Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA
Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116 E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com

Viti XXIV - Nr. 7465 E diel 11 Mars 2018

Dje

në

“Deutsche Welle”

P

residenti i Maqedonisë, Gjorgje
Ivanov, refuzoi ta dekretojë ligjin
duke e vlerësuar këtë ligj në kundërshtim me Kushtetutën e vendit. Pas
këtij ...
Vijon në faqen 21

Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)

Opinioni

Nga FATOS MUSLIU

Kush e bllokon ligjin e gjuhës
shqipe në Maqedoni?

i

Ditës

Nga AQIF GJOKUTAJ

I

mbërthyer nga ethet e Champions
dhe duke bërë tifo për Juven, më bie
zilja e celularit. Telefononte kolegu
im, mjeku i njohur Renato Osmanaj.
“Profesor, - më thotë ... Vijon në faqen 22

Shkatërrimi
i memories

10 DITE AFAT PER NDRYSHIMIN E PRONESISE, NDRYSHE 40 MIJE LEKE GJOBE

ZIVE

EKSKLU

Apeli për Departamentin e Gjeografisë

Myslim Pashaj,
letër të hapur për
kolegët: Të mblidhemi
për “Paktin Detar 2”

RREGULLAT E REJA PER
SHITBLERJEN E MAKINAVE
Drejtoria e Transportit Rrugor publikon listën e dokumenteve për
ndryshimin e pronësisë dhe udhëzimin si bëhet çregjistrimi i mjeteve
OPERACIONI

Dokumentet false
për vendet e BE,
8 të arrestuar
dhe 2 në kërkim
Në faqen 8

MAXHORANCA

Rama bie dakord
me Braçen: Lobimi i
PD me rusët është
më keq se sa duket

Koloneli rrëfen prapaskenat e marrëveshjes në
vitin 2009 dhe debatin e panjohur Kule-Qiriazi
Nga MYSLIM PASHAJ

Kjo letër e ka një kryefjalë gjeograﬁke dhe ndaj e tillë
vendoset tek kreu, se lidhet me dijenitë për dheun tënd,
Dheshkronjën siç e thosh Samiu ynë i madh. Ju drejtohem
jo thjesht për t’ju përcjellë respekt, por edhe si një cytje ...

“Kreshnikut i rashë me çekiç në kokë, jam penduar”

Të përndjekurit,
dokumentet
për 2 mijë
trashëgimtarë

Rrëfimi i Albert Zekajt: Kisha pirë 2 dopio. Pas tri ditësh e copëtova

ZGJEDHJET E 2017-ës

Në faqen 9

(Në foto) Makina (foto ilustruese)
Në faqen 7

Ngjarja “horror” në vitin 2017 në Fier, gjykata lë në burg vrasësin 32-vjeçar

“MILOSAO”

4 FAQE

Në faqen 4

EMRAT E RINJ

LE

SPECIA

Akademiku shqiptar
reshnikun e vrava me
çekiç në kokë. Trupin
K
ia
copëtova
pas tri ditësh
në Francë, zbardhet dhe copat i futa
në valixhe.
penduar për krimin që
propozimi në Harvard Jam
kam bërë dhe u kërkoj falje
familjarëve. Ligji le të vepages
projë!”. Kështu ka deklarupër antropologjinë
ar dje në sallën e gjyqit
Suplement

32-vjeçari Albert Zekaj nga

fshati Kalldrum i Malësisë
së Madhe, i cili më 22 qershor të vitit 2017 vrau në
mënyrë makabre shokun
e tij 36-vjeçar dhe më pas
e groposi në fshatin Daullas të Fierit. Pas dëgjimit
të palëve në seancë, trupi
gjykues i kryesuar ...
Në faqen 5

Në faqet 10-12

Raporti i PD-së:
Kritikët e Bashës
sabotuan fushatën,
prandaj humbëm

Në faqen 2
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HUMBJA E ZGJEDHJEVE
ANALIZA
Analiza, raporti i 53 degëve: Si ndikoi pakti i 18 majit dhe qëndrimi i gjatë në çadër
Valentina Madani

B

aza e PD-së i është
ankuar kreut Lulzim
Basha se kritikët e tij
kanë sabotuar indirekt fushatën elektorale të 25 qershorit të vitit të kaluar, gjë
që sipas saj, thelloi humbjen
në zonat ku ata ishin më
parë të zgjedhur të PD-së.
Aktivistët e PD-së kanë përmendur emra konkretë
përmes raporteve konfidenciale të hartuara pas mbylljes së procesit të analizës në
mbarë vendin. Në Partinë
Demokratike qëndrojnë të
depozituara raportet e 53
degëve, që përmbledhin një
analizë të hollësishme të
shkaqeve që çuan në humbjen e thellë të zgjedhje të 25
qershorit. Krahas raportit të
analizës, ka edhe një raport
konfidencial për çdo degë të
hartuar nga të deleguarit e
kryetarit Lulzim Basha, në
çdo qark. Analiza konstaton se pothuajse në 90 për
qind të degëve në zonat rurale, rezultati i dobët është
ndikuar nga blerja e votës
me para të pista, apo përdorimi i administratës, si për
shembull presioni për ndërprerjen e ndihmës ekonomike dhe mënyra të tjera.
Por, më afër zonave urbane
rezultati i dobët i Partisë
Demokratike është ndikuar
nga faktorë të tjerë përfshirë ato të brendshmit.
Pikërisht në këtë pikë janë
përmendur emra konkretë
të njerëzve që punuan
kundër fitores së PD-së në
zgjedhje, duke cituar konkretisht emrat e kundërshtarëve të Bashës në parti.
Burime për "GSH" konfirmojnë se bëhet fjalë kryesisht për zonat e qarkut të
Shkodrës, të Vlorës, të Korçës, Durrësit, Elbasanit,
Gjirokastrës, Dibrës etj. Lista e kandidatëve të 25 qershorit që mban firmën ekskluzive të Lulzim Bashës, rezulton të ketë sjellë një problem të madh, duke shkaktuar jo vetëm pakënaqësi tek
votuesit, por edhe thellimin
e problemeve në organizmin
dhe funksionimin e strukturave. Me një rol jo të vogël
në rezultat, analiza nxjerr
edhe në marrëveshjen e 18
majit mes Bashës dhe
Ramës, që solli mbylljen e
çadrës së protestës dhe futjen e PD-së në zgjedhje.
Koha e gjatë prej tre muajsh
në çadër vonoi fillimin e fushatës së PD-së, ku baza e PDsë e pati të vështirë të përgatitej në kohë për 25 qershorin. Ky fakt u përmend edhe
nga vetë kreu Basha gjatë
mbledhjes së fundit të kryesisë së PD-së mbrëmjen e së
enjtes, teksa u diskutua
edhe analiza e humbjes së
zgjedhjeve të 25 qershorit.

