndodhur pasditen e 
29 janarit të  kë tij viti në  Tiranë, duke folur nga burgu në 
një lidhje telefonike me televizionin grek “Ant1”...
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VIZITA NE KOSOVE 

Replika me Ramush 
Haradinajn, Rama: 
Bindje të ndryshme 
dhe debate normale 

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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KRYETARI I PD 

Basha takon 
Orban: Shqipëria, 

peng i krimit 
dhe korrupsionit

DREJTORIA E TRANSPORTIT RRUGOR PUBLIKON PYETESORIN PER LEJEN E DREJTIMIT 

RREGULLAT E REJA PER 
T’U PAJISUR ME PATENTE 

Nga FATMIRA NIKOLLI

Peizazhi historik ka ardhur vonë si 
koncept në Shqipëri. Nënkupton 

në kontekstin tonë: ruajtjen e ravi-
jëzimit të ndërtimeve e hapësirave 
pa to, që parë ... Vijon në faqen 21

Një kapotë për 
Kullën e Sahatit

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 22

Nga VILMA FILAJ-BALLVORA

E gjitha që ne kemi është pavarë-
sia” është përgjigjja lakonike 

e një studenti nga Kosova duke iu 
përgjigjur pyetjes, se si ndihet një i 
ri në shtetin më ...

Kosova 10 vjet e pavarur: 
Jo shumë për të festuar

Dje
 “Deutsche Welle “në

Nga VALENTINA MADANI

 

Xhafaj, policëve 
në Shkodër: Godisni 

bosët e krimit, jo 
hallexhinjtë 

MINISTRI I BRENDSHEM 

Në faqen 5

pages

4 FAQE SPECIALE

 

Kristo Frashëri: 
Si i përgjigjemi 

ne kritikave 
për Skënderbeun 

Suplement

“MILOSAO” 
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INTERVISTA/ Agron Seseri rrëfen 20 shkurtin ’91: Na prenë ujin në “Qytetin Studenti” 

Ish-grevisti i urisë: Kaseta e Pashkos që talli Enverin 
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“Biseda me Çarçanin për spinaqin. Fshatarët e jugut u sollën të mbronin varrezat” 
trike Agron Seseri thotë për 
“Gazeta Shqiptare” se ishin 
me dhjetëra arsye për frikë 
e droje, por asnjëra nuk 
lidhej me atë se çfarë mund 
t’i ndodhte personalisht se-
cilit prej tyre. Ndaj z.Seseri 
rrëfen me detaje sakrifi cën 
e të rinjve përmes ...

Testimi i kandidatëve, formula e ndryshuar që hyn në fuqi nga 1 marsi. 
Ja pyetjet që duhet t’u përgjigjen kursantët. Tarifat për çdo kategori 

27 vite më parë bën hap-
in e madh. Studentët i 

shoqëronte tensioni dhe 
frika. Të pasigurtë për për-
fundimin… Por ia dolën në 
emër të lirisë…  Njëri nga 
ish-grevistët e urisë, ish- 
student i Inxhinierisë Elek-
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Socialisti Bledi Çuçi,
mohoi të jetë diskutu-

ar apo komisioni të këtë
rënë në konsesus për
votim elektronik. "Unë
nuk e di se për cilin ko-
mision parlamentar e ka
fjalën Oerdi kur thotë se
kemi vendosur me kon-
sensus për votimin elek-
tronik, por në Komision-
in parlamentar për Re-
formën Zgjedhore, të cil-
in unë dhe Oerdi e krye-
sojmë, deri më tash kemi
miratuar një platformë
mbi çështjet që ky komi-
sion do të trajtojë, bazuar
mbi rekomandimet e
OSBE/ODHIR-it dhe prob-
leme të tjera të zgjedhjeve
në Shqipëri", deklaroi z.
Çuçi. Ai shton se: "siç
mund ta dëshmojnë edhe
të 17 anëtarët e komision-
it, nuk është arritur asnjë
konkluzion e aq më pak
vendim që lidhet me
votimin elektronik, sepse,-
shton ai,-siç është  rënë
dakord me të gjitha palët,
në komision do të  merren

SITUATA
VIZITA

Nga samiti i udhëheqë-
sve botërorë të par-
tive të qendrës së

djathtë në Budapest, Lulzim
Basha kritikoi qeverinë dhe
kreun e saj Edi Rama për
lidhje të forta me krimin dhe
korrupsionin. Sipas Bashës,
kryeministri me qeveritarët
e tij mendojnë vetëm për pa-
surimin vetjak dhe jo për sh-
qiptarët. Krahas vlerësimit të
opozitës për Strategjinë e Ball-
kanit Perëndimor, kreu i
demokratëve u shpreh se e
ardhmja europiane e Sh-
qipërisë po mbahet peng i
krimit dhe korrupsionit. Por
z.Basha akuzoi qeverinë dhe
kryeministrin Rama për
gjendjen aktuale në vend.
Gjatë fjalës së tij në samitin e
udhëheqësve botërorë të par-
tive të qendrës së djathtë,
Basha tha se, anëtarësimi në
Europë është për shqiptarët
një aspiratë kombëtare, të
cilës Partia Demokratike i ka
shërbyer dhe e ka çuar për-
para sa herë ka qeverisur ven-
din. Lulzim Basha vuri në
dukje se ishte Partia Demo-
kratike që firmosi me Bash-
kimin Europian, Marrë-
veshjen e Stabilizim Asociim-
it, anëtarësoi vendin në NATO,
mundësoi heqjen e vizave me
BE-në, plotësoi kushtet që
vareshin prej saj për statusin
e vendit kandidat dhe mori dy
herë nga Komisioni rekoman-
dim pozitiv. Kreu i opozitës u
shpreh se prej 5 vjetësh Sh-
qipëria nuk ka bërë asnjë hap
përpara dhe se mbetja në
vendnumëro ka si shkak qe-
veritarët, qe kanë vënë inter-
esin dhe pasurimin vetjak,
mbi aspiratën europiane të
shqiptarëve, duke tradhtuar
popullin e vet. "Korrupsioni
dhe kapja e shtetit nga inter-
esat private, futja e grupeve
kriminale në gjithë nivelet e
qeverisjes, zgjedhjet e ma-
nipuluara, ekonomia e dobët
që iu shërben vetëm disave
janë ato që i mbajnë vendet
tona larg të ardhmes Euro-
piane."- u shpreh Basha në
samitin e Udhëheqësve Botë-

Kreu i PD-së takon Orban: Qeveria prej 5 vitesh në vendnumëro

Basha nga Budapesti: Shqipëria,
peng i krimit dhe korrupsionit

"Rama dhe qeveritarët mendojnë pasurimin vetjak"
Valentina Madani

rorë të Partive të Qendrës së
Djathtë. Kryetari Basha pati
një takim të veçantë me mik-
pritësin e samitit, kryeminis-
trin Viktor Orban. Kreu i

opozitës e siguroi zotin Orban
se Partia Demokratike po
punon për alternativën e
projektit europian të vendit
dhe se Partia Demokratike

DEKLARATA
"Korrupsioni dhe
kapja e shtetit nga
interesat private,
futja e grupeve
kriminale në gjithë
nivelet e
qeverisjes,
zgjedhjet e
manipuluara,
ekonomia e dobët
që iu shërben
vetëm disave janë
ato që i mbajnë
vendet tona larg të
ardhmes
Europiane",-tha
z.Basha.

është e vendosur ta ndry-
shojë Shqipërinë duke çliru-
ar politikën, ekonominë dhe
shoqërinë nga autokracia
dhe monopolet.

Tabaku: Prona jo vetëm
si proritet i BE, por si e

drejtë themelore e njeriut
Deputetja e PD-së, Jorida Tabaku vë në dukje se

opozita insistoi që pjesë e rekomandimeve të Ko-
mitetit të Stabilizim-Asociimit të ishte edhe zbatimi i
vendimeve të Gjykatës Kushtetuese për pronën. Sipas
saj, qeveria shqiptare nuk po e merr seriozisht këtë
çështje kaq sensitive. "Si pjesë e rekomandimeve të
Komitetit të Stabilizim-Asociimit, anëtarët e opozitës
insistuan që të ishte pjesë edhe zbatimi i vendimeve të
Gjykatës Kushtetuese për pronën, gjë që u vendos edhe
në rekomandime. Qeveria shqiptare, megjithëse Gjyka-
ta Kushtetuese ka marrë vendimin në nëntor të vitit
2016, deri në dhjetor të vitit 2017 nuk bëri asgjë për të
reflektuar vendimin e Gjykatës Kushtetuese. Kështu
që ose Agjencia e Trajtimit të Pronave ka vepruar në
paligjshmëri, ose vendimet e Këshillit të Ministrave,
që dolën në dhjetor të 2017-ës, janë zbatuar pa u mirat-
uar akoma, ose do të shkaktojnë një kosto për buxhe-
tin, që ne do ta shohim në vijim, në qoftë se kjo agjenci
ka marrë vendime", shprehet zj.Tabaku. Ajo përmend:
"Sipas informacionit të dorëzuar nga Ministria e
Drejtësisë "Vlera financiare nga kërkuesit për 103 çësh-
tje në Gjykatën e të Drejtave të Njeriut në Strasburg
është 822 milionë euro". Sipas qeverisë shqiptare shi-
fra është nxjerrë nga çështja pilot "Manushaqe Puto"
fituar në Gjykatën e Strasburgut. Kjo do të thotë që,
meqenëse gjykata ka dhënë një çështje pilot, me një
vlerë të caktuar, atëherë të gjitha çështjet që do të tra-
jtohen pas kësaj, do t'i referohen kësaj çështjeje. Sipas
saj "Shqetësimi është se, së pari, qeveria ka sjellë në
Kuvend një ligj pjesërisht antikushtetues sipas GJK, i
cili ende nuk është kthyer në shina kushtetuetshmë-
rie. Së dyti, shteti shqiptar me të gjitha këto vendime
që janë në radhë në Gjykatën e të Drejtave të Njeriut
në Strasburg ka një detyrim të jashtëzakonshëm dhe
për këtë arsye ne themi që çështja e trajtimit të pronave
nuk po merret seriozisht".

Çuçi kundërshton Bylykbashin: Asnjë
konkluzion me votimin elektronik

vendime  me konsensus pasi
të merret  ekspertiza më e
mirë, përfshirë ekspertizën
ndërkombëtare". Sipas tij  fry-
ma e bashkëpunimit dhe e
konsensusit  e  vendosur në
Komisionin Parlamentar
për Reformën Zgjedhore, do
të vazhdojë. Më herët depu-
teti i PD-së Oerd Bylykbashi
deklaroi: "Zyrtare: Komisio-
ni i Reformës Zgjedhore për-
caktoi votimin elektronik si
prioritet të tij. Identifikim

biometrik që askush të
mos manipuloje me karta
false, të falsifikojë firmat
e emigranteve apo t'u
bllokojë zgjedhësve votën
duke u marrë kartat e
identitetit. Partnerët e
huaj   mbështesin qasjen e
kujdesshme të komision-
it për votim elektronik në
qendër votimi, jo online!
Komisioni hodhi shinat
për një reformë të suk-
sesshme e konsensuale".

BYLYKBASHI
"Zyrtare: Komisioni i
Reformës Zgjedhore
përcaktoi votimin
elektronik si prioritet të tij.
Identifikim biometrik që
askush të mos
manipuloje me karta
false, të falsifikojë firmat e
emigranteve apo t'u
bllokojë zgjedhësve votën
duke u marrë kartat e
identitetit",-deklaroi
deputeti i PD-së.

Nga festimet dje
në Prishtinë

Kreu i PD-së Lulzim Basha  dhe
kryeministrin Viktor Orban
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Kryeministri Edi Rama,
i cili ndodhet në Pri-
shtinë ku mori pjesë

në festimet për Pavarësinë.
Rama gjatë një interviste për
Top Channel foli për mar-
rëdhëniet mes dy vendeve,
por edhe debatet me homo-
logun e tij kosovar. Sipas tij:
"Janë 10 vjet me shumë ar-
ritje, sfida, me jo pak prob-
leme, por ajo që është e
rëndësishme është se si
gjithmonë kur ka një përv-
jetor jubilar dhe koha kthe-
het prapa, atëherë pa dy-
shim që është një ditë për t'u
gëzuar, sepse në të gjitha
rastet s'ka asnjë krahasim
me ku ishim 10 vite më parë".

Z.Rama mund të kishteZ.Rama mund të kishteZ.Rama mund të kishteZ.Rama mund të kishteZ.Rama mund të kishte
bërë më shumë Kosova, Sh-bërë më shumë Kosova, Sh-bërë më shumë Kosova, Sh-bërë më shumë Kosova, Sh-bërë më shumë Kosova, Sh-
qipëria? Kam parasyshqipëria? Kam parasyshqipëria? Kam parasyshqipëria? Kam parasyshqipëria? Kam parasysh
këtu dështimin për pakkëtu dështimin për pakkëtu dështimin për pakkëtu dështimin për pakkëtu dështimin për pak
vota për t'u anëtarësuar nëvota për t'u anëtarësuar nëvota për t'u anëtarësuar nëvota për t'u anëtarësuar nëvota për t'u anëtarësuar në
UNESCO që është një gjëUNESCO që është një gjëUNESCO që është një gjëUNESCO që është një gjëUNESCO që është një gjë
shumë konkrete?shumë konkrete?shumë konkrete?shumë konkrete?shumë konkrete?

Gjithmonë mund të bëhet
më shumë, ka gjithmonë ar-
sye për të menduar se diçka
mund të ishte bërë më mirë,
por në fund e rëndësishme
është që ajo çka është bërë
është shumë më tepër se ajo
që nuk është bërë.

Kosova pret shumë që tëKosova pret shumë që tëKosova pret shumë që tëKosova pret shumë që tëKosova pret shumë që të
paktën këtë vit, nëse do tëpaktën këtë vit, nëse do tëpaktën këtë vit, nëse do tëpaktën këtë vit, nëse do tëpaktën këtë vit, nëse do të
arararararrijë të përrijë të përrijë të përrijë të përrijë të përmbmbmbmbmbushë detyrushë detyrushë detyrushë detyrushë detyr-----
imin e saj për demarkacio-imin e saj për demarkacio-imin e saj për demarkacio-imin e saj për demarkacio-imin e saj për demarkacio-
nin me Mali e Zi të mundnin me Mali e Zi të mundnin me Mali e Zi të mundnin me Mali e Zi të mundnin me Mali e Zi të mund
të marrë liberalizimin etë marrë liberalizimin etë marrë liberalizimin etë marrë liberalizimin etë marrë liberalizimin e
vizavizavizavizavizavvvvveeeee, ndoshta në fund të, ndoshta në fund të, ndoshta në fund të, ndoshta në fund të, ndoshta në fund të
këtij viti. Por sot Shqipëriakëtij viti. Por sot Shqipëriakëtij viti. Por sot Shqipëriakëtij viti. Por sot Shqipëriakëtij viti. Por sot Shqipëria
ka pasur një rol të sajin,ka pasur një rol të sajin,ka pasur një rol të sajin,ka pasur një rol të sajin,ka pasur një rol të sajin,
dhe ju keni ndikuar e kenidhe ju keni ndikuar e kenidhe ju keni ndikuar e kenidhe ju keni ndikuar e kenidhe ju keni ndikuar e keni
bërë deklarata publike,bërë deklarata publike,bërë deklarata publike,bërë deklarata publike,bërë deklarata publike,
Presidenti Meta po ashtu.Presidenti Meta po ashtu.Presidenti Meta po ashtu.Presidenti Meta po ashtu.Presidenti Meta po ashtu.
Mendoni se ka ardhur mo-Mendoni se ka ardhur mo-Mendoni se ka ardhur mo-Mendoni se ka ardhur mo-Mendoni se ka ardhur mo-
menti që ky ngërç të zgjid-menti që ky ngërç të zgjid-menti që ky ngërç të zgjid-menti që ky ngërç të zgjid-menti që ky ngërç të zgjid-
het?  E keni thënë dhehet?  E keni thënë dhehet?  E keni thënë dhehet?  E keni thënë dhehet?  E keni thënë dhe
mbrëmë në një intervistëmbrëmë në një intervistëmbrëmë në një intervistëmbrëmë në një intervistëmbrëmë në një intervistë
televizive?televizive?televizive?televizive?televizive?

Unë jam shpresëplotë që
janë momentet e fundit të
ngërçit dhe uroj shumë që
shpresat të realizohet me një
votë ratifikimi në Kuvend për
ta çliruar përfundimisht Ko-
sovën nga pengesa e
tmerrshme e pamundësisë
për të lëvizur lirisht qyteta-
rët e saj. Por jo vetëm kaq, por
edhe për të rivendosur shte-
tin në një pozicion të respek-
tueshëm pasi kjo e demarka-
cionit i ka shkaktuar kosto
shumë të mëdha shtetit të
Kosovës, në raport me komu-
nitetin ndërkombëtar, dhe
miqtë dhe partnerët që janë
kontributorët kryesorë të
lindjes së shtetit të Kosovës.

U sqaruat me kryemi-U sqaruat me kryemi-U sqaruat me kryemi-U sqaruat me kryemi-U sqaruat me kryemi-
nistrin e Kosovës Haradi-nistrin e Kosovës Haradi-nistrin e Kosovës Haradi-nistrin e Kosovës Haradi-nistrin e Kosovës Haradi-

Dy kryeministrat bëjnë paqe pas "sherrit", i shkon në shtëpi kryeministrit të Kosovës

Replika me Haradinajn,
Rama: Debatet normale

"Bindjet të ndryshme, por ne trokitëm gotat"

naj për këtë qëndrim tua-naj për këtë qëndrim tua-naj për këtë qëndrim tua-naj për këtë qëndrim tua-naj për këtë qëndrim tua-
jin, për atë deklaratë tëjin, për atë deklaratë tëjin, për atë deklaratë tëjin, për atë deklaratë tëjin, për atë deklaratë të
bërë mbrëmë në intervistëbërë mbrëmë në intervistëbërë mbrëmë në intervistëbërë mbrëmë në intervistëbërë mbrëmë në intervistë
e më pas pasuar nga njëe më pas pasuar nga njëe më pas pasuar nga njëe më pas pasuar nga njëe më pas pasuar nga një
postim në "Facebook",postim në "Facebook",postim në "Facebook",postim në "Facebook",postim në "Facebook",
sepse më pas keni pasursepse më pas keni pasursepse më pas keni pasursepse më pas keni pasursepse më pas keni pasur
trokitje gotash. U kapërcyetrokitje gotash. U kapërcyetrokitje gotash. U kapërcyetrokitje gotash. U kapërcyetrokitje gotash. U kapërcye
ngërçi?ngërçi?ngërçi?ngërçi?ngërçi?

Jo e kishim lënë darkën

pas emisionit dhe nuk kish-
te asgjë për të sqaruar. Unë
kam bindjen time, ai të
vetën, nuk ka asnjë problem.

-Çfarë ishte batuta e-Çfarë ishte batuta e-Çfarë ishte batuta e-Çfarë ishte batuta e-Çfarë ishte batuta e
parë që ju tha në momen-parë që ju tha në momen-parë që ju tha në momen-parë që ju tha në momen-parë që ju tha në momen-
tin e parë që hytë në sallë?tin e parë që hytë në sallë?tin e parë që hytë në sallë?tin e parë që hytë në sallë?tin e parë që hytë në sallë?

Asnjë problem. Unë ash-
tu sikundër jam i drejt për

drejtë kur flas, nuk e kam
problem kur të tjerët janë të
drejtpërdrejtë kur flasin.
Nuk ka rëndësi fare, në fund
fare se çfarë është thënë,
rëndësi ka se çfarë do të
bëhet. Unë uroj shumë që
Ramushi do të bëjë gjënë e
duhur dhe me kaq mbaron.



10-vjetori i Pavarësisë

Meta uron Thaçin: Krenarë në
përparimin e bërë në këtë dekadë

Presidenti Ilir Meta uroi dje të gjithë qytetarët e Kos
ovës, me rastin e 10-vjetorit të Pavarësisë. Përmes një

letër urimi të dërguar homologut të tij Hashim Thaçi, Presi-
denti Meta vë theksin tek përparimi që ka bërë Kosova që
nga shpallja e pavarësisë. "Në këtë dekadë të parë si shtet
i pavarur dhe sovran, ndajmë me ju krenarinë e përpa-
rimit të jashtëzakonshëm që Kosova ka bërë në të gjithë
elementët shtetndërtues dhe të përfaqësimit të saj dinji-
toz në botë. Jam, gjithashtu, i entuziazmuar që mar-
rëdhëniet tona vëllazërore dhe ndërshtetërore janë në
nivelet më të larta të bashkëpunimit, dhe janë konsolidu-
ar në shtratin e integrimeve europiane dhe euro-atlan-
tike, përkrah partnerëve tanë strategjikë. Kam bindjen e
thellë se, vetëdija, pjekuria dhe përgjegjshmëria e lartë
shtetërore që karakterizon institucionet dhe popullin e
Kosovës do të mundësojnë një zhvillim edhe më të shpejtë
e të shumëdëshiruar", shprehet z.Meta. Ai siguroi se: "si
President i Republikës, por edhe të gjitha institucionet e
Shqipërisë do të jemi gjithmonë mbështetës e përkrah në
ndërmarrjet tuaja të guximshme që fuqizojnë institucio-
net, demokracinë dhe sundimin e ligjit në Kosovë, që kon-
solidojnë harmoninë e bashkëjetesës gjithëpërfshirëse
dhe që thellojnë bashkëpunimin ndërkombëtar të Kos-
ovës me miqtë dhe organizatat shumëpalëshe".

ERION VELIAJ
Kreu i Bashkisë së Tiranës thekson në mesazhin e tij se

Shqipëria dhe Kosova e kanë të ardhmen përpara.
"Shqipëria dhe Kosova e kanë të ardhmen përpara, ditët

më të mira janë përpara nesh, kur ne bashkëpunojmë
për të punuar për vendin tonë. Ju uroj të gjithëve gëzuar

10-vjetorin e Pavarësisë. Urime dhe shumë dashuri e
përqafime nga Tirana",-shprehet z.Veliaj.

Mesazhi

Berisha kujton Rugovën e Jasharin

10-vjetori i Pavarësisë, Basha:
Të gjithë me zemër në Kosovë

Demokratët iu bash
kuan dje urimeve për

10-vjetorin e Pavarësisë së
Kosovës. Kreu i PD Lulzim
Basha, shprehet se Kosova
ka treguar çdo ditë në këta
10 vjet se pavarësia e saj ish-
te jo vetëm drejtësi njerë-
zore dhe historike, por edhe
burim për paqen, zhvil-
limin dhe europianizimin e
të gjithë Ballkanit. "Përu-
lemi para veprës së Ibrahim
Rugovës, Adem Jasharit e
mijëra bijave e bijëve të Ko-
sovës dhe mbarë kombit që
luftuan e sakrifikuan për
këtë ditë të madhe. Sot kuj-
tojmë me përmallim të
gjithë të dashurit tanë që u
ndanë nga ne me pengun se
nuk e panë dot Kosovën të
lirë. Por mbi të gjitha, sot
jemi krenarë për Kosovën.
Jemi kryelartë para botës
dhe kombeve se Kosova ka

treguar çdo ditë në këta 10
vjet se pavarësia e saj ishte jo
vetëm drejtësi njerëzore dhe
historike, por edhe burim për
paqen, zhvillimin dhe europi-
anizimin e të gjithë Ballkan-
it. Jemi plot besim se Kosova
ka përpara një të ardhme të
ndritur, të përparuar dhe eu-
ropiane. Sot, ne e dimë se e
ardhmja e të gjithë sh-
qiptarëve është e bekuar. Gë-
zuar Kosovë e shtrenjtë! Gë-

zuar shqiptarë kudo në
botë!" shkruan Basha. Urim
të veçantë bëri dje edhe ish-
kryeministri Sali Berisha.
Berisha shkruan në "FB" se
Kosova shpalli Pavarësinë,
sepse nuk u mposht kurrë.
Ndërsa nuk ka harruar pa
kujtuar edhe presidentin e
ndjerë Ibrahim Rugovën,
siç e quan ai, arkitektin e sh-
tetit të Kosovës, si dhe ko-
mandantin e UÇK-së, Adem
Jasharin. "Le të përulemi ne
me nderimin më të madh dhe
mirënjohjen më të thellë
para burrave të medhenj të
kombit tonë, arkitektit të
Pavarësisë së Kosovës, Pres-
identit Ibrahim Rugova, ko-
mandantit legjendar Adem
Jashari, para të gjithë aty-
re që luftuan, flijuan jetën
dhe rininë për lirinë dhe pa-
varësinë e Kosovës", shpre-
het z.Berisha.

Kryeministri Edi Rama dhe
homologo i tij Ramush Haradinaj

PËRPLASJA
Përplasja në distancë mes Haradinajt dhe Ramës ka përfunduar me një dolli për 10-
vjetorin e Pavarësisë së kryeministrit të Kosovës. Këtë e ka dëshmuar kryeministri

Rama përmes një fotoje të publikuar në Facebook, ku shihet së bashku me Haradinajn
teksa urojnë Pavarësinë e Kosovës. "Përplasje gotash në shtëpinë e Haradinajve

GEZUAR FESTEN E PAVARESISE",- shkrua Rama.
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Policia shpall në kërkim dhe dy bashkëpunëtorët

Konflikti në Selitë, arrestohet pronari
i lokalit dhe i plagosuri Gjon Pelivani

TIRANË  TIRANË  TIRANË  TIRANË  TIRANË  - Një  ditë  pas pla-
gosjes së  dy të  rinjve në  një
lokal në  Selitë  të  Tiranës,
policia ka arrestuar dy per-
sona, ndërsa ka shpallur në
kërkim dy të tjerë. Në pran-
ga kanë rënë 25-vjeçari Flo-
rjan Musaj (pronari i
lokalit) dhe 28-vjeçari Gjon
alias Valmend Pelivani, të
dy  banues në  kryeqytet.
"Në lidhje me ngjarjen e
ndodhur më datë 16.02.2018
në rrugën "Irfan Tomini",
ku pas një konflikti u pla-
gosën dy shtetas, në vijim të
veprimeve të kryera nga
specialistët e seksionit për
hetimin e krimeve ndaj jetës

HETIMI
Në  lidhje me plagosjen e dyfishtë  në  Selitë, burime nga
policia bënë me dije se hetimet janë fokusuar në pistën
e një konflikti të çastit, pasi Florjan Musaj dhe Valmend
Pelivani ishin takuar pak momente përpara ngjarjes. Por,
është duke e hetuar edhe një pistë e dytë, konflikti që
lidhet me biznesin e lokalit, i cili është hapur rreth 1 javë
më parë. I plagosuri Pelivani është një person me
precedentë penalë, i njohur nga policia dhe si anëtar i
një grupi të rrezikshëm kriminal.



SHKURT

"Thërrit policinë se u vranë", dinamika e vrasjes së Devi Kasmit

"Policia më bëri 'kokë turku', misioni
im është të mbroj njerëz e jo të  vras"
Efthimios flet nga burgu: Më arrestuan pa asnjë  provë

10
12

Del video, dy persona ndoqën dhe vranë
biznesmenin Begalla, skena zgjati 50 sekonda

TIRANË  TIRANË  TIRANË  TIRANË  TIRANË  - Publikohen
për herë të parë pamje të
kamerave të sigurisë që
tregojnë momentet pak
para vrasjes së biznes-
menit Memli Begalla në
parkingun e pallatit ku
po jetonte në rrugën 'Ni-
kolla Tupe'. Në videon e
siguruar nga "News 24"
duket qartë momenti kur
64-vjeccari që u vra me një
plumb në kokë është duke
ecur me hapa të ngadaltë
dhe dy persona të veshur
me rroba të zeza e ndjekin
nga pas. Kamerat e sig-

u bë arrestimi në flagrancë
për veprat penale "Vrasje me
paramendim", ngelur në  ten-
tativë si dhe "Mbajtje pa leje
të armeve luftarake", e sh-
tetasve: Florjan Musaj e Gjon
(Valmend) Pelivani. Si dhe

është bërë shpallja në kërkim
e dy personave të dyshuar si
bashkëpunëtor për ketë ng-
jarje, konkretisht: F.P., 24 vjeç,
banues në Tiranë, për veprën
penale "Vrasje me dashje"
mbetur tentativë, e kryer në

bashkëpunim, dhe "Mbajtje
pa leje të armeve dhe muni-
cionit luftarak" dhe R.P., 22
vjeç, banues në Tiranë, për
veprat penale "Vrasje me
dashje" mbetur tentativë, e
kryer në bashkëpunim dhe
"Mbajtje pa leje të armëve
dhe municionit luftarak".
Pasi rreth orës 12:30, në
rrugën "Irfan Tomini", gjatë
një konflikti të çastit ka
mbetur i plagosur shtetasi

Gjon Pelivani dhe R.H., 31
vjeç, të cilët ndodhet në spi-
tal, jashtë rrezikut për jetën",-
thuhet në  njoftimin zyrtar të
policisë . Ndërkohë, blutë  po-
huan se është sekuestruar
një armë zjarri (pistoletë) me
një krehër me dy fishekë. Ma-
terialet procedurale, në  nga-
rkim të  personave të  më si-
përm, iu kaluan për hetim të
mëtejshëm Prokurorisë  së
Rrethit Gjyqësor Tiranë.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Efthimios Efthimios që
dyshohet si ekzeku
tori direkt i Devi Kas-

mit, thotë se është arrestu-
ar pa asnjë provë. Tv Klan
bë ri dje me dije se ish-spe-
ciali grek që  akuzohet për
ekzekutimin e 41-vjeçarit,
ngjarje kjo e ndodhur pas-
diten e 29 janarit të  kë tij
viti në  Tiranë, duke folur
nga burgu në një lidhje tele-
fonike me televizionin grek
"Ant1" një javë më parë,
shprehet se misioni i tij në
jetë ka qenë të shpëtonte
njerëz dhe jo të vriste. Sipas
tij, policia shqiptare ka
dashur të zgjidhë çështjen
dhe është arrestuar pa pro-
va, duke u bazuar në dësh-
minë e qytetarëve që thanë
se kishin parë një person me
mjekër. "Është një gabim i
tmerrshëm, është tragjike
kjo që po më ndodh. Jam i
pafajshëm, sigurisht që nuk
e kam bërë unë. Jam
përkushtuar vetëm që të
mbroj jetë njerëzish dhe jo
të vras. Policia shqiptare
kishte nevojë për një "kokë
turku" për të zgjidhur çësh-
tjen. Pa asnjë lloj prove, pa
armën e krimit, pa shenja
gishtërinjsh, pa ADN, dhe
ata gjetën dikë sepse iu dha
informacion për gjatësinë
dhe mjekrën time. Ajo që
dua të them është, si është e
mundur? A ka kuptim kjo?
Më konsiderojnë vrasës me
pagesë. Ai që bën një punë
të tillë, qëndron aty duke
vazhduar jetën, duke bërë
shëtitje në Tiranë?",-ka
thënë ai për televizionin
grek. Efthimios Efthimiou
ka qenë polic i forcave spe-
ciale greke në periudhën
1992-2012 dhe u përjashtua
nga kjo strukturë pasi u zbu-
lua se ishte i përfshirë në
trafik ndërkombëtar të ko-
kainës. Policia dhe Prokuro-
ria shqiptare kanë prova të
besueshme që konfirmojmë
se ish-efektivi grek ka qenë
në rolin e ekzekutorit direkt
të Dëfrim (Devi) Kasmit.
Bashkë me të u arrestuan

edhe Elton Hoxhallari,
Malvin Dinellari dhe Elton
Halipaj, ndërsa në kërkim
është shpallur Aurel Hox-
hallari si organizator i aten-
tatit mafioz.
DËSHMITDËSHMITDËSHMITDËSHMITDËSHMITARËTARËTARËTARËTARËT

Dëfrim Kasmi, i njohur

edhe me emrin Devi Kasmi u
me armë në një atentat ma-
fioz më 29 janar poshtë pal-
latit ku banonte. Tvklan.al
publikon dinamikën e
vrasjes së 41-vjeçarit, bazuar
në dosjen hetimore. Sipas
dëshmisë së një banori të

zonës, rreth orës 18:00 ( ditën
e hënë) ai kishte shkuar tek
makina e tij, të cilën e kish-
te parkuar pranë një dyqani.
Atë moment ai thotë se dëg-
joi rreth 5-6 të shtëna me
armë zjarri dhe kishte parë
një motor të lëvizte me shpe-

jtësi të lartë në drejtim të
Unazës. Më pas dëgjoi një
banor të lagjes të thoshte
"thërrit policinë se u vranë".
Një tjetër banore e pallatit
ku banonte Devi Kasmi, i ka
thënë grupit hetimor se
rreth orës 18:30 dëgjoi dy të
shtëna me armë zjarri dhe
pas disa sekondash edhe tre
të shtëna të tjera. Ajo kish-
te parë poshtë pallatit një
person me motor ngjyrë e
zezë, që më pas u largua me
shpejtësi në drejtim të Un-
azës. Pas këtyre dëshmive,
grupi hetimor ka analizuar
edhe kamerat e sigurisë në
zonë për të parë lëvizjet e
atentatorëve. "Pasi janë
parë pamjet filmike të mar-
ra nga akte të ndryshme, ka
rezultuar se autori pas ng-
jarjes ka hipur në një furgon
Vito me ngjyrë të bardhë",
thuhet ndër të tjera në
dosjen hetimore.