Raporti konfidencial, degët e PD:
Kritikët e Bashës sabotuan fushatën
Humbja e thellë, prej blerjes së votës dhe listave
RAPORTI KONFIDENCIAL, ARSYET E
HUMBJES SË ZGJEDHJEVE

Kreu i opozitës, Lulzim Basha me Astrit Ptozin

SYNIMI
Sekretari i përgjithshëm i PS, Taulant Balla, duke folur
për zgjedhjet e reja lokale gjatë takimeve në Vlorë,
Himarë dhe Selenicë tha: "Zgjedhjet janë vetëm 14
muaj larg dhe për ne ky vit është viti i një organizimi
elektoral në funksion të fitores së zgjedhjeve të
ardhshme lokale, ku në qarkun e Vlorës nga katër
bashki që kemi sot, duhet t'i fitojmë të shtata".

 Analiza e 53 degëve konstaton se pothuajse në 90 për
qind të degëve në zonat rurale, rezultati i dobët është ndikuar
nga blerja e votës me para të pista apo përdorimi i
administratës si për shembull presioni për ndërprerjen e
ndihmës ekonomike dhe mënyra të tjera.
Më afër zonave urbane rezultati i dobët i Partisë Demokratike
është ndikuar nga faktorë të tjerë, përfshirë ato të brendshmit.
 Disa nga ish-deputetët në zonat e tyre të mëparshme ku
ishin zgjedhur deputetë sabotuan indirekt fushatën elektorale,
duke u thënë demokratëve që mos të votojnë. Kjo u vu re
kryesisht në qarkun e Shkodrës dhe të Vlorës, por edhe në
qarqet e tjera të vendit.
 Lista e kandidatëve të 25 qershorit që mban firmën e
Lulzim Bashës rezulton të ketë sjellë një problem të madh, duke
shkaktuar jo vetëm pakënaqësi tek votuesit, por edhe thellimin
e problemeve në organizmin dhe funksionimin e strukturave.
Me një rol jo të vogël në rezultat, analiza nxjerr edhe
marrëveshjen e 18 majit mes Bashës dhe Ramës, që solli
mbylljen e çadrës së protestës dhe futjen e Partisë
Demokratike në zgjedhje.
Qëndrimi i gjatë në çadër i gjeti strukturat e partisë të
papërgatitura për të hyrë në zgjedhje, ndaj vonesat ndikuan në
rezultatin e dobët të 25 qershorit.

Ringritja, PD mirëpritet çdo propozim për statutin

S

ekretari organizativ i
Partisë Demokratike,
Eno Bozdo, foli dje për
qëllimin që ka grupi i punës,
që kryesia e PD mandatoi që
të vendosë kontakt dhe të
mirëpresë çdo propozim për
ndryshimin e statutit të PDsë si pika e nisjes për bashkimin e kësaj force politike.
"Ky grup që është ngritur
në nivelin më të lartë politik do të ketë një kohë plus
rreth 2 javë për të pritur të
gjitha propozimet e tjera, që
mund të vijnë nga të gjitha
anët, nga të gjithë ata që
janë të interesuar edhe nga
individë për të dhënë një
kontribut për ta bërë statutin, për të bërë rregulla bazë
më të hapura, më demokratike, më përfaqësuese", theksoi z.Bozdo për "Ora Neës".
"Përcaktimi i rregullave është mënyra më e mirë për të
nisur bashkimin e partisë"
tha Bozdo, edhe pse është i
qarte se vetëm kjo nuk mjaf-

ton. "Një dokument i shkruar
në letër ndoshta nuk është i
mjaftueshëm, por është i domosdoshëm për të hedhur
hapin e parë. Hapi i dytë do të
jetë vullneti. Sa vullnet kanë
palët për të kontribuar të
gjithë", u shpreh sekretari or-

ganizativ i PD-së. Por Bozdo,
ashtu sikurse Basha, mendon që bashkimi i partisë
kurrsesi nuk mund të jetë
çështje negociatash personale i kryetarit. "Nuk mund të
diskutosh në mënyrë personale mbi statutin, në mënyrë

personale diskutohen pozicionet dhe ky nuk është një
proces që është orientuar
drejt kapjes së pozicioneve
në tavolinë, të paktën asnjë nga palët nuk e ka
kërkuar këtë gjë", u shpreh
ai. Sekretari organizativ i
PD iu përgjigj edhe Arben
Imamit, i cili akuzoi në
kryesi se analiza për humbjen e zgjedhjeve ka qenë e
njëanshme. "Ky është një
proces që është bërë me seriozitetin më të madh", u
shpreh z.Bozdo. PD synon
që të gjithë procesin e ristrukturimit të saj në bazë
dhe në degë ta përmbyllë
deri në fund të qershorit, për
t'u bërë gati për zgjedhjet
vendore të vitit 2019.

Kryesia e PD-së vendosi në
mbledhjen e 8 marsit që të
thërrasë me 28 dhe 29 prill
mbajtjen e Kuvendit Kombëtar për të shqyrtuar
ndryshimet statutore. Gjithashtu, u vendos unanimisht

se brenda datës 22 mars, një
grup i posaçëm pune të
mbledhë të gjitha propozimet për ndryshimet statuore dhe më pas të mblidhet
edhe Këshilli Kombëtar.
Gjatë mbledhjes me dyer të

mbyllura, kreu Lulzim Basha njoftoi ngritjen e një
grupi pune për propozimet
për ndryshimin e statutit,
që do të paraqiteshin në Kuvendin Kombëtar të Partisë
Demokratike. Por, grupi

anti-Basha në PD kërkon
mbledhjen e Këshillit Kombëtar të PD për të bërë
edhe njëherë analizën e
humbjes së 25 qershorit, si
dhe diskutimin e propozimit për ndryshime statutore.

Ndryshimet, Bozdo: Rregullat bazë,
më të hapura e më përfaqësuese
DOKUMENTI
"Një dokument i shkruar në
letër ndoshta nuk është i
mjaftueshëm, por është i
domosdoshëm për të
hedhur hapin e parë. Hapi i
dytë do të jetë vullneti. Sa
vullnet kanë palët për të
kontribuar të gjithë", u
shpreh z.Bozdo.