Plagosi me mjete të
forta një  person,

në  kërkim agresori
LAÇLAÇLAÇLAÇLAÇ - Një person është pla-
gosur mbrëmë  në  qytetin
e Laçit pas një  konflikti të
çastit. Burime nga policia
bënë  me dije se ngjarja ndo-
dhi rreth orë s 19:30 pranë
shkollës 9-vjeçare 'Mark
Trokthi' të  këtij qyteti. I
plagosur ka mbetur Gent
Bushi, ndërsa autori mëso-
het se është Xhevahir Lika
nga fshati Gjorëm. Ata
janë goditur me njëri-
tjetrin me grushte, shqel-
ma dhe sende të forta, ndër-
sa më pas Xhevahir Lika
ka qëlluar me armë zjarri
në ajër dhe është larguar
nga vendi i ngjarjes. Gent
Bushi ka pësuar dëmtime
në fytyrë dhe pjesë të tjera
të trupit, por ndodhet jas-
htë rrezikut për jetën,
ndërsa Xhevahir Lika ësh-
të shpallur në kërkim. Lika
është person me precedent
penal dhe njihet në zonë si
problematik. Ndërkohë që
Bushi është marrë në py-
etje për të sqaruar rretha-
nat e ngjarjes.

Vidhnin banesa e biznese
nga Durrësi në Përmet,

2 në  pranga e 1 nën hetim
DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Policia e Dur-
rësit në bashkëpunim me
Policinë e Tiranës kanë sh-
katërruar një grup krimi-
nal që vidhte banesat në
zonën e Shkëmbit të Kava-
jës, Golemit, Kavajës dhe në
Përmet. Mësohet se gjatë
operacionit janë  arrestuar
Ervis Berisha 35 vjeç dhe
Fatjon Loca 30 vjeç, të dy
banues në Tiranë. Ndërsa ka
filluar procedimi penal në
gjendje të lirë në ngarkim
të shtetases: A.S. 30 vjeçe,
banuese në Tiranë. Policia
ka arritur të dokumentojë
7 vjedhje të kryera nga sh-
tetasit e mësipërm, në bash-
këpunim me njëri-tjetrin.
Burime nga policia bënë me
dije se nga kontrolli i bane-
save të tyre janë gjetur dhe
sekuestruar në cilësinë e
provave materiale: një mjet
tip "Opel" që përdorej për
transportimin e sendeve të
vjedhura në banesa; një sasi
parash; disa nga orenditë
shtëpiake të vjedhura dhe
mjetet që përdornin për
kryerjen e vjedhjeve si: leva,
kaçavida, çelësa, litarë.

urisë kanë fiksuar momen-
tin kur biznesmeni drejto-
het tek sheshi i pallatit ku
kishte parkuar makinën.
Ekzekutorët, dy persona të
veshur me tuta sportive të
zeza dhe me kapuç e kanë
gjurmuar 64-vjeçarin te
rrugica "Nikolla Tupe" deri
tek oborri i brendshëm ku
edhe kryen ekzekutimin.

Viktima mbërrin në hyrje të
tunelit në orën 20:39 minuta
e 10 sekonda. Vetëm 50
sekonda më vonë ata duket
të dalin po nga e njëjta rrugë
me hap të lehtë duke mos
ngjallur asnjë dyshim.
Ekzekutimi u krye me vetëm
një plumb, cili u shkrep nga
një pistoletë  tip "TT" me si-
lenciator. Pista kryesore

mbi të cilën po heton poli-
cia është ajo e vrasjes për
shkak të borxheve që ai
kishte. Sipas hetimeve vik-
tima kishte rreth në 90 mije
euro. Pavarësisht se gjatë
këtyre ditëve në policinë e
Tiranës janë shoqëruar disa
persona, ata janë lënë të lirë
pasi kanë rezultuar të pa
përfshirë në ngjarje.

I arrestuari Gjon Pelivani

I arrestuari Efthimios Efthimios Viktima Devi Kasmi
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Kreu i Policisë së Shtetit: Objektivi i 2018-ës goditja e grupeve, vetingu dhe lufta antikanabis

"Godisni bosët e krimit që janë vërdallë, jo hallexhinjtë"
Xhafaj porosi policisë: Në Shkodër janë 4-5 grupe kriminale që duhen shkatërruar

VETINGU
"Qëllimi i vetingut në
polici është që
struktura policore të
jetë me integritet dhe
vetingu është ndërtuar
mbi tre boshte
kryesore, mbi
profesionalizmin, mbi
integritetin dhe mbi
pjesën e pasurive apo
atë që përfaqësojnë
vetë punonjësit e
policisë. Në veting do
kalojnë të gjitha
strukturat nga unë
deri tek punonjësi më
i fundit. Toleranca
ndaj krimit do të jetë
zero",-tha dje drejtori
i Policisë   së
Shtetit, Ardi Veliu

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Godisni bosët e krimit
dhe jo hallexhinjtë".

 Kjo është porosia që
dha dje ministri i Bren-
dshëm Fatmir Xhafaj për
policinë vendore të Shko-
drës gjatë analizës njëvje-
çare për 2017-ën. Ai tha se
lufta sapo ka nisur dhe
kriminelët nuk mund të
lëvizin të lirë, por duhet të
dërgohen para ligjit. Ndër-
kohë, ministri deklaroi se
në Shkodër janë 4-5 grupe
kriminale që duhen goditur.
Në të njëjtën linjë me të   ish-
te dhe Drejtori i Përgjiths-
hëm i Policisë së Shtetit,
Ardi Veliu, i cili u shpreh se
objektivi në  2018-ën është
goditja e grupeve kriminale
dhe vetingu. Gjatë analizës
njëvjeçare u prezantua drej-
tori i ri i policisë vendore të
Shkodrës, Vehbi Bushati që
zëvendëson Gjovalin Loka-
jn. Vehbi Bushati vjen nga
një post i lartë si drejtor i
antiterrorit duke u rikthy-
er në Shkodër si drejtues
pas shumë vitesh.
MINISTRI XHAFMINISTRI XHAFMINISTRI XHAFMINISTRI XHAFMINISTRI XHAFAJAJAJAJAJ

"Në Shkodër janë 4-5
grupe kriminale të evidentu-
ar që duhen shkatërruar.
Mos u merrni me hallexhin-
jtë që vendosin një çati.
Bosët e krimit janë vërdallë
dhe ata duhen goditur.
Bosët e krimit nuk duhen
falur për asnjë arsye. Ai që
përmend emrin tim, të
goditet i pari. Dua një integ-
ritet nga të gjithë policët,
nga shefat deri tek polici më
i thjeshtë, të mos ketë një
sjellje harbute me qytetarët.
Bëni kujdes me vetingun,
nuk do t'i shpëtojë asnjë. Tol-
eranca ndaj krimit do të jetë
zero. Kërkoj një korrektësi
maksimale dhe të goditen
ata që cilësohen si të fortë.
Nëse marr vesh se ka toler-
ime për ndërtime të mëdha
pa leje të kriminelëve, përf-
shirje në lejimin e trafiqeve
të drogës të policisë, do jem
unë i pari që s'do lejoj dhe do
përballeni me ligjin. Fytyra
e policisë së shtetit duhet të
ndryshojë totalisht",- pohoi
ministri Xhafaj. Në përfun-
dim të analizës, edhe kreu
Policisë së Shtetit tha se në
Shkodër objektiv për 2018-ën
është goditja e grupeve krim-
inale dhe lufta ndaj kultivim-
it të bimëve narkotike.
DREJTORI VELIUDREJTORI VELIUDREJTORI VELIUDREJTORI VELIUDREJTORI VELIU

"Sapo përfunduam anal-
izën vjetore të policisë Sh-
kodër, e cila gjatë 2017-ës ka
pasur rezultate të prekshme
në uljen e numrit të bimëve
narkotike të evidentuara në
territor apo sipërfaqeve të
evidentuara nga policia në

krahasim me vitet e kalu-
ara. Në 2017 patëm një rezu-
ltat historik për sa i përket
evidentimit të bimëve narko-
tike. Ka pasur rezultate të
prekshme edhe në goditjen
e grupeve kriminale në
kuadër të operacionit 'Forca
e ligjit'. Me drejtuesit e poli-
cisë vendore të Shkodrës
vendosëm prioritetet dhe
objektivat që do të ketë poli-
cia e Shkodrës për 2018. Janë
objektiva që i ka edhe Poli-
cia e Shtetit dhe që do përm-
bushen gjatë këtij viti. Foku-
si kryesor është tek goditja
pa ndërprerje e grupeve
kriminale të evidentuara.

Prioritet i dytë është lufta
dhe goditja që do t'i bëhet
evidentimit të personave, të
cilët gjatë viteve të kaluara
kanë ushtruar aktivitetin e
kultivimit të bimëve narko-
tike. Në fokus është minimi-
zimi maksimal i sipërfaqeve
të mbjella me bimë narko-
tike"-u shpreh Ardi Veliu.
Ndërkaq, ai tha se vetingu
përfshin edhe policinë, ndër-
sa efektivët e implikuar në
kriminalitet do të largohen.
"Qëllimi i vetingut në polici
është që struktura policore
të jetë me integritet dhe
vetingu është ndërtuar mbi
tre boshte kryesore, mbi pro-

fesionalizmin, mbi integrite-
tin dhe mbi pjesën e pasur-
ive apo atë që përfaqësojnë
vetë punonjësit e policisë. Në
veting do kalojnë të gjitha
strukturat nga unë deri tek
punonjësi më i fundit dhe
qëllimi është që punonjës, të
cilët kanë qenë të implikuar
apo punonjës, të cilët kanë
treguar shkallë të ulët profe-
sionalizmi dhe përfshirje në
aktivitet kriminal do të   lar-
gohen nga strukturat e Poli-
cisë së Shtetit. Policia e Sh-
tetit ka nevojë për punonjës
me integritet, profesionistë
dhe të sakrificës. Toleranca
ndaj krimit do të jetë zero dhe

kjo do të realizohet nëpërm-
jet angazhimit dhe përgjegjë-
sisë jo vetëm të strukturave
vendore të policisë, por edhe
nën monitorimin dhe dre-
jtimin e drejtorisë së për-
gjithshme të policisë së sh-
tetit",-deklaroi kreu i Poli-
cisë së   Shtetit, Veliu

Senad Nikshiqi

LEZHË   - LEZHË   - LEZHË   - LEZHË   - LEZHË   - Pasi vizitoi Sh-
kodrën, ministri i Bre-
ndshëm, Fatmir Xhafaj
udhëtoi drejt Lezhës, ku
u zhvillua analiza vje-
tore e policisë së këtij
qarku. Në një komuni-
katë për mediat, Xhafaj
deklaroi se në këtë qark
do të goditen të gjitha
grupet kriminale. Mes të
tjerash ai u ndal edhe tek
abuzimi me pronat pub-
like përgjatë vijës breg-
detare në Lezhë. "Do të
goditen të gjitha grupet
kriminale. Do godasim
asetet e grupeve krimi-
nale. Unë nuk parala-
jmëroj arrestime. Jam
ministri i Punëve të
Brendshëm që drejtoj
për sa mua më takon, ori-
entoj dhe drejtoj po-
licinë. U takon struk-
turave të policisë, pro-
kurorisë që të marrin

masa të duhura intensive, që
janë duke vepruar me gru-
pet kriminale. Jam i shqetë-
suar për disa abuzime që
janë bërë me tokat këtu, me
vijën bregdetare në zonë e

Lezhës. Hetimet që janë
duke u zhvilluar, janë në
proces, do të jenë të suk-
sesshme. Besoj fort që sh-
kaktarët e kësaj batërdie do
të vendosen para ligjit.

Krimet të marra për
frymë për banorë ne
Lezhë, nuk e rendisin këtë
qytet si qark pozitiv. Du-
het ta bëjmë dallimin
qartë. Pritshmëria është
më e lartë", tha Xhafaj.
Teksa u ndal tek vrasjet
pa autorë, siç është edhe
ekzekutimi i Aleksandër
Ndokës, vëllait të ish-de-
putetit të PS-së Arben
Ndoka, Xhafaj pohoi se
prokuroria po heton.
"Dhe kjo bën pjesë në atë
që sapo shpreha. Janë dy
ngjarje të tilla që po he-
tohen dhe me prokuror-
inë për rezultate konk-
rete, për identifikimin e
autorëve përgjegjës.
Ngelen njerëzit e pro-
kurorisë që të thonë
fjalën e tyre",-tha Xhafaj.

Emërohen drejtorët
e rinj të policisë në

Shkodër, Lezhë,
Korçë dhe Gjirokastër

Vijojnë lëvizjet në drej
toritë e policive në

qarqe. Pas prezantimit të
drejtorit të   policisë së Sh-
kodrës, Vehbi Bushati, dje
janë emëruar dhe krerët
e rinj të   bluve në  Lezhë,
Korçë dhe Gjirokastër. Në
qarkun e Lezhës në vend
të Bledar Çeliut (shkon te
Task Forca në Tiranë) ësh-
të emëruar drejtor, Ferdi-
nand Mara. Më herët Mara
ka shërbyer në Policinë e
Shtetit si shef sektori. Pre-
zantimi i krerëve të   poli-
cive të qarqeve Shkodër
dhe Lezhë u bë   dje nga mi-
nistri i Brendshëm, Fatmir
Xhafaj. Ndërkohë që në Ko-
rçë është emëruar Lorenc
Panganika, i cili më parë ka
mbajtur këtë pozicion në
qarkun e Gjirokastrës (që
prej prillit të   vitit 2017).
Panganika merr detyrën të
hënën si drejtor i policisë
së qarkut Korçë. Ndërko-
hë që në vendin e tij në
Gjirokastër është komand-
uar zv/ drejtori Koço Dafa.

"Po punohet për zbardhjen e vrasjes së   Aleksandër Ndokës”

Ministri Xhafaj paralajmëron nga Lezha:
Batërdi me pronat, kriminelët para ligjit

 Drejtori i Përgjithshëm i
Policisë së Shtetit, Ardi Veliu

Ministri Xhafaj, dje në Lezhë

Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj
në analizën e policisë së Shkodrës
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RAPORTI I INSTAT

Ndërtimi më fitimprurësi, norma
mesatare e fitimit në ekonomi 8.75%

Norma mesatare e fiti
mit të biznesit në eko-

nominë shqiptare është
8.75%. Sipas të dhënave
nga Instituti i Statistikave,
përfitueshmëria për vitin
2016 ishte në nivele pothua-
jse të njëjta me vitin
paraardhës. Në vlerë abso-
lute, fitimi total i ndërmar-
rjeve në ekonominë sh-
qiptare ishte rreth 165 mil-
iardë lekë, ose pak më
shumë se 1.2 miliardë euro.
Të dhënat sektoriale japin,
gjithashtu, një tablo të aty-
re që janë aktivitetet më fit-
imprurëse në ekonominë
shqiptare. Sipas INSTAT,
me gjithë vështirësitë e

EKONOMI

Operatori i Shpërn
darjes së Energjisë

Elektrike ka dërguar për
ndjekje 155 abonentë për
ndërhyrje në sahate, lidhje
dyfishe ose rilidhje të en-
ergjisë elektrike. Agjencia
e OSHEE Shkodër, e cila
përfshin brenda saj Shko-
drën, Pukën, Lezhën dhe
Koplikun regjistron nivelin
më të lartë të humbjeve në
rrjet. Sipas të dhënave
statistikore, niveli i humb-
jeve në rrjet në vitin 2013 për
këtë zonë arrinte në 61.8%.
Katër vitet e fundit është
arritur të reduktohet kon-
siderueshëm niveli i humb-

Të proceduarit lidhje të dyfishta, ndërhyrje në matës

Shkodër, OSHEE: Gjatë një
muaji 155 abonentë të proceduar

jeve ndërsa në 2017 ato
zbritën në 44.8%. Gjithsesi, ky
është treguesi më i lartë i
humbjeve krahasuar me ra-
jonet e tjera në gjithë vendin.
Për këtë arsye, një Task Forcë
e posaçme po vepron që prej
ditëve të para të janarit në
këtë territor duke synuar
zbulimin e vjedhjeve dhe
vënien para përgjegjësisë lig-
jore të autorëve. Për një peri-
udhë thuajse 1 mujore (nga

10 janari deri në 15 shkurt)
është bërë e mundur që të re-
alizohen mijëra kontrolle
gjatë të cilave janë proceduar
penalisht 155 abonentë bi-
znese dhe familjarë. Shkeljet
e konstatuara gjatë këtyre
kontrolleve kanë pasur të
bëjnë me rastet e vjedhjes së
energjisë elektrike nga kon-
sumatorë që nuk kishin një
kontratë me OSHEE; vjedhje
përmes lidhjeve të dyfishta

jashtë sistemit të matjes; ril-
idhje e energjisë pas sh-
këputjes së saj për shkak të
mosshlyerjes së detyrimeve
ashtu sikurse vjedhje përmes
ndërhyrjes dhe dëmtimit të
sistemit të matjes. Niveli i
arkëtimeve të energjisë në
Agjencinë Shkodër përfshirë
Shkodrën, Pukën, Lezhën
dhe Koplikun në vitin 2013
ishte 2,5 miliardë lekë. Në
vitin 2017 u regjistrua një

vlerë arkëtimi për këtë agjen-
ci në vlerën 4.9 miliardë lekë.
Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike shpreh
vendosmërinë për të mos tol-
eruar asnjë rast të vjedhjes
dhe abuzimit me energjinë
elektrike. Çdo konsumator, i

cili për arsye të ndryshme ka
neglizhuar në të shkuarën
pagesën e energjisë duke aku-
muluar borxh të konside-
rueshëm, ka mundësinë që të
përfitojë nga skemat lehtë-
suese të shlyerjes së detyri-
meve me këste mujore.

Shpallje për vend të lirë punë për specialist IT
pranë Gjykatës së Apelit Durrës
Kushtet qe duhet të plotësojë kandidati:

 të jenë diplomuar në shkencat teknologji e
informacionit, të paktën në nivelin “Master
shkencor” ose të barasvlershëm me të,
sipas përcaktimeve të legjislacionit të
arsimit të lartë;

 të kenë kryer të paktën një vit praktikë
profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër
profesionale që lidhet me gjykatën;

 përbëjnë avantazh kualifikime në fushën e
kërkuar dhe punësimi i mëparëshëm në
administratë gjyqësore;

 Të ketë njohuri të mira në gjuhë të huaja,
sidomos gjuhës angleze;

 Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të
bashkëpunimit në grup;

Dokumentacioni dhe afati i dorëzimit:
Kandidati të paraqesë brenda datës 26/02/2018

në Gjykatën e Apelit Durrës në adresën

REPUBLIKA SHQIPERISE
GJYKATA E APELIT DURRES

Lagja Nr.14, Shkozet Durrës, këto
dokumenta:

 Kërkesë për aplikim;
 CV të përshkrimit të karrierës;
 Fotokopje të diplomës dhe librezës së

notave (e noterizuar);
 Fotokopje të librezës së punës (e

noterizuar);
 Fotokopje të çertif ikatave të

kualifikimeve (nëse ka);
 Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të

huaja (nëse ka);
 Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
 Çertifikatë personale.

Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell
s‘kualifikim të kandidatit.
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë
dokumentacioni pranë Gjykatës së Apelit Durrës
jo më vonë se data 26/02/2018.;Pas verifikimit
paraprak të aplikimeve, vetëm aplikantët që
kualifikohen për intervistë do të kontaktohen.

Skema kombëtare 2018, qeveria ka miratuar kriteret për bujqësinë dhe blegtorinë

Peleshi: Mbështetje deri në 150
mln lekë për hektar për serrat
Financimi bëhet për sipërfaqe jo më pak se 0.2 ha dhe jo më shumë se 1 ha

Ornela Manjani

Një e treta e skemës ko
mbëtare do të shkojë
në investimet për ser-

rat bashkëkohore. Ministri
i Bujqësisë dhe Zhvillimit
Rural Niko Peleshi gjatë një
vizite të një serre organike
në Durrës deklaroi se nga
skema parashikohet deri në
150 milionë lekë për hektar
për serrat. Ndërkohë javën
e shkuar Këshilli i Minis-
trave ka miratuar kriteret
për subvencionimin e bujqë-
sisë dhe blegtorisë. Masa e
subvencionit do të jetë në
proporcion të drejtë me
vlerën e investimit, sa më i
madh të jetë investimi aq më
e madhe do të jetë edhe vlera
e mbështetjes nga qeveria.
Prioritet në subvencion do
të kenë fermerët e rinj. Sub-
vencionet do të nisin nga 60
mijë lekë/ha ullishte të mb-
jellë deri në 20 milionë lekë
për makineritë dhe pajisjet
e përpunimit të tij. "Vitin e
kaluar, ne e kemi mbyllur
pra vitin 2017, me një rritje
prej 20 % të eksporteve
bujqësore, krahasuar me
vitin 2016. Shkaku, arsyet
kryesore ishin pikat e grum-
bullimit dhe shtimi i sipër-
faqeve të serrave. Për këtë
arsye, pothuajse një e treta
e gjithë skemës kombëtare,
prej 20 milionë euro të këtij
viti, do të shkojë në inves-
timet për serrat. Ne japim
grant deri në 50 % të vlerës
të investimit, që e kthyer në
terma nominalë do të thotë

deri në 150 milionë lekë të
vjetra për një hektar serrë."-
tha Peleshi. Sipas skemës së
mbështetjes zëri për instal-
imin e sistemit të ngrohjes
me biomasë (pelet) në serrat
me ngrohje, përfiton deri në
280 000 lekë për dynym. Fi-
nancimi bëhet për sipërfaqe
jo më pak se 0.2 ha dhe jo më

shumë se 1 ha; ndërsa për
zëvendësimin e plastmasit
termik për serrat diellore
ekzistuese, masa e përfitim-
it do të jetë, jo më shumë se
750 000 lekë/ha. Financimi
bëhet për sipërfaqe jo më
pak se 0.2 ha dhe jo më
shumë se 1 ha. "Financimet
nga IPARD-i dhe nga skema

kombëtare shkojnë deri në
50 % grant, fondi i garancisë
i qeverisë shqiptare dhe
BERZH-it, pjesën tjetër ta
siguron me kredi të buta,
pra rekthyeshmëria është
më e ulët. Ne kemi garantu-
ar riskun në një pjesë të
mirë të investimit, ndaj dhe
kreditë dhe tregu bankar do

të bëhen gjithmonë e më in-
teresante për investitorin."-
deklaroi ministri. Për qever-
inë shqiptare, skemat e reja
të mbështetjes financiare
janë një paketë mundësish
të reja për fuqizimin e bujqë-
sisë dhe zhvillimit rural.
FERMERËTFERMERËTFERMERËTFERMERËTFERMERËT

Qeveria ka parashikuar
në një vendim të miratuar një
javë më parë se fermerët që
kultivojnë të paktën 5 ha tokë
bujqësore, në pronësi private
ose me qira, do të subvenci-
onohen në vlerën 25 mijë lekë
për grurin dhe elbin, si dhe
deri në 20 mijë lekë për thek-
rën, tërshërën dhe koçkullën.
Fondet do të jenë të dis-
ponueshme edhe për zhvil-
limin e teknologjive të kul-
tivimit, në mënyrë që bujqë-
sia shqiptare të ketë mundë-
si të modernizohet dhe të
sjellë inovacione. Sipas ven-
dimit mbarështimi i bletarisë

do të mbështetet me një vlerë
prej 1 mijë lekësh për koshere
për fermat me mbi 100 ko-
shere, për një mbështetje jo
më të madhe se 150 mijë lekë.
Në vendim thuhet se fondi i
miratuar në buxhetin e vitit
2018 për Ministrinë e Bujqë-
sisë dhe Zhvillimit Rural, zëri
"Transfertë në buxhetet
familjare", për mbështetjen e
prodhimit bujqësor e bleg-
toral, peshkimit, agropër-
punimit dhe zhvillimit rural,
të përdoret për: a) rritjen e
konkurrueshmërisë së
produkteve bujqësore, nëpë-
rmjet shtimit të sipërfaqeve
të mbjella me kultivarë të
kërkuar nga tregu, përmirë-
simit të teknologjive të kul-
tivimit, certifikimit të produk-
teve, rritjes e përmirësimit të
kapaciteteve të grumbullim-
it, ruajtjes, pastrimit, selek-
sionimit, paketimit e për-
punimit të tyre; b) përmirë-
simin e zinxhirit të sigurisë
ushqimore të produkteve
blegtorale, nëpërmjet page-
save të kafshëve të matrikul-
luara të lindjeve të reja, page-
save për dorëzimin e qumësh-
tit cilësor, investimeve në ther-
tore, në pikat e grumbullimit
e të përpunimit të produkteve,
makineri dhe pajisje në fer-
mat blegtorale; c) nxitjen e
formalizimit dhe kooperimit
të prodhuesve nëpërmjet
pagesave për furnizimin me
input-e dhe pagesave ndaj
prodhimit të dorëzuar.

paskrizës, ndërtimi ngelet
ndër degët me normë mesa-
tare fitimi më të lartë. Për vitin
2016, norma e fitimit në sek-
torin e ndërtimi ishte sa
12.3% e vlerës së shitjeve vje-
tore neto. Dega e dytë më fit-
imprurëse është ajo e shërbi-
meve, ku norma mesatare e
fitimit është 9.1%. Sektori më
pak fitimprurës rezulton ai
prodhues, ku fitimi neto për
vitin 2016 zinte më pak se 8%
të vlerës totale të shitjeve. Ky
rezultat u ndikua ndjeshëm

nga momenti i vështirë e in-
dustrisë nxjerrëse, që e mby-
lli vitin 2016 me humbje. Shi-
frat e INSTAT tregojnë që
normat mesatare të fitimit
të biznesit janë afërsisht në
nivelet e vitit 2009, kur efek-
tet e krizës ende nuk ishin
ndjerë shumë në ekonominë
shqiptare. Pavarësisht se
rritja ekonomia është ende
e pamjaftueshme, bizneset
kanë arritur pjesërisht të
rikuperojnë përfitueshmëri
në aktivitetin e tyre.

Ministri i Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural Niko Peleshi
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PATENTAT
TESTET

Publikohet pyetësori i ripunuar për lejedrejtimi, hyn në fuqi më 1 mars

Patentat, ndryshojnë procedurat
për kategoritë A2, B1, dhe B

Testimi i kandidatëve, formula e re për të marrë lejen

Të gjithë personat që
dua të pajisen me leje
drejtimi për autom-

jete, do të përballem në rreg-
ulla të reja duke filluar 1
marsi i këtij viti. Drejtoria e
Shërbimit të Transportit
Rrugor bën të ditur se është
hartuar pyetësori i ri për le-
jedrejtimi të kategorisë A1,
A2, B1, dhe B 2018. "Duke fil-
luar nga data 01.03.2018 e në
vazhdim në të gjitha Drej-
toritë Rajonale të Shërbim-
it të Transportit Rrugor në
testimin e kandidatëve për
lejedrejtimit, do të apliko-
hen testet e reja të formulu-
ara sipas strukturës së
miratuar me Udhëzimin e
ministrit të Transportit   dhe
Infrastrukturës nr.682/4,
datë 01.04.2016"-thuhet në
faqen zyrtare të Drejtorisë
së Shërbimit të Transportit
Rrugor. Referuar të njëjtit
njoftim mësohet se është
hartuar përmbajta e py-
etjeve, përshtatja me fig-
urën që përfaqëson situatën
në rrugë dhe përgjigja e sak-
të ose e gabuar. Mësohet se
në bazë të Udhëzimit të min-
istrit të Transportit dhe In-
frastrukturës nr. 682/4, datë
1.4.2016 "Për aktivitetin   e
autoshkollave, pajisjen   e
kandidatëve me lejedrejtimi,
kualifikimin e instruk-
torëve të autoshkollave dhe
specialistëve të Drejtorisë së
Përgjithshme të Shërbimeve
të Transportit Rrugor",
duke filluar nga data
01.01.2017 e në vazhdim per-
sonat e interesuar e fitojnë
provën e kontrollit të njohu-
rive teorike për lejedrejtimi
mjeti rrugor, kur u
përgjigjen në mënyrë kor-
rekte jo me pak se 90% të
pyetjeve që përmban testi.
REGJISTRIMIREGJISTRIMIREGJISTRIMIREGJISTRIMIREGJISTRIMI

Zyra përkatëse e DRSH-
TRR-së, pas dorëzimit të do-
kumenteve nga përfaqësue-
si i autoshkollës, miraton
regjistrimin e kandidatit në
kursin e përgatitjes teorike
pasi shqyrton plotësimin e
kritereve si kërkesat e
moshës minimale dhe mak-
simale, në varësi të kategor-
isë së lejedrejtimit siç për-

caktohet në Udhëzim dhe në
dispozitat e Kodit Rrugor
për moshën maksimale dhe
të mos ketë vendim të au-
toriteteve kompetente, për
ndalim pajisje të kandidatit
me lejedrejtimi. Kandidati
duhet të jetë i pajisur me
kategorinë e duhur të leje-
drejtimit që mundëson kal-
imin në kategorinë e leje-
drejtimit që kërkohet siç
parashikohet në Lidhjen 2
të Udhëzimi Nr. 682/4, datë

1.4.2017 dhe të mos jetë në
proces përgatitje teorike për
kategori tjetër. Sipas udhëz-
imi kandidati që do të pa-
jiset me leje drejtimi të mos
jetë në proces përgatitje
praktike për asnjë kategori
tjetër, përveç kategorisë A1,
A2 dhe A si dhe të ketë min-
imalisht një pikë nga gjend-
ja e pikëve si dhe të mos ketë
lejedrejtimi të hequr.
AUTORIZIMIAUTORIZIMIAUTORIZIMIAUTORIZIMIAUTORIZIMI

DRSHTRR lëshon Autor-

izimin e praktikës së kandi-
datit, me kërkesë të autosh-
kollës. Kërkesa mund të
bëhet me shkrim ose në
rrugë elektronike. Autoriz-
imi lëshohet pasi shqyrtohet
plotësimi i kritereve si më
poshtë: të ketë teori të vlef-
shme ose të ketë dorëzuar
dokumentet e nevojshme; të
plotësojë kërkesat e moshës
minimale dhe maksimale, në
varësi të kategorisë së leje-
drejtimit siç përcaktohet   në

Udhëzim dhe në dispozitat e
Kodit Rrugor për moshën
maksimale; të mos ketë ven-
dim të autoriteteve kompe-
tente, për ndalim pajisje   të
kandidatit me lejedrejtimi;
të jetë i pajisur me leje-
drejtimin e duhur që mundë-
son kalimin në kategorinë e
lejedrejtimit që kërkohet; të
mos jetë në proces përgatitje
praktike për kategori tjetër;
të ketë minimalisht një pikë
nga gjendja e pikëve si dhe
të mos ketë lejedrejtimi të
hequr.
PIKËT E PPIKËT E PPIKËT E PPIKËT E PPIKËT E PAAAAATENTËSTENTËSTENTËSTENTËSTENTËS

Duke filluar nga data 16
prill 2015 të gjithë mbajtësit
e lejedrejtimit kanë një to-
tal prej 20 pikësh. Çdo leje-
drejtimi e lëshuar për herë
të parë pas kësaj date, ka një
total prej 20 pikësh, që regjis-
trohet në datën e lëshimit të
lejedrejtimit. Në rast se
mbajtësi i lejedrejtimit, bren-
da 2 vitesh nuk bën ndonjë
nga shkeljet për të cilat ësh-

të parashikuar zbritje
pikësh, atëherë sasia e
pikëve rritet me 2 pikë, për
çdo 2 vjet, deri në një maksi-
mum prej 30 pikësh. Në rast
se sasia e pikëve është më
pak se 20, dhe mbajtësi i leje-
drejtimit nuk kryen ndonjë
nga shkeljet, për të cilat ësh-
të parashikuar zbritje
pikësh, për 2 vjet, atëherë sa-
sia e pikëve bëhet 20. Komuni-
kimi i të dhënave, për zbritjen
e pikëve dhe heqjes së leje-
drejtimit, ndërmjet organeve
të policisë dhe DPSHTRR, kry-
het në mënyrë telematike (ele-
ktronike) dhe me anë të sh-
kresave zyrtare. Kur sasia e
pikëve zerohet, ose kur bren-
da vitit bëhen 3 shkelje, secila
me të paktën 5 pikë, atëherë
qytetari do t'i nënshtrohet
provimit të kualifikimit teor-
ik. Rifitimi i pikëve, me anë të
provimit të kualifikimit teor-
ik, është i vlefshëm pas për-
fundimit të afatit të pezullim-
it të lejedrejtimit.