Çadra e PD-së

IMAMI

“Krijimi i
një partie
të re, jo
zgjidhje”

I

sh-deputeti demokrat,
Arben Imami, i ftuar dje
në emisionin "Kjo javë" në
"News 24" foli për zhvillimet
brenda opozitës, por edhe
për ato jashtë saj. Imami
deklaroi se është kundër
krijimit të një partie të re,
por nuk i kurseu kritikat
dhe madje, etike-timin "i
paaftë" për kreun e PD-së,
Lulzim Basha. Ai tha se ka
folur me ish-deputetin
tjetër të lënë jashtë nga
Basha, Astrit Patozi dhe
kritikët e tjerë të Bashës,
por se nuk e sheh si zgjidhje
krijimin e një partie të re.
Anëtari i kryesisë së Partisë Demokratike, Arben
Imami thotë se kreu aktual
i kësaj force politike e ka
dëmtuar par-tinë. Sipas tij,
Basha ka popullaritet të
ulët, ndërsa shton se PD
është në rënie. Imami tha
se duke qenë se Basha është shkaktari i situatës së
krijuar në PD, është ai që
duhet të bëjë edhe bashkimin e demo-kratëve. Ai
shprehet se sipas parimeve
demokratike, Basha duhet
të jepte dorëheqjen pas
humbjes së PD-së në
zgjedhjet parlamentare të
25 qershorit. "Basha mbi
çdo kriter etik, perëndimor,
duhet të jepte dorëheqjen.
Siç ndodhi në Itali psh., Renzi humbi dhe dha dorëheqjen", tha Imami.
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Vizioni për rimëkëmbjen e ekonominë, kreu i PD: Do çlirojmë tregjet nga monopolet

Basha, akuza Ramës: Qeveria
importon plehra e eksporton drogë
"Taksa progresive dështoi, s'po hapen vende pune"
TAKSA
PROGRESISTE

Valentina Madani

K

AKUZA
"Kjo qeveri ka rritur borxhin publik. Bie euro dhe
thotë ditën tjetër kemi ulur borxhin. Por kur të rritet
euro çfarë do bëjnë? Apo do ikin me një çarter?
Jemi kthyer në një vend që eksporton drogë dhe
importon plehra", theksoi kreu i PD.





Droga, Berisha: Rama
dhe Xhafaj tentuan ta
fshehin ngarkesën
I

sh-kryeministri Sali Berisha ngre akuza të rënda në
lidhje me 613 kg kokainë të kapur në 28 shkurt në një
kontejner bananesh. Ai akuzon kryeministrin Edi Rama,
ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj, policinë dhe
doganën se tentuan të fshihnin ngarkesën e drogës dhe se
ajo u zbulua vetëm falë një punonjësi të skanerit. Berisha
shprehet se punonjës dixhitalë të doganave dhe antidrogës
informuan që në datën 27 shkurt se ngarkesën prej 613 kg
kokainë në kontejnerin e bananeve e zbuloi mëngjesin e
kësaj date, vetëm dhe vetëm
"Pas fshehjes së
ky njeri, i cili sipas tij, meriton falënderim. "Pas fsheinformacioneve nga
hjes së informacioneve nga
partnerët, ky është
partnerët, ky është skandal
skandali i dytë më i
i dytë më i madh, mashtrimi
më i pafytyrë i Ramës dhe madh, mashtrimi më i
Xhafajt ndaj shqiptarëve,
pafytyrë i Ramës dhe
duke mohuar totalisht rolin
Xhafajt ndaj
kryesor dhe të vetëm të
skanerit në zbulimin e
shqiptarëve”.
drogës për dy javë me radhë.
Ky mohim i tyre detyroi së fundi kompaninë 'Rapiskan' t'u
thotë shqiptarëve të vërtetën me një komunikatë të publikuar dje mbi rolin e degës së saj në Shqipëri në zbulimin
e 613 kg drogë në portin e Durrësit. Duke dënuar edhe një
herë përpjekjet e Ramës dhe Xhafajt për të fshehur dhe
grabitur 613 kg kokainë, le të falënderojmë me mirënjohje
punonjësin trim, të ndërgjegjshëm të skanerit, që bëri pluhur planin kriminal të klanit Rama!", tha z.Berisha.

reu i opozitës, Lulzim
Basha, bëri dje përgjegjëse qeverinë për
rrënimin e ekonomisë, ndërsa akuzoi se përgjatë 5
viteve të qeverisjes së saj
nuk ka asnjë investim të
huaj në vendin tonë. Kjo sipas tij, pasi qeveria eksporton drogë, por edhe importon plehra. I vetmi "sukses"
që Lulzim Basha i njeh
qeverisë "Rama" në 5 vite
është kthimi i Shqipërisë në
vendin më të madh të eksportit të kanabisit. I ftuar
në konferencën derregullimi
i tregjeve, Basha e akuzon
Ramën se ka çuar ekonominë e vendit në rënie të lirë.
Ai deklaroi se taksa progresive ka dështuar, pasi ajo
nuk ka siguruar as rritjen e
premtuar të rrogave. Sipas
tij, sistemi fiskal në vend
është bazuar në politika
klienteliste. Pasi lexoi të
gjitha investimet e huaja në
të gjitha vendet e Ballkanit,
Basha shprehu shqetësimin
se Shqipërisë vitet e fundit i
mungojnë investimet e huaja dhe vendëse dhe se sistemi
fiskal ka dështuar. "Nuk ka
pasur asnjë investim të ri të
huaj në 5 vite. Më tregoni një
investim publik që ka bërë
qeveria në këto 5 vite. Më
tregoni 1 km rrugë të re.
Kemi taksën progresive, të
ashtuquajtur progresive, që
po i merr frymën ekonomisë,
por nuk kemi asnjë rritje të
ardhurash. Politika fiskale,
që është një katastrofë totale dhe po bëhet akoma më
rënduese për biznesin tani
që planifikohet nisja e
TVSH-së për biznesin e
vogël. Nuk ka treg të lirë me
5 operatorë të fuqishëm në
treg që bëjnë çdo aktivitet
ekonomik të vendit", deklaroi z.Basha. Për të
zgjidhur këtë problematikë
në ekonomi, Basha propozoi
sërish të njëjtat politika me
të cilat doli para shqiptarëve
në zgjedhjet e 25 qershorit të
vitit të kaluar. "Çlirimi nga
të gjitha shtrembërimet e

Z.Basha tha se
taksa progresive ka
dështuar, pasi ajo
nuk siguroi as
rritjen e premtuar
të rrogave: "Ka
qenë një mashtrim i
madh. E ka çuar
ekonominë në
kolaps total. Kush
punon më shumë,
fiton më pak".

Kreu i opozitës, Lulzim Basha, i ftuar në
konferencën “Derregullimi i tregjeve”

KLIENTELIZMI
Kreu i PD akuzoi se, "qeveria ka një rol të rëndësishëm,
por pesë vitet e fundit kanë qenë vite të humbura për
Shqipërinë. Kjo për shkak të klientelizmit, korrupsionit
dhe vendimeve të gabuara".