Ornela Manjani

TARIFAT PËR KATEGORITË REJA TË
LEJES SË DREJTIMIT

a) për lejedrejtimi të kategorisë AM, A1, A2, A 3000 lekë;
b) për lejedrejtimi të kategorisë B1, B 4500 lekë
c) për lejedrejtimi të kategorisë C1, C 2000 lekë
ç) për lejedrejtimi të kategorisë D1, D 3000 lekë
d) për lejedrejtimi të kategorive B96, BE, C1E, CE,
D1E, DE 3000 lekë

NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima, në datë 14/03/2018, ditën e
Mërkurë, ora 16:00 përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e pasurisë së
paluajtshme të llojit “Apartament” me sipërfaqe totale 73.40 m2, e ndodhur në
Bilisht, lenë garanci nga debitori z. Ramadan Ibrahim Kordalli banues në Bilisht,
Bashkia Devoll, për detyrimin ndaj kreditorit znj.Lindita Bere Kordalli, banuese
në fshatin Tren, rrethi Devoll, në vlerën 1.080.000 lekë.
Ankandi zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3,
Rruga «Avni Rustemi», nr.31 .k,1. Korçë.
Kontakt:  Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com
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2 7 vite më parë bën hapin e madh. Stu
dentët i shoqëronte tensioni dhe frika.
Të pasigurtë për përfundimin… Por ia

dolën në emër të lirisë…  Njëri nga ish-gre-
vistët e urisë, ish- student i Inxhinierisë Ele-
ktrike Agron Seseri thotë për "Gazeta Sh-
qiptare" se ishin me dhjetëra arsye për frikë
e droje, por asnjëra nuk lidhej me atë se çfarë
mund t'i ndodhte personalisht secilit prej
tyre. Ndaj z.Seseri rrëfen me detaje sakri-
ficën e të rinjve përmes grevës së urisë, e
cila çoi në rrëzimin e bustit të diktatorit
Hoxha në qendër të Tiranës pikërisht me 20
shkurt 1991.

Agron si e kujtoni ditën e fillimit tëAgron si e kujtoni ditën e fillimit tëAgron si e kujtoni ditën e fillimit tëAgron si e kujtoni ditën e fillimit tëAgron si e kujtoni ditën e fillimit të
grevës së urisë në Qytetin Studenti, e cilagrevës së urisë në Qytetin Studenti, e cilagrevës së urisë në Qytetin Studenti, e cilagrevës së urisë në Qytetin Studenti, e cilagrevës së urisë në Qytetin Studenti, e cila
çoi në rrëzimin e bustit të diktatorit Hox-çoi në rrëzimin e bustit të diktatorit Hox-çoi në rrëzimin e bustit të diktatorit Hox-çoi në rrëzimin e bustit të diktatorit Hox-çoi në rrëzimin e bustit të diktatorit Hox-
ha?ha?ha?ha?ha?

Kam qenë student i Fakultetit të Inxhin-
ierisë Elektrike, Viti i IV, Dega Industri. Sit-
uata ne Qytetin Studenti, por jo vetëm, ish-
te katastrofike. Të rri e të rendis faktet se
çfarë ndodhte dhe se çfarë kishim më duket
e tepërt. Por gjithsesi nuk do rri pa perifra-
zuar thënien e një shoku të kursit (Dritan
Shtylla quhej), i cili në takim me ish-kryem-
inistrin e kohës Adil Çarçanin, mori fjalën
dhe iu drejtua atij: "Shoku kryeministër në
darkë na jepni të hamë vetëm spinaq të zier
pa kripë, një lëng të vakët e të zbehtë dhe
një copë bukë të zezë e për pasojë tërë natën
shohim ëndrra me luftë e me gjermanë". Të
marrë kurajën një i ri në ato vite dhe të
shprehet kaq drejtpërdrejtë me kryeminis-
trin është tregues i fatalitetit të kohës. Për
më tepër Dritani ishte i biri i një shoqeje
sekretare të Komitetit të Partisë së Vlorës.

Si u vendos për hyrjen në greve urie?Si u vendos për hyrjen në greve urie?Si u vendos për hyrjen në greve urie?Si u vendos për hyrjen në greve urie?Si u vendos për hyrjen në greve urie?
Greva e urisë erdhi si rezultat i refuzimit

të rektoratit për heqjen e emrit Enver Hox-
ha Universitetit Shtetëror. Ne si studentë
argumentonim se një individ i pashkollë,
sikurse ishte Enver Hoxha, kurrsesi nuk
mund të emërtonte institucionin më mad-
hor të dijes në vend. Kjo ishte një formë e
maskuar për ta goditur politikisht atë, por
ishim këshilluar që kërkesat t'i përshkallë-
zonim me qëllim arritjen e rezultatit final,
ndaj e filluam me një kërkesë në dukje jo-
politike.

KKKKKush e përush e përush e përush e përush e përmendi i pari futjen në gmendi i pari futjen në gmendi i pari futjen në gmendi i pari futjen në gmendi i pari futjen në grrrrreeeeevëvëvëvëvë
urie?urie?urie?urie?urie?

Nga sa mbaj mend, ideatorët e grevës ish-
in më shumë se një. Mund të kujtoj Azemin,
Arben Imamin, Ylli Vejsiun, në mos gaboj
prof. Bardhyl Reso dhe një mori studentësh,
të cilëve u kërkoj ndjesë për mos përmend-
jen për arsye harrese.

KKKKKur u futët në gur u futët në gur u futët në gur u futët në gur u futët në grrrrreeeeevvvvve uriee uriee uriee uriee urie, puthët f, puthët f, puthët f, puthët f, puthët fla-la-la-la-la-
murin kmurin kmurin kmurin kmurin kombëtarombëtarombëtarombëtarombëtar, si lindi ideja e f, si lindi ideja e f, si lindi ideja e f, si lindi ideja e f, si lindi ideja e flamuritlamuritlamuritlamuritlamurit
dhe si e gjetët atë?dhe si e gjetët atë?dhe si e gjetët atë?dhe si e gjetët atë?dhe si e gjetët atë?

Eshtë vështirë ta them se ku u mor ai
flamur, pasi për ironi të faktit nuk ishte aq e

lehtë sikurse sot të gjeje një flamur ko-
mbëtar. Pasi i hoqëm yllin komunist pady-
shim që e puthëm atë pasi ai është vlera
sipërore e çdo shqiptari. Ne pikërisht për të
ekzaltuar vlerat u ngritëm. Ne e përbuznim
internacionalizmin proletar vrastar... Ne
ishim krenarë për qenien shqiptarë, ndaj u
ngritëm për dhe në emër të atij flamuri të
shenjtë.

Si e priti familja hyrjen në grevën eSi e priti familja hyrjen në grevën eSi e priti familja hyrjen në grevën eSi e priti familja hyrjen në grevën eSi e priti familja hyrjen në grevën e
urisë?urisë?urisë?urisë?urisë?

Po, familjen e njoftova për vendimin tim,
megjithëse kisha ditë që flija e qëndroja në
qytetin Studenti. Edhe pse isha
tiranas pothuajse që nga 8 Dh-
jetori kisha qëndruar në Qyte-
tin Studenti së bashku me
shokët dhe shoqet. Kjo ishte një
mënyrë për t'u mbrojtur nga
burracakëria dhe pa burrnia e
instancave të sistemit komu-
nist. Ata sipas traditës majtiste
kafshojnë pas shpine dhe kur ti
je i vetëm...

Pas hyrjes në grevë uri ua
kanë kërcënuar familjarët?

Nuk ka pasur ndonjë
kërcënim të hapur kundrejt
familjes sime, me përjashtim të
disa thirrjeve në komitet të Par-
tisë të tim eti. Ne ato thirrje e "këshillonin"
që të shkonte në Qytetin Studenti dhe të më
sqaronte se isha në rrugë të "shtrembër".
Im atë (ndjesë pastë) megjithëse i pashkollë
u dha një përgjigje lapidare: "Shoku Sekre-
tar, Partia e ka nxënë dhe edukuar tim bir
shumë më tepër nga sa jam nxënë e eduku-
ar unë, ndaj nuk kam se çfarë ta këshilloj
tim bir! Nuk e mendoja kurrë tim atë të aftë
për një ironi të tillë, por si duket edhe atij i
kishte sosur durimi edhe pse me mua nuk
ishte shprehur kurrë.

Si e kalonit kohën gjatë grevës së urisëSi e kalonit kohën gjatë grevës së urisëSi e kalonit kohën gjatë grevës së urisëSi e kalonit kohën gjatë grevës së urisëSi e kalonit kohën gjatë grevës së urisë
dhe cilat ishin kryesisht bisedat që bënitdhe cilat ishin kryesisht bisedat që bënitdhe cilat ishin kryesisht bisedat që bënitdhe cilat ishin kryesisht bisedat që bënitdhe cilat ishin kryesisht bisedat që bënit

së bashku në kinoklubin e Qytetit Studen-së bashku në kinoklubin e Qytetit Studen-së bashku në kinoklubin e Qytetit Studen-së bashku në kinoklubin e Qytetit Studen-së bashku në kinoklubin e Qytetit Studen-
ti?ti?ti?ti?ti?

Të thuash të drejtën momentet e para të
grevës së urisë ishin shumë të tensionuara.
Në fillim na u desh të organizohemi pasi
ishte një numër shumë i madh studentësh.
Problemi kryesor qëndronte tek banjot. Ish-
in shumë pak për të përballuar fluksin e
madh të studenteve. Ditën e parë u bë edhe
ndërprerja e furnizimit me ujë, por falë ndë-
rhyrjes së punonjësve të tjerë furnizimi me
ujë u rivendos shumë shpejt. Në dy ditët e
para kinoklubi i Qytetit Studenti u rrethua

nga sa mbaj mend me
studente të Akademisë
së Rendit (nuk kujtoj se
çfarë emërtimi të saktë
ka pasur atëherë), por ky
rrethim u hoq pasi në
shumë raste studentët
policë solidarizoheshin
me ne. Tensioni për sa i
përket asaj çfarë po
bënim ishte shumë i
madh, ishim të frikësuar
për rezultatin, ishim të
pasigurtë për përfundi-
min, për atë se çfarë do
të arrinim me këtë greve.
Ishin me dhjetëra arsye

për frike e ndroje, por asnjëra nuk lidhej me
atë se çfarë mund të na ndodhte personal-
isht. Gjatë grevës së urisë bisedonim për
gjera të ndryshme.

Çfarë konkretisht…?Çfarë konkretisht…?Çfarë konkretisht…?Çfarë konkretisht…?Çfarë konkretisht…?
Kryefjala e bisedave ishin informacionet

që na sillnin për sa i përket mobilizimit dhe
ngritjes së popullit në demonstrata anë e
kënd Shqipërisë.

Ndërkohë që ju ishit në grevë, cilat ish-Ndërkohë që ju ishit në grevë, cilat ish-Ndërkohë që ju ishit në grevë, cilat ish-Ndërkohë që ju ishit në grevë, cilat ish-Ndërkohë që ju ishit në grevë, cilat ish-
in mënyrat e regjimit të asaj kohe për t'juin mënyrat e regjimit të asaj kohe për t'juin mënyrat e regjimit të asaj kohe për t'juin mënyrat e regjimit të asaj kohe për t'juin mënyrat e regjimit të asaj kohe për t'ju
detyruar që të dilnit nga aty?detyruar që të dilnit nga aty?detyruar që të dilnit nga aty?detyruar që të dilnit nga aty?detyruar që të dilnit nga aty?

Një detaj i turpshëm që më kujtohet ish-
te se diku pranë varrezave të dëshmorëve

regjimi instaloi çadrat e kinse vullnetarëve
(punëtorë e fshatarë) nga një rreth i Jugut
të Shqipërisë me qëllimin e turpshëm që të
realizonin ndasi e përçarje. Sigurisht dësh-
tuan me turp si çdo tentativë për të përçarë
popullin.

Si e kujtoni Sali Berishën dhe drejtuesitSi e kujtoni Sali Berishën dhe drejtuesitSi e kujtoni Sali Berishën dhe drejtuesitSi e kujtoni Sali Berishën dhe drejtuesitSi e kujtoni Sali Berishën dhe drejtuesit
e lëvizjes e dhjetorit gjatë atyre ditëve?e lëvizjes e dhjetorit gjatë atyre ditëve?e lëvizjes e dhjetorit gjatë atyre ditëve?e lëvizjes e dhjetorit gjatë atyre ditëve?e lëvizjes e dhjetorit gjatë atyre ditëve?

Doktor Berisha ishte një figurë shumë e
njohur për ne. Ai ishte bërë i njohur në de-
batin që pati me ish-sekretarin e parë të
PPSH-së në takimin e famshëm me intelek-
tualët. Për hir të së vërtetës nga të gjithë
intelektualët nga sa kujtoj foli vetëm ai dhe
u mbështet nga I. Kadare. Kjo kishte bërë që
Sali Berisha të tërhiqte vëmendjen tonë kohë
përpara fillimit të lëvizjes së Dhjetorit e më
tej të shkurtit. Kujtoj me nostalgji edhe
prof. Gramoz Pashkon, i cili në një moment
tensioni duke u përpjekur të ulte pak vrul-
let tona rinore u keqkuptua dhe akuzave
tona iu përgjigj me një buzëqeshje tipike dhe
pasi i hodhi dorën në qafë dikujt nga ne tha:
As mos e vini në dyshim mirënjohjen dhe
mbështetjen time për këtë mrekulli që po
bëni. Ju po përpiqeni të çlironi këtë vend
nga murtaja komuniste, nga ajo murtajë të
cilën edhe njerëz të mi të afërt e kanë mbësh-
tetur dhe lartësuar, por unë jam prind dhe
përveçse jam mirënjohës kundrejt jush du-
het edhe t'ju ruaj. Ata janë të pashpirt. Me
besoni".

A është e vërtetë që z.Berisha ishteA është e vërtetë që z.Berisha ishteA është e vërtetë që z.Berisha ishteA është e vërtetë që z.Berisha ishteA është e vërtetë që z.Berisha ishte
kundër grevës së urisë?kundër grevës së urisë?kundër grevës së urisë?kundër grevës së urisë?kundër grevës së urisë?

Nuk është absolutisht e vërtetë që Dok-
tor Berisha ishte kundër grevës së urisë,
përkundrazi. Duhet të jesh foshnjarak në
mos dashakeq të mendosh e besosh se lëviz-
ja jonë do kishte arritur atë sukses, nëse
nuk do kishte mbështetjen e Doktorit, Aze-
mit, Gramoz Pashkos e të tjerë. E vetmja
veçori e grevës ishte se ne me qëllim që të
mblidhnim rreth vetes sa më shumë simpa-
tizantë, ramë dakord që greva të bëhej nga
studentët prandaj figurat politike, të cilët
ishin të gjithë profesorët tanë nuk u dukën
shume. Mos të harrojmë se Partia Demokra-
tike sapo ishte formuar ato ditë, ndaj për të
mos u akuzuar greva si një lëvizje politike
liderët tanë qëndruan në hije, por sig-
urisht në kontakt dhe suport të plotë
me ne. Nga sa kujtoj ishte një drej-

GREVA E URISE
PËRVJETORI

Rrëzimi i bustit të diktatorit Hoxha, rrëfimi i ish-grevistit të urisë

Greva, Agron Seseri: Keqkuptimi me
Pashkon dhe rreziku prej audiokasetës
"Dita e parë e tensionuar, na ndërprenë edhe ujin"

Valentina Madani

"KËRCËNIMI"
"Në fillim na u desh
të organizohemi
pasi ishte një numër
shumë i madh
studentësh.
Problemi kryesor
qëndronte tek
banjot. Ishin shumë
pak për të
përballuar fluksin e
madh të studenteve.
Ditën e parë u bë
edhe ndërprerja e
furnizimit me ujë,
por fale ndërhyrjes
së punonjësve të
tjerë furnizimi me
ujë u rivendos
shumë shpejt",
tregon Seseri.

Vullnetarët
"Diku pranë varrezave të
dëshmorëve regjimi
instaloi çadrat e kinse
vullnetarëve (punëtorë e
fshatarë) nga një rreth i
Jugut të Shqipërisë me
qëllimin e turpshëm që të
realizonin ndasi e
përçarje. Dështuan me
turp si çdo tentativë për të
përçare popullin", shprehet
z.Seseri.



Ish- student i Inxhinierisë
Elektrike Agron Seseri
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tues aktual dhe "repete" i Bashkisë Tiranë,
i cili fillimisht ishte kundër grevës dhe më
tej kur na u bë një propozim se "Ju dilni nga
greva dhe ne do ta ndajmë Universitetin në
katër pjesë për pasojë automatikish bie emri
i Enver Hoxhës" filloi të trumbetonte idenë
e daljes nga greva pasi sipas tij qëllimi ishte
arritur. Por ne nuk pranuam, mbaj mend se
personalisht iu drejtova me fjalët:" Ore ti,
ne nuk kemi qëllim vetëm heqjen e emrit të
diktatorit nga universiteti, por mbi të gjitha
rrëzimin e simbologjisë se të keqes komu-
niste, ndaj heqja e emrit duhet bërë demon-
strative dhe simbolike. Pikërisht ajo sim-
bolike do t'i japë të kuptojë njerëzve se koha
e krimit shtetëror komunist ka mbaruar".
Padyshim reminishencat e krimit dhe
krimineleve vazhdojnë sot e kësaj dite, por
jo me egërsinë dhe monstruozitetin e kohës
kur ata mbretëronin me gjak
e terror.

Si e kujtoni Azem HajdarinSi e kujtoni Azem HajdarinSi e kujtoni Azem HajdarinSi e kujtoni Azem HajdarinSi e kujtoni Azem Hajdarin
gjatë atyre ditëve?gjatë atyre ditëve?gjatë atyre ditëve?gjatë atyre ditëve?gjatë atyre ditëve?

Të flasësh për Azem Haj-
darin në ato ditë nuk është e
lehtë. Nuk është e lehtë, sepse
për të është folur shumë, është
lartësuar shumë, është
hedhur baltë shumë. Eshtë
vlerësuar apo sharë dhe me
keqardhje e them se janë më të
shumta rastet kur padrejtësia,
inatet dhe gënjeshtrat mbi-
zotërojnë ndaj të drejtës dhe
së vërtetës. Azemi në ato ditë
ishte shpirti i lëvizjes. Ai u rrit
nga dita në ditë së bashku me
lëvizjen. Statura e tij merrte përmasat e
lëvizjes, rritej e madhërohej me të. Sa më
shumë që njerëzit e përqafonin lëvizjen aq
më shumë Azemi bëhej flamurtar i saj. Të
gjithë ishim pjesë e lëvizjes, asnjëri nga ne
nuk ishte i tepërt në të. Madje edhe njerëzit,
të cilët qëndronin paksa larg ishin, gjith-
ashtu, faktorë dhe jetësorë për lëvizjen. Por
Azemi ishte thjeshtë fryma e Lëvizjes se
Dhjetorit. Here pas here ne si studente ven-
dosnim të shtonim ndonjë kërkesë dhe si
përherë zëdhënës i yni automatikisht bëhej
Azemi. Tani që jam prind e kuptoj se sa trim
e burrë ka qenë. Ai ish prind asokohe dhe
barte mbi shpinë edhe fatin e fëmijëve të tij,

por me sa duket fati i Shqipërisë i intereson-
te me shumë. Jo me kot ish-lideri ynë i lin-
dur, i paemeruar e i pazgjedhur. Ai ishte
thjeshte AZEMI.

Cilët ishin pedagogët që ju takonin mëCilët ishin pedagogët që ju takonin mëCilët ishin pedagogët që ju takonin mëCilët ishin pedagogët që ju takonin mëCilët ishin pedagogët që ju takonin më
shpesh?shpesh?shpesh?shpesh?shpesh?

Sikurse thashë me lart me qëllim që të
mos etiketohej si lëvizje politike, por si
lëvizje studentore profesorët tanë, të cilët
tashme ishin drejtues të Partisë Demokra-
tike vinin kryesisht në orët e vona. Mbaj
mend Prof. Ylli Vejsiun (ndjesë paste), një
profesorin tonë të matematikës Alfred Kos-
ta quhej, i cili ish-disident dhe me te cilin
kishim muaj që guxonim të flisnim hapur.
Vinte edhe Prof. Gramoz Pashko me të cilin
dëgjonim një audiokasetë të realizuar nga
studentët e Arteve. Ishte një audiokasetë
në të cilën tallej diktatori. Një student i
arteve (nuk e mësova dot kurrë se kush ish-
te) imitonte zërin e diktatorit dhe thënieve
të tij më të njohura u shtonte ndonjë bat-
utë, e cila vinte në lojë atë. Ishte jashtëza-
konisht e rrezikshme një gjë e tillë. Dhe pro-
fesor Gramozi na e vinte në dukje! Pady-
shim që ka pasur edhe të tjerë profesorë,
por koha e gjatë dhe mbi të gjitha një his-
tori zyrtare e munguar ka bërë që disa gjera
periferike të filloj e t'i harroj.

Si e mbani mend momentin e rrëzimitSi e mbani mend momentin e rrëzimitSi e mbani mend momentin e rrëzimitSi e mbani mend momentin e rrëzimitSi e mbani mend momentin e rrëzimit
të bustit  të  diktatorit?  Si  e  morëttë bustit  të  diktatorit?  Si  e  morëttë bustit  të  diktatorit?  Si  e  morëttë bustit  të  diktatorit?  Si  e  morëttë bustit  të  diktatorit?  Si  e  morët
lajmin…?lajmin…?lajmin…?lajmin…?lajmin…?

Lajmësi nuk më kujtohet se kush ishte
sinqerisht. Me qëllim që të evitonim ndonjë
keqkuptim të dytë, pasi një i tillë ndodhi
kur sistemi propozoi ndarjen e universitetit
dhe heqjen e kamufluar të emrit E. Hoxha
nga Universiteti ynë, kontaktet mbaheshin
nga një komitet studentesh nëpërmjet te
cilit komunikohej me jashtë. Mbaj mend se
në momentin që qytetarët shqiptarë sollën
zvarrë bustin poshtë dritareve te kinoklu-

bit entuziazmi dhe prit-
shmëritë për sa i përket
suksesit të grevës kishin
arritur në maksimum.
Personalisht në mos
gaboj, lajmin përveçse e
morëm nga tamtamet
(pra nga një valë që
shpërndahej si në një sta-
dium) na e konfirmoi
edhe Prof. Eduart Selami
dhe pak më vonë edhe
Azemi. Por të jap ndonjë
gjë më të saktë nuk jam
në gjendje. Thjeshte pasi
na u konfirmua lajmi, u
mblodhëm gjithsesi me
qindra nga ne rrotull

dhomës së televizorit dhe pasi në lajmet e
orës 20.00 u tha se Universitetit Shtetëror i
hiqej emri Enver Hoxha filluam të bëheshim
gati të dilnim nga kinoklubi.

Eshtë e vërtetë qe mes jush kishte edheEshtë e vërtetë qe mes jush kishte edheEshtë e vërtetë qe mes jush kishte edheEshtë e vërtetë qe mes jush kishte edheEshtë e vërtetë qe mes jush kishte edhe
te infiltruar nga ish-Sigurimi i Shtetit?te infiltruar nga ish-Sigurimi i Shtetit?te infiltruar nga ish-Sigurimi i Shtetit?te infiltruar nga ish-Sigurimi i Shtetit?te infiltruar nga ish-Sigurimi i Shtetit?

Të them të vërteten qarkullonin zëra se
kishte studente të infiltruar. Nuk kam ndon-
jë provë bindëse për sa i përket kësaj, por
duke e njohur sistemin dhe duke jetuar ne
të them se do ish e pamundur që Sigurimi i
Shtetit të mos kish infiltruar veglat e tij në
lëvizjen tonë. Mbaj mend që e vetmja mënyrë
mbrojtje ishte që të kompaktësonim radhët
tona, pra të qëndronim në grupe me njerëz,

të cilët i njihnim personalisht si edhe të mos
pranonim propozime që vinin nga njerëz të
cilët nuk i njihnim. Sigurisht që lëvizje ma-
sive si lëvizja e dhjetorit dhe greva e urisë
për vetë natyrën e tyre spon-
tane krijojnë lehtësi për ten-
tativa manipulimi, por ato
tentativa nuk mendoj se
kanë bërë gjë tjetër përveçse
të shtonin bindjen në drejtës-
inë dhe domosdoshmërinë e
atyre lëvizjeve.

Cili ishte veprimi i parë iCili ishte veprimi i parë iCili ishte veprimi i parë iCili ishte veprimi i parë iCili ishte veprimi i parë i
studentëve sapo dolën ngastudentëve sapo dolën ngastudentëve sapo dolën ngastudentëve sapo dolën ngastudentëve sapo dolën nga
greva e urisë?greva e urisë?greva e urisë?greva e urisë?greva e urisë?

Ehhh, është e vështirë ta
shpjegoj atë çast. Pikë se pari
nga sa mbaj mend ajri ishte
ndryshe. Edhe pse ishte Sh-
kurt dhe ora ish rreth 22.00
kujtoj se nuk bënte ftohte.
Familjarët e gjithkujt nga ne
kishin ardhur të na prisnin,
të na përqafonin dhe përgëzo-
nin. Mbaj mend se kushdo që
të dilte përpara të hidhej në
qafe, nuk kish rëndësi se ish vajze apo djalë,
grua apo burrë, plak apo i ri... Ishte pady-
shim një bashkëvuajtës, i cili në ato çaste
po festonte fillimin e mbarimit te vuajtjes
dhe mjerimit. Ish e pabesueshme ajo çfarë
po ndodhte. Kudo shiheshin grupe student-
esh të cilët bisedonin, përqafoheshin, qesh-
nin dhe gëzonin në mënyrë të zhurmshme.
Jam i bindur se për këdo nga ne që ka jetuar
ato çaste është e pamundur t'i harrojë ato,
është e pamundur qe ato momente te mos
na shoqërojnë deri në çastin tonë të fundit.
Pasi kaluan momentet e para dhe pasi për-
caktuam një linjë komunikimi për gjithçka
(mos harroni se atëherë telefonat ishin mjaft
të rrallë dhe nën kontrollin absolut të siste-
mit), sidomos për të komunikuar në rast të
ndonjë veprimi të policisë apo sigurimit fil-
luam të ndahemi dhe ne studentet tiranas
të shkojmë në shtëpitë tona. Ne pallatin tim
po më prisnin të gjithë. Frika ishte vrarë
dhe njerëzit filluan të manifestojnë haptazi
kundërshtinë për diktaturën dhe instru-

mentet e saj. Dukej me tepër si një feste famil-
jare, dhe të gjithë komshinjtë vinin dhe me
përgëzonin...! Kujtoj se atë natë nuk kam
fjetur, qëndroja shtrirë dhe prisja me pa-
durim ardhjen e mëngjesit. Fitorja e asaj
beteje na kish shtuar etjen për beteja dhe
fitore të tjera.

Çfarë ka mbetur nga greva studentoreÇfarë ka mbetur nga greva studentoreÇfarë ka mbetur nga greva studentoreÇfarë ka mbetur nga greva studentoreÇfarë ka mbetur nga greva studentore
dhe kujtimet e saj?dhe kujtimet e saj?dhe kujtimet e saj?dhe kujtimet e saj?dhe kujtimet e saj?

Përgjithësisht jam tip pozitiv dhe gjith-
monë shoh anën pozitive të çështjes. Greva
e urisë është lëvizja me e dlirë dhe e kthjel-
let që një grup studentesh prodhuan në ndi-
hme të vetvetes dhe popullit te tyre. Pady-
shim mosha e re atëherë na shtynte të be-
sonim se gjerat do të ndryshonin menjëherë,
mjaftonte qëllimi i mirë apo entuziazmi ynë
për të dekretuar dhe realizuar ndryshimin
dhe mbrothësinë për kombin tonë. Lëvizja
mbartte në brendinë e saj shumë aspirata,
shumë opinione, shumë orientime dhe
shumë këndvështrime, por ajo çka e ngjizi
dhe i dha vlerën absolute për kombin tonë
ishte se ajo mbartte një aspiratë të vetme,
aspiratën e çlirimit nga marrëzia dhe idiotë-
sia e konceptit të shtrembër komunisto-dik-
tatorial. Sot ka një polifoni zhurmash,
zërash, komentesh për sa i përket grevës së
urisë. Nganjëherë këto zëra vijnë edhe nga
brendia e saj, nga faktorët e grevës së urisë,

të cilët jodetyrimisht duhet
të ndajnë ide dhe opinione
të njëjta, por kjo gjë për
mua veçse e lartëson
grevën e urisë dhe lëvizjen
e dhjetorit. Po në fund të
fundit a nuk u ngritëm ne
pikërisht për këtë gjë? A
nuk rrezikuam jetët tona
për këtë gjë?

A nuk hodhëm tej frik-A nuk hodhëm tej frik-A nuk hodhëm tej frik-A nuk hodhëm tej frik-A nuk hodhëm tej frik-
en pikërisht për këtë gjë?en pikërisht për këtë gjë?en pikërisht për këtë gjë?en pikërisht për këtë gjë?en pikërisht për këtë gjë?

A nuk kërkuam ne
nëpërmjet grevës se urisë
dhe lëvizjes se dhjetorit të
flasim të lirë, të shprehim
opinionet tona, t'i trumbe-
tojmë ato qoftë edhe atëherë
kur gabojmë? Orë në fund
të fundit ne rrezikuam për
fjalën e lirë, qoftë ajo e mirë
apo e keqe, e drejtë apo e sh-

trembër, dashamire apo dashakeqe? Ne u ng-
ritëm që gjithkush të ketë mundësinë të
shprehet i lirë! E me tej eshte ne opinionin e
lire dhe moralin e njerëzve të besojnë dhe
vlerësojnë atë çka është e drejtë dhe e mirë!
E pra sot të gjitha këto ndodhin, e pra sot ka
shumë zëra që përpiqen të paragjykojnë
lëvizjen e dhjetorit dhe grevën e urisë, ngan-
jëherë këto zëra për pak çaste mbysin me
rrapëllimën e tyre edhe të drejtën dhe të mor-
alshmen. Kjo nuk ka rëndësi. Proceset janë
të gjata, por të pakthyeshme, rruga drejt të
moralshmes dhe të së drejtës është e vësh-
tire, por e pandalshme. Edhe pse ndonjëherë
pikëllohem dhe pezmatohem kur shoh se
çfarë po ndodh e çfarë po thuhet, gjithsesi
nuk mund të mos shoh me plot krenari e
kënaqësi se greva dhe lëvizja kane funksion-
uar me se miri. Këtë e vërteton fakti se edhe
dashakeqët e tyre sot mund të gëzojnë vlerat
e lirisë që sollën pikërisht ato lëvizje studen-
tore. Edhe kjo është pjesë e lirisë u takon
njerëzve të zgjedhin për me tej!

Si u sollën pranë varrezave të dëshmorëve vullnetarët nga një fshat i jugut

Ish-grevisti: Biseda me Çarçanin për
 spinaqin pa kripë dhe bukën e zezë
"Lajmin e rrëzimit e morëm nga tamtamet, na e konfirmoi Selami"

Për Berishën
"Nuk është absolutisht e
vërtetë që Doktor Berisha
ishte kundër grevës së
urisë, përkundrazi. Duhet të
jesh foshnjarak në mos
dashakeq të mendosh e
besosh se lëvizja jonë do
kishte arritur atë sukses
nëse nuk do kishte
mbështetjen e Doktorit,
Azemit, Gramoz Pashkos e
të tjerë"-deklaron ish-
grevisti i urisë.

Audiokaseta
"Vinte edhe prof.
Gramoz Pashko me të
cilin dëgjonim një
audiokasetë të realizuar
nga studentët e Arteve.
Ishte një audiokasetë në
të cilën tallej diktatori.
Një student i arteve (nuk
e mësova dot kurrë se
kush ishte) imitonte
zërin e diktatorit dhe
thënieve të tija më të
njohura u shtonte ndonjë
batutë, e cila vinte në
lojë atë",-tregon ish-
studenti i inxhinierisë.

Greva e urisë e studentëve
më 20 shkurt 1992
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Shtatëdhjetë vjet më parë, në "Ahish
tën e madhe" të Malit të Duriçit, shpër
thimi i parë i minave që thërrmonin

shkëmbin e gurit me xixa sinjalizoi fillimin e
punës për nxjerrjen e mineralit të çmuar të
kromit në Bulqizë. 18 shkurti i vitit 1948
shënon kështu krijimin zyrtarisht të mini-
erës më të madhe të kromit në vend. Pikër-
isht mbi luginën e Vajkalit, e cila në analet e
historisë tonë kombëtare ka hyrë si një nga
sheshbetejat kryesore kundër pushtuesve
turq, të udhëhequra nga Heroi ynë Kombëtar
Gjergj Kastriot Skënderbeu, miniera e sa-
pokrijuar do ta bënte edhe më të njohur këtë
luginë ku do të hidhte shtat qyteti minator
në prehër të maleve, nga thellësia e të cilave
do të nxirreshin mbi 15 milionë tonë krom.
(Në vitin e parë të punës në minierën e Bul-
qizës u prodhuan 10482 ton mineral kromi).
Është kjo sasi tepër e konsiderueshme e min-
eralit të çmuar, që jo vetëm ka mbajtur
peshën kryesore të ekonomisë tonë ko-
mbëtare, sidomos në katër dekada të siste-
mit monist, por edhe minerali me të cilin
Shqipëria ka "pushtuar" tregjet e botës…

Shtatëdhjetë vjet më parë, në lartësinë
1000m mbi nivelin e detit, ishin tetë punëtorë
nga Rubiku dhe trembëdhjetë punëtorë nga
zona e Bulqizës që i dhanë emrin minierës së
kromit Bulqizë. Në kronikat e kohës, por
edhe në librat studimorë e historikë të au-
torëve të njohur, si Hamza Gurra, Ymer Keta,
Jorgo Kola e Bashkim Lami janë skalitur
emrat e minatorëve e specialistëve të parë:
Osman Losha, Tosum Spahiu, Myrteza
Duriçi, Gjergj Prenga, Sulejman Ruta, Hamit
Duriçi, Liman Zogu, Adem Hasa, Gjin Kola,
Pal Deda, Riza Duriçi, Din Hoxha, Mexhit
Voci, Hysni Duriçi, Mustafa Duriçi, Liman
Kola, Baftjar Fida, Ferit Lala, Haxhi Xhari,
Abdulla Mehmeti, Ramadan Voci, Isuf  Sula,
Isuf Hoxha, Mehmet Keta, Dhimitër Kalami,
Hamit Beta, Mehmet Kola, Hasan Jashari,
Beqir Xhemali, Nazmi Përkola, Bajram Xhe-
ka, Tahir Nasuf Spahiu, Faredin Shehu,
Mendu Qatja, Kamberr Duriçi, Uke Murrja,
Ndue Tusha, Ndue Murrja, Muharrem Stafa,
Dodë Preng Gjeta, Llesh Luli e Pjetër Shurbi,
si dhe i Drejtori të parë të Ndërmarrjes Mini-
era e Kromit Bulqizë, Jorgji Traja.

Janë pikërisht këta heronjtë e parë që do
të shtronin trasenë nga ku do të ecnin qin-
dra mijëra të tjerë, të cilët në 70 vite do të me
prodhimin kryenin mbi 100 mijë km punime
minerare.

PPPPPAK HISTAK HISTAK HISTAK HISTAK HISTORIORIORIORIORI
Në Bulqizë 18 shkurtin e quajnë festën e

minierës. Në fakt, kjo ditë konsiderohet si
data zyrtare e krijimit të Minierës së Kromit
"Todo Manço", por zanafilla e saj është shumë
më e hershme. Gati një shekull më parë, burri
i mençur i Vajkalit Baba Fejza, do t'i poro-
siste bashkëfshatarët e tij që ta ruajnë të mos
ua grabisin gurin e zi me xixa që është më i
rëndë se të tjerët dhe që do të vlerësohet
shumë vjet më vonë…..Dhe profecia e tij doli.
Megjithëse kromi hyri në përdorim indus-
trial relativisht vonë interesimi për të është
i hershëm. Vendasit thonë që Italia me
Serbinë janë konfliktuar ashpër për ven-
dosjen e kufirit, të cilin Serbia e kërkonte në
Qafë të Buallit kurse Italia e kërkonte në
Fushë-Bulqizë. Pra, secili shtet kërkonte ta
përfshinte në territorin e pushtuar prej tij.

Kjo ka ndodhur në vitin 1918.
"Që në vitin 1918 ka njoftime se në Bulqizë

kishin ardhur specialistë italianë që kërko-
nin krom. Në vitet e Luftës së Dytë Botërore
italianët filluan prodhimin e kromit sigur-
isht në sasi shumë të vogla, që i transporto-
nin me mushka. Ndoshta kjo e bëri të
detyrueshme ndërtimin e rrugës automobil-
istike nga Klosi në Bulqizë, e cila u lidh me
rrugën automobilistike të Zerqanit, që ishte
ndërtuar në vitin 1932. Në këtë kohë italianët
kishin instaluar një repart ushtarak në
mbrojtje të minierës", shkruan ing.Hamza
Gurra në librin e tij "Bulqiza, një minierë me
histori". Në vitin 1943 çeta partizane e Di-
brës e sulmoi me armë dhe i përzuri italianët
dhe që nga ajo kohë punimet për nxjerrjen e
kromit u pezulluan, për të rifilluar më 18
shkurt 1948 kur zyrtarisht u krijua miniera
e Bulqizës. Për 70 vite që nga ajo datë his-
torike Bulqiza mbajti në kurriz një pjesë të
madhe të buxhetit të shtetit. Por shumë pak
u bë për vetë Bulqizën. Miniera është vërtet
një vepër gjigande që e bënë mijëra burra
dhe ajo u dha emër shumë prej tyre. Askush
nuk e ka llogaritur saktë fuqinë krijuese të
njerëzve e cila, e vënë në përdorim herë veç e
veç e herë së bashku krijoi qytetërime të
mahnitshme në botë, kështu pak nga pak u
krijua edhe miniera e Bulqizës.

Me moton "kromi çan bllokadën", pothua-
jse nomenklatura e kuqe e vuri Bulqizën në
epiqendrën e platformës së saj për shfrytëz-
imin barbar të kësaj pasurie të çmuar nën-
tokësore. Bllokmenët dirigjonin që nga Ti-
rana, por herë-herë detyroheshin të zbrisnin
edhe vetë në qytetin e ftohtë në zemër të ma-
leve për të mbajtur nën presion adminis-
tratën dhe minatorët, që me çdo kusht të re-
alizonin planin e parashikuar prej tyre. Më
e dukshme kjo strategji në vitet 1980-1990 kur
vetëm në zonën veriore janë hapur 8 puse
vertikalë dhe 8 dishenteri. Përveç këtyre janë
hapur 4 puse ndihmës si A'2 i pa përfunduar,
9/5;8/5;10/12;11/14, i cili përdoret për
rrugëdalje. Gjithsesi, ai që është vonuar
shumë është thellimi i pusit Nr. 7 sipas pro-
jektit. Në zonën D janë hapur 3 puse që li-
dhin punimet nga traverbanku C (1440) deri
në Galerinë 1050.

Konkretisht: Pusi Nr. 4 që lidh Galerinë
A, Galerinë 16(1160) dhe Galerinë 1050; Pusi
Nr. 5 që lidh Galerinë C(1440); Galerinë
12(1360); Galerinë B(1280) dhe Galerinë
A(1200). Është edhe Pusi Nr.5A që lidh Galer-
inë 1280(B) me Galerinë 1200(A). Veç këtyre
janë hapur shumë fornele ndihmës që kanë

shërbyer për transport minerali dhe për
rrugë dalje e ajrim.
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Duke ecur në gjurmët e historisë së mini-
erës, një stacion i rëndësishëm është pady-
shim shërbimi gjeologo-markshejderik i saj,
i cili merr jetë në harkun kohor të viteve
1954-1955. Në krye të këtij shërbimi ishte ing.
Skënder Dede dhe gradualisht filloi të plotë-
sohej me teknikë markshejdera si Elmaz
Sulika, Ismail Kurcani e Veli Lala. Teknikë
gjeologë ishin Neim Çevani, Xhevdet Kuçi,
Alqi Premti. Në janar 1955 zgjodhën Ferit
Allën Kryetar Ekspedite, detyrë të cilën e
plotësoi me sukses dhe po në këtë vit e emëru-
an Drejtor i Ndërmarrjes Gjeologjike Bul-
qizë.

Një minierë është pa perspektivë, nëse nuk
i paraprihet më zbulimin e rezervave miner-
are. Këtë mision historik këtu do ta kryente
më së miri Ndërmarrja Gjeologjike e Bul-
qizës, e krijuar që në vitin 1957, duke kryer
punime për zbulimet gjeologjike për gjetjen
e vendburimeve të mineraleve të dobishme
dhe punime shkencore në fushën e
gjeologjisë.

Nga studimi tejet shkencor, por edhe skur-
puloz i z.Bashkim Lami (BULQIZA NDËR
VITE NË 70 VJET, 1948-2018) mësojmë se Drej-
tori parë i Ndërmarrjes Gjeologjike e Bul-
qizës ishte Ferit Alla, i cili siguroi mbësh-
tetjen e fortë të personelit inxhiniero-teknik
që e quante themelin e sukseseve që synonte
gjeologjia me inxhinierët: Virgjil Buda, Rex-
hep Shehu, Xhelil Karkana dhe teknikët e
rinj: Enver Vorfi, Nexhat Lami, Gani Gurra ,
personel organizativ: Ali Hida, Ismail Losha,
Hasan Losha, Rakip Karaj, Ibrahim Balla,
Pal Bilaçi, Rushit Toçi, Sulë Kica, etj. Pas një
viti ndërmarrja kishte 82 veta personel inx-
hiniero-teknik dhe katërqind sondistë e punë-
torë. Sukses i veçantë në këtë fillim ishte
kualifikimi i disa mjeshtrave të shpimit që
më pas u bënë themeli i realizimit të projek-
teve të kërkimit. Me një organizim të arrirë
u përballuan vështirësi të mëdha të punës
në terrene tepër të vështira kur transporto-
heshin sondat, motorët e pompat me pesha
shumë të mëdha, në krahë, në terrenet e
maleve të thepisura dhe pa rrugë.

Në vitet 1968-1971 u ndërtua Fabrika e pa-
surimit e cila u konsolidua pas vitit 1975 kur
prodhimi i koncentratit u rrit në mbi 8000
ton/muaj. Minerali i varfër i galerive perën-
dimore të minierës së Bulqizës, Almarinës,

minierës Batrës, Krastës, Klosit dhe të Qaf-
Lamës dërgohej në fabrikë. Kështu fabrika
merrte lëndë të parë mineral të varfër rreth
850 ton/ditë dhe prodhonte rreth 350 ton
koncentrat në ditë. Minerali i varfër merrej
zakonisht me përmbajtje mbi 27% dhe kon-
centrati dilte me mbi 48%. Fabrika është pro-
vuar me sukses në pasurimin e mbetjeve
teknologjike të fabrikës së ferrokromit të
Burrelit dhe në riciklimin e mbetjeve
teknologjike të dambës që kanë mbi 12% Cr
0 .

Deri në vitet 1990 funksionoi ndërmarrja
e furnizimit të punëtorëve që administronte
tregtinë, mensat e punëtorëve dhe fjetoret e
punëtorëve beqarë, duhet thënë drejt:
bëheshin përpjekje por shërbimi ishte shumë
i dobët. Në radhë të parë kishte mungesa të
mëdha në furnizim, mungonte qumështi,
mishi, zarzavatet, frutat, veshjet dhe pajis-
jet elektroshtëpiake. Si ndërmarrje në
mbështetje të minierës ndërmarrja e furniz-
imit nuk i përballonte detyrat. Në fillim të
viteve '90, në mbështetje të minierës u krijua
edhe parku automobilistik i Bulqizës që krye-
sisht ishte në shërbim të transportit të punë-
torëve të minierës, por edhe të transportit të
kromit transit brënda minierës e për në fab-
rikën e pasurimit dhe të transportit të min-
eralit për në Durrës.

BBBBBULQIZA QULQIZA QULQIZA QULQIZA QULQIZA QYTETYTETYTETYTETYTET-B-B-B-B-BURURURURURGGGGG
Pa mohuar aspak kontributin e qindra

mijë minatorëve, inxhinierëve e teknikëve
të minierës, për vetë përqendrimin e të bur-
gosurve në kampet e këtushme gjatë viteve
të diktaturës, Bulqiza mund të konsidero-
het edhe si qytet-burg. Për këtë flasin statis-
tikat e kohës. Kështu, nëse më 1954 në Bul-
qizë u ngrit burgu i të dënuarve ordinerë,
fillimisht me 600 të dënuar, ky kamp funk-
sionoi për rreth 30 vjet dhe përfshinte zonat
nga dishenteria e galerisë 41 e deri ndër
zonën "D". Katërmbëdhjetë vjet më vonë, më
1968, Bulqizës do t'i shtohej edhe burgu tek
vendi ku do të ndërtohej fabrika e pasurimit
të kromit. Të burgosurit ndërtuan të gjitha
objektet sipas projektit deri sa filloi monti-
mi i makinerive. Saga e të dënuarve vazhdon
edhe më tej kur në vitin 1976 Kampi i burgut
mori edhe zonën "D". Madje, pas vitit 1976
kampi ka patur maksimumin e të dënuarve.

Një tjetër burg u ngrit më 1985 me të bur-
gosurit që do të ndërtonin Qytetin e Ri në
Bulqizë. Një nga mësuesit e shquar të Bul-
qizës, z.Bashkim Lami, që ka drejtuar me
kompetencë e përkushtim institucione krye-
sore në Bulqizën e pas '90-tës, në shënimet e
tij shkruan se "Ndërtimet vazhduar me rit-
me të shpejta dhe në vitin 1988 u strehuan
banorët e parë në këtë lagje". Madje sipas tij,
"burgu u përdor edhe në objekte të tjera të
rëndësishme të zonës së kromeve. Miniera e
Batrës dhe e Tërnovës kanë pasur kampe të
dënuarish, po kështu ndërtimi i fabrikës së
pasurimit dhe ndërtimi i lagjes "Qyteti i ri"
është bërë me kampe të dënuarish që
janë përdorur vetëm në ndërtimin e
këtyre objekteve. Në 28 vite kontribu-
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ti i të burgosurve ka qenë shumë i rëndë-
sishëm".
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Miniera dhe qyteti janë lidhur në mënyrë
të pazgjidhshme: Ka minierë, ka qytet. S'ka
minierë, s'ka qytet. Këtë apostulat, të bazuar
mbi historinë e qyteteve minerare në botë e
ka zbërthyer më së miri Hamza Gurra, një
nga inxhinierët dhe drejtuesit e njohur të
minierës së kromit dhe të Bashkisë Bulqizë.
Sipas tij, Bulqiza e barakave me dërrasa e
viteve '49-'50 u rrit gradualisht bashkë me
minierën e saj. Në vitet 50-60 u ndërtuan disa
ndërtesa njëkatëshe. Pas vitit 1960 filloi
ndërtimi i ndërtesave dykatëshe dhe vetëm
pas vitit 1970 nisën të ndërtohen godina ban-
imi tre e deri pesë katëshe. Shumë njerëz këtë
e lidhin me nënvleftësimin që i bënte shteti
këtij qyteti dhe ish-inxhinieri e drejtuesi
Gurra nuk me merr përsipër të vërtetoj të
kundërtën por një gjë është e qartë: Në vitet
e para perspektiva e Bulqizës ishte krejt e pa
sigurtë, kërkim -zbulimi i këtij vendburimi
është bërë krahas shfrytëzimit dhe kërkimi
nuk ka përfunduar edhe sot as në thellësi
dhe as nga krahët. Prandaj dhe qyteti u rrit
me zor krahas rritjes së zbulimit të rezer-
vave. Qyteti i Bulqizës me rreth 2000 banorë
deri në vitin 1955 u rrit deri në 18000 banorë
në vitet 1995-2000. Krahas rritjes së qytetit u
formuan edhe ndërmarrjet e institucionet e
qytetit. Në vitet e para qyteti nuk kishte ndër-
marrje komunale kështu që të gjitha punët
komunale i bënte ndërtimi i minierës ose
bëheshin me punë vullnetare.

Në vitet 1985-87 u ndërtua lagja e re e qua-

jtur "Qyteti i ri" ku u strehuan rreth 1000
familje. Pas viteve 90 kur filloi pluralizmi
qyteti u përshtat shumë shpejt me mënyrën
kapitaliste të jetesës. Me ndarjen e Bulqizës
rreth më vete (deri atëherë në juridiskionin
e rrethit Dibër) dhe aktualisht si një nga 61
bashkitë e vendit, u strukturua mjaft shpejt
administrata lokale dhe jo vetëm që nuk pati
probleme por përkundrazi jetesa u përmirë-
sua mjaft. Në mënyrë të veçantë e përmirë-
soi jetesën tregu privat.

Megjithatë, aktualisht qyteti i Bulqizës
vuan plagën e papunësisë dhe të mungesës
së infrastrukturës bashkëkohore.
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Ndër vite u ngrit gradualisht edhe infras-
truktura socialkulturore. Më 1954 u ndër-
tua në qytet kinemaja me një skenë të vogël
dhe me 200 vende, u montuan dy aparate pro-
jeksioni për të shfaqur filmat, një sallë
lojërash bilardo e një bibliotekë.

Tre vjet më vonë (1957) u ndërtua në qytet
shkollë e re me 7 klasa, ku u hap shkolla 7-
vjeçare e ditës ku vijonin mësimin, fëmijët e
Vajkalit e të qytetit të Bulqizës dhe pas 8
vitesh, më 1965 u ndërtua në Bulqizë shkollë
e re me 10 dhoma mësimi, poshtë rrugës së
qytetit që plotësonte nevojat për vijuesh-
mërinë e mësimit pasi klasat u bënë me nga
dy paralele. U ngritën nga mësuesit dhe
nxënësit disa terrene sportive, volejbolli,
basketbolli e gjimnastike, të cilat shfrytëzo-
heshin edhe nga rinia e qytetit të Bulqizës.
Në shtator 1967 u shkolla e mesme e përgjiths-
hme pa shkëputje nga puna dhe më 1970 edhe
shkolla e mesme profesionale e ditës me de-

gën për teknikë miniere, që më pas u shtuan
degët, gjeologji e shpim pusesh.

Më 1975 u vu në funksionim kinoklubi i ri
me dy kate, që u financua nga ndërmarrja
minierës me sallë kinemaje dhe koncertesh
me 350 vende, me bibliotekë e sallë leximi,
bar-kafe dhe dhoma e anekse të tjera pune,
duke u krijuar kështu mundësia që në këto
ambiente të gjallëroheshin aktivitetet kul-
turore e artistike, sesionet shkencore, recen-
sionet, bisedat etj.. Ky pallat është rikonstruk-
tuar dhe vazhdon të jetë si qendër kulturore
e vetme e këtij qyteti.

Në vitin 1989 u ndërtua shkolla 8-vjeçare
me 4 kate në "Lagjen e Re", me 24 klasa, 4
kabinete e palestër sportive.
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Bulqiza është një trevë, e cila shtrihet në
pjesën verilindore të vendit dhe përfshihet
në prefekturën e Dibrës. Jeta në këtë zonë
zhvillohet në dy dimensione. Në të vërtetë
janë dy Bulqiza, Bulqiza që shtrihet
gjeografikisht dhe Bulqiza e nëntokës..

Miniera e dikurshme e centralizuar është
fragmentarizuar në qindra kompani konce-
sionare. Sipas Ministrisë së Energjetikës,
deri në fund të 2015 kanë qenë aktive gjithsej
264 leje minerare shfrytëzimi për mineral
kromi, nga të cilat tre leje janë koncesion-
are. Këto leje janë të shpërndara në 12 rrethe
të vendit dhe në dy brezat e shkëmbinjve ul-
trabazikë.

Numri më i madh i lejeve të shfrytëzimit,
117 leje ose 47% e të gjitha lejeve të shfrytëz-
imit, ndodhet në rrethin e Bulqizës.

Në vitin 2008, ishin 68 leje shfrytëzimi,
ndërsa në vitin 2013 ky numër kishte arritur
në 118. Në vitin 2000 u firmos nga qeveria
dhënia me koncesion e puseve të thellësisë
të Bulqizës dhe të Fabrikës së Pasurimit të
Kromit në Bulqizë dhe në Klos si dhe Uzinat
e Ferrokromit në Burrel e Elbasan, për 30
vjet . Me këto ndërmarrje "Darfo" themeloi
kompaninë "DARFO ALBANIA" më 14 prill
2000. Pas nëntë vitesh, në korrik të vitit 2009,
"DARFO" i shet 100 % të kuotave të kapitalit
themeltar të shoqërisë koncesionare
"DARFO ALBANIA", shoqërisë "ACR Hold-
ing" dhe pas kësaj, emri i shoqërisë ndrysho-
het në "Albanian Chrome" me të njëjtin NIPT.

Më 17 janar 2013 "Balfin Group", me Samir
Mane si drejtues i bleu aksionet e kompanisë
"Albanian Chrome" (ACR), shoqërisë "DCM
DECO-metal GmbH-DCM Beteilinungs
GmbH . (BIRN) dhe kjo kompani menaxhon
edhe aktualisht këtë minierë. Sipas z. Mane
a kjo kompani ka mbi 1 mijë punëtorë,
ndërkohë që disa elementë të rëndësishëm
janë siguria dhe investimi që zgjat jetën e
minierës deri në 30 vjet. Kjo ishte kërkesa e
parë. Në 2013 ne filluam të mendonim për
pusin dhe aktualisht jemi

"Balfin Group", është në përfundim të pro-

jektit me vlerë 22 mln euro për Pusin. Sot
rroga më e lartë për minatorët është 87 mijë
lekë të reja, pastaj ka edhe kontribute për
ushqimin dhe gjëra të tjera. Gati 1 milion
dollarë në muaj është fondi i pagave. Ndërsa
vlera totale e investimit është 34 milionë dol-
larë. Deri në 2021 mund të shkojë në 55 mil-
ionë. Po bëhet një investim tjetër prej 14 mil-
ionë dollarë për ajrimin e minierës", ka thënë
Mane para pak ditësh gjatë një debati
televiziv.
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Shtatëdhjetë vjet pas krijimit miniera e
\kromit Bulqizë nuk është më një ndërmar-
rje gjigande, por një sistem i tërë shfrytëzimi
që ndahet në rreth 130 ndërmarrje private,
gjeneruese të punësimit për shumicën e
familjeve të zonës. Për këtë arsye ajo ka një
rëndësi strategjike dhe duhet sjellë në vë-
mendje të qeverisë dhe të opinionit publik,
pasi përbën një kantier të rëndësishëm të
ekonomisë shqiptare. Në sektorin e nxjer-
rjes së kromit, zhvillojnë aktivitetin në zonën
e Bulqizës afërsisht 130 ndërmarrje private,
duke qenë gjeneruesit e punësimit për shu-
micën e familjeve të zonës. Zoti Edmond
Isaku, themelues dhe administrator i Tv
Bulqiza, njëherësh dhe administrator i një
kompanie koncesionare thotë se nga shteti
ka nevojë për ndërhyrje lehtësuese pasi in-
dustria e nxjerrjes së kromit, pas shtatë de-
kadash me trend të pandalshëm rritës në
volumin e mineralit të nxjerrë si edhe në
vëllimin e lëndës së eksportuar, janë vësh-
tirësuar mjaft punimet…Dhe sit ë mos mjaf-
tonin këto, minatorët e Bulqizës ankohen se
marrin pensione minimale në një kohë që
gjithë jetën kanë punuar nëntokë, në kush-
te tepër të vështira shëndetësore dhe
ekonomike. Ata i bëjnë apel qeverisë për të
miratuar statusin e minatorit, në mënyra që
jeta e tyre të jetë më pak e vështirë, ndërko-
hë protesta e tyre për "Statusin" vazhdon pa
ndërprerje që prej disa muajsh.

Ing.Kurt Skarra që ka pasur fatin të ishte
kryeinxhinier i minierës në vitet me pro-
dhimin më të lartë të kromit mbështet pro-
testën e minatorëve dhe me të drejtë e konsi-
deron nëntokën e Bulqizës si përfaqësuese,
si pjesë të jetës dhe dinamizmit të punës ku
mesatarisht për çdo vite kanë ushtruar pro-
fesionalizmin e tyre mbi 5000 punonjës të cilët
kanë ushqyer mbi 15 000 jetë njerëzish, duke
i dhënë Bulqizës, emër dhe zhgënjim.

"I ka dhënë emër, sepse minerali kromit i
nxjerrë nga nëntoka ka pushtuar tregjet e
botës dhe ka krijuar tek të huajt, imazhin e
një qyteti dhe treve shumë të zhvilluar,-thotë
ing.Skarra. Ndërsa, zhgënjimi, sipas tij, qën-
dron në faktin se minerali kromit është për-
dorur për të investuar në zonat e tjera të ven-
dit dhe jo në vetë minierën dhe Bulqizën…



NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima zhvillon
ankandet sipas datave të mëposhtme:
1)Datë 16/03/2018, ditën e Premte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e pasurive
të paluajtshme të llojit:
-“Arë” me sip. 2506 m2, e ndodhur në fshatin
Vashtmi Korçë, në vlerën 210,504 lekë.
-“Arë” me  sip. 1216 m2, e ndodhur në fshatin
Vashtmi Korçë, në vlerën 102,144 lekë.
-“Arë” me  sip. 1080 m2, e ndodhur në fshatin
Vashtmi Korçë, në vlerën 121,464 lekë.
-“Truall+arë” me  sip. 352 m2, nga kjo truall 200 m2,
si dhe ndërtesë prej 80 m2, e ndodhur në fshatin
Vashtmi Korçë, në vlerën 1,456,504 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori
Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor z.Algent Minir
Panajoti, znj.Manjola Rexhep,Panajoti, znj.Sara
Algent Panajoti, z.Glediol Algent Panajoti banues
në fshatin Vashtemi, bashkia  Maliq, rrethi Korçë,
për detyrimin ndaj kreditorit  Fondi Besa Sh.a, me
seli në ish Blloku Tiranë.
2) Datë 16/03/2018, ditën e Premte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e pasurive
të paluajtshme të llojit:
-“Arë” me  sip. 1489 m2, e ndodhur në fshatin
Zagfradec  Devoll,  në vlerën 87,430 lekë.
-“Arë” me  sip.1489 m2, e ndodhur në fshatin
Zagfradec  Devoll, në vlerën 107,520 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori

Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor z.Xhevair Zama
dhe Nexhmije Zama, z.Aurel Zama, z.Sokol Zama,
z.Melsi Zama, banues në fshatin Zagradec, bashkia
Devoll, për detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a,
me seli në ish Blloku Tiranë.
3)Datë 15/03/2018, ditën e Enjte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i tretë), për shitjen e pasurisë
së paluajtshme të llojit ”Arë” me  sip. 1,000 m2, truall
190 m2, nga kjo ndërtesë 81 m2 e ndodhur në fshatin
Zdojan , Dibër  në vlerën 100.800 lekë. Pasuria është
lenë garanci bankare nga (debitorët/hipotekues) z.
Bedri Allaman Tuka, banues në fshatin Zdojan-
Brezhan, bashkia Dibër, rrethi Dibër, për detyrimin ndaj
kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
4)Datë 02/03/2018, ditën e Enjte, ora 16:00,
përfundon ankandi i ri (i parë), për shitjen e pasurive
të paluajtshme të llojit:
-“Arë” me sip. 7400 m2, e ndodhur në fshatin Bitinçe
Devoll, në vlerën 592,000 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori
Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor znj.Bukurije
Sulejman Fezo, znj.Mimoza Fatmir ( Foto) Fezo, z.Xhimi
Foto Fezo, znj. Arkonnda Foti Fezo, znj. Eliverta Foti
Fezo , znj. Luiza Foti (Kasabelli) Fezo banues në
fshatin Bitinçe, bashkia  Devoll, për detyrimin ndaj
kreditorit  Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
Ankandet zhvillohet pranë zyrës së
përmbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga «Avni
Rustemi», nr.31 .k,1. Korçë. Kontakt
Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com

_________________________________________________________________________________________________
Adresa:Bulevardi “Barjam Curri”  Tel/Fax  +355 42 22 963
Rruga. Viktor Eftimiu,Tirane                                                             Tel         +355 42 69 590
E-mail erealb@ere.gov.al                                                               www.ere.gov.al

NJOFTIM

Me vendimin nr. 31, datë 09.02.2018, Bordi i ERE ka vendosur “Fillimin  e
procedurës për miratimin e rregullave për sigurimin e aksesit të palëve të
treta në sistemin e transmetimit dhe transparencën në sektorin e gazit
natyror.”

Të gjithë personat, shoqatat, institucionet, që mendojnë se kanë interes
mbi këtë çështje, ftohen të shprehin opinionet dhe komentet e tyre me shkrim
brenda 15 ditëve nga dita e publikimit të njoftimit.
 Draftin e Rregullave sipërcituar, mund ta gjeni në faqen tonë të web-it:
www.ere.gov.al në seksionin Konsultime.

   KRYETARI
 Petrit AHMETI
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Çfarë ndodhi? Departa
menti amerikan i
Thesarit nxori të ash-

tuquajturën "listë të Krem-
linit" të tij, duke përmendur
210 qytetarë rusë, të cilët
Uashingtoni mund t'i
shënjestrojë me sanksione
të ardhshme. Kriteret kyçe
të listës janë afërsia me Pres-
identin Vladimir Putin dhe
niveli i influencës mbi eko-
nominë ruse i këtyre indi-
vidëve. Uashingtoni përfsh-
iu një shtojcë të dytë - një
"listë oligarkësh" - që liston
96 "oligarkë rusë".

Kë konsideron Uashing-
toni si "oligark" në Rusi?

Dokumenti i deklas-
ifikuar i Departamentit të
Thesarit liston emrat e 96
njerëzve të parë që janë në
listën e vitit të kaluar e 200
biznesmenëve më të pasur në
Rusi sipas revistës "Forbes".
Me pak fjalë, Uashingtoni
listoi cilindo në Rusi që vlen
1 miliard dollarë ose më
shumë.

Por kush janë realisht
"oligarkë"? Janë thjesht bi-
znesmenë shumë të pasur?

Jo, ky nuk është sigur-
isht një përkufizim shter-
rues. Siç mund ta kujtojmë
nga lënda e historisë, termi
"oligarki" fillimisht përshk-
ruante një formë qeverisje-
je në Greqinë dhe Romën e
lashtë, ku një grup i vogël
njerëzish ushtronin push-

tet. Sipas Aristotelit, "oli-
garkia" është diçka si një
aristokraci e degjeneruar,
ku njerëzit grumbullojnë
pushtet nëpërmjet pasurive
dhe lidhjeve, jo prej meritës.
Fjala greqishte "oligarki"
nënkupton "sundim prej
pak njerëzve". Fjalorët mod-
ernë japin përkufizime dhe
cilësime të ngjashme se oli-
garkët e përdorin pushtetin
në interesin e tyre, shpesh
për të pasuruar veten. Fjal-
ori i Oxford e përkufizon "oli-
garkun" si "një biznesmen
shumë i pasur me një influ-
encë politike goxha të mad-
he", duke nënvizuar në
thonjëza: "veçanërisht në
Rusi".
KUSH JANËKUSH JANËKUSH JANËKUSH JANËKUSH JANË
OLIGARKËT EOLIGARKËT EOLIGARKËT EOLIGARKËT EOLIGARKËT E
RUSISË? NGARUSISË? NGARUSISË? NGARUSISË? NGARUSISË? NGA
VIJNË VIJNË VIJNË VIJNË VIJNË AAAAATTTTTA?A?A?A?A?

Në kuptimin e ngurtë,
nuk ekziston asnjë
shpjegim i vërtetë në këtë.
Megjithatë, si rregull, kon-
cepti zakonisht shqiptohet
në këtë mënyrë: oligarkët në
Rusi janë një grup biznes-
menësh të pasur, të cilët
kontrollojnë një pjesë të
konsiderueshme të resurse-
ve të vendit dhe ushtrojnë

goxha influencë mbi au-
toritetet. Oligarkët u
shfaqën gjatë tranzicionit të
ekonomisë së sovjetike drejt
modelit të tregut të Rusisë
bashkëkohore. Vetë termi u
shfaq në vitet '90, anipse
askush nuk mund të binte
dakord se kush e krijoi atë
si term. Shumë njerëz thonë
se një moment i rëndë-
sishëm në historinë e oli-
garkisë ruse qe një interv-
istë e vitit 1995 e biznesmenit
të njohur Boris Berezovsky

me të përditshmen "Finan-
cial Times", ku ai përmendi
7 vetë, që sipas tij praktik-
isht kontrollonin më shumë
se gjysmën e ekonomisë ruse
dhe diktonin politikat qe-
veritare. Kjo çoi në koncep-
tin e famshëm të "7 Banki-
erëve". Ja se kush qe në
listën e Berezovsky:

• Alexander Smolensky
(Stolichny Bank)

• Vladimir Potanin (Unex-
im Bank)

• Mikhail Khodorkovsky

(Menatep Bank)
• Vladimir Gusinsky (Me-

dia - Most Holding)
• Pyotr Aven dhe Mikhail

Fridman (Alfa Group)
• Boris Berezovsky

(LogoVAZ dhe United Bank)
Ekonomisti Leonid Pol-

ishchuk argumenton se oli-
garkia e Rusisë u formua për
shkak se kolapsi i Bashkim-
it Sovjetik krijoi një konsen-
sus në shtet dhe në shoqëri
se reformat e mëdha dhe
jopopullore ekonomike
("terapia e shokut") do të
ishin më thjesht të imple-
mentoheshin nëse institu-
cionet demokratike të ven-
dit "çaktivizoheshin". Insti-
tucione të tilla si gjykata të
pavarura ekzistonin vetëm
në emër. Si rezultat, sho-
qëria qe e keqpërfaqësuar në
qeverisje dhe grupet e orga-
nizuara të interesit - oli-
garkët - mbushën këtë
boshllëk.
A ËSHTË KYA ËSHTË KYA ËSHTË KYA ËSHTË KYA ËSHTË KY
PËRKUFIZIMI I VETËMPËRKUFIZIMI I VETËMPËRKUFIZIMI I VETËMPËRKUFIZIMI I VETËMPËRKUFIZIMI I VETËM
I "OLIGARKISË"?I "OLIGARKISË"?I "OLIGARKISË"?I "OLIGARKISË"?I "OLIGARKISË"?