Deputeti
TRITAN SHEHU
Deputeti i PD-së, Tritan Shehu reagoi dje lidhur
me largimin e arkivit të Gjirokastrës. Shehu e
cilësoi 'krim historik' zhvendosjen e arkivit. Po
ashtu, ai theksoi se arkivi duhej të rinovohej
dhe jo të transferohej 'për t'u futur diku, në një
qoshe larg'.
krijuara nga ndërhyrja qeveritare fillon nga ndalimi i
krijimit të monopoleve nga
shteti me ligj. Aty ku punohet, aty ku derdhet djersë,
aty ku krijohet, aty ku krijon vende pune, aty ku lëviz
kapitali, taksidari duhet të
ndalohet me ligj. Sistemi ynë
fiskal është sistem i drejtë.
Taksa e sheshtë: kush
punon më shumë, fiton më

shumë. Duhet t'u rikthehemi investimeve në infrastrukturë, që përmirësojnë
rrjetin
e
transportit,
teknologjinë e informacionit, ulin kostot e të bërit biznes", theksoi z.Basha. Fundin e fjalës së tij, Basha e
shfrytëzoi duke i qëndruar
premtimit të bërë kur u zgjodh përpara 5 viteve si kryetar i Partisë Demokratike,

sipas të cilit, kjo parti do të
çlirohet nga sjelljet autokratike dhe do të hapet
për të gjithë ata që kanë
mundësi të kontribuojnë.
"Do ta nis duke dhënë shembullin e vet, duke modernizuar plotësisht funksionimin e saj, duke zhdukur
plotësisht çdo pengesë autokratike të vërtetë apo të
perceptuar, duke i dhënë
mundësinë çdo demokrati
dhe çdokujt tjetër që beson
në parimet e lirisë,
demokracisë dhe standardeve europiane, të ketë
mundësi të konkurrojë, të
marrë përgjegjësi dhe të përfaqësojë agjendën tonë
emancipuese europiane të
lirisë ekonomike dhe lirisë
politike para shqiptarëve,
duke nisur me zgjedhjet e
ardhshme politike", u
shpreh kreu i PD-së. Në forum morën pjesë dhe kreu
i Dhomës Tregtare të Ekonomisë, Mark Crawford dhe
përfaqësues të Konrad Adenauer.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

Ne date 15.03.2018 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor
privat Irisa Tereziu PF me adrese ne Rr.Fadil Rada, Pallati Danjela,
Kati Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane, zhvillohet ankandi per
shitjen e pasurise se paluajtshme e llojit Apartament, me sip.90 m 2,
me adrese Lagjia 13 Plazh, Rruga Pavaresia, shkalla 1, kati 4,
apartamenti 22, Durres ne pronesi te Erjon Adem Estrefi.Cmimi ne
ankand te dyte eshte ne vlerën 3,080,000 (tre milion e tetedhjete
mije) Leke.

ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

Pasurinë nr. 8 / 58 + 1 – 4 , e llojit ‘Apartament’, volumi 3 , faqe 188,
zona kadastrale 8370, me sipërfaqje totale 75 m2, në bashkëpronësi
të ENGJELL LUAN TOPORE dhe NATASHA LUMAN TOPORE , me
adresë: Rruga “Th. Ziko”, Pallati 65 / 3, Tiranë , ÇMIMI 36.350 EURO
.Data e zhvillimit të ankandit do jetë 05.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .
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LOBIMI I PD-së
AKUZAT
PD, Çupi: Matrioshka e përralla me rubla ruse, kryeministri të tregojë pse e takoi Tahirin
Valentina Madani

M

azhoranca
dhe
opozita replikuan
sërish dje në distancë lidhur me lobimin e
PD-së me një kompani ruse.
Sipas PS-së, financimi i PDsë nga lobet ruse është një
precedent i rrezikshëm. Por,
PD-ja zgjodhi që akuzave të
socialistëve, t'u përgjigjet po
me akuza në adresë të kryeministrit Rama, sipas të cilave
e lidhin atë me krimin e organizuar dhe trafikun e
drogës. Kurse kryeministri
Edi Rama reagoi në lidhje me
çështjen e lobimit të rusëve
për PD-së, duke paralajmëruar se nuk duhet marrë lehtë
një lobim i tillë. Këtë herë
Rama postoi statusin e Erion Braçes dhe shkruan se
është dakord me të, por mendon se situata është më keq.
"Ke të drejtë Erion, po për
dreq nuk qeshim dot në këtë
rast! Kam frikë se është
shumë më rëndë se kaq sa
duket", shkruan Rama. Deputeti i PS-së shkruan dy ditë
më parë se: "Partneri yt, Nicolas Muzin ka deklaruar këto
tri pagesa në emër të Partisë
Demokratike - përdorur prej
teje. Njëra nga 'Biniatta
Trade LP' me vlere 150 mijë
USD. E dyta ng a Partia
Demokratike 25 mijë USD. E
treta nga PD-ja 500 mijë USD".
Por dje PD-ja për mes deputetes Dhurata Çupi deklaroi se pas kokainës së
kapur në Durrës qëndron
kryeministri Edi Rama. Ajo
i kërkoi Ramës t'iu tregojë
shqiptarëve përse e ka
takuar dje në mëngjes Saimir
Tahirin në një nga spitalet
private të Tiranës. Madje sipas saj, "Rama sot ndjehet
nën presion nga të gjitha
anët, çfarë i ka shkaktuar
një gjendje të rënduar
psikike, për të cilën ai ka tri
ditë që viziton spitalin". Ajo
deklaroi se, "Rama duhet të
flasë edhe nëse vëllai i tij fshihet pas kokainës kolumbiane dhe jo t'u shesë shqiptarëve 613 kilogramë kokainë për sapun. Edi Rama
gjendet mes dy zjarresh. Nga
njëra anë ka presionin e trafikantëve, të cilëve u ka shkaktuar një dëm të madh dhe
janë të rrezikuar. Nga ana
tjetër është nën presionin e
partnerëve ndërkombëtarë.
Edi Ramës i është bërë e qartë
nga disa qeveri europiane se
po nuk u kapën kokat e kokainës, nuk ka Shqipëri në
Europë! Edi Ramës i është
bërë e qartë se, nëse Saimir
Tahirit nuk i hiqet mbrojtja
politike, nuk ka Shqipëri në
Europë! Por Edi Rama nuk e
dorëzon dot as Saimir Tahirin, as Olsi Ramën as Agron
Xhafajn, se pastaj do t'i duhet të dorëzohet vetë. Këtë
fakt nuk mund ta fshehë as
Edi Rama, as matrioshkat e
tij, që me përralla me rubla

Përplasja, Rama: Lobimi i PD-së
me rusët, më keq se sa duket
PS: Financimi, një precedent i rrezikshëm
DHURATA
ÇUPI
"Rama nuk e
dorëzon dot as
Tahirin, as Olsi
Ramën, as Agron
Xhafajn, se pastaj
do t'i duhet të
dorëzohet vetë.
Këtë fakt nuk
mund ta fshehë as
Rama, as
matrioshkat e tij,
që me përralla me
rubla ruse
përpiqen më kot
të fshehin të
vërtetat kriminale
të kryeministrit",
tha Çupi.

Kryeministri Edi Rama
ruse, përpiqen më kot të fshehin të vërtetat kriminale të
kryeministrit të vendit", deklaroi zj.Çupi. Nga ana tjetër,
PS-ja përmes deputetes Blerina Gjylameti u shpreh se
financimi i PD-së nga lobet
ruse është një precedent i

rrezikshëm. Duke përsëritur
të njëjtat pyetje që kërkojnë
përgjigjen e Lulzim Bashës
lidhur me të vërtetën e kontratave të lobimit, që e lidhin
me një kompani në pronësi
me shtetas rus të lidhur me
Kremlinin, PS i kërkon kreut

të demokratëve të japë sqarime përpara drejtësisë për
këtë çështje. "Prokuroria
duhet të marrë në pyetje Lulzim Bashën, sepse vetëm
kështu mund të zbardhet kjo
aferë, që nuk ka të bëjë
thjesht dhe vetëm me mbi

gjysmë milionë dollarë, që
askush s'i del për zot se nga
kanë ardhur, por ka të bëjë
dhe me ndikimet e vendeve
të huaja në interesat e Shqipërisë, gjë që e kemi parë të
ndodhë rëndom në vendet
fqinje, por që deri më sot men-

BLERINA
GJYLAMETI
"Prokuroria duhet të
marrë në pyetje
Lulzim Bashën,
sepse vetëm kështu
mund të zbardhet
kjo aferë. Lulzim
Basha nuk mund t'i
shpëtojë këtij
skandali duke u
fshehur, ashtu siç u
ka shpëtuar hetimeve
për Rrugën e Kombit
apo 21 janarin",
deklaroi deputetja e
PS-së.
TAULANT
BALLA
"Për ne përbën një
skandal të rëndë
fakti që PD, kryetari i
saj, janë të përfshirë
në një financim jo
vetëm të paligjshëm,
por që dëmton rëndë
sigurinë kombëtare, po
të kemi parasysh
dyshimet e thella dhe
të rënda që kanë të
bëjnë me një
penetrim të
financimeve ruse për
një parti politike në
Shqipëri", deklaroi
kreu i deputetëve
të PS.
donim se nuk kishin prekur
vendin tonë. Lulzim Basha
nuk mund t'i shpëtojë këtij
skandali duke u fshehur, ashtu siç u ka shpëtuar hetimeve për Rrugën e Kombit
apo 21 janarin", deklaroi deputetja e PS-së.

"Çekajt i dhanë garanci të mos vijë në Shqipëri"

Paloka i përgjigjet Lu: "Peshku i
madh" nuk është tregtari i bananeve
N

ënkryetari i Kuven
dit, Edi Paloka, i
kthye dje
përgjigje
tërthorazi ambasadorit
amerikan në vendin tonë,
Donald Lu, lidhur me
kapjen e "peshkut të
madh". Sipas Palokës,
'peshku i madh' nuk është
tregtari i bananeve, janë
ata që i kanë dhënë garancitë dhe që do vazhdojnë
të bëjnë çdo përpjekje që
ai të mos vijë në Shqipëri".
Z.Paloka shprehet se Arbër Çekaj u largua nga
Shqipëria pikërisht nga
ata që ishin garantuesit e
kokainës në Shqipëri. "Që
Arbër Çekaj duhet kthyer në Shqipëri, ky është
hapi i parë dhe i domosdoshëm për të hedhur
dritë mbi të vërtetën, por
'peshku i madh' nuk është
tregtari i bananeve, janë
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ata që i kanë dhënë garancitë dhe që do vazhdojnë të
bëjnë çdo përpjekje që ai të
mos vijë në Shqipëri. Janë të
njëjtët që ekstraduan dëshmitarin e Tahirit dhe që këtu
do jemi, do bëjnë gjithçka që
Arbër Çekaj të mos kthehet
në Shqipëri. E nëse jashtë
vullnetit të tyre ai do të kthe-

GARANCIA
"'Peshku i madh'
nuk është tregtari i
bananeve, janë ata
që i kanë dhënë
garancitë dhe që
do vazhdojnë të
bëjnë çdo
përpjekje që ai të
mos vijë në
Shqipëri".
het, do të shohim se çdo të
ndodhë me ta. Sado të
përpiqet Rama të bëjë mishmash me media, me
prokurori e çfarë ka në
dorë, të jetë i sigurt se si
'Tahirit', ashtu edhe kokainës së Xibrakës e Maminasit do u shkohet deri në
fund", tha z.Paloka.

Lobimi i PD, Vasili: Kushdo
që shkel ligjin të dënohet

K

reu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili,
kërkoi dje zbardhjen e çështjes për kapjen e 613 kg
kokainë pak ditë më parë në Maminas të Durrësit. Ai
theksoi se operacioni në fjalë do të marrë përgjigjen deri
në fund. Vasili foli edhe për çështjen e lobimit të PD-së
dhe një proteste të mundshme. Ai deklaroi se nuk e ka
ndjekur fare dhe se është përqendruar e gjithë puna tek
zbardhja e së vërtetës për 613 kg kokainë. "Për të gjitha
çështjet e tjera, kushdo që ka probleme, të shkojë në
prokurorinë shqiptare. Kushdo që shkel ligjin të dënohet, nga i pari tek i fundit. S'kam asnjë lloj ndjeshmërie,
por t'i japim përgjigje patjetër kësaj gjëje. Në qoftë se
kryeministri shqiptar, që është fjalaman i deklaruar, i
cili komenton edhe po ngordhi një mace në një fshat të
Shqipërisë, nuk flet për 613 kg kokainë, nuk flet për administratën publike, e cila po shkatërrohet para syve të
tij dhe me bekimin e tij dhe nuk flet për koncesionet kur
të tjerët i thonë 'ndal se po na rrënon ekonominë', të
tjerat janë fjalë boshe", deklaroi Vasili.
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TIRANË - Gjykata për
Krimet e Rënda ka lëshuar
urdhër ndalimi ndërkombëtar për 41-vjeçarin
Arbër Çekaj, pronarin e
kompanisë "Arbri Garden", i cili dyshohet të jetë
përfshirë në trafikun
ndërkombëtar të kokainës. Çekaj është shpallur në kërkim, pasi dyshohet si porositësi kryesor i
613 kg kokainë të zbuluara më 28 shkurt të këtij
viti në Portin e Durrësit.
Ndërkohë, grupi hetimor
po kalon në sitë të gjithë