Jo, mund të mendoni më
gjerësisht për termin. Në një
artikull të botuar në vitin
2005, ekonomistët Sergei
Guriev dhe Andrei Rachin-

skiy shkruanin se oligarku
është një biznesmen që pose-
don aq resurse sa të influen-
cojë politikën kombëtare.
Lista e tyre e oligarkëve
merr në konsideratë jo
vetëm përmasat e svilave të
biznesmenëve, por edhe vëlli-
met e shitjeve dhe numrin e
njerëzve që ata punësojnë.
A KA RUSIAA KA RUSIAA KA RUSIAA KA RUSIAA KA RUSIA
"OLIGARKË" SOT?"OLIGARKË" SOT?"OLIGARKË" SOT?"OLIGARKË" SOT?"OLIGARKË" SOT?

Kjo është pyetje e vësh-
tirë. Nga njëra anë, indi-
vidët biznesmenë nuk pose-
dojnë aq shumë influencë
ndaj qeverisë si oligarkët e
intervistës së Berezovsky, që
u jep autoriteteve një arsye
për të pretenduar se Rusia
nuk ka më "oligarkët". Nga
ana tjetër, e njëjta listë
Forbes që u përdor për të
shkruar pjesën e "listës së
Kremlinit" e Departamentit
amerikan të Thesarit liston
shumë biznesmenë që kon-
siderohen se janë "miq të
Putinit" të cilët e bënë pasur-
inë e tyre pjesërisht falë fiti-
mit të kontratave qeveri-
tare. Studime sociologjike
gjithashtu tregojnë se rusët
sot besojnë akoma se "oli-
garkët" janë një prej institu-
cioneve kyçe të vendit - më i
rëndësishëm edhe se vetë
Këshilli i Federatës apo
Duma (të dyja dhoma të par-
lamentit rus).

Përgatiti: ARMINPërgatiti: ARMINPërgatiti: ARMINPërgatiti: ARMINPërgatiti: ARMIN
TIRANA / Bota.alTIRANA / Bota.alTIRANA / Bota.alTIRANA / Bota.alTIRANA / Bota.al

Uashingtoni i shtoi çdo miliarder
rus "listës së oligarkëve"

SHPALLJE E VENDEVE VAKANTE

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/
2016, “Për Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”
dhe Vendimin e Kuvendit nr.92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës
dhe klasifikimit të pagave të personelit të kolegjit të Posacëm të Apelimit”:

I - Rishpall vendet vakante për pozicionet:

1. Drejtor në Drejtorinë e Menaxhimit të Çështjeve dhe Marëdhënieve me Median
dhe Publikun

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” për Drejtësi.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në nivel drejtues e menaxherial.

2. Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” për Ekonomi.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në nivel drejtues e menaxherial.

3. Specialist për zbardhjen dhe redaktimin e vendimeve

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të arsimit të Lartë, në Degën Gjuhë -Letërsi.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 3 vite përvojë pune në profesion.

4. Specialist IT

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Inxhinieri Informatike, Informatike,
Teknologji informacioni etj.

b. Të ketë të paktën 3 vite eksperience pune në fushën e teknologjisë së informacionit.
c. Të ketë njohuri shumë të mira në administrimin e sistemeve si Active Directory,Outlook

Mail Client
d. Të ketë njohuri bazë mbi pajisjet e rrjetit dhe infrastukturën e rrjetit.
e. Të ketë njohuri bazë për panelet e administrimit të faqeve web (Wordpress, Drupal,

Joomla etj).
f. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

 Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për tu pajisur me Çertifikate Sigurie,
sipas Vendimit Këshillit Ministrave nr.188, datë 4.3.2015.

 Kandidatët duhet të kenë aftësi për tu përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në
afate kohore të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen nga data 26 Shkurt deri më 28 Shkurt 2018 në një
nga format e dhëna më poshtë:

 Paraqitjes së kërkesës nga aplikanti, së bashku me dokumentet përkatëse, pranë
institucionit të KPA-së, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Pallati i Kongreseve,
Tiranë, nga e Hëna në të Premte, ora: 09:00-16:00.

 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës zyrtare
pranë institucionit të KPA-së në adresën: “Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Pallati i
Kongreseve, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet brenda datës 28 Shkurt
2018, i cili duhet të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga institucioni përkatës
postar. KPA-ja do të konfirmojë nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentacionin përkatës me anë të
postës elektronike nga data 26 Shkurt deri më 28 Shkurt 2018 në adresën:
info@kpa.al. KPA konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për  të cilin është i interesuar të
aplikojë. Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon 1 kopje të dokumenteve të
mëposhtme:

1. Jetëshkrim profesional, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe
adresën postare;

2. Kopje të dokumentave (diplomë, letërnjoftimi (ID), librezë pune) original ose të noterizuar.
Diplomat qe janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit
përgjegjës për njehësimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

3. Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal;
4. Dëshmi e gjendjes gjyqësore;
5. Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë disiplinore ne fuqi;
6. Vlerësimin e fundit nga Eprori Direkt;
7. Cdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe

trajnime, kualifikime, arsimin shtesë, vlerësimet positive apo të tjera të përmendura në
jetëshkrim.

        GJYKATA KUSHTETUESE
            KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT
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Në këtë numër: Prof.Kristo Frashëri, Prof.Anila Omari, Profesor Gjovalin Shkurtaj,
Shkëlqim Çela, Vangjush Ziko, Agron Shala për Stefan Çapalikun...

E DIEL
18 Shkurt

2018

.... Pasi doli nga sh-
typi monografia me tit-
ull “Gjergj Kastrioti
Skënderbeu. Jeta dhe
vepra”, Tiranë, 2002,
ajo u prit me vlerësime
pozitive nga opinioni
publik shqiptar. Shu-
mica e kritikave të
shfaqura më parë
rreth veprimtarisë së
Gjergj Kastrioti
Skënderbeut nuk u
përsëritën më. Megjith-
atë, në opinionin pub-
lik shqiptar nuk mun-
guan qëndrime të ash-
pra kritike mbi vlerë-
simin gjoja të tepruar
që përmbante edhe këtë
radhë monografia
rreth rëndësisë his-
torike të epopesë që sh-
qiptarët zhvilluan gjatë
shekullit XV. Për ndon-
jë opinionist shqiptar,
nuk justifikohej vlerë-
simi thellësisht pozitiv
që kishte mbajtur his-
toriografia shqiptare e
periudhës së regjimit
komunist ndaj veprim-
tarisë së Gjergj Kastri-
oti Skënderbeut. Kjo
për arsye se vlerësimi
pozitiv i veprimtarisë
historike të Skënder-

beut mbështetej mbi
ideologjinë nacional-komu-
niste që kishte përqafuar En-
ver Hoxha gjatë regjimit të
tij komunist.

Zëdhënësi kryesor i kësaj
kritike ndër shqiptarët u bë
publicisti i viteve të kthesës
demokratike, Fatos Lubon-
ja. Sipas tij, lufta që zhvillu-
an shqiptarët nën
udhëheqjen e Skënderbeut

nuk qe një epope, por një luftë
e zakonshme e malësorëve sh-
qiptarë kundër dhunës peran-
dorake të sulltanëve osmanë.
Si e tillë, ajo nuk qe një luftë
nacionale për formimin e sh-
tetit të bashkuar shqiptar. Fa-
tos Lubonja mendon se karak-
terin nacional të rezistencës
shqiptare të shekullit XV ia
bashkangjiti Enver Hoxha,
diktatori shqiptar i shekullit

XX, i cili frymëzohej nga
parimet e nacional-komu-
nizmit. Për këtë arsye, për-
fundon Fatos Lubonja,
edhe vlerësimi historik i
rezistencës së shekullit XV,
si lëvizje kombëtare, nuk
qëndron. Madje, sipas tij,
edhe vlerësimi i periudhës
së lëvizjes së Rilindjes  Ko-
mbëtare Shqiptare të shek-
ullit XIX duhet korrigjuar

(Më hollësisht shih: Kr.
Frashëri, Skënderbeu i
shpërfytyruar nga një histo-
rian zvicerian dhe nga disa
analistë shqiptarë. Vësht-
rim kritik. Tiranë, 2009).

Në botimin e saj të parë,
monografia mbi Gjergj Kas-
trioti Skënderbeun nuk ar-
riti të vlerësohej nga histo-
rianët e huaj për shkak të
gjuhës shqipe të panjohur  Vijon në faqen  14

prej tyre. Shpresat për një
përkthim të monografisë në
një nga gjuhët kryesore të
Europës (anglisht, gjerman-
isht ose frëngjisht), nuk u re-
alizuan.

Megjithatë, në nëntorin e
vitit 2008 u promovua në Ti-
ranë një monografi prej 573
faqesh me titull “Skënder-
beu”, hartuar nga historiani
i ri zviceran, Oliver Jens
Schmitt, i punësuar në insti-
tutin e historisë së Evropës
Juglindore, në Vjenë, përk-
thyer shqip nga Ardian Klo-
si (O. J. Schmitt, Skënderbeu.
Tiranë, 2008). Historiani
zviceran kishte botuar ko-
hët e fundit, para punimit
mbi Skënderbeun, edhe një
tjetër trajtesë mbi historinë
e Shqipërisë mesjetare.
Edhe kjo trajtesë, botuar në
Tiranë më 2007, e cila mban
titullin “Arbëria Venedike.
1392-1479”, prej 668 faqesh,
ishte përkthyer në shqip
gjithashtu  nga A. Klosi.
Ndryshe nga punimi “Ar-
bëria Venedike”, i cili nuk
pati jehonë në publikun
tonë, monografia mbi
Skënderbeun u prit, për ar-
sye që do të thuhen më tej,
me reagime më pak pozitive
dhe më shumë negative në
faqet e shtypit shqiptar.

NGA PROF. KRISTO FRASHËRI SI I PËRGJIGJEMI
NE SHQIPTARËT
KRITIKAVE PËR
SKËNDERBEUN!

Postmortum
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Në vitin 2002 publiku shqiptar mori në dorë monografinë me titull “Skënderbeu, jeta
dhe vepra”  të akademikut Kristo Frashëri (1920-2016), e cila është vepra e vetme deri
sot e nxjerrë nga dora e një historiani profesionist nën kujdesin e Akademisë së Shken-
cave të Shqipërisë. Mjerisht sa ishte gjallë autori, monografia shkencore e shkruar nga
një historian shqiptar nuk arriti të përkthehej në gjuhë të huaj. Kështu ajo nuk arriti të
vlerësohej nga historianët e huaj për shkak të gjuhës shqipe të panjohur prej tyre. Pas
vitit 2002 autori vijoi ta plotësojë më tej monografinë e tij për një ribotim të ardhshëm,
duke e aktualizuar atë edhe me mendimin e tij kritik ndaj pikëpamjeve të shfaqura pas
vitit 2002, nga autorë të ndryshëm, vendas dhe të huaj mbi veprën dhe jetën e Skënder-
beut. Në këtë shtesë në ribotimin e monografisë së Frashërit është përfshirë edhe kritika
e tij ndaj disa pikëpamjeve thelbësorë të shfaqura nga autori zviceran, Oliver Jens Schmitt
në monografinë e tij me titull “Skënderbeu” (2008).

NGA KRISTO FRASHËRI
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Punimi i O. J. Schmitt-it mbi
Skënderbeun u shtohet
qindra monografive studi
more dhe mijëra artikujve

shkencorë kushtuar Heroit ko-
mbëtar të shqiptarëve, të botuara
gjatë pesë shekujve në gjuhë të
huaja gjatë qindra viteve që pasu-
an vdekjen e tij. Kjo vepër e re pati
privilegjin, njësoj si disertacioni
i Djevat Korçës mbi Skënderbeun
më 1924, që të botohej më parë në
përkthimin shqip, kurse në origji-
nalin gjermanisht nuk e dimë as
se kur do të botohet, as se si do të
pritet nga opinioni ndërkombëtar.
Siç e pohon vetë autori O. J.
Schmitt, merita e botimit më parë
shqip se në origjinalin gjerman-
isht i takon përpjekjeve të përk-
thyesit, Ardian Klosit. Shpenz-
imet e botimit janë përballuar nga
“Fondi i bashkëpunimit Zviceran
– Agjencia Zvicerane për zhvillim
dhe bashkëpunim”.

Pas vitit 1990 kanë parë dritën
e botimit edhe punime të tjera nga
autorë të huaj kushtuar Skënder-
beut. Por ato nuk patën jehonë të
veçantë. Përmbajtja e tyre nuk
shkaktoi reagime në opinionin
publik shqiptar. Kjo për arsye se
autorët e tyre kanë ecur pak a
shumë në trasenë e shtruar nga
historiografia botërore dhe sh-
qiptare e deritanishme. Secili prej
tyre ka vënë në dukje, kush më
shumë e kush më pak, vlerën his-
torike të Skënderbeut - si një Hero
kombëtar që udhëhoqi në interes
të atdheut të vet një luftë çlir-
imtare kundër invazorëve os-
manë; si një strateg gjenial usht-
arak që korri me një ushtri të
vogël fitore pas fitoresh kundër
armatave superiore osmane; si
një burrë shteti i cili dora-dorës
me luftën çlirimtare krijoi për të
parën herë një shtet shqiptar të
përqendruar; si një dorë e fortë, i
cili për interesat e shtetit të cen-
tralizuar nuk u lëkund përballë
prirjeve separatiste të feudalëve
shqiptarë; si një kapiten i shquar,

i cili me luftën që zhvilloi për lir-
inë e atdheut të vet mbrojti në të
njëjtën kohë edhe qytetërimin
evropian nga invazioni osman; si
një personalitet me përmasa evro-
piane, i cili me veprimtarinë e tij
tërhoqi simpatinë dhe admirimin
e elitës humaniste të kontinentit
që në shekullin e vet; si një figurë
historike, lufta e të cilit u çmua si
gjatë kohës kur ishte gjallë ashtu
edhe pas vdekjes së tij.

Përkundrazi, historiani zvice-
ran u shkëput në çdo drejtim nga
traseja që kanë shtruar deri sot
historiografia shqiptare dhe
botërore mbi figurën e Skënder-
beut duke na dhënë një Skënder-
be krejt të ndryshëm. Portretin
historik krejt të ndryshëm të
Heroit shqiptar historiani zvice-
ran e ka përmbledhur në formë
sinteze në shpinë të kopertinës së
punimit të tij. Sinteza e tij është
shumë e qartë. Sipas O. J. Schmitt-
it, “jeta e Skënderbeut nuk ishte
një marshim triumfal, por një
luftë e vazhdueshme për mbi-
jetesë, e mbushur me disfata, me
situata në dukje pa rrugëdalje,
por shpesh edhe me kthesa të pa-
pritura të fatit”. Pa vullnetin e
Skënderbeut, vazhdon ai, ata që i
vajtën pas do t’u ishin nënshtru-
ar herët osmanëve. “Mirëpo ishte
pikërisht vullneti i Kastriotit për
fitore ai që tek e fundit i tërhoqi
malësorët drejt rrënimit”. (Vini
re: Sipas O. J. Schmitt-it, fshatarët
u rrënuan pasi i paskan vajtur
pas Skënderbeut jo se ai luftonte
për liri, por se synonte lavdinë e
vet personale). Sipas autorit, Mu-
rati II dhe Mehmeti II iu turrën
Shqipërisë me një ashpërsi të pan-
johur më parë jo për të pushtuar
vendin, por për të dënuar si
“dezertor” Skënderbeun, i cili u
kishte shërbyer si “oficer”, të dy
sulltanëve turq. Kështu, nënvizon
O. J. Schmitt, “jeta dhe kryengrit-
ja e Skënderbeut u bë dhe tragje-
dia e trevës së tij të prejardhjes, e
cila si asnjë rajon tjetër i Ballkan-
it u shkretua e u shpartallua nga
osmanët”. Sipas tij, Skënderbeu e
kishte filluar luftën për të marrë
hakun e vrasjes së të jatit nga sul-

ltani. Pastaj shton se “është gati
emblematike se si Skënderbeu,
kundërshtar i dy sulltanëve të
mëdhenj të Turqisë, i shpallur nga
Papët atleti i Krishtit, i mbiquaj-
tur në kohën e vet Aleksandër-i-
Ri - u ndodh i vetëm në fund të
jetës mbi rrënojat e veprës së tij”.
Autori nënvizon në sintezën e vet

se, me vdekjen e Skënderbeut
“përreth tij ishte ulur në varr një
botë e tërë: papët eRomës dhe
sovranët evropianë, të cilët i kish-
in premtuar dhe dërguar ndihmë,
por edhe fqinjët e tij të krishterë
në Ballkanin sllav dhe grek, veç
kësaj fisnikë të tjerë të Arbërisë,
sidomos shpura që atij i vajti pas”.

Më tej O. J. Schmitt shton si
mbyllje: “Vetëm se bota (evropiane
– K.F.) pas vdekjes së tij nuk deshi
të dinte për këtë fat tragjik, ajo
dëshiroi një hero ngadhnjimtar në
luftën për mbijetesë kundër Per-
andorisë Osmane. Kështu vazh-
doi të jetojë Kastrioti i madh si
hero vezullues në kujtesën e të
krishterëve në Ballkan dhe në
Perëndim, ndërkohë që u harrua
se ai në të vërtetë ishte figura
tragjike e një periudhe kur po
ndryshoheshin kohët”.

Këto formulime kristaline dhe
tezat e tjera me të cilat historiani
zviceran e ka mbushur trajtesën
e tij, prezantojnë para syve tanë
jo një Skënderbe hero, por një
Skënderbe për t’u mëshiruar. Sh-
kurtimisht do të themi se sipas
tezave të tij, Skënderbeu nuk pas-
ka korrur asnjëherë fitore, por ka
pësuar vazhdimisht disfata pas
disfatash – pikëpamje kjo e padëg-
juar ndonjëherë deri sot. Kthesat
e papritura që paska patur
Skënderbeu gjatë luftës së tij O. J.
Schmitt mendon se, i takojnë fatit
të tij, ndryshe nga sa ka pohuar
vetë Skënderbeu më 1460 se ato i
përkasin virtytit, domethënë,
këmbënguljes së shqiptarëve për
liri. Shqiptarët i vajtën pas
Skënderbeut, thotë Jens Schmitt,
jo për hir të interesave të tyre dhe
të vendit, por për të ndihmuar Kas-
triotin që të hakmerrej ndaj sull-
tanëve për vrasjen e të jatit –
shpjegim ky që tregon se autori
nuk e njeh strukturën shoqërore
që kishte Shqipëria në shek. XV.
O. J. Schmitt e ngarkon me
përgjegjësi Skënderbeun se i çoi
malësorët shqiptarë drejt rrënim-
it. Ai nuk sheh se me këtë
shpjegim  i trajton malësorët sh-
qiptarë, të cilët e kanë mbushur
historinë e tyre para dhe pas
Skënderbeut me lufta kundër sul-
ltanëve, sikur të ishin bagëti që
shkojnë verbërisht pas dashit
ogiç. “Ashpërsinë e panjohur më
parë” me të cilën sulltanët e
goditën për njëçerekshekulli Sh-
qipërinë, O. J. Schmitt e shpjegon
me urrejtjen që Murati II dhe Me-
hmeti II kishin ndaj Skënderbeut
si “oficer” i tyre dezertor, - faktor
ky që lë pa shpjeguar ashpërsinë
me të cilën sovranët osmanë
goditën Shqipërinë si para ashtu
dhe pas Skënderbeut kur nuk
kishin përballë tyre ndonjë
“dezertor” si Skënderbeu. Histo-
riani zviceran nuk ka arritur ta
kuptojë se këmbëngulja njëçerek-
shekullore e ekspeditave peran-
dorake turke kundër kështjellës
shqiptare nuk buronte nga urre-
jtja personale e dy sulltanëve për
hakmarrje ndaj një oficeri të
gardës së tyre, por për arsye të
thella strategjike. Arsyet
strategjike duhen parë te domos-
doshmëria që shtrohej para
strategëve osmanë për të çmontu-
ar që në themel rezistencën sh-
qiptare, pa çmontimin e së cilës
ishte e pamundur të kryhej
zbarkimi i ushtrive osmane në Ga-
dishullin Italik. Tri nga “absurdi-
tetet” lapidare të mëtejshme të
historianit zviceran meritojnë që
tani një analizë, qoftë edhe të sh-
kurtër.

E para, sipas O. J. Schmitt-it,
Skënderbeu ishte në të vërtetë një
komit malesh, të cilin Evropa e
bëri Hero nga nevoja që kishte për
një hero ngadhënjimtar. Megjith-
atë, shton ai, Skënderbeu mbeti si
një “hero vezullues” dhe jo hero i
vërtetë. Pra, sipas historianit
zviceran, Skënderbeu është një
“Hero” i rremë, i fabrikuar nga

Pse e kundërshtova
unë Oliver Schmidt?!*

Shtesë në parathënien e monografisë “Skënderbeu, jeta dhe vepra”(2002) përgatitur për ribotim

Arsyeja e shkrimit
Duke marrë shkas nga intervista me titull “Ekskluzive/ Oliver
Jens Schmitt: Kurrë nuk shkrova se Skënderbeu është me
origjinë të pastër serbe” (Gazeta Shqiptare 4 shkurt 2018)
intervistuar nga Ben Andoni, botuar te Milosao dy javë më parë,
djali i historianit, Gjergj Frashëri, i cili gëzon ligjërisht  të
drejtën e autorit mbi të gjithë trashëgiminë intelektuale të botuar
dhe ende të pabotuar të të jatit, i vuri në dispozicion gazetës
tonë pjesë të vështrimit kritik të historianit Kristo Frashëri, të
përfshira në shtesën në ribotimin e monografisë së tij, të cilën po
e botojmë më poshtë.

Kristo Frashëri, “Foto Reli”
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punishtja politike evropiane.
E dyta, për sa i përket shkreti-

meve dhe shpopullimeve që pësoi
treva shqiptare gjatë luftës
njëçerekshekullore të shek. XV, ai
sheh si përgjegjës vetë Skënder-
beun. Është njësoj sikur të aku-
zosh Ëinston Cherchill-in
përgjegjës për shkretimet me bom-
bardimet ajrore që shkaktuan hit-
lerianët në Britaninë e Madhe
gjatë Luftës së Dytë Botërore. Nga
kjo del se, sipas O. J. Schmitt-it,
po të mos e kishte ndërmarrë
Skënderbeu epopenë, Shqipëria
nuk do të ishte rrënuar. Po të ish-
te historian, ai duhet ta kishte
kuptuar se Skënderbeu zhvilloi
një luftë mbrojtëse dhe jo push-
tuese, njësoj si Janosh Huniadi.
Ai gjithashtu ka harruar se his-
toria nuk njeh lufta mbrojtëse,
sidomos kur ato janë lufta për
mbijetesë, pa sakrifica njerëzore
dhe pa dëme materiale. Veç kësaj,
akuza që i bën O. Schmitt-i
Skënderbeut sikur ai është
përgjegjës për rrënimet e vendit
është e padrejtë edhe nga pikë-
pamja faktologjike, sepse rrën-
imin e vendit nuk e shkaktoi
Skënderbeu, por sulltanët os-
manë, të cilët historiani zviceran
nuk i ngarkon me përgjegjësi. Me
këtë logjikë O. J. Schmitt ligjëron

absurde po i përgjigjemi me fjalët
e Krishtit: “O Zot, mos ia vër
veshin, se ai vetë nuk di çfarë
thotë!”

Pasi mbaron së lexuari tra-
jtesën e historianit zviceran
bindesh se ai përpiqet, ndonëse pa
sukses ta zhveshë Skënderbeun
nga vërtetësia historike dhe të na
japë me përdhunë jo një hero, por
një komit malesh. Me metodën e
punës që përdor historiani zvice-
ran, ai përpiqet që vizionin që kemi
ne sot për Skënderbeun si Hero
kombëtar, ta shpërfytyrojë edhe në
një drejtim tjetër – ta paraqesë per-
sonalitetin e Skënderbeut, gjoja në
emër të shkencës, si një mit.

Pasi bindesh nga burimet e sh-
kruara historike se Skënderbeu, i
cili doli fitimtar përballë furisë pe-
randorake osmane dhe përballë
intrigave të Republikës së Vene-
dikut, nuk ka arsye përse të lëvizë
nga vendi që ka zënë si hero ko-
mbëtar në historinë e Shqipërisë
dhe si mbrojtës i krishterimit eu-
ropian në shekullin XV, përballë
absurditeteve të një historiani, i
cili abuzon në mënyrë mjerane me
burimet historike dokumentare.

Sikurse shihet, me rastin e tra-
jtesës së O. J. Schmitt-it, u vunë
nga disa “analistë” në qarkullim
koncepte dhe perceptime të habit-
shme ideologjike dhe metod-
ologjike mbi Skënderbeun dhe mbi
ngjarje ose procese të historisë së
Shqipërisë, të cilat nuk përputhen
me konceptet dhe perceptimet që
njeh shkenca historiografike e
ditëve tona.

Në të vërtetë, deri sot histori-
anët skënderbegianë të Shqipërisë
në shumicën e tyre pothuajse kanë
heshtur ndaj këtyre koncepteve
dhe perceptimeve të përmendura
nga historiani gjerman O. J.
Schmitt. Vetëm dy “analistë” tanë
të medias u entuziazmuan nga
këndvështrimi i historianit zvice-
ran - Ardian Klosi, Fatos Lubonja.
Duke e konsideruar veprën e O. J.
Schmitt-it si një zbulim të ri shken-
cor, ata kërkuan të hiqet dorë nga
vlerësimi që ka shprehur deri tani
historiografia shqiptare dhe
botërore mbi Skënderbeun. Kjo për
arsye se ata e konsideruan his-
torinë e deritanishme të Skënder-
beut, në pajtim me O. J. Schmitt-in,
një mit, për më tepër një mit të
farkëtuar nga Enver Hoxha. Pra,
nga vlerësimi i tyre lindi kështu
një çështje e parrahur deri sot në
historiografi: nëse Skënderbeu, si-
pas tyre, ashtu siç e ka trajtuar
deri sot historiografia shqiptare,
afërsisht ashtu siç e ka trajtuar
edhe Kr. Frashëri në monografinë
e vet, është mit dhe jo histori e
vërtetë. Ky vlerësim ka prekur
natyrisht jo vetëm historianët sh-
qiptarë që janë ende gjallë, por ka
ngacmuar edhe eshtrat e histori-
anëve të vdekur, mbasi tani ata po
mësojnë se janë mashtruar nga
dokumente historike, të cilat fla-
sin se Skënderbeu i trajtuar prej
tyre qenka një mit, pra një përrallë
dhe jo një histori e vërtetë.

Si çdo punim që trajton një temë
historike, ashtu dhe punimi i O. J.
Schmitt-it mbi Skënderbeun mund
të gjykohet paraprakisht nga fak-
tologjia dhe nga metodologjia, pra
nga burimet historike dhe nga
analiza shkencore që autori ka
përdorur si lëndë të parë për tra-
jtesën. Në Pasqyrën e Bibliografisë
të punimit të O. J. Schmitt-it, ne
shohim se nuk ka të shënuara
tituj burimesh të panjohura. Në
punimin e tij mbi Skënderbeun,
historiani O. J. Schmitt mburret se
ka shfrytëzuar një mori njohurish
dokumentare të panjohura të ko-

hës së Skënderbeut. Ne nuk hetu-
am dot as gjatë leximit të tekstit se
cilat janë këto dokumente të pan-
johura me përjashtim të një tufe
letrash të hulumtuara në Archivio
di Stato di Milano (Archivio vis-
conteo-sforzesco), që e paskan ndi-
hmuar autorin të përmbysë kënd-
vështrimin e deritanishëm të his-
toriografisë skënderbegiane. Nëse
e ka fjalën për aktet kancelareske
të zbuluara në arkivin e Milanit,
ato u përkasin vetëm dy viteve të
fundit të jetës së Skënderbeut. Ato
fillojnë nga 17 mars 1466 dhe mar-

dhënë mundësi të zbulojë një
Skënderbe të ndryshëm, këtu me
siguri që ai e tepron. E tepron sepse
ato hedhin dritë, madje një farë
drite, vetëm për dy vitet e fundit të
jetës së Heroit. Aq më tepër që ato
flasin për një situatë krejtësisht
të njohur – për dramaticitetin e sit-
uatës politike, ekonomike dhe sho-
qërore në të cilën ndodhej
Skënderbeu në vitet e fundit të
epopesë. Nuk është mirë për një
historian të urtë që të spekullojë
me gjoja “zbulime” dokumentesh
historike.

Për më tepër, pavarësisht se në
Pasqyrën e Bibliografisë janë ren-
ditur dhe dy historianët e huaj – J.
Radoniç dhe G. Valentini – të cilët
kanë botuar materiale të pasura
arkivore për Skënderbeun; ndër
më të rëndësishmit e atyre që ne
sot njohim – nuk shohim që O. J.
Schmitt-i t’i ketë shfrytëzuar në
trajtesën e vet. Për më tepër, edhe
pse kritikat kryesore në trajtesë
O. Schmitt-i ia drejton histori-
ografisë shqiptare, sikurse do të
shihet, në Pasqyrën e Bibliografisë
mungojnë disa nga autorët më të
rëndësishëm shqiptarë që janë
marrë me Skënderbeun.

Vazhdojmë më tej. Nëse histo-
riani zviceran mburret me zbu-

uar në shekullin e Skënderbeut –
si Ahmediu, Shukrullahu, Enver-
iu, Oruç ben Adili, Ashik Pashë-
zadeja, Tursuni, Këvami, Idris
Bitlisi, kurse të tjerët edhe pse
kanë jetuar në shek. XVI dhe XVII,
si Kemal Pashë-zadeja, Koxha Sad-
eddini, Sollak-zadeja, Myne Xhim-
bashi dhe kronistët anonimë –
janë mbështetur në kronistë os-
manë të shekullit XV. Dihet se të
dhënat e tyre mbi jetën dhe vep-
rimtarinë e Skënderbeut janë të
varfra, gjë që shpjegohet me urre-
jtjen e tyre ndaj armikut kokëfortë
të shtetit osman. Është pikërisht
kjo urrejtje që u jep fuqi bindëse
njoftimeve të tyre tepër të rëndë-
sishme kur ata thonë se, me gjithë
fushatat e mbarë armatave peran-
dorake kundër Skënderbeut as
sulltan Murati II, as sulltan Meh-
meti II nuk arritën ta pushtonin
Krujën. Për një historian, vetëm
disfatat që pësuan tri herë me
radhë fushatat perandorake os-
mane nën muret e Krujës tregon
se Skënderbeu nuk pësonte disfa-
ta pas disfatash, siç pretendon his-
toriani zviceran, por fitore pas fi-
toresh. Do të shkonte gjatë të mer-
reshim këtu me burimet dokumen-
tare autentike të viteve të Skënder-
beut, të cilat historiani zviceran i
ka anashkaluar – anashkaluar si
duket mbasi të dhënat e tyre nuk
rakordojnë me këndvështrimin e
tij historik. Disa prej tyre janë për-
mendur në vendin e duhur gjatë
trajtesës sonë.

Ka edhe raste kur dokumentet
e njohura i shet sikur ai vetë, O. J.
Schmitt, i ka zbuluar. Këtu do të
përmendim, sa për shembull dy
njoftime dokumentare, të cilat ai
kujton se kanë rëndësi të veçantë,
meqenëse i përmend edhe në inter-
vistën që ai ka dhënë kohët e fun-
dit në shtypin shqiptar. Në interv-
istën që O. Schmitt-i u dha në Vjenë
dy emrave të panjohur deri sot
mburret se në veprën e tij paska
sjellë dy dokumente të panjohura,
të cilat “pasqyrojnë pikërisht fig-
urën njerëzore të Skënderbeut. Kjo
figurë, thekson ai, del shumë më
madhështore sesa në paraqitjet
klasike të komunizmit” (!).