Kokaina e sekuestruar në Durrës, shpallet në
kërkim ndërkombëtar 41-vjeçari Arbër Çekaj
veprimtarinë e kompanisë
"Arbri Garden", në arkivën
e policisë ekuadoriane gjendet një operacion i nëntorit
të vitit 2015-të, ku janë kapur
93 kg kokainë që kishte si
destinacion Shqipërinë dhe
që ishte porositur nga kjo
kompani. Si në rastin e fundit, edhe gati para 3 vitesh
droga ishte fshehur në një

41-vjeçari Arbër Çekaj

kontenier me banane. Policia shqiptare dhe prokuroria kanë pranuar se janë vënë
në dijeni nga autoritetet
ekuadoriane për këtë rast dhe
nisën hetimet, por pasi do të
merrej në pyetje, çështja ndaj
kompanisë "Arbri Garden"
do të pushohej. Sipas statistikave të tregtisë globale që
analizohen nga kompania

"Panjiva" me seli në Nju Jork,
"Arbri Garden" ka marrë në
dorëzim 97 dërgesa nga vendet e Amerikës Latine. Ndërsa, një javë më parë, në një
lidhje për "News 24", Arbër
Çekaj deklaroi se nuk ka
lidhje me sasinë rekord të kokainës së kapur në Durrës
dhe se do kthehej shumë
shpejt në Shqipëri.

Ngjarja horror në qershor të 2017, gjykata lë në burg vrasësin 32-vjeçar
FIER

K

reshnikun e vrava
me çekiç në kokë.
Trupin ia copëtova
pas tri ditësh dhe copat i futa
në valixhe. Jam penduar për
krimin që kam bërë dhe u
kërkoj falje familjarëve.
Ligji le të veprojë!". Kështu
ka deklaruar dje në sallën e
gjyqit 32-vjeçari Albert Zekaj
nga fshati Kalldrum i Malësisë së Madhe, i cili më 22 qershor të vitit 2017 vrau në
mënyrë makabre shokun e tij
36-vjeçar dhe më pas e groposi
në fshatin Daullas të Fierit.
Pas dëgjimit të palëve në seancë, trupi gjykues i kryesuar
nga gjyqtarja Suela Dervishi
vendosi masën e sigurisë "Arrest me burg" ndaj Zekajt, i cili
akuzohet për veprën penale
"Vrasje me dashje". Pas plot 8
muajsh, policia dhe prokuroria e Fierit arritën të zbardhnin misterin e zhdukjes së
Kreshnik Beqirajt, trupi i pajetë i të cilit u gjet tri ditë më
parë i groposur në fshatin
Daullas të këtij rrethi.

"Kreshnikun e godita me çekiç në
kokë, pas 3 ditësh i copëtova trupin"
Albert Zekaj: Jam penduar për krimin, të veprojë ligji!

GJYQI

Me pranga në duar dhe
me kokën ulur, Albert Zekaj
ka hyrë dje në Gjykatën e
Shkallës së Parë të Fierit.
Pas prezantimit të palëve,
prokurorja e çështjes, Sulela Beluli ka paraqitur provat për ngjarjen e rëndë të
ndodhur tetë muaj më parë
në Fier. Më pas fjala i është
dhënë 32-vjeçarit, i cili ka
pranuar autorësinë e krimit. Gjatë fjalës së tij, 32vjeçari nga Malësia e Madhe është shprehur i penduar
për vrasjen makabre të
shokut të tij, me të cilin ndante qiranë e shtëpisë. Ai u ka
kërkuar falje familjarëve të
viktimës, ndërsa ka kërkuar
të ndëshkohet nga ligji për
atë që ka bërë. Gjatë seancës
së djeshme, Zekaj kishte
avokat Ardian Abazin, i caktuar kryesisht nga gjykata.
Në fund të seancës, togat e
zeza të Fierit vendosën lënien
në qeli të autorit të krimit
horror. Ndërkaq, "Gazeta Shqiptare" ka siguruar dëshminë e plotë të 32-vjeçarit
dhënë para hetuesve të çështjes. Mësohet se Zekaj ka
treguar me detaje se si vrau
dhe masakroi shokun e tij,
Kreshnik Beqirajn. Albert
Zekaj është shprehur para
hetuesve se mbrëmjen e 22
qershorit, kur ka shkuar në
shtëpinë ku jetonte me Beqirajn, kishte konsumuar
pije alkoolike dhe e ka goditur me çekiç në kokë, duke e

Albert Zekaj duke u futur
në Gjykatën e Fierit



dore të Policisë Fier. Pas
marrjes në pyetje, ai pranoi
autorësinë e vrasjes dhe
hedhjen e kufomës në vendin ku u gjet", thuhej në

Hetuesit e çështjes pohuan se viktima Kreshnik
Beqiraj dhe vrasësi Albert
Zekaj janë njohur para tri
vitesh në Belgjikë dhe më
pas kanë qëndruar në shtëpi me qira në qytetin e Fierit. 32-vjeçari u arrestua nga
policia dy ditë më parë. "Më
datë 22.06.2017, rreth orës
23:00, ky shtetas dyshohet se
e ka vrarë me sende të forta
dhe trupin e ka hedhur në
afërsi të fshatit Daullas. Në
vijim të hetimeve dhe informacioneve operative u arrit
të identifikohej autori dhe u
shoqërua në Drejtorinë Ven-

FIER - Gjashtë telefona celularë janë sekuestruar
nga punonjësit e burgut të
Fierit, pasi ishin dërguar
përmes pakove postare tek
dy shtetas që ndodhen në
këtë institucion, njëri duke
vuajtur dënimin dhe tjetri
i paraburgosur. Burime
nga policia bënë me dije se
celularët ishin fshehur në
brendësi të dy aparateve
dekoderë dixhitalë për TV,
për t'i shpëtuar kontrollit
të shërbimit të IEVP. "Në

Nuk i dha rrogën
punëtorit, në kërkim
pronari i call center-it
TIRANË - Policia e Tiranës
ka nisur procedimin dhe
ka shpallur në kërkim një
shtetas italian, administrator i një call center, pasi
nuk i ka dhënë rrogën dhe
nuk i ka paguar sigurimet
një punonjësi të tij. "Seksioni për krimin ekonomik
e financiar në Drejtorinë
Vendore të Policisë Tiranë
ka referuar materialet në
prokurori për shtetasin
italian G.A. 51 vjeç, pasi në
rrugën 'Nikolla Tupe', te
call center në administrim
të tij, ka punësuar pa e deklaruar dhe nuk i ka dhënë
rrogën e sigurimet shoqërore, 37-vjeçarit I.B., banues në Tiranë. Policia po
punohen për kapjen e G.A.,
i cili akuzohet për 'mashtrim', 'fshehje e të ardhurave' dhe 'punësim të
paligjshëm'", thuhet në
njoftimin e policisë.