Njëra prej tyre, sipas tij, qenka
mikpritja që pati Skënderbeu në
Romë më 1466, mikpritje kjo që ësh-
të thënë e stërthënë disa herë, pra
nuk është një njoftim i panjohur.
Në lidhje me këtë pritje
“mbretërore”, siç e quan ai, thotë
se ajo ishte njëkohësisht tragjike,
sepse Skënderbeut nuk iu dha ndi-
hma për të cilën kishte nevojë. Ku
qëndron atëherë rëndësia
madhështore e pritjes mbretërore?
O. J. Schmitt-i përgjigjet: “te pritja
madhështore theksohet rëndësia
evropiane e figurës së Skënder-
beut”. Këtë vlerësim historiani
zviceran e konsideron si një kon-
tribut të madh që ai sjell në his-
torinë e Skënderbeut. Është e çu-
ditshme sesi ai, edhe pse, siç thotë
A. Klosi, është marrë tërë jetën
“me historinë e Skënderbeut, nuk
e ditka se këtë pritje madhështore
(!) e kanë thënë të tjerët para tij. Si
duket nuk e ditka as fjalimin që
thuhet se Skënderbeu mbajti në
Concistori-n roman, kur mori
vesh se papa po i jepte si ndihmë
disa thërrime. “Këto pak dukate –
tha Skënderbeu – mbajini për vete
dhe jepuani të varfërve të Romës,
se unë edhe pa to do të korr fitore
mbi turqit”. Ja ky është qëndrimi
dinjitoz i Skënderbeut dhe jo pritja
madhështore e kardinalëve me lugë
të zbrazët. VVVVVijonijonijonijonijon
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Schmidt përballë Enver Hoxhës
Sipas tij, çdo pikëpamje mbi
ngjarjet historike të së
kaluarës e shprehur gjatë
regjimit komunist është
prodhim i Enver Hoxhës ose
prodhim që i shkonte për
shtat regjimit komunist.
Meqenëse figura e Skënder-
beut ashtu siç e ka trajtuar
historiografia shqiptare
gjatë viteve të regjimit
komunist i paska shërbyer
diktaturës enveriste, kjo
historiografi dhe ky
Skënderbe, sipas O. J.
Schmitt-it, duhet flakur tej.

gjithashtu edhe politikën e kolab-
oracionistëve të Luftës II
Botërore, të cilët e justifikonin
bashkëpunimin e tyre me okupa-
torët hitlerianë me argumentin se
donin të shpëtonin vendin nga
rrënimet e luftës.

Teza e tretë e historianit O. J.
Schmitt është se Skënderbeu jetoi
në një periudhë kur po ndrysho-
heshin kohët, pra kur në Europë
po lindnin shtetet nacionale. Sipas
tij, faktori tragjik që e pengoi Sh-
qipërinë t’i përshtatej ndryshi-
meve të kohës, pra krijimit të sh-
tetit shqiptar, ishte Skënderbeu
dhe jo pushtimi osman. Me fjalë të
tjera, nëse Skënderbeu do të bash-
këpunonte me sulltanin osman,
Shqipëria do të zhvillohej në
rrugën që ndërmori Evropa perën-
dimore.

Hë për hë, të tri këtyre absurdi-
teteve dhe pikëpamjeve të tjera

rin fund më 31 dhjetor 1467. Në
pjesën e tyre dërrmuese ato janë
relacione të përfaqësuesit të
dukatit të Milanit në Venedik, Ger-
ardo de Collis, në një pjesë më të
vogël të përfaqësuesit të dukatit të
Milanit në Romë, Augustino de
Rubeis, së bashku me disa kopje
letrash të kancelarisë së Napolit
drejtuar Bianca Maria Sforza-s,
pjesërisht dhe Galeazzo Sforza-s në
kryeqendrën lombarde, në të cilat
jepen lajme mbi ngjarjet që ndodh-
nin në Shqipëri. Letrat e dy ambas-
adorëve (gjithsej 56 letra) bëjnë
pjesë në fondet e kancelarisë
sforceske, nga të cilat 65 letra janë
botuar së bashku me komente dhe
me njoftime të pasura nga histori-
ani rumun Francisk Pall, më 1964.
Botimi i tyre nga O. J. Schmitt-i
është një nismë për t’u përgëzuar.
Por pretendimi i tij se ato i paskan

limin e letrave të dy ambasadorëve
milanezë, ne kemi të drejtë po të
mbështetemi në Pasqyrën e Bib-
liografisë të vëmë në dukje se ai
nuk ka shfrytëzuar të dhënat që
japin burime historike të tjera
tepër të rëndësishme të kohës së
Skënderbeut, shumë më të rëndë-
sishme se letrat e arkivit të
Sforzës, të botuara prej tij, madje
burime që kanë lëndë të dorës së
parë për shqiptarët në përgjithësi
dhe për Skënderbeun në veçanti.

Po fillojmë me kronistët os-
manë, të cilët nuk janë përmendur
nga O. J. Schmitt-i si burime his-
torike për veprimtarinë e Skënder-
beut, por që janë shfrytëzuar gjerë-
sisht në monografinë e Kristo
Frashërit. Nuk janë një apo dy sa
ka përmendur historiani zvice-
ran, por janë mbi 14 kronistë os-
manë, shumë nga të cilët kanë jet-

Skënderbeu sipas Schmidt
Sipas O. J. Schmitt-it,
Skënderbeu ishte në të
vërtetë një komit malesh, të
cilin Evropa e bëri Hero nga
nevoja që kishte për një
hero ngadhënjimtar. Megjith-
atë, shton ai, Skënderbeu
mbeti si një “hero vezullues”
dhe jo hero i vërtetë. Pra,
sipas historianit zviceran,
Skënderbeu është një
“Hero” i rremë, i fabrikuar
nga punishtja politike
evropiane.

Gjergj Kastrioti Skëndërbeu
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Fjalori etimologjik i gjuhës shqipe i prof. Kolec Topallit është vepra më e fundit madhore e tij që kurorëzon përvojën e një
jete kushtuar hulumtimit shkencor në fushën e gjuhës shqipe dhe historisë së saj.

NGA ANILA OMARI*

Studimet për historinë e
gjuhës shqipe prof. Koleci
i ka nisur që në vitet ’70
dhe rezultatet e para të

kësaj pune kanë parë dritën e bot-
imit në të vetmen revistë shken-
core të Institutit të Gjuhësisë “Stu-
dime Filologjike”. Këto kërkime,
të kryera në kushte të vështira të
jetesës së tij në ato vite, ishin fryt
i pasionit dhe përkushtimit të tij
ndaj studimit të historisë së gju-
hës shqipe, pasi nuk ishte e lehtë
t’i hyje një fushe studimore ku ish-
in përpjekur kolosët e alban-
ologjisë botërore e shqiptare prej
më se një shekulli e në disa breza
studiuesish. Vullneti, këmbëngul-
ja dhe dashuria për gjuhën shqipe
e studimin shkencor të saj e sh-
tynë të mësojë gjuhët e huaja të
domosdoshme, klasike e të reja,
për t’u marrë me këtë fushë stu-
dimesh, për të siguruar liter-
aturën shkencore në fushën e gju-
hësisë historike indoeuropiane e
shqipe dhe për të përvetësuar ar-
ritjet më të konsoliduara të sh-
kencës albanologjike në këtë
fushë para se të marrë guximin të
hedhë hapa të reja të mëtejshme.
Këto hapa, në fillim të përqendru-
ara në çështje të veçanta të fone-
tikës historike të shqipes, por të
njëpasnjëshme e shumë sistema-
tike, të shtrira në një periudhë
njëzetvjeçare, sollën produkte të
rëndësishme shkencore që u
konkretizuan në një numër të
konsiderueshëm prej 8
monografish për fonetikën his-
torike të shqipes, prej të cilave doli
edhe vepra madhore Fonetika his-
torike e shqipes.

Përvoja e fituar në studimet e
thelluara për fonetikën historike
shërbeu si bazë për hulumtime të
mëtejshme në morfologjinë his-
torike të shqipes, të cilat u reali-
zuan në katër monografi të tjera
për pjesët themelore të sistemit
gramatikor të gjuhës shqipe dhe
më pas në veprën tjetër përgjithë-
suese Gramatika historike e gju-
hës shqipe me mbi 1700 faqe.

Në gjithë këtë vëllim të madh
pune shkencore për rindërtimin e
historisë së gjuhës shqipe, pjesë e
rëndësishme e saj dhe e lidhur
ngushtë me të ishte etimologjia e
kategorive të ndryshme të fjalëve
të shqipes, përmes së cilës dalin
edhe ligjet fonetike që përcaktojnë
evolucionin e  gjuhës dhe, anasjell-
tas, njohuritë e sakta për ligjet apo
rregullsitë fonetike që kanë vepru-
ar në gjuhë japin edhe etimologji
të goditura.

Në këtë mënyrë, studimet për

fonetikën dhe gramatikën his-
torike të shqipes e çuan autorin
natyrshëm edhe te rindërtimi i
historisë së fjalëve, të origjinës së
tyre, të zbulimit të kuptimeve më
të hershme apo të kryehershme të
tyre, pra te etimologjia e fjalëve të
shqipes dhe pasqyrimi i tyre në një
fjalor etimologjik.

Vështirësia me të cilën përbal-
let studiuesi për rindërtimin e
formës dhe të kuptimit të fjalëve
është e madhe në rastin e shqipes,
e cila ka një dokumentim shkri-
mor relativisht të vonë, në shek-
ullin XVI, dhe jo të vëllimshëm, me
një numër të kufizuar tekstesh.
Ndryshe qëndron puna me gjuhë
si greqishtja, latinishtja apo in-
dishtja e vjetër që kanë një histori
shumë të gjatë shkrimi të doku-
mentuar me tekste të shumta që
dëshmojnë se si kanë qenë për-
dorur fjalët në periudha të her-
shme të historisë së tyre dhe kur
kanë hyrë në këto gjuhë. Veç kësaj
shqipja është një gjuhë që ka pë-
suar shndërrime të shumta gjatë
shekujve dhe forma e fjalëve ka
ndryshuar mjaft nën veprimin e
theksit dinamik duke ndikuar në
tkurrjen e rrëgjimin e tingujve,
çka e vështirëson identifikimin e
formës së hershme të fjalës. Për
shqipen mbetet të zbatohet krye-
sisht metoda krahasuese, për ato
fjalë që gjenden edhe në gjuhët e
tjera simotra indoeuropiane, dhe
metoda e krahasimit dhe e
rindërtimit të brendshëm, për
fjalët e krijuara brenda gjuhës me
brumin e saj. Por ato gjurmë të
vjetra të ruajtura në tekstet e vje-
tra shqipe, në të folmet e dialektet
e shqipes, sidomos në ato të di-
asporës që ruajnë tipare arkaike,
në folklorin gojor dhe ndonjëherë
edhe në onomastikë, janë të dhë-
na të çmuara për historianin e gju-
hës për të rindërtuar etimonin e
fjalëve. Këtë metodë pune kanë
ndjekur albanologët e shquar
paraardhës, që nga Gustav Mey-
eri, Jokli e sidomos Çabej, në re-
zultatet e shënueshme që kanë
arritur në fushën e studimeve eti-
mologjike të shqipes. Në kohën e
Meyerit njohuritë për tekstet e
vjetra shqipe dhe numri i teksteve
shqipe që kishin studiuesit në dis-
pozicion ishin më të kufizuara dhe
të tilla ishin edhe njohuritë për
dialektet e shqipes. Jokli i çoi më
përpara studimet etimologjike të
shqipes duke zbatuar një metodë
më efikase për shqyrtimin e pre-
jardhjes së një fjale: mbledhjen sa
më të gjerë të dëshmive të fjalës në
gjuhë, të trajtave e varianteve të
saj në hapësirë e në kohë; studi-
min e fjalës së pari brenda gjuhës,
duke u nisur nga mjetet e vetë sh-
qipes dhe pastaj duke bërë kra-
hasime me gjuhët fqinje ose më të
largëta; shqyrtimin e fjalës në
lidhje të ngushtë me sendin apo
konceptin që shënon ajo, sipas
metodës fjalët dhe sendet, një me-
todë ndërdisiplinore që lidh gju-
hësinë me etnografinë apo kul-
turën popullore. Këtë metodë të
mësuesit dhe mikut të tij përvetë-
soi dhe ndoqi Eqrem Çabej në stu-
dimet e tij etimologjike, duke i çuar
në një shkallë më të lartë mbas
grumbullimit prej një kohe të
gjatë prej tij dhe prej institucion-
eve shkencore të një materiali
mjaft të pasur për shqipen, si nga

tekstet e shkruara, të vjetra e të
reja, ashtu edhe nga dialektet e
nga folklori, studime që u
konkretizuan në 6 vëllimet Stu-
dime etimologjike në fushë të sh-
qipes, tashmë të botuara, me një
numër të konsiderueshëm njësish
leksikore të shqyrtuara për nga
burimi i tyre.

Fjalori etimologjik i Kolec To-
pallit mbështetet mbi këto arritje
të gjuhësisë historike
paraardhëse dhe mbi një liter-

trevat ku flitet ajo, brenda apo jas-
htë kufijve shtetërorë apo edhe
nga diaspora arbëreshe, të
mbledhura nga një literaturë e
pasur dokumentare. Falë përvojës
së fituar nga arritjet vetjake e të
paraardhësve, falë shfrytëzimit të
të dhënave të reja burimore dhe
punës intensive e sistematike dis-
avjeçare, ai arriti të përfundojë një
fjalor etimologjik të gjuhës shqipe
me numrin më të madh të njësive
leksikore të dhëna deri më sot nga

bej nisej nga një konceptim i gjerë
i etimologjisë jo thjesht si gjetje e
etimonit apo gurrës së një fjale,
por vështrimi i jetës së fjalës në
një kuptim të përgjithshëm: zona
e përhapjes së fjalës, mjedisi ku u
formua ajo dhe zhvillimi i
brendshëm i  i  i  i  i saj, degëzimet në for-
ma dhe kuptime sekondare, pro-
dhimtaria e saj në gjuhë, lidhjet
me fjalë të tjera përbrenda le-
ksikut të gjuhës etj. Si metodë të
punës shkencore ai kishte mbësh-
tetjen mbi faktet konkrete të gju-
hës shqipe, njohjen e lëndës së
gjallë gjuhësore në të gjitha shfaq-
jet e format e saj në hapësirë dhe
në kohë për të dhënë interpretimet
gjuhësore. Ai nisej së pari nga kra-
hasimi i brendshëm i fjalës me fjalë
të tjera brenda gjuhës dhe pastaj
kalonte në krahasimin e jashtëm.

Metoda e krahasimit të
brendshëm në studimet eti-
mologjike të Kolec Topallit është
parësore në shpjegimin e burimit
të fjalëve të ndryshme. Në anal-
izën etimologjike të fjalës ai sheh
së pari lidhjet e saj me fjalët e tjera
të afërta brenda gjuhës, vendin që
zë fjala në sistemin leksikor të
shqipes. Më tej ai kërkon lidhjet

KOLEC TOPALLI,
FJALOR ETIMOLOGJIK
I GJUHËS SHQIPE
Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2017, 1984 f.

një fjalor i kësaj natyre për sh-
qipen, gjithsej 42.846 njësi leksiko-
re duke përfshirë edhe derivatet,
dhe 2331 njësi onomastike.

Baza e fjalorit etimologjik të
prof. Kolecit janë studimet eti-
mologjike të kryera nga Eqrem
Çabej, gur themeli dhe pikënisje
për studimet e sotme etimologjike,
siç e thotë vetë në parathënien e
fjalorit. Ashtu siç mori Çabej si
pikë referimi fjalorin etimologjik
të Gustav Meyerit për të bërë kri-
tikën, shtesat apo plotësimet
shumë më të zgjeruara në stu-
dimet e tij, ashtu niset edhe Kolec
Topalli nga studimet e Çabejt,
meqenëse aty gjen të përmbledhur
gjithë studimet e mëparshme bash-
kë me kritikat përkatëse, dhe që
këtej ndërton edhe kritikën e tij
me zgjidhje e propozime të reja apo
përforcime të zgjidhjeve të dhëna
më parë.

Për sa i përket metodës së stu-
dimit përsëri modeli është ai i Ça-
bejt, tashmë i sprovuar për stu-
dimet etimologjike të gjuhës sh-
qipe, e cila ka specifikat e saj si
gjuhë më vete brenda familjes së
gjuhëve indoeuropiane pa lidhje
gjenetike me asnjërën nga gjuhët
e tjera të kësaj familjeje dhe si gju-
hë e lashtë, por e dëshmuar vonë
me shkrim. Në studimet e tij Ça-

me fjalët përgjegjëse të gjuhëve me
të cilat shqipja ka qenë në kon-
takte prej shekujsh dhe pastaj me
ato të gjuhëve simotra indoeuro-
piane. Kështu psh. në këtë mënyrë
ai e kërkon shpjegimin e një fjale
si mëngoj jo te lat. manicare por
te fjala ag e shqipes, e kështu me
radhë.

Një tjetër veçori metodologjike
dhe meritë e punës së prof. Kolecit
që e ka bërë të arrijë rezultate të
mira në zgjidhjet etimologjike ësh-
të shqyrtimi i dukurive fonetike
në lidhje e ndërvarësi me njëra-
tjetrën, ku një ndryshim tingullor
prek e ndikon në krejt sistemin
fonetik të gjuhës, dhe më anë tjetër
në lidhje e varësi kontekstuale, e
parë kjo jo vetëm brenda kufijve
të fjalës, por edhe më gjerë, bren-
da një konteksti sintagmatik apo
të fjalisë. Kjo mënyrë vështrimi e
dukurive në sistem mund të duket
e vetëkuptueshme dhe aksioma-
tike për gjuhëtarin, por nuk është
aspak e lehtë për t’u zbatuar në
studimet konkrete. Ajo kërkon
një njohje shumë të mirë të ligjeve
apo rregullsive të zhvillimit fone-
tik të gjuhës, dhe njëkohësisht një
vëmendje të vazhdueshme për të
ndjekur gjithë pasojat që ka sh-
kaktuar në sistem një ligj a duku-
ri e caktuar.

Pasuria leksikore
Fjalori përfshin një pjesë të
madhe të pasurisë leksikore
të shqipes që është aktive në
gjuhë, por edhe shumë fjalë të
rralla e të vjetra të shqipes,
që paraqesin interes për
gjurmët që kanë lënë në
derivacion dmth në krijimin e
fjalëve të prejardhura prej
tyre, e në toponimi.

aturë të gjerë të botuar ndërkohë
në këtë fushë nga studiues sh-
qiptarë e joshqiptarë. Hulumtimi
i teksteve të vjetra, që ai i ka sigu-
ruar prej kohësh në formë të dix-
hitalizuar, ka qenë një burim i
pazëvendësueshëm dhe mbësh-
tetje solide për rindërtimin e
fazave më të vjetra, të padokumen-
tuara, të shqipes. Prof. Koleci ësh-
të studiuesi që u referohet vazhdi-
misht autorëve të vjetër, edhe me
ndihmën e teknologjive të reja in-
formatike, duke gjetur aty mate-
rial të çmuar që shërben qoftë si
shtysë për një interpretim të ri eti-
mologjik apo si konfirmim i ideve
të kristalizuara me kohë. Stu-
dimet e tij etimologjike të pasqyru-
ara në fjalor mbështeten në një
pasuri të madhe të dhënash nga
të folmet e shqipes nga të gjitha
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Suksesi i një etimologjie të godi-
tur varet nga përputhja e formës
dhe përmbajtjes, që do të thotë më
një anë përligjja nga pikëpamja e
zhvillimit historik e të gjithë tin-
gujve që përbëjnë leksemën, natyr-
isht të parë në lidhje e varësi sis-
temore, përcaktimi e respektimi i
kronologjisë relative dhe absolute
të dukurive fonetike për të ndarë
ç’është huazim prej gjuhëve të
tjera dhe ç’është fjalë e trashëguar
nga një periudhë më e lashtë indo-
evropiane, dhe në anë tjetër koher-
enca kuptimore me leksemën bazë
ose zanafillëse nga ka rrjedhur fja-
la e analizuar. Barazimet gjuhë-
sore janë krahasuar në njëfarë
mënyre me ekuacionet matema-
tikore, dhe jo më kot zhvillimet
fonetike të qëndrueshme e të
përsëritura gjatë një periudhe ko-
hore të caktuar janë përkufizuar
si “ligje” fonetike, pra nënkuptojnë
saktësi të madhe. Në shumicën e
interpretimeve etimologjike prof.
Koleci u përmbahet me vijimësi
këtyre premisave, prandaj zgjidh-
jet e tij etimologjike janë
përgjithësisht të mbështetura.
Kontributet etimologjike të prof.
Kolecit janë të niveleve të ndry-
shme kronologjike, që nga ato të
periudhës indoevropiane, si
paralelizma me gjuhët e tjera sim-
otra, pastaj të periudhës së huazi-
meve nga gjuhët e tjera, dhe sido-
mos ka shumë shpjegime të pre-
jardhjes së fjalëve brenda shqipes,
me mjete të brendshme të gjuhës.

saktësuar ose kundërshtuar
mjaft prej tyre. Këtu kanë gjetur
zbatim njohuritë e thelluara të
autorit nga studimet e fonetikës e
të morfologjisë historike të sh-
qipes, të historisë së gjuhës shqipe
e të dialekteve të saj, mbi bazën e
të cilave janë rrëzuar zgjidhjet e
mëparshme dhe janë marrë në sy
zgjidhje të tjera. Psh. folje si blej,
endem, davarit, dergjem, dëboj,
dëftoj, lyej, mbërthej, mbërrij, mb-
uloj, ndërgon, ndërsej, ngacmoj,
ngallmoj, ngec, ngul, njom etj.,
emra si brengë, buall, buzë, domën,
lëbogër, lëpê, mbles, myjë mye mbi-
emra si i mbarë, i mbramë e shumë
të tjera. Përveç kësaj, ka edhe pro-
pozime alternative për një numër
të madh shpjegimesh të dhëna nga
autorët paraardhës, si Çabej, duke
hedhur në diskutimin shkencor
paralelisht një rindërtim të tjetër
të brendshëm ose të rrafshit in-
doeuropian, psh. acar, bërryl, lë,
etj.

Së dyti, janë dhënë interpretime
të reja dhe etimologji të reja fjalësh
të patrajtuara deri sot, që përbëjnë
kontribute shumë të rëndësishme
në fushën e etimologjisë së sh-
qipes. Këto ndihmesa të reja janë
bërë të mundura falë një pune këm-
bëngulëse për grumbullimin, anal-
izën dhe interpretimin e të
dhënave, të njohura apo të panjo-
hura më parë, nga dialektet e të
folmet e shqipes, dhe sidomos nga
vjelja e teksteve të vjetra shqipe,
që mbeten kurdoherë një burim i

krahinore pak a shumë të rralla,
përmendim bagolínë f. “bar me
gjethe të holla...” fjalë e Veriut,
bajgúsh m. emri i një kandrre,
fjalë e dialektit toskë, bálla sh.
“gjysma sholle a gome për kë-
pucë”, fjalë dialektore e toskërish-
tes, bobotë “qull me miell misri,
bukë e papjekur mirë”, bretk
“kryqet, kërbishtet”, burbulec “një
lloj krimbi”, buzhel “i shëndoshë”,
dafnjéj “shqyej, copëtoj”, fjalë kra-
hinore e gegërishtes (Elbasan, Ti-
ranë, Kosovë), dafurrój “kërkoj
diçka me nxitim”, fjalë krahinore
(Durrës), dahúk “diçka e gjatë e
me majë”, fjalë krahinore e geg.
qendrore (Krujë, Tiranë, Kavajë),
dujkë “pemë e pjekur shumë”,
lakut “llupës”, fjalë të toskërish-

paraqesin interes për lexuesin e
gjerë përsa i përket burimit të tyre,
sidomos për fjalë tashmë të rrën-
josura në shqipe, si abazhur etj.
dhe janë me rëndësi edhe për pa-
surimin dhe përditësimin e
fjalorëve të shqipes së sotme. Në
shpjegimin e huazimeve kultur-
ore, jepet edhe origjina e tyre në
gjuhën burimore nga është
përhapur fjala, duke marrë kësh-
tu në disa raste fjalori edhe kar-
akter enciklopedik (psh. Nikotinë,
nga emër personi, amazonë etj.)

Por ka edhe një numër eti-
mologjizimesh fjalësh të mbarë
gjuhës të mbetura më parë pa
shpjegim të cilave autori u jep
shpjegim qoftë me mjete të
brendshme, psh. blacë “pyll i ulët
me shkurre”, blanë “shenjë plage,
njollë”, dokë, mashurkë,
ngashërej, nguc etj. ose i rindër-
ton si të burimit të lashtë indo-
evropian, psh. lodër, fjalë e
trashëguar, që lidhet me rrënjën
ie. lç dh- “rritem”, ku bëjnë pjesë
irl. vj. luaid “lëviz”, imluadi “vë në
lëvizje”; ngjis1 fol. “bashkoj dy
sende me zamkë, me tutkall etj.”,
fjalë e paetimologjizuar saktë më
parë, që sipas autorit mund të lid-
het me rrënjën ie. ghadh- “bashkoj,
jam i lidhur ngushtë”, ku bëjnë
pjesë friz. gadia “bashkoj”, ags.
geador, to goedere (ang. together)
“bashkë” etj.

Ajo që bie në sy në këtë fjalor
etimologjik është se shumë nga
etimologjitë e reja janë shpjeguar
nga formime brenda shqipes. Ky
është rezultat i njohjes së mirë të
vetë gjuhës shqipe e të dialekteve
të saj, si edhe i historisë së gjuhës
e gramatikës historike të saj. Një
numër etimologjish që nga alban-
ologët e huaj të shkollës së gjuhë-
sisë indoevropiane janë shpjeguar
si baza të rindërtuara indoevropi-
ane deri-diku të dyshimta ose të
pasigurta, me njohuritë më të
gjera të fituara për lëndën gjuhë-
sore të shqipes tani mund të shpje-
gohen më lehtë me mjetet e
brendshme të shqipes. Këtë me-
todë, siç e pamë, e zbatoi së pari
Jokli, edhe pse nganjëherë në
mënyrë të ekzagjeruar, por me
shumë rezultat e zbatoi Çabej dhe
e shohim gjithashtu të përdorur
mjaft mirë e me sukses në fjalorin
e prof. Kolecit.

Një tjetër kontribut i fjalorit
është plotësimi i zërave eti-
mologjikë të dhënë më parë me
dëshmi të reja nga përhapja diale-
ktore-gjeografike, në bazë të kërki-
meve në Kartotekën e Leksikut të
Shqipes (KLSH), me dëshmi nga
lënda folklorike dhe tekstet e vje-
tra shqipe, ku merret në vështrim,
përveç autorëve tashmë të njohur
e të botuar, edhe Fjalori i Da Lec-
ces, Kuvendi i Arbënit, Doktrina e
Gjon Kazazit etj. të botuar vitet e
fundit. Në këtë mënyrë, fjala e tra-
jtuar gjen dokumentimin e saj më

të plotë të jetës së saj të gjallë në
hapësirën shqiptare dhe në tek-
stet e shkruara.

Një ndihmesë për fjalorët e
ardhshëm shpjegues të shqipes si
dhe për studiuesit e fjalëformimit
të shqipes është pasqyrimi mjaft i
plotë i derivacionit të leksemës
bazë, të evidentuar dhe plotësuar
edhe nga kërkimet në KLSH e në
fjalorët krahinorë, materialet folk-
lorike etj. Fjalët e prejardhura nga
leksema bazë analizohen dhe
shpjegohen edhe ato nga prejardh-
ja e tyre, kur nuk janë të qarta me
vështrim të parë.

Me dokumentimin e parë të
fjalës në tekstet e vjetra shqipe,
fjalori është në njëfarë shkalle
edhe fjalor historik. Ky është një
hap i rëndësishëm drejt një fjalori
të mirëfilltë historik, që na mun-
gon dhe për të cilin mbetet për t’u
hetuar dokumentimi i shumicës
së fjalëve të shqipes në letërsi në
periudhën e Rilindjes.

Në fjalorin etimologjik për em-
rat e bimëve jepet edhe emërtimi
shkencor latinisht, që është një
ndihmesë e rëndësishme për fjalo-
rin shpjegues të ardhshëm të sh-
qipes, ku të shënohen edhe emër-
timet latine të bimëve, dhe një ndi-
hmë për gjuhëtarët, studiuesit e
botanikës, por edhe për përkthyes-
it.

Duke dhënë shpjegime për
pjesën më të madhe të leksikut të
shqipes, fjalori jep njohuri njëko-
hësisht për fusha të ndryshme të
jetës e veprimtarisë njerëzore, për
mënyrën e jetesës, për botëkup-
timin e karakterin, zakonet e
doket, besimet e mitet, për mar-
rëdhëniet njerëzore në përgjithë-
si. Prandaj autori me të drejtë e
cilëson fjalorin enciklopedi të ko-
mbit. Sa për shembull po sjell fjalën
baner “shkop me gjethe i ngulur
si shenjë, flamur” në Shestan e
Ulqin dhe festën e quajtur Dita e
banirit në Shestan, ku fshatarët
dalin majë një kodre dhe në të lin-
dur të diellit ngrenë një banir, një
shkop me një xhufkë me gjethe, një
fjalë me interes për studimet et-
nografike.

Një fjalor i tillë u shërben jo
vetëm gjuhëtarëve por edhe intele-
ktualëve të tjerë të fushave të ndry-
shme e, në fund të fundit, të gjithë
atyre që kanë dëshirë të njohin
origjinën e fjalëve të shqipes. Ai
shërben edhe si model për mënyrën
si procedohet për rindërtimin e
burimit të fjalës mbi baza shken-
core, larg përpjekjeve diletante për
zbërthime arbitrare fjalësh.

Me gjithë vështirësitë e
ndriçimit të prejardhjes së fjalëve
të shqipes, autori i fjalorit nuk
ngurron të përballet me etimologji
të vështira, të pazgjidhura ose të
mbetura pezull duke shtruar edhe
zgjidhje në formë hipotezash,
shpesh herë më shumë se një të
tillë, por me argumentimin për-
katës të mbështetur nga aparati
shkencor i nevojshëm gërshetuar
me intuitën e mprehtë të gjuhë-
tarit. Kështu fjalori paraqet gjend-
jen dhe nivelin e studimeve eti-
mologjike të shqipes në kohën e
sotme dhe u ofron një bazë të qën-
drueshme shkencore brezave të
ardhshëm të gjuhëtarëve që do t’i
çojnë më tej këto studime.  Uroj që
autori i fjalorit të ketë shëndet e
jetë të gjatë që të vazhdojë ta për-
sosë më tej, siç ka bërë gjatë gjithë
kohës që e ka pasur në dorë ve-
prën deri në botimin e saj.
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Këtu hyjnë edhe një numër i mirë
zbërthimesh nga onomastika, që
pasurojnë ndihmesën e tij edhe në
këtë fushë.

Ndryshe nga karakteri studi-
mor dhe përzgjedhës që kanë stu-
dimet të Çabejt, vepra e Kolec To-
pallit ka karakteristikat e një fjal-
ori, pra ka karakter informativ,
sintetik e rindërtues, siç e përcak-
ton vetë autori. Në këtë mënyrë, i
detyruar edhe nga përmasat e
reduktuara të një fjalori të tillë,
ai i shmanget paraqitjes së debat-
eve shkencore për mendimet e
tezat e dhëna nga studiuesit e më-
parshëm dhe jep vetëm mendimin
që duket më i argumentuar dhe i
mbështetur në të dhënat e gjuhës
shqipe. Pra fjalori i drejtohet një
publiku më të gjerë sesa atij të rre-
theve shkencore, të gjithë atyre që
kanë dëshirë të njohin prejardhjen
dhe historinë e fjalëve të shqipes.

Megjithëse mbështetet në sh-
kallë të gjerë në studimet eti-
mologjike të paraardhësve, fjalo-
ri i ri etimologjik ka mjaft kontrib-
ute të reja. Këto kontribute mund
të përmblidhen në disa çështje.

Së pari, autori ka rimarrë në
shqyrtim dhe i ka parë me sy kri-
tik shumë nga zgjidhjet eti-
mologjike të albanologëve
paraardhës, duke përmirësuar,

pazëvendësueshëm dhe mbësh-
tetje solide për rindërtimin e
fazave më të vjetra, të padokumen-
tuara, të shqipes.

Këto kontribute të reja eti-
mologjike janë pjesërisht fjalë
krahinore të paregjistruara në
fjalorë, por të gjetura prej autorit
në materiale dialektologjike apo
folklorike, disa të tjera janë fjalë
të vjetruara, që lidhen me peri-
udha të caktuara historike, pastaj
një numër i madh janë fjalë të reja,
të hyra në dhjetëvjeçarët e fundit
nga gjuhët e huaja ose të krijuara
brenda shqipes me brumin e saj
dhe që jo gjithmonë kanë gjetur
pasqyrim nëpër fjalorët e shqipes
së sotme. Nga grupi i parë, fjalë

tes, laper “rreckaman, rrugaç”,
ndóset mb. “i tërë”, fjalë e gegër-
ishtes veriore, ndrýpem “rrëzo-
hem, bie përdhe”, ndrys “ngjesh”,
ngájë “shkak, arsye”,     ngárdhe
“yçkël, pengesë, ngatërresë”, fjalë
e dialektit gegë,     ngërzís “ngacmoj;
shtie ngatërresa”,     ngufás, ngjelkë,
ngjéthet “lëshon gjethe, vishet me
gjethe”, pafille, pahi “gardh me
hunj ose me dërrasa”, i pakajshëm
“i pahijshëm”, torlë etj. Një numër
etimologjish të reja janë fjalë me
burim onomatopeik (psh. fjalët që
kanë në bazë rrënjën curr- me
burim onomatopeik) ose të ashtu-
quajturat krijime elementare, si
psh. formimet që kanë në bazë
rrënjën bob-, bub-, gog-, kok- etj.
Një numër të madh përbëjnë sido-
mos fjalët e reja ose relativisht të
reja, të hyra në shqipe nëpërmjet
kontakteve kulturore me gjuhët
ndërkombëtare, si italishtja,
frëngjishtja, anglishtja apo gre-
qishtja e re. Krahas burimit të
drejtpërdrejtë të huazimit, me in-
teres për lexuesin është edhe
dhënia e burimit origjinal të
ndërmjetëm të leksemës. Këto lloj
fjalësh përbëjnë një pjesë të mad-
he të leksikut aktiv të shqipes dhe
deri sot, në shumicën e tyre, nuk
janë pasqyruar nëpër fjalorë a stu-
dime etimologjike. Prandaj

Përmbajtja e njësive onomastike
Në fjalor shpjegohen edhe një
numër fjalësh të leksikut të
përgjithshëm që përdoren
edhe si emra familjeje apo
patronime në vise të ndry-
shme të hapësirës shqiptare.
Me këtë fjalori në shumë
raste jep kontribute edhe si
fjalor onomastik e patronimik.
Siç u përmend më parë,
fjalori përmban 2331 njësi
onomastike.
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Vepra “Fjalor etimologjik i gjuhës shqipe” (QSA, 2017) e akad. Kolec Topallit është një arritje e re në fushën e eti-
mologjisë së shqipes, në një kohë kur studimet e kësaj fushe janë shumë të pakta dhe kanë ardhur duke u rrudhur,
sidomos pas vdekjes së akad. Eqrem Çabejt, studiuesit të madh të kësaj fushe në shekullin e kaluar.

NGA PROF. DR. GJOVALIN SHKURTAJ

Kjo vepër është me rëndësi për gju-
hësinë shqiptare, si një mbërritje
e fryt i punës shumëvjeçare e të
përkushtuar të autorit, po ajo, me
siguri, do të mbetet edhe si një
punë madhore, do të thosha: mon-
umentale edhe për të ardhshmen,
sepse ajo është edhe pasqyrë e re-
zultateve më të reja që ka mbërri-
tur disiplina shkencore e eti-
mologjisë; natyrisht, ka pikëmbër-
ritje me shumë rëndësi,
shpresojmë  se do të jetë, ndërkaq
edhe si pikënisje për studime të
reja e thellime të mëtejshme të
kësaj fushe.

Dëshiroj ta filloj vlerësimin
tim, duke iu referuar një thënieje
të Dudenit, i cili, në ballinën e Gra-
matikës së tij të famshme të gjer-
manishtes, ka shkruar këtë mak-
simë në latinsht: “Due res longue
sunt difficilimae: lexicon scribere
et grammataicam” (Dy gjëra
përherë janë të vështira: të shkru-
ash fjalor dhe gramatikë). Kolegu
dhe akademiku i nderuar Kolec
Topalli, jo vetëm ka sprovuar, por
edhe ka dëshmuar se i përballon
me sukses të plotë edhe këto dy
lloj veprash: ai mbasi na kishte
dhënë në dorë veprën “Fonetika
historike e shqipes” (Shtëpia
Botuese “Dituria”, 2007, 712 f.) dhe
“Gramatikën historike të shqipes”
(Shtëpia Botuese “Kristalina”, Ti-
ranë, 2011, 1737 f.), para së cilës ai
kishte botuar edhe vepra të tjera
të serisë “gramatikore”, përfundoi
e botoi edhe “Fjalorin etimologjik
të gjuhës shqipe”. Nuk do të për-
mend këtu serinë e studimeve dhe
librave momografikë të botuar
prej tij gjatë këtyre njëzet  e pesë
vjetve, por, po përsëris me plot
gojën atë që kam pohuar kur fola
në përurimin e parë të veprës së
tij madhore “Gramatikë historike
e gjuhës shqipe” (2011) në ditët e
Albanologjisë (dhjetor 2011), kur
kam pohuar dhe i mbahem vlerë-
simit se Koleci, kolegu yë i nderu-
ar, na e ka kaluar të gjithëvna e ka kaluar të gjithëvna e ka kaluar të gjithëvna e ka kaluar të gjithëvna e ka kaluar të gjithëveeeee, si
me sasinë e madhe të librave, ash-
tu edhe me akribinë shkencore
dhe me prurjet e shumta që nde-
jnë studimet e tij, tashmë edhe të
ditura, po edhe denjësisht të vlerë-
suara. Përmendim se ai është
nderuar me çmimin e Akademisë
“Kult”, kurse më parë vepra e tij
shumë e rëndësishme “Fonetika
historike e gjuhës shqipe” është
nderuar me çmimet “Ekselenca
Shqiptare 2007” dhe “Çmimi i Al-
banologjisë 2008”.

Për autorin e fjalorit, studimet
etimologjike vijnë natyrshëm pas
një pune të gjatë disa dhje-

travjeçare, gjatë së cilës është
marrë me historinë e gjuhës sh-
qipe, në veçanti me fonetikën,
morfologjinë dhe sintaksën his-
torike, duke botuar për to edhe
vepra me karakter përgjithësues,
siç janë “Fonetika historike e gju-
hës shqipe” dhe “Gramatika his-
torike e gjuhës shqipe”, vepra ku
trajtohen edhe shumë etimologji
të shqipes.

Fjalori përmban shpjegime për
etimologjinë e pjesës më të mad-
he të fjalëve të shqipes, duke përf-
shirë fjalët e fondit të trashëguar
indoeuropian, huazimet e moçme
prej greqishtes së vjetër e latin-
ishtes, huazimet më të reja të pe-
riudhës mesjetare prej gjuhëve
sllave, italishtes, greqishtes së
mesme bizantine e greqishtes së
re dhe turqishtes. Një vend të
rëndësishëm në fjalor zënë edhe
krijimet e brendshme të shqipes,
që mund të jenë formime me nda-
jshtesa (parashtesa e prapash-
tesa), kompozita, fjalë të përgjit-
ura dhe krijime elementare e on-
omatopeike.

Burimet nga janë marrë fjalët,
janë të shumta e të ndryshme.
Janë shfrytëzuar vepra dhe sh-
krime të autorëve të vjetër e të
rinj, materiale folklori, të dhëna
dialektore, të mbledhura e të botu-
ara nga gjuhëtarë, mësues dhe
intelektualë të tjerë, të apasionu-
ar për gjuhën. Janë shfrytëzuar
gjithashtu skedarët leksikorë,
gramatikorë e toponomastikë të
Institutit të Gjuhësisë e të Letër-
sisë, ku kanë dalë në dritë e janë
shpjeguar shumë fjalë të papërf-
shira në fjalorët e botuar të gju-
hës shqipe. Për materialet dialek-
tore është shfrytëzuar seria  “Di-
alektologjia shqiptare” dhe “Atla-
si dialektologjik i gjuhës shqipe”.
Lënda e mbledhur dhe e
shpjeguar përfshin, përveç të
folmeve shqipe brenda kufijve të
shtetit shqiptar, edhe të folmet
jashtë këtij territori, në radhë të
parë Kosovën e pastaj të folmet
shqipe në Maqedoni, në Greqi, në
Mal të Zi e në Serbi, si edhe të fol-
met e ngulimeve shqiptare, si ar-
bërishten e Italisë e të Dalmacisë
dhe të folmet shqipe të Bullgarisë
e të Ukrainës, ku shpeshherë janë
ruajtur fjalë të lashta të shqipes
ose trajtat e tyre më të vjetra.

Nëpërmjet shpjegimeve që
jepen në fjalor për fjalët e
trashëguara, dëshmohet karak-
teri i veçantë i shqipes si një gju-
hë indoeuropiane pa lidhje të
ngushta me asnjërën prej gjuhëve
të tjera të kësaj familjeje, e cila,
në pajtim me ligjet e brendshme
të evolucionit të saj, ka ndjekur
një rrugë vetjake zhvillimi.
Shpjegimet burimore të fondit au-
tokton dëshmojnë edhe mar-
rëdhëniet më të ngushta që ka pa-
sur shqipja me gjuhë të tjera in-
doeuropiane në periudha të her-
shme parahistorike, lidhjet me

gjuhët e lashta që janë folur në ra-
jonin e pellgut të Mesdheut,
përkimet me gjuhët e Gadishullit
Ballkanik nga kontaktet e fqinjë-
sisë gjeografike, si edhe raportet e
huazimit me gjuhët e popujve që
erdhën si pushtues në trevat e ban-
uara nga shqiptarë. Me shpjegimet
e burimit të fjalëve dallohen edhe
shtresat e ndryshme të huazimeve
historike dhe ndiqen rrugët e
hyrjes së tyre në gjuhën shqipe,
me një fjalë, shtegtimet e fjalëve,
që mund të jenë të drejtpërdrejta
ose të tërthorta, nëpërmjet një gju-
he tjetër. Me këtë fjalor mund të
analizohet edhe raporti i leksikut
vetjak, i trashëguar që nga peri-
udha të stërlashta, ndaj pjesës së
huazuar, të marrë në periudhën
historike, duke nxjerrë në dritë se
shqipja, si një degë e veçantë e
familjes gjuhësore indoeuropiane,
ka ruajtur bërthamë të qën-
drueshme fjalësh të trashëguara,
të cilën e ka zhvilluar një më tej
me kuptime të reja dhe me krijime
rrjedhojash të shumta duke u bërë
pjesa më e rëndësishme e gjuhës,
tharmi i saj, edhe pse numerikisht
nuk është pjesa më e madhe. Kësaj
bërthame të trashëguar vjen e i
shtohet një shtresë tjetër vendëse,
që përbëhet nga krijime elemen-
tare dhe onomatopeike, me rrjed-
hojat e tyre të shumta, që shtojnë
peshën specifike të brumit vetjak.
Një shtresë tjetër e përbëjnë huaz-
imet e periudhës historike, të cilët,
edhe pse numerikisht të shumtë, i
janë përshtatur sistemit grama-
tikor të shqipes, sa nganjëherë
është vështirë të dallohen nga
fjalët e trashëguara. Në plan të
brendshëm, fjalori dëshmon ndar-
jet dialektore e krahinore të sh-
qipes, që janë rezultat i ndarjeve
historike administrative dhe i
izolimit të krahinave. Ai gjithash-
tu dëshmon krijimtarinë gjuhë-
sore të popullit dhe të njerëzve të
pendës, si një nevojë e përhershme
për pasurimin e gjuhës me fjalë,
shprehje e terma të rinj, që i
kërkon zhvillimi i jetës, shoqëria
njerëzore dhe qytetërimi modern.
Duke përfshirë pjesën më të mad-

he të leksikut, fjalori jep shpje-
gime për fjalë të fushave të ndry-
shme të jetës njerëzore, duke
dhënë njohuri për mënyrën e
jetesës në të shkuarën dhe në të
tashmen, botëkuptimin dhe jetën
shpirtërore, karakterin e
psikologjinë, besimet, mitet, be-
stytnitë dhe shumë aspekte të
tjera të marrëdhënieve njerëzore.
Në të gjenden shpjegime për vesh-
jet e kostumet, enët e përdorëset
shtëpiake, veglat e punës, armët,
bimët, kafshët e egra e shtëpiake,
peshqit e shpendët, me një fjalë,
gjithçka që lidhet me jetën e njeri-
ut në të tashmen dhe në të kalu-
arën, duke e bërë atë një enciklo-
pedi të gjuhës shqipe.

Etimologjia e fjalëve është vësh-
truar në mënyrë të gjithanshme
duke u nisur prej kuptimit të tyre
dhe formave fonetike nëpër diale-
kte. Shpjegimet janë dhënë për aq
sa duhen në një fjalor të tillë, pa
hyrë në historinë e studimit të
fjalës dhe në hipotezat e shumta
që kanë dhënë gjuhëtarët në kohë
të ndryshme. Ndërmjet tezave të
shumta të studiuesve të kësaj
fushe për burimin e fjalëve të
veçanta, është zgjedhur ajo që ësh-
të më e argumentuar dhe më e
mbështetur në të dhënat e gjuhës
shqipe. Kësisoj, fjalori ka karak-
ter shpjegues e informativ duke u
shërbyer jo vetëm gjuhëtarëve al-
banologë, ballkanistëve e in-
doeuropianistëve, por edhe intele-
ktualëve të fushave të ndryshme,
si mësues, studentë, historianë,
gjeografë, mjekë, inxhinierë, ju-
ristë etj.

Struktura e fjalorit është e
tillë që mundëson, krahas analizës
etimologjike, edhe analizën e të
dhënave me karakter semantik,
fonetik, gramatikor e fjalëfor-
mues, që janë të domosdoshme për
të arritur te burimi i fjalës, duke
dhënë kuptimet e saj, trajtat e
ndryshme fonetike nëpër dialekte
e të folme të shqipes, format gra-
matikore dhe formimet e pre-
jardhura e të përbëra që janë kri-
juar nga rrënja e fjalës. Në këto
hulumtime është shqyrtuar edhe
gjeografia e historia e fjalëve,
domethënë përhapja dhe shtrirja
e tyre në hapësirë e në kohë, duke
vënë në dukje nëse fjala ka shtrir-
je në mbarë gjuhën, apo ka karak-
ter dialektor, krahinor a fare ven-
dor.

Duke tërhequr sadopak edhe
nga mjeshtëria ime si dialektolog,
mund të pohoj se në veprën mad-
hore “Fjalor etimologjik i gjuhës
shqipe”, ashtu si në të gjitha ve-
prat e tij të mëparshme e të lart-
përmendura, autori u është refer-
uar me përparësi edhe të dhënave
të dialekteve të shqipes, si dhe ka
përfillur relativisht gjerë edhe stu-
dimet dialektologjike si për të fol-
met brenda trojeve kompakte ball-
kanike, ashtu edhe ato kushtuar
ligjërimeve të diasporave his-

torike arvanite dhe arbëreshe.
Fjalori na mëson se etimologjia

është e lidhur ngusht me dialek-
tologjinë. Etimologu duhet të njo-
hë mirë jo vetëm pasurinë leksiko-
re të të folmeve krahinore, por
edhe ligjet e veçanta të zhvillimit
të tyre. Ndonjë shembull konkret
mund të hedhë dritë më shumë në
këtë proces. Për arsye konkretësie,
po përmendim, ndër të tjera, sas-
inë e konsiderueshme të fjalëve
dhe formave të fjalëve dialektore
nga të folmet e Malësisë  së Mad-
he, të cilat autori i ka përdorur si
“çelësa” për të zhdavaritur e gje-
tur etimologjinë e një vargu
fjalësh, si:

Emrin adra “fjalë kote, pallavra,
dokrra, gjepura”, që përdoret në
shumës, e ka gegërishtja verip-
erëndimore. Është formim i
brendshëm dialektor me burim
prej emrit andërr, me zhvillimin e
grupit -nd- në -d- në të folmet e
Mbishkodrës.

Emrin ajdës “dru i pyjeve mal-
ore me lule të verdha në vile, lënda
e të cilit përdoret për të bërë oren-
di e sende zbukurimi” është fjjalë
krahinore e së folmes së Matit dhe
shpjegohet nga idhës, me dif-
tongimin e zanores i- në aj-, karak-
teristk për të folmen ku gjendet fja-
la; si edhe me kthimin e bash-
këtingëllores ndërdhëmbore në
dhëmbore, që mund të jetë kryer
në trajtën e shquar, si në rastin
badhër e badër.

Emri boenë “vërshim ujërash
jashtë shtratit të lumit; përm-
bytje” shpjegohet nga b-u-e-në,
duke u lidhur rrënja e fjalës me
emrin u-j-ë, me kthimin dialektor
të zanores -u- në -o-; ndërsa b-ja ësh-
të parashtesë, kurse -e dhe -në janë
formante shumësi, si te brienë,
syenë etj.

Emri delme (nga e folmja e Hotit
dhe e të folmeve të tjera të Malë-
sisë së Madhe), të cilën e vë në funk-
sion të etimologjisë së emrave delm-
er “bari dhensh”; emrin puçik,-u
“gropëz e vogël që u formohet
njerëzve në faqe”, të cilën e lidh me
italishten pus + prapashtesën -ik;
fjalën kripçë, të së folmes së Hotit
e të krejt malësisë ai e lidh me for-
mat e reja krishë, grifshë,krefshë
dhe, krejt këtë çerdhe fjalësh, e
nxjerr me prejardhje nga fjala
krip,-i “flokë”, që edhe ajo del në
Malësi me formën kryp,-i. Me të
dhëna të së folmes së Hotit autori
shpjegon edhe pjesëzat niç e diç,
prej në ditsh “nëse e di”. Dhe shumë
të tjera,që autori i kishte përmen-
dur edhe në kumtesën e tij “The-
sare gjuhësore të së folmes së Hotit
në një fjalor etimologjik”, mbajtur
në Simpoziumin  shkencor” Hoti
në rrjedhat e shekujve” (në Roch-
ester Hills, Michigan, 23-24 nëntor
2013).

Për të gjitha këto, mendojmë se
kjo vepër do të mirëpritet nga
gjuëtarët dhe albanologët kudo që
gjenden, po edhe nga të gjithë ata
që interesohen për etimologjinë e
fjalëve të ndryshme të shqipes.

Përgëzime autorit për këtë suk-
ses tjetër të tij në vargun e gjatë e
të monografive dhe teksteve aka-
demike që ka shkruar gjatë një jete
të tërë të përkushtuar fonetikës
historike  dhe zhvillimeve të struk-
turës gramatikore të gjuhës shqipe.

Tiranë, 8 shkurt 2018Tiranë, 8 shkurt 2018Tiranë, 8 shkurt 2018Tiranë, 8 shkurt 2018Tiranë, 8 shkurt 2018

Vepër  e rëndësishme
dhe e mirëseardhur
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Romani është i ngritur mbi një sistem hiperbolik që qëndron mbas metaforës së idesë e cila është krejtësisht në funksion
të qëllimit të autorit. Narracioni është i zgjidhur në vetën e tretë dhe autori përmes personazhit kryesor shpalos të
gjithë subjektin, që duhet thënë se ka shumë elementë gargantuanë, sa i përket pasqyrimit...

NGA BEN ANDONI

Romani “Një zgjues për ty”
pothuaj iku i pavërejtur
nga kritika shqiptare
dhe njerëzit që merren

me letrat. Të jetë faji i autorit?
Shkëlqim Çela, këtë herë, me sa
duket ka dashur të testojë koher-
encën e njerëzve të letrave dhe
mënyrën e funksionimit të siste-
mit shqiptar, që duhet thënë mbe-
tet shumë sporadik.

Të kujtosh faktin, se autori
Shpëtim Çela ishte finalist pak
vite më parë në Çmimin e madh
Kombëtar të Ministrisë së Kul-
turës dhe dy vjet më vonë fitues i
Çmimit “Kadare-2016”, atëherë të
bën të mendosh se ai do të ishte
në lupën e shumë autorëve që sh-
kruan për të, për të parë vijimës-
inë dhe risitë e veprës së re. Nuk
ndodhi asgjë, kurse ai vetë ka ven-
dosur që të shkruajë thjesht kr-
ijimtarinë për publikun e tij, që
tashmë është bajagi jo i vogël.

“Një zgjues për ty” është një
roman krejt alegorik, ku autori
ka shpalosur në formë humoris-
tike të gjithë historinë shoqërore
shqiptare të ditëve tona. Gjetja
është krejt interesante dhe mund
t’i shkojë formatit kulturologjik
të autorit. Në një vend ngatërro-
het një mjekim dhe ilaçi i ri krejt
aksidental krijon lirshmëri të pa-
cienti, që përpos lehtësimit të be-
fasishëm të gjendjes fillon e thur
vjersha dhe e kthen në poezi
gjithçka që shikon. Ajo që filloi
aksidentalisht bëhet biznes dhe
Xhemi personazhi që drejton këtë
sipërmarrje bën një gjë të jash-
tëzakonshme, duke e shitur një
dështim si ilaç. Mjekimi i tij “Zg-
juesi”, mbart një emër i cili rrëfen
një “të vërtetë” pasi realisht per-
sonazhet zgjohen si shkrimtarë
të vërtetë. Nuk mund të thuhet më
se ilaçi është ilaç ai kthehet në një
eliksir për një publik, që e kërkon
metamorfozën me të tillë gjë. I
gjithë vendi mbushet me njerëzit
e metamorfozës, që kërkojnë me
ngulm ilaçin. Ka më shumë sh-
krimtarë sesa lexues dhe me radhë
kritikë etj. Dhe, nuk ndalet këtu.
Kjo lloj skizme që kap publikun
përcjell një gjë tjetër më të jash-
tëzakonshme që lidhet me “Zg-
juesit” e tjerë sepse publikun e
mbërthen një uri që kërkon “Zg-
jues” nga të gjitha llojet për të
gjitha profesionet. Dalldia merr
përmasa të jashtëzakonshme.
P.sh. na shkruan ai: Blerësi i Zg-
juesit të fizikanit nisi të predikon-
te në Sheshin e Ushtarit të Panjo-
hur mbi shpejtësinë e territ dhje
pamundësinë e dy shpejtësive të
barabarta të territ dhe dritës.
Ndërkohë njerëz i hedhin për lë-
moshë diçka dhe ai ua kthen që
është shkencëtar dhe se “Katrori
i dritës është i pamundur në kon-
cept?”

Shkrimtaria ishte një front i ri
në gdhendjen e popullit dhe të nje-
riut të ri krijues; ishte, në thelb,
një copëzim i Zotit në shkallë pop-
ullore, me fuqinë e fjalës, për të
krijuar mijëra universe ose “mul-

tiuniverse” siç thuhej në shkencat
kozmogonike dhe filmat fantasti-
ko-shkencorë...Aman, personazhi
ynë kur e kupton se e ka të pam-
undur t’i bëjë të gjithë shkrimtarë
fillon e trishtohet pa masë.
Ndërkohë që kundërmimi i bar-
molës i kritikës u përhap bashkë
me aromën e dhiozmës në qoftet e
lokaliteteve....Dhe, kërkesa për
kritikë po rritet në kurriz të asaj
për krijues të mirëfilltë.

Romani ka një sistem hiperbo-
lik, i cili qëndron mbas metaforës
së idesë, e cila është krejtësisht në
funksion të qëllimit të autorit.
Narracioni është i zgjidhur në
vetën e tretë dhe autori përmes
personazhit kryesor shpalos të
gjithë subjektin, që duhet thënë se
ka shumë elementë gargantuanë
sa i përket hiperbolizimit. Dhe, kjo
figurë e luajtur në formën më të
saktë në këtë roman, mund të re-
alizohej vetëm nga një njeri që ka

“Një zgjues për ty” i Çelës, në fakt,
është një zgjues për shqiptarët

NGA AGRON SHALA

Numri 11 cilësohet si numër
mëkati. Sepse rri mes 10-
shit të Dhjetë Urdhrave e 12-

shit të Dymbëdhjetë Apostujve. Te
interpretimet biblike, 11-shi merr
rëndësi veç në këtë aspekt: pas
kryqëzimit të Jezusit, mbesin 11
apostuj - pa Judën, pa tradhtarin.
Por, sipas numerologëve, 11-shi
ndërlidh Tokën dhe Qiellin. E, në fakt,
as në tokë e as në qiell janë Ai e Ajo,
dy personazhet e Çapalikut!

 “Një engjëll në katin e 11-të” ësh-
të dramë me tri akte. I pari dhe i fun-
dit janë të vendosur në një platformë
të jashtme të stacionit të trenit, në
pritje të transportit për Anitis dhe
Lantium. Ai, Ajo dhe dy drejtime. Në
dy drejtime të kundërta sot zhvillo-
het jeta e çiftit. 1-sh Ai, e 1-sh Ajo.
Një pas një, e jo dy si gjysma që do
të duhej të plotësojnë njëra-tjetrën
për ta bërë njëshin e çiftit, atë të
dashurisë.

Kështu, sipas statistikave, bren-
da vitit 2016 kanë ndodhur 16,051
kurorëzime dhe 1,110 shkurorëzime
në Kosovë. Ndërkaq, në Shqipëri,
në vitin 2016 çdo e treta martesë ka
përfunduar në ndarje. Shkalla e sh-
kurorëzimeve në Perëndim është
edhe më e lartë. Në SHBA është 53
për qind; në Spanjë, Portugali, Luk-
semburg, Republikën Çeke dhe
Hungari është mbi 60 për qind. Në
Belgjikë madje kjo arrin në 70 për
qind. Ky pra është raporti i dashu-
risë, kudo, nga Ai dhe Ajo, nga dy
botë të ndryshme në epokën së
ndërthurjes morbide të reales me
virtualen.

Në shekullin XIX, Karl Marxi
paralajmëroi se “rritja e prodhimeve
dhe nevojave shndërrohet në nën-
shtrim të sajuar dhe të llogaritur për
apetite jonjerëzore, të sofistikuara,
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kulturën e mjaftueshme të shken-
cave ekzakte për të administruar
veten dhe pastaj personazhet për
të cilët shkruan. Grotesku që sho-
qëron të gjithë romanin është një
lloj tisi që i mbart të gjitha plagët
sociale shqiptare dhe që autori i
plas aty pa asnjë problem se mund
të prishë idenë e vet. Tekfundit lib-
ri në një farë mënyre është një
shpalosje e tyre dhe mbi të gjitha
përshfaqje e manive sociale të sh-
qiptarëve të ditëve tona. Nga ana
tjetër, një sërë episodesh, që mund
të shërbenin, si tregime ose etyde
e mbushin librin dhe e çlirojnë vë-
mendjen e lexuesit nga hiperboliz-
imi. Është e administruar aq mirë
dinamika e librit saqë në disa ras-
te hiperbola e autorit është fare
afër realitetit ku jetojmë dhe par-
celizimit mendor të shoqërisë sh-
qiptare drejt kotësisë.

Vaniteti është një nga ele-
mentët e parë dhe duket i shpallur

si një nga tiparet kryesore të
shumë antropologëve sa i përket
individit shqiptar ndërsa është i
treguar në këtë libër në një formë
tejet humoristike nga autori, që

duhet thënë se në këtë libër jo vetëm
nuk zhgënjen, por tregon cilësitë e
tij të larta teknike dhe mbi të gjithë
artin e mirë-pasur të shkrimtarisë.

Romani lexohet me një frymë
dhe autori di të shpërndajë
kujdesshëm vëmendjen. Narracio-
ni është shumë i këndshëm, por
edhe tejet grishës për lexuesin gjith-
një e më shumë dembel të kohëve
tona. “Një zgjues për ty” është një
moment tjetër, ku performanca ar-
tistike e Shkëlqim Çelës jo vetëm
nuk zhgënjen, por që e tregon të
etur për të krijuar. Dhe, këtë etje
urojmë të mos e plotësojë asn-
jëherë.

të panatyrshme dhe të trilluara”. Kjo
sot shihet te lakmia dhe mania për të
poseduar gjëra triviale, përderisa nuk
njihen e as nuk çmohen nevojat re-
ale, as nga Ai (një yll i rokut e person
i adhuruar) e as nga Ajo (një grua e
martuar dhe e dëshiruar nga të tjerët)
që janë në një lidhje pa lidhje. Të dy
ata jetojnë në një botë muti, po këtë
botë të ndytë çuditërisht e shohin veç
në një televizor të ri - që do të ishte
mirë të zëvendësohej me një model
edhe më të ri!

Mes tyre, pas seksit të zjarrtë, në
vitin e dytë të njohjes, në katin e 11-të
futet një Dëshmitar i Jehovës, si një
alter ego e të dy personazheve - të
anës së mirë të tyre (engjëllore), të
kërkimeve të tyre të dashurisë reale
që me “konceptet moderne” po bëhet
“monotone” e po vdes. Po vdesin pra
dashuritë që zbërthen drama (çelësi
i parë: dashuria mes miqve, dashu-
ria ndaj pjesëtarëve të familjes,
dashuria romantike për gjininë e
kundërt dhe dashuria ndaj Zotit) dhe
respekti (si çelësi i dytë) për një lidhje
të suksesshme në çift, mes një burri
e një gruaje.

Ajo është e martuar dhe kjo mar-
tesë është si atu që Ai të kuptojë se
sa po sakrifikon Ajo për të. Ai këtë
martesë e përdor po ashtu si atu që
Ajo duhet të dijë se duhet të jetë i lirë
nga obligimet. Në anën tjetër, Ai ësh-
të alternativa e artë që ka Ajo. Por, çfarë
mund të ndodhë nëse Ajo shkurorë-
zohet dhe Ai martohet me të? Cila do

të jetë alternativa tjetër që do të
kërkojë Ajo? E diamantit? Ku përfun-
don nevoja për kënaqësi të momentit
te kjo shoqëri e konsumit me apetite
jonjerëzore?

Ai e Ajo, si shumica sot, luajnë,
shtiren dhe gënjejnë. Gjithçka është
iluzion. Sepse, në kërkim të kënaqë-
sisë dhe lirisë së tepruar, vjen veç
vetmia (Ajo mezi pret të rri e të flas
me Dëshmitarin e Jehovës, që mërzit
shumicën kur u troket në derë). Në
kërkimin e tillë vjen edhe robëria (në
lirinë e tij, Ai bëhet rob i burrit që ka
Ajo). S’ka më as besim, as shpresë
e as dashuri. Në ethet e arit e të dia-
mantit, askush nuk po fiton! Pra, s’ka
dashuri që kanë frymëzuar sh-
krimtarët e poetët, e edhe jetët e aty-
re që lexonin veprat e tyre! Sepse,
tradhtia e dashuria janë barazuar e

përzier keq.
Por, cila është e vërteta në këtë mes?
Ajo nuk ka burrë. E, Ai është një yll i

shuar që s’e ka më asnjë mik. Ai kishte
krijuar një fiksim ndaj bashkëshortit
joreal të saj. Kishte trilluar një jetë me
rreziqe dhe ky rrezik, me kërcënimet
tokësore dhe hyjnore - shkelja e dy ur-
dhrave biblik (“Nuk do të shkelësh be-
snikërinë bashkëshortore”; “Nuk do të
dëshirosh shtëpinë e të afërmit tënd;
nuk do të dëshirosh gruan e të afër-
mit tënd, as shërbëtorin e tij, as shër-
bëtoren e tij, as lopën e tij, as gomar-
in e tij, as asgjë tjetër që është e të
afërmit tënd”) - e shtynte të shkonte
më shumë tek Ajo.

Ky fiksion që ka Ai, bartet te Ajo.
Por, burrin s’e njeh më askush!
Sepse, askush s’e njeh më njëri
tjetrin. Pra, e vërteta nuk ekziston!

Drama e Çapalikut, “Një engjëll në
katin e 11-të”, është shkruar para 15
vitesh, por - në varësinë globale të
njerëzimit ndaj rrjeteve sociale e ndaj
komunikimeve virtuale - sot është më
aktuale se kurrë. Sot edhe seksi bëhet
në forma virtuale. Edhe gruaja e go-
mës porositet e edhe burri i plastikës!
Biografitë janë virtuale e gënjeshtra
është shndërruar në vlerë. Gjithçka
është një iluzion. Por, në fakt, në këtë
kaos askush nuk po fiton! Ajo mbeti
pa asnjë alternativë. Ai mbeti me një
traumë! Dëshmitari i Jehovës vdiq. Të
gjithë po shkojnë në drejtimet të
kundërta, në rrugën për askund. As
në tokë e as në qiell!

Rreth dramës “Një engjëll në katin e 11-të” të Stefan Çapalikut dhe kaosit të vlerave në
shoqëritë “moderne”...

Ai, Ajo dhe hiçi: Dashuria
në kohën e gënjeshtrës
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Ky cikël na e përshfaq shumë të ndjeshëm autorin dhe me kërkesa të larta estetike...

NGA VANGJUSH ZIKO

GRAMATIKA E JETËS
Kohët e foljeve
i di përmendësh,
e di përmendësh gramatikën
(me të kam ngrënë bukë).
Kohët e jetës m’u përzien,
si kohët e motit
dhe si mendimet.
U gdhiva nën një panjë pranë
polit
ku stinët i përzien veriu
tok me thinjët.
Foljet m’u përzien,
e djeshmja me të pardjeshmen
(si gramatikat),
Të tashmen përpiqem ta mësoj
dhe ta ngulit në mendje,
sa për të ardhmen,
s’e vras shumë.
e shkruar është
në një tjetër libër
që dot nuk e lexoj.

QUMËSHTI I
LULEGJARPRIT

Ec dhe bëj hije
mbi këtë tokë me emër
(për mua shemër).
Hijen ma shkelin këmbë
të huaja për mua,
zogjtë ma ndyjnë me glasat e
tyre,
panjat me kurorën e gjelbër
përpiqen të ma ngjyejnë
me ngjyrën e pranverës
(sikur të ishte vezë pashke
që lajmëron ngjalljen).
Hijen time të mbetur
mbi kalldrëmin e qytetit tim
si një mozaik antik i gërvishtur
ma shkelin këmbë
që nuk e njohin fare,
vetëm një lulegjarpri ma mëkon
me qumështin e saj të hidhur.

PESHA E VARGJEVE
Molla binte nën mollë
përpara se Njutoni
të zbulonte ligjin e rëndesës,
gjyshi s’ rëndonte fare në
mërgim,
guri i varrit në fshatin e tij
ia ktheu gravitetin e humbur,
era e shekullit më fryu
tej detesh,
peshën e rëndesës
ma korrigjoi poezia,
(mohoi përvojën e gjyshit
edhe Njutonit bashkë)
pesha e vargjeve

më mban më këmbë
në dhé tjetër
përballë tsunameve
si statujat e gjigantëve
në Ishullin e Pashkëve.