Përfundon në
pranga 21-vjeçari i
kërkuar për plagosje

32-vjeçari Zekaj
në sallën e gjyqit

lënë të vdekur në vend. "E
godita me çekiç në kokë disa
herë. Kisha konsumuar dy
dopio pije alkoolike. Fsheha
trupin që të ngrinte gjaku e
të mos kishte shenja. Pas tri
ditësh e copëtova dhe e mbulova me batanije. E mbajta
tri ditë në shtëpi", ka thënë
32-vjeçari i pandehur në
gjykatë. Ndërkaq, mësohet
se që prej gushtit të vitit të
kaluar, Albert Zekaj është
larguar nga Fieri dhe ka
kërkuar ndihmë në një shoqatë fetare në Tiranë, ku ka
përfituar strehim dhe ushqim.

SHKURT

VRASJA NË 2017
Dy ditë më parë, një trup i pajetë u gjet i groposur në
fshatin Daullas të Fierit. Në lidhje me këtë ngjarje u
arrestua 32-vjeçari Albert Zekaj nga Malësia e
Madhe, i cili gjatë marrjes në pyetje u tha: "Unë
jetoja në një shtëpi me qira me Beqirajn. Ne kishim
probleme me pagesën e qirasë që prej një viti. I
kërkova lekët, por ai më tha se nuk kam. Atë natë
që ndodhi ngjarja, kam qenë i dehur. Kreshnikun e
godita disa herë me çekiç në trup".
njoftimin zyrtar të policisë.
Ndërkaq, policia sqaroi se
viktima ishte denoncuar në
polici i humbur nga familjarët, por nga veprimet e kry-

era si dhe nga dyshimet e
familjarëve, në muajin janar
2018, Drejtoria Vendore e Policisë Fier ka nisur hetimet,
pasi dyshohej se ky shtetas
mund të ishte vrarë ose rrëmbyer. Nga kryerja e veprimeve procedurale u sekuestruan në cilësinë e provës materiale një batanije, e cila
kishte shërbyer për transportin e trupit; një çekiç me
të cilin autori ka kryer
krimin si dhe mbetje të
trupit, të cilat u dërguan
pranë Institutit të Mjekësisë
Ligjore Tiranë, për ekzaminim të mëtejshëm.

KUKËS - Një 21-vjeçar ka
rënë në prangat e policisë
së Kukësit, pasi ishte shpallur në kërkim për plagosje.
Bëhet fjalë për të riun Elvis
Marku, banues në fshatin
Gurrë të këtij rrethi. Sipas
bluve, ndalimi i tij u bë, pasi
Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kukës, me shkresë
nr.1426/1, datë 11.09.2017, ka
dërguar urdhër për ekzekutimin e vendimit të
Gjykatës së Shkallës së
Parë Kukës, me nr.128, datë
11.09.2107, e cila ka caktuar
masën e sigurimit "Arrest
me burg", për veprën penale
"Plagosja e rëndë".

ARRESTIMI

Bllokohen 6 celularë në burgun e Fierit,
si tentua të futeshin përmes pakove postare
datën 9 mars 2018, rreth
orës 16:00, gjatë kontrollit
të ushtruar për sende të
ndaluara, në pakot postare
dhe elektro-shtëpiake që u
dërgohen të burgosurve, në
aparatin dekoder dixhital
dërguar të paraburgosurit
Alket Velaj, u gjetën 4 telefona celular të llojit 'Nokia'

dhe 'Samsung', kurse në
aparatin dixhital të të dënuarit Gentian Sopoti, u
gjetën 2 telefona celularë
'Samsung'", thuhet në
njoftimin e policisë. Mësohet se IEVP Fier ka njoftuar për ngjarjen Policinë e
Shtetit dhe Shërbimin e
Kontrollit të Brendshëm të

Sistemit të Burgjeve. Nga
ana e saj, Drejtoria e
Përgjithshme e Burgjeve
ka forcuar masat në të
gjitha Institucionet e
Ekz ekutimit të Vendimeve Penale në vend për
të mos lejuar futjen e
sendeve të ndaluara në
këto institucione.
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Individët me të ardhura mbi 2 milionë lekë në vit janë subjekt i ligjit

Tatimet: Deklaroni të
ardhurat brenda 30 prillit
Në formular, edhe shumat e fituara nga lotari apo lojëra fati

TË ARDHURAT QË INDIVIDËT JANË TË
DETYRUAR T'I DEKLAROJNË
1.Të ardhura bruto nga paga apo shpërblimet nga
marrëdhëniet e punësimit të individit.
2. Të ardhurat bruto nga dividenti për pjesëmarrje
në shoqëri tregtare apo nga veprimtaritë e biznesit.
3. Të ardhurat bruto nga qiraja dhe fitimet kapitale
nga shitja e pasurisë së paluajtshme, në pronësi të
deklaruesit.
4. Të ardhurat bruto nga interesa bankarë.
5. Fitimi kapital neto, i krijuar nga investimet në
tituj apo në pasuri të paluajtshme.
6. Shuma bruto të fituara nga lotari apo lojëra të

Ornela Manjani

tjera të fatit.
7. Të ardhurat bruto nga pasuria intelektuale,

T

ë gjithë individët që re
alizojnë të ardhura
vjetore mbi 2 milionë
lekë duhet t'i deklarojnë ato
së bashku me burimin pranë
tatimeve brenda datës 30
prill. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bën të ditur
se çdo individ, që përfiton të
ardhura me burim në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë saj, bazuar në ligjin nr.8438
datë 28.12.1998 "Për tatimin
mbi të ardhurat", i ndryshuar, është i detyruar që t'i
deklarojë këto të ardhura
pranë administratës tatimore, sipas përcaktimeve:
individët rezidentë, që realizojnë të ardhura të tatueshme në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe
jashtë saj, në shumën mbi 2
milionë lekë, detyrohen të
plotësojnë dhe të dorëzojnë
deklaratën individuale vjetore të të ardhurave. Gjith-

licencat, të drejtat ekskluzive dhe pasuri të tjera,
që përbëhen vetëm nga të drejta dhe që nuk kanë
formë fizike.
8. Fitimi kapital nga dhurimi.
9. Të ardhura bruto të realizuara jashtë, territorit të
Republikës së Shqipërisë.
10. Të ardhura bruto të tjera, të cilat nuk janë

ashtu, individët jorezidentë
që realizojnë të ardhura të
tatueshme me burim në Republikën e Shqipërisë, në
shumën mbi 2 milionë detyrohen të dorëzojnë deklaratën vjetore të të
ardhurave. Sipas të dhënave
nga tatimet janë 8201 individë, të cilët në vitin 2016
kanë deklaruar elektroni-

kisht deklaratën individuale vjetore të të ardhurave,
pasi kishin të ardhura vjetore më të larta se 2 milionë
lekë, sipas të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Tatimeve. Në raport me vitin
2015 në vitin 2016 ka një
rritje me 14.6% të individëve
të cilët kanë vetëdeklaruar
të ardhurat. "Në vitin e fun-