LARG
ec me hapin e mendimeve
të qeta
(aspak të lodhura)

shkel shtigjet
dhe lëndinat e kujtimeve

lagur
(jo nga lotët)

stërkalat e oqeanit
m’i spërkatin shuajt e këpucëve
kur buzë tij dal

hedh vështrimin larg
andej nga lind dielli,

(nuk jam profet
të ec mbi valët)

ec me këpucët
që s’lagen

të kujtimeve
që shkrijnë fjalët:
“larg” dhe “atdhe”
në të çuditshmin aliazh.

GJARPËR I SHPIRTIT
Nuk e di pse m’ u kujtua gjarpri,
gjarprin e kam urryer tërë jetën
megjithëse s’ më ka kafshuar
kurrë,
e kam ndjekur me gurë,
është fshehur në guvë
në gjoks të dheut.

Shpirti im
në trupin tim fshehur
shpesh më mbështjell të gjithin
si gjarpër i vërtetë,
më kafshon në zemër,

në tru,
ku të mundë,
mbyllem në guvë edhe unë,
bëhem gjarpër vetë,
gjarpër pa helm,
gjarpër i shtëpisë
në fund të themelisë.

Mos e vra gjarprin e shpirtit,
lere të qetë
se shëmben muret e vetvetes.

THYEJ PASQYRËN
Shpesh herë
urrej edhe veten time,

thyej pasqyrën
që mos shoh
thinjët,

nuk jam Hamlet,
as fron s’ më kanë grabitur,

jam princ
i jetës që nëpërkëmba,
(shpërfilla profecinë
e shkruar në pëllëmbë),

thyej pasqyrën
dhe e qep
me thinjët e mia.

FLUTUR MBI SUP
Një flutur m’u ul mbi sup
(isha në gjumë a zgjuar
s’mbaj mend),
mbi supin tim një flutur
si brengë e bukur,
nuk ishte flutur,
ishte ylber
lindur nga shiu dhe rrufetë,
nga gjoksegrisurat retë,
ylber e flutur bashkë,
nuk isha mal
mbi sup ta mbaj,
as shkëmb me myshk
jastëk i saj,
një ëndërr e bukur fluturylber
mbi supin tim fle.

IKONA E DASHURISË
Desha të ta thosha dashurinë
vetëm me një fjalë,
fjala m’ u bë farë.

E mbolla farën
dhe më mbiu një shegë,
skuqën dy zemra në një degë.

Desha ta derdhja dashurinë
në një varg,
m’ u bë vargu im lastar.

Mbolla lastarin dhe ishte prill,
në çdo degë
të këndoi ty një bilbil.

E mbolla dashurinë
në timen poezi,
m’ u bë ikonë
dhe shenjtorja ishe ti.

KËMBANA E
MBRËMJES

Harruam, vallë, të themi
mirëmëngjes,
harruam kodin e dashurisë
lënë diku në një mëngjes
me vesë të rinisë.

Harruam,vallë, të themi
natën e mirë
në një mbrëmje me hënë
gjysmë të ngrënë,
gjysmë mbuluar në errësirë.

Harruam, vallë,
apo këmbana e dashurisë
atje nën brinjë
lodhur nga kremtet,
harroi vetveten,
po bisedon me Perëndinë.

LUFTRAT E MIA
Bëra zbore
atdheun ta mbroja
por luftë s’bëra,
vrava armikun imagjinar

në një tabelë kompesatoje
(më në fund e kuptova),
të shpëtonte
prej vetes
atdheu rropatej.

Një jetë
ditë e natë bëra luftë
pleqërinë ta shtyj
mos më qasej e mira
(e kuptova më në fund),
për qasjen e saj
paskam bërë tërë luftrat e mia.

Pres të firmos paqen e shkruar
në pergamenin e lëkurës sime
paqen me veten,
me vendlindjen,
që e braktisa,
paqen me këtë tokë mikpritse,
me lumturinë që
si çekun fals e grisa.

KOMEDI HYJNORE
Nuk është komedia e Dantes,
as Virgjili nuk është
udhërrëfyesi im,
ashensori më zbret dhe më ngjit
ditë e natë.
Ky pallat është pallat
emigrantësh,
(parajsë dhe ferr bashkë),
i njoh gëzimet e tij flakë kashte
dhe dhimbjet që s’nxjerrin tym,
buzëqeshja-maskë vihet çdo
mëngjes,
hiqet, pas pune vihet prapë,
lodhja vetëm buzëqesh.
Purgatori është përjashta,
makina çdo ditë na çon atje,
lahemi me djersën e athët,
lëkurën argasim për krizë të
gjatë.
Korridoreve të heshtura
çdo derë ka numër metalik,
në syrin magjik përgjon
mos po vjen lumturia
dhe si ëndrrat,
pa ndjerë, na ik.

USHTARËT
PA HELMETË

Luftrat botërore i kujtojmë,
flamurët, lapidarët e mermertë,
të bronxtat monumente
mburrim,
lavdërojmë,
luftën tonë të përditshme
e harrojmë
ne ushtarët pa helmetë
të heshtur, kokëulur
mbi mundin e përditshëm të
përkulur,
aleat e armik kemi vetveten
e heshtjen tonë memece,
na ndjek nga pas hija jonë
(konja e urtë e besnike),
herë ironike,
herë e mërzitur
kronikën tonë duke shkaravitur
mbi një gjethe të ndryshkur
vjeshte.

...NGA NUMRI I SHKUAR
“Milosao” e këtij numri kishte një

esse të gjatë të Arian Lekës, përk-
thyer dhe botuar edhe në edicionin
special të suplementit kulturor “BE-
TON”, revistë e pavarur e gazetës
ditore të Beogradit “Danas” me titul-
lin Nestanak onog drugog sa mete-
orološke karte (Zhdukja e ‘Tjetrit’ nga
harta meteorologjike). Është një fakt/
fiction me qasje kritike ndaj modelit
kulturor që, në vend të mirëkuptimit
prodhoi urrejtje dhe që mban gjallë
frymën e armiqësimit mes fqinjëve
në Europën Juglindore. Përmes

teknikave patchëork, Arian Leka
ndërthuri përvojat personale me kuj-
timet kolektive, sloganet e propa-
gandës me hartat e vjetra alegorike
europiane të fillimshekullit XX, kron-
ikat e epokës së Skënderbeut me
eposet ballkanike, karikaturat
ideologjike të komunistëve ndaj Titos
me këngët sllave e shqiptare. Një
esse e ndjerë dhe e mirëpritur te
“Milosao”.

Prej kohësh Kristaq Nanushi na
kish sjellë një shkrim përkujtimor për
Gjergj Bubanin, një emër që në
letërsinë dhe publicistikën e peri-

udhës së Pavarësisë dhe të Luftës
II Botërore doli herë hapur, por edhe
që pati shumë probleme me
regjimin. Autori e vonoi shumë si re-
zultat i shumë gjërave, që duhet të
botojë në të njëjtën kohë.

Fatmir Minguli solli një esse të
gjatë përshkruese të librit të Moikom
Zeqos, “Letrat për Makabe Zaharinë”,
ku rrëfeu llojin e poezisë që Moikomi
e ka shpalosur në kolanën e dym-
bëdhjetë “Miscellaneave” dhe në
shumë libra të tjerë poetikë.

Anton Papleka, ndërkohë, na kish
sjellë një poete serbe por me përk-

thim nga frëngjishtja. Mendojmë
se ishte përkthim i mirë, por që
kuptohet se humb shumë nga
origjinali ngja gjuha e tretë.
Megjithatë të rëna në dorë poeti
cikli mori formën e duhur...

Vetë redaktori shtoi një shkrim
për një libër me portrete të per-
sonazheve që kanë kontrinbuar
për Kosovën dhe që personalisht
e vlerësoi shumë. Duhet thënë
se numri ishte relativisht i thjesh-
të dhe pa shumë pretendime, hiq
esenë e Arianit, që ishte punuar
realisht mirë.

Gramatika e jetës
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Me Mërkur in tek Peshqi t ,  thel loni  në
g j ë r a t  q ë  j u  p ë r s h t a t e n  d h e  j u  i n -
teresojnë më shumë, dhe do të r r isni
k o m p e t e n c a t  e  j u a j a  p r o f e s i o n a l e .
Mërkuri bashkëpunëtor do t’ ju ndihmojë
të zgjeroni  hor izont in dhe të pasuroni
l idhjet  me të t jerët .

DEMI

Marsi në shenjën tuaj ju dhuron energji
për t’ju përkushtuar angazhimeve të
përditshme. Ndërsa Urani ju mbështet me
ide gjeniale për të lëvizur gjithçka. Do
t’ia dilni të nisni një projekt që po e men-
doni prej shumë kohësh: rezultatet nuk
do të vonojnë.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Nuk është momenti për të marrë vendime
të nxituara: para se të lëvizni, mendohuni
mirë! Druajtja se mos dilni keq, për fat,
do t’ju shpëtojë! Ndikimi i Mërkurit do të
bëjë që të jeni jo të qetë, jo të saktë dhe
të shpërqendruar. Mundohuni të mos ndiko-
heni.

J u p i t e r i  j u  c a k t o n  p a k  e n e r g j i  d h e
bu r ime ,  pak  mundës i  konku r rence ,
pak  mi rëkupt im shoqëror  dhe vësh-
t i rësi  në përmbyl l jen e kontratave.  Me
Mars in  armiqësor ,  mund të  ken i  ten-
s ione në çësht je  fami l ja re ,  që nuk do
të jenë shumë të lehta për t ’u zgj idhur.

Të shpërblyer nga Venusi dhe Marsi dhe Urani
nga Dashi, krijimtaria juaj do të jetë më
shumë se kurrë e spikatur, qofshi apo jo
artist. Do të jeni të suksesshëm në punë.
Saturni vazhdon veprimtarinë e vet që ndikon
pozitivisht tek ju. Autoritetin dhe besuesh-
mërinë do të keni në ngritje.

P ë r  s h k a k  t ë  N e p t u n i t  j o  t ë  f a v o r -
shëm tek  Peshq i t ,  ngan jëhe rë  kush
ju  qënd ron  p ranë  mund  t ’ j u  duke t  se
ju  kundë rsh ton .  Kë rkon i  n jë  b i sedë
sqa ruese .  Ndë rsa  j en i  nën  nd i k im in
e  Neptun i t ,  mos  e  mer rn i  çdo  g jë  për
të  m i rëqenë .

Nëse jeni  beqarë,  Jupi ter i  mund t ’ ju
ndihmojë të zgjeroni njohjet dhe të l in-
d in h istor i  të re ja.  Nëse keni  n jë part -
ner,  ç l i roni  pasionin.  Me Uranin kun-
dra,  duhet  të bëni  kujdes në çësht je
dhe negociata që kanë të  bë jnë me
punën.

Neptun i  për  ju  luan  n jë  ro l  g j i thmonë
the lbësor  dhe  ju  dhuron  in tu i tën  dhe
a f t ë s i n ë  p ë r  t ’ u  m a r r ë  v e s h  m e  t ë
g j i thë ,  edhe  me hesh t je .  Mos  mer rn i
përs ipër  shumë angazh ime që  e  d in i
se  nuk  ken i  mundës i  t ’ i  menaxhon i .
Mëson i  të  thon i  jo .

Me pozicionimin e Saturnit nuk duhet të
ngadalësoni ritmin për të realizuar një pro-
jekt me sukses. Ndoshta do t’ju duhet një
kohë e gjatë, por ç’rëndësi ka? Jeni në çift.
Saturni do t’ju ndihmojë të stabilizoheni dhe
të ndërmerrni rrugën e qëndrueshmërisë.

Pozicioni negativ i Uranit mund t’ju shtyjë të
merrni vendime të papritura dhe të bëni ndry-
shime të rastit. Pa u shqetësuar, jepini zgjidhje të
prerë situatave të ndryshme. Nisur nga pozicioni
i Marsin, bëni kujdes ndaj ndonjë shqetësimi të
shkaktuar nga vrulli i tepërt.

Jupiteri ju sjell fatin në anën e juaj, dhe mbi
të gjitha, do të bëjë që punët të mos ju
marrin shumë kohë nga kënaqësia. Në punë
parashikohen bashkëpunime të reja, pro-
jekte të reja dhe perspektiva të reja më
fitimprurëse.

Nën ndikimin e Hënës që zihet me Sat-
urnin, do të keni keqkuptime të mund-
shme në fami l je,  e për r r jedhojë n jë
ndjenjë fajësie për çdo gjë pa arsye.
Kl ima e f tohtë ju bën të mbyl leni  në
shtëpi,  por angazhime të ndryshme ju
shtrëngojnë të jeni në lëvizje.

Peizazhi historik, një çadër për
Tyrben e Kapllan Pashës e një

kapotë për Kullën e Sahatit

Opinioni i   Ditës

Nga Fatmira Nikolli

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

... në tërësi, përbëjnë një pan-
oramë të ruajtur në kujtesë, në
kartolina a në grafika, si identi-
fikuese për zonën ku ndodhen, a
simbol i saj (formësuar nga aktiv-
iteti njerëzor).

Nëse flasim për qytete që e kanë
ruajtur peizazhin e tyre, përmen-
dim me plus minuse Gjirokastrën
e Beratin,  Gjuhadolin e Shkodrës
a Pazarin e Korçës.

Mandej, nëse flasim për qytete
që e kanë zhbërë atë peizazh, më
saktë ua kanë zhbërë, e para në
radhë është Kruja, Durrësi, dhe
para të parave, a primus inter
pares, është Tirana.

Po rrimë në kryeqytet, për të
dalë te ravijëzimet që ende ruhen,
por duket se jo për shumë gjatë, të
paktën siç i njohim ne. Një vendim
i vitit të kaluar, ka ndryshuar
hartën e zonës historike të Ti-
ranës.

Çka do të thotë se për arsye
ende jopublike, ndryshimi i kufijve
të zonës së mbrojtur historike, i
ka hapur rrugë rrjedhimisht,
humbjes së këtij peizazhi historik.
Ndërkaq, e mban mend njeri Kine-
manë “17 Nëntori” a ish- “Nacio-
nali”? Unë e kam parë vetëm në
foto, nuk është më, nuk mbërrita
ta shihja.

Po kinema “Republikën”? As
atë nuk e kam parë në këmbë,
vetëm në foto. Mbaj mend sta-
diumin “Qemal Stafa” që nuk do
të jetë më stadiumi, e për këtë de-
bati i gjatë për fasadën e jo vetëm,
ka përfshirë deri edhe batuta të
pavend që kryeministri u bëri
miqve të vet që e kundërshtuan
fuqimisht.

As mbledhja ‘para kamerave’ e
Institutit të Monumenteve të Kul-
turës atëkohë, nuk ndryshoi gjë-
si mjeshtra paragrafësh zyrtarët
e ministrisë, e interpretuan ligjin
në funksion të vendimit të qever-
isë, për një stadium me kulla.

Kjo, ishte zhbërje e peizazhit
historik. Në këtë vazhdë, radhis
edhe ndërhyrjet që po bëhen në
kalanë e Tiranës, për çka mjesh-
trit e paragrafëve kanë padyshim
argumentet e tyre, por, ajo që mund
të cilësohet “ligjërisht korrekt”
nuk është domosdoshmërisht
moralisht korrekt, e, në fakt, as
ligjërisht.

Duke risjellë në kujtesë zhbër-
jet e peizazhit historik e kujtesës
historike në rrugën e Durrësit,
Kavajës, bulevardin “Zogu I”, a
lagjet e vjetra tiranase, gjithë ç’na
mbetet është qendra, e cila, nuk e
ka më një kujtesë. Ajo zhbëhet e
bëhet sa herë në bashki ndryshon

kryetari. Qendra, tanimë është si
fustanet e prezantueseve që bëhet
sipas formës e stilit të atij që i vesh.

Kujtojmë këtu që Tyrbja e Ka-
pllan Pashës tanimë ka ‘çadër’,
është si të thuash, e ruajtur nën
krahët e ngrohtë të një rrokaqiel-
li. Na ka mbetur ende, Kulla e Sa-
hatit të Tiranës. Me gjithë patin-
imet, për të cilat nuk  ka fajtorë,
as përgjegjësi, ajo qëndron ende në
këmbë.

Por, këtë muaj Këshilli Ko-
mbëtar i Terrorit ka vendosur për
ndërtime të reja, për rrokaqiej të
rinj, që do mbajnë ngrohtë edhe
Kullën e Sahatit. Do na duhet të
bëjmë kartolina të reja, grafika të
reja, fotografi të reja, që të ecim me
hapin e kohës, do na duhet një
kujtesë e re. Sepse nëse Tyrbja ka
çadër, edhe Kulla e do një kapotë
krahëve që t’i presë erën.
Ka shumë mënyra për ta zhbërë
një kujtesë, ajo më në modë, është
zhbërja e lustruar, ose në emër të
investimeve moderne, për një Ti-
ranë si Vjena (!)  Çështja e Teatrit
Kombëtar (godina, aktorët e
protesta) nxori në pah se zona për-

reth tij mund të pësojë ndryshime.
Kulla të reja na presin shokë!

Kulla, që si për ironi, bartin
edhe izolimin (e vlerave) e koncep-
tit të kullës në veri, e nga ana
tjetër, naltimin përballë Kullës e
Sahatit.  Ka shumë mënyra për ta
zhbërë një kujtesë, ti ruan ndër-
timet e vjetra, por zë hapësirat
boshe.

Dhe një njeri krejt demode, që
nuk e kupton nevojën për zhvillim
si autorja e këtyre radhëve, meri-
ton me gjasë, një vazhdë leksionesh
mbi kujdesin qeveritar ndaj
kryeqytetit, vëmendjen e shtuar
ndaj trashëgimisë, trashëgiminë si
motor zhvillimi, arkitekturën
bashkëkohore, e të tjera si këto.

Në një intervistë të fundit që
autorja e mësipërme i ka marrë
ministres së Kulturës, Mirela
Kumbaro mbi projektligjin e
trashëgimisë, anëtarja e qeverisë,
është ndalur gjatë dhe ka folur me
krenari, pikërisht për peizazhin
historik (!).

“Fusim për të parën herë edhe
konceptin e peizazhit kulturor, një
kapitull i dedikuar për një aspekt

mjaft të rëndësishëm. Ne i lidhim
trashëgiminë kulturore me peiza-
zhin”,-pat thënë Kumbaro.

E pyetur nëse me ligjin e ri, i
jepet fund tanimë shpërfytyrimit
të qyteteve përmes ruajtjes së pei-
zazhit historik, ministrja pat
thënë “se kemi filluar ta zbatojmë
de facto, sepse kemi ratifikuar një
konventë një vit më parë”.

Tani, na mbetet vetëm të biem
dakord se çfarë është konkretisht
peizazhi historik dhe cilat janë
këto peizazhe që duhet të ruajmë.

Le të shohim, nëse deri me mi-
ratimin e ligjit, do të ketë mbetur
ndonjë peizazh historik për t’u
ruajtur, po të doni qoftë sa për të
provuar nëse do jemi të aftë për ta
zbatuar atë ligj, pa pasur nevojë
për xhonglime nenesh sipas inter-
esave të çastit.

Le të shpresojmë që, deri
atëherë, të kemi ende zona të
mbrojtura e peizazhe historike që
nënkuptojmë të mos jenë nxjerrë
nga zonat e mbrojtura historike.
Na mjafton një çadër e një kapotë.
Jemi veshur mjaftueshëm për bal-
lo me maska!
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Kosova 10 vjet e pavarur:
Jo shumë për të festuar

Dje në “Deutsche Welle”

Nga Vilma Filaj-Ballvora

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

... të ri të Evropës. Me këtë ai ka
shprehur thelbin e problemit: As-
gjë nuk funksionon si duhet në
Kosovë. Kosovarët kanë shkruar
histori kur 10 vite më parë pas kon-
flikteve disa dhjetëra vje•are
shpallën me një proces paqësor
pavarësinë e vendit të tyre të ndih-
muar edhe nga shumë organizata
ndërkombëtare. Euforia e atëher-
shme ishte e papërshkrueshme dhe
dëshira e madhe për të ndërtuar
shtetin e tyre që e kishin ëndërru-
ar prej një kohe të gjatë.

Por bilanci dhjetë vite më vonë
është deziluzionues, ekonomia ka
mbetur në vend numëro, papunë-
sia është e lartë, mbizotëron
varfëria, korrupsioni dhe nepo-
tizmi në ekonomi, rinia nuk ka
asnjë perspektivë. Pasojat fatale
janë që në vitet e fundit ka pasur
largime masive njerëzish nga ven-
di në drejtim të Perëndimit.
ENDE JO NENDE JO NENDE JO NENDE JO NENDE JO NJË “JË “JË “JË “JË “VEND IVEND IVEND IVEND IVEND I
PROSPERUAR”PROSPERUAR”PROSPERUAR”PROSPERUAR”PROSPERUAR”

Ku është problemi? Pse nuk ësh-
të bërë një “vend i prosperuar” Ko-
sova pavarësisht se atje është in-
vestuar aq shumë para duke përf-
shirë një angazhim të madh
ndërkombëtar? Për këtë ka shumë
arsye: Nga njëra anë, faktori
ndërkombëtar, Kosova edhe pse ve-
pron zyrtarisht si një shtet i pa-
varur, vendi nuk është njohur nga
shumë vende anëtare të OKB-së
dhe është akoma nën kontrollin
ndërkombëtar. Misioni i OKB-së,
UNMIK është akoma instanca ven-
dimtare në administrimin e vendit.
Ushtarët e KFOR-it nën komandon
e NATO-s duhet të kujdesen për sig-
urinë në vend. EULEX-i, misioni i
BE-së për shtetin ligjor kujdeset
për ndërtimin e shtetit ligjor. Qëlli-
mi i këtyre misioneve është të
mbështesin ndërtimin e shtetit në
Kosovë. Megjithatë jo rrallë struk-

turat ndërkombëtare dhe ato ven-
dase pengojnë njëra-tjetrën. Përve•
kësaj raste të korrupsioneve ma-
sive të ndihmësve nga jashtë e kanë
dëmtuar rëndë imazhin e tyre. Një
vend nuk mund të jetë njëkohë-
sisht i pavarur dhe të drejtohet si
një protektorat. 
DIALOG DHE PËRÇARJEDIALOG DHE PËRÇARJEDIALOG DHE PËRÇARJEDIALOG DHE PËRÇARJEDIALOG DHE PËRÇARJE

Nga ana tjetër, Serbia, Beogra-

di akoma nuk e njeh pavarësinë e
Kosovës. Prej shumë vitesh ndërm-
jetëson BE-ja dialogun mes Prish-
tinës dhe Beogradit për të normal-
izuar marrëdhëniet. Por bisedimet
dështojnë në mënyrë të përsëritur
në kërkesat maksimaliste të të dyja
palëve. Ndërkaq BE-ja e ka vendo-
sur si kusht për hyrjen në BE të
Serbisë dhe Kosovës një mar-

rëveshje zyrtare. Megjithatë
bisedimet nuk avancojnë.

Dhe kosovarët vetë: Zhvillimi i
vendit karakterizohet nga kriza të
brendshme që e paralizojnë atë.
Shumë vendime të rëndësishme nuk
arrijnë të kalohen në parlament.
Kështu për shembull ligji për
Gjykatën Speciale ndërkombëtare
që do të zbardhë krimet e luftës së

shqiptarëve ndaj serbëve, nuk pra-
nohet nga disa parlamentarë. Por
këto procese janë të domosdoshme
për proceset e pajtimit në vend. Po
ashtu ka mbetur ende pezull aprovi-
mi i ligjit për marëveshjen tashmë
të përfunduar për kufirin me Malin
e Zi, pengesa kjo për liberalizimin e
vizave.

Që nga mbarimi i luftës në vitin
1999 politika dominohet nga ish-ko-
mandantë të UÇK-së: presidenti ak-
tual Hashim Tha•i, dhe Ramush
Haradinaj, i cili në Shtator 2017 u
zgjodh për herë të dytë kryeministër.
Por dueti Thaçi-Haradinaj me sjell-
jen e tyre herë me dashuri e herë me
urrejtje për njëri tjetrin e ka demtu-
ar politikën. Rivalitetet dhe ambici-
et politike të të dyve janë shumë të
mëdha. Pas luftës ata u brohoritën
si heronj. Edhe sot ata gëzojnë
mbështetje në popull. Por njëkohë-
sisht zërat kritikë ndaj të dyve po
shtohen gjithnjë e më shumë.
DUHEN NDËRMARRËDUHEN NDËRMARRËDUHEN NDËRMARRËDUHEN NDËRMARRËDUHEN NDËRMARRË
REFORMAREFORMAREFORMAREFORMAREFORMA

Koha nuk pret: stanjacioni si një
situatë afatgjatë e dëmton Kosovën
dhe të gjithë rajonin. Dhe nga kjo
Evropa mund të ketë akoma më
shumë probleme. Europa është “des-
tinacioni i Kosovës” përbetohen
Thaçi, Haradinaj e të tjerë. Por të
bëhesh pjesë e Evropës do të thotë
që fillimisht të përmbushen me suk-
ses detyrat e përcaktuara të
brendshme.

Qëllimi për të qënë pjesë e
Evropës do të mbetet veçse një
ëndërr në qoftë se nuk do të ketë një
reformë politike dhe ekonomike në
Kosovë. Impulsi për këtë duhet të
vijë si nga brenda ashtu edhe nga
jashtë. Për këtë nevojiten nga njëra
anë koncepte që ofrojnë zgjidhje dhe
nga ana tjetër një elite drejtuese ak-
tive. Kosovarët vetë nuk mund t´i
largohen përgjegjësisë. Por edhe
Serbet duhet të bashkëpunojnë dhe
të lënë resentimentet e vjetra. Nga
Evropa pritet: ajo duhet t´i vendosë
kushte kushte të qarta Prishtinës
dhe Beogradit, por njëkohësisht të
japë më shumë stimuj.
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Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Eshtë baba.
5. Të fundit në studim.
7. Gustave, piktori që ilustroi Komedinë
Hyjnore.
11. Lidhin brigje.
12. Mban në kokë një tiara.
14. Janë poezi.
16. Qetësonte detin.
17. Koloneli i shkurtër.
18. Inicialet e Mallè regjisor.
19. Mbeten në fund.
20. Qethi Sansonin.
22. Satelit i Jupiterit.
23. Në mes të Tommy dhe Jones aktor.
25. Thirrej El Pibe de oro.
27. Eshtë shkaktari i sherrit.
29. Një vegël edhe Stradivari.
30. Fillojnë një periudhë.
31. Bukuroshja e Eunoes.
32. Kështu thirrej Felix Tournachon.

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

- “Ne jemi ajo ç’ka bëjmë vazhdimisht.
Përsosmëria nuk është një akt, por një
zakon”.   Aristoteli

- Të jesh me karakter do të thotë, të jesh i
drejtë edhe kur s'të sheh njeri.

- Ka diferencë të madhe midis pëlqimit dhe
dashurisë... Nëse të pëlqen një lule e këput
menjëherë, ndërsa kur e do e 'uj i t '  dhe
përkujdesesh për të gjithmonë... Populli

- Fëmijet gjejnë gjithçkanë në asgjë, kurse të rri-
turit asgjenë në gjithçka! (Giacomo Leopardi)

- Të gjithë ankohemi për kujtesë të
pamjaftueshme, por asnjë deri më
sot nuk është ankuar për mungesë
arsyetimit të shëndoshë.

(Laforushko)
- Njeriu me të vërtetë i fortë, i pohon

dobësitë e veta. (Balzak)
- Vështirësitë kultivojnë te njeriu

aftësi të domosdoshme për
kapërcimin e tyre. (Filips)

- Ka njerëz, të cilët nuk lajthisin
kurrë sepse mendja e tyre nuk
prodhon asnjëherë mendime të
arsyeshme.  {Gete}

HORIZONTAL

1. I famshëm ai i Delfit.
8. Ai elektoral që duhet kapërcyer.
13. Një raketë... atdhetare.
14. Val aktor.
15. Kazan regjisor.
16. Pak formalitet.
17. Eshtëa Au në tabelë.
18. Të fundit në surf.
19. I mbjell... katastrofa.
24. Fillojnë masat.
25. I bëjnë të luajturit.
26. Mbyllin një krah.
27. Janë trupa qiellorë.
28. Preferojnë yjet e hënën.
29. Vanessa violiniste.
31. Beton pa kufij.
32. Ente Operative Tiranë.
33. Winslet aktore.
34. Një stacion... anijesh.

36. Atëherë kur dalin yjet.
39. Një djalë vajze.
40. Këndohet në opera.
41. Pak elementare.
42. Një pjesë e origjinës.
44. Eshtë bota jashtë ëndrrës.
46. Eshtë shuma e përgjitshme.
48. Totale pa zë.
49. Merret me të bukurën.

VERTIKAL
1. Eshtë melodramë.
2. Një Schumacher... jo kampion.
3. Ai i shenjtë është Papa.
4. Lidhet në... fyt.
5. Arturo i Brecht.
6. Fillojnë lojën.
7. Luhet në ekstreme.
8. Kishin flamurtë zi.

9. Role pa zë.
10. Pak amatoriale.
11. Eshtë shkronjë.
12. Personazh i Dickens.
14. Ishin bashkitë dikur.
16. Eshtë edukimi në palestër.
20. Papas aktore.
21. Qytet italian.
22. Një pëlhurë sintetikë.
23. I bëjnë testet me një set.
25. Një momument... për kujtim.
27. Mund të jenë me katër kohë.
28. Një ushtarak me... numër.
29. Kryeqyteti i Filipineve.
30. Ai i shenjtë është papa.
35. Një pjesë e talenteve.
37. Numri i oktetit.
38. Eshtë sport me stil të lirë.
43. Gjysmë rakete.
45. Ekstreme në esktreme.
47. Fundi i turandot

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

35. Del Piero për tifozët.
36. Fundi i një samurai.
37. Vjen vonë pas të vjelave.
38. Fillojnë tatëpjetën.
40. Eshë gjaku i mbretit.
42. Pak diktaturë.
43. Janë rivalet në dashuri.
47. Janë filmat me drita të kuqe.
50. Thuret me makinacione.
51. Një Baba përrallor.

VERTIKAL
1. Eshtë galeri në hekurudhë.
2. Një mund të jetë cirku.
3. Pishtarë pa pishë.
4. Matet pa kufij.
5. Mbyllin një princip.
6. Mund të jenë spaghetti të tilla.
7. Këndonte Ciao amore ciao.
8. Prodi që u pasua nga Berlusconi.
9. McBain shkrimtar.

10. Eshtë shtypja në barometër.
13. Ishte kombësia e Chopin.
15. Fara këngëtare.
20. Vrau Goliathin.
21. Një i mbijetuar nga Sodoma.
24. Janë nofka.
25. Eshtë frut i sherit.
26. Në krye të arnatës.
28. Teket e një rrote.
29. Kilmer aktor.
30. Përhapet me frikë.
31. Parashtesë zmadhuese.
32. Në krye të komandës.
33. Afrohen nga kreu.
34. Ishte futbollisti i famshëm për një gjethe të
thatë.
37. Ndiqet me ilaçe.
39. Agjenci Martesore Rumune.
41. Kastile janë në fund.
44. Hapen në kufij.
45. Fund janari.
46. Iniciale e Gide.
48. Të parat në olimpiadë.
49. Në krye të titullarëve

ZBAVITJE

A M O K A K F E S T A T

F A R U K S H Q Y T A R I

T L V A I E A N M

A V E N D O S M E R I A

M E R C E N A R E T R G

P A R T E N O P E A F E J

K O B A L T E K L A N A

R A A I T U N E L E T

M E L R T T L O J A E

A T E L I E R L L A N O S

R I T I L I D G R I

S P O R T I S T E P A R A

K U P A D A S M A T

R E R T K S I R T A K I

P E R I U D H A T K I M

D I M E N S I O N E T L

S I N T A K S A O I L

T E T O R T L T R A

Z A R A R E A S I R E T

A R A E T I K E T A T

N D U S T K O R R J A T O

A L A T R A V I A T A R

T A L B O T I A A R A T

I D E A K Y Ç A S T U F A

T R A P A E F I K A S

H E R O I Z M I A P A K O

E K T P A P A T L

S P E R A N D O R I A

T E R E N C E H I L L

D E T E K T I V I E K S

A N E K U A N M A T I A

M O R R I P I N M Z

A R R I E A H A I E

R E A L S E L L E R S

E C A R A M A N E T I

T R A K T I T A A Z I L
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1 H 6 A 4 R 11K 16 3 8 9 11

6 3 9 3 9 8 2 4 7 6

4 2 5 5 13 6 4 4 2 8

6 12 6 16 7 4 9 8 9 6

3 7 1 7 8 6 10 2 8 6 10

7 1 6 3 6 12 7 4 6 6

13 7 4 6 6 6 12 7 10

6 4 3 9 10 7 4 13 14

10 6 4 6 12 5 6 4 10

11 6 12 10 6 10 6 10 4 6

6 9 6 14 6 3 6 4

3 9 11 3 4 6 16 3 7
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