Biznesi i vogël, informim dhe trajnim

Ahmetaj: Sportel të dedikuar
asistence në të gjithë Shqipërinë
B

izneset e vogla të cilat
do të përfshihen në
skemën e TVSH-së nga 1
prilli 2018 do të kenë një sportel të dedikuar asistence, informimi dhe trajnimi.
Lajmin e ka bërë të ditur
ministri i Financave dhe
Ekonomisë, Arben Ahmetaj gjatë një inspektimi
në Drejtorinë Rajonale të
Tatimeve në Korçë. "Për bizneset e vegla që do të përfshihen në skemën e deklarimit të TVSH, një sportel i
dedikuar asistence, informimi dhe trajnimi, në
Korçë dhe në çdo zyrë të
shërbimit të tatimpaguesve
në të gjithë Shqipërinë".
Ahmetaj vuri theksin te
radha dhe pritja e bizneseve, të cilat sipas tij janë
reduktuar në mënyrë drastike. Po ashtu, shtoi më tej
se gjenerohen 'online' më
shumë se 1200 vërtetime në
muaj si rezultat i reformës
së derregullimit. "Mbi 1200
vërtetime në muaj që më
parë ofroheshin vetëm të
printuara në letër, tani falë
reformës së derregullimit,
gjenerohen lehtësisht 'online' përmes platformës 'eAlbania'. Numri i veprimeve
në sportel është ulur nga
1200 në vetëm 200 në muaj".

listuar më lart.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

INFORMIMI
Administrata tatimore
për t'u ardhur në
ndihmë personave që
kanë paqartësi mbi
këtë skemë, ka
vendosur në
dispozicion edhe një
numër telefoni pa
pagesë, si dhe do të
organizohen disa
seminare specifike.
Bizneset e vogla duhet gjithashtu të dorëzojnë edhe një
"Fletë inventari" për gjendjen
e mallrave dhe materialeve të
blera me TVSH. Drejtoria e Tatimeve u ka kujtuar disa herë
bizneseve me qarkullim vjetor mbi 2 milionë lekë se duhet të regjistrohen në skemën
e TVSH-së brenda datës 1 prill
të këtij viti. Drejtoria e Tatimeve ka sqaruar në faqen zyrtare edhe hapat që duhet të
ndiqen nga tatimpaguesit. Për
këta të fundit, lind detyrimi që
brenda 31 marsit të këtij viti
të pajisen me faturat specifike të TVSH-së. Po ashtu, tatimpaguesit duhet të bëjnë
një inventarizim të mallrave
të mbetur stok, të specifikuar në sasi dhe vlerë. Nga

data 1 prill e vitit 2018 të
gjitha bizneset, të cilat kanë
realizuar një qarkullim
parash mbi 2 milionë lekë, do
të përfshihen në skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar. Në
faqen zyrtare të Drejtorisë së
Tatimeve bëhet e ditur se
edhe bizneset me të ardhura
deri në këtë shifër duhet të
regjistrohen me përgjegjësinë tatimore të TVSH-së. Sipas njoftimit, çdo tatimpagues i regjistruar për TVSHnë duhet të komunikojë me
shoqërinë e autorizuar që e
ka fur nizuar me pajisjen
fiskale për të bërë ndryshimin
e shkallës tatimore të TVSHsë brenda datës 31 mars 2018,
për qëllim të lëshimit të
kuponit tatimor me TVSH.

dit vërehet një trend në
rritje i ndërgjegjësimit të individëve lidhur me detyrimin e tyre për të vetëdeklaruar të ardhurat vjetore",
thanë burimet zyrtare të tatimeve për Monitor. Nisur
nga kjo tendencë, tatimet
presin
që
nëpër mjet
ndërgjegjësimit dhe njoftimit të individëve të cilët kanë
detyrimin për të plotësuar
dhe deklaruar deklaratën
individuale Vjetore të të
ardhurave të ketë një shtim
të numrit të individëve, të
cilët deklarojnë të ardhurat
e tyre vjetore konfor m
legjislacionit në fuqi. Afati i
fundit për deklarimin e të
ardhurave është 30 prilli.

KUSHTET DHE AF
ATET
AFA

Sistemi tatimor mbështetet në deklarimin vullnetar të
individëve dhe tatimpaguesve. Çdo individ që përfiton të ardhura me burim në
Republikën e Shqipërisë dhe
jashtë saj, bazuar në ligjin
nr.8438 datë 28.12.1998 "Për
tatimin mbi të ardhurat", i
ndryshuar, është i detyruar
që t'i deklarojë këto të ardhura pranë administratës tatimore. Deklarata për të ardhurat e përftuara në vitin 2017
dorëzohet vetëm në rrugë elektronike, në sistemin elektronik të tatimeve, jo më vonë
se data 30 prill e vitit 2018.

NGA TVSH, TE SIGURIMET

Pagesa e taksave dhe tarifave do
të kryhen 'online' në 'e-Albania'

B

renda muajit mars, sipërmarrësit, por edhe indi
vidët do të mund të realizojnë 'online' pagesat e 13
detyrimeve tatimore, përmes platformës 'e-Albania', në
çdo kohë dhe pa asnjë kosto printimi", njoftoi Drejtoria
e Tatimeve. Tatimpaguesit do të mund ta realizojnë këtë
duke u loguar në portalin 'e-Albania' me kredencialet e
tyre dhe mund të kryejnë pagesë të pjesshme ose të plotë,
për pagesa e TVSH-së së biznesit, tatimi i fitimit të biznesit, tatimi i lojërave të fatit të biznesit, tatimi mbi të
ardhurat personale, rentën minerare, tatimi i thjeshtuar mbi fitimin. Në portalin 'e-Albania' mund të kryhen
edhe pagesat për taksat kombëtare, tarifat kombëtare,
tatimi i mbajtur në burim, kontributet shoqërore dhe
shëndetësore nga biznesi, detyrimet globale, tatimi mbi
të ardhurat nga punësimi nga biznesi dhe tatimi mbi të
ardhurat personale të biznesit të vogël.

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E ANKANDIT PER:
1-

Apartament nr.3 me sip. 90.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/
241+1-3, Vol.18, Fq.80, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK
SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 55.748 Euro.
2- Apartament nr.4 me sip. 103.4 m² , ZVRPP Tirane, ZK: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-4, Vol.18,
Fq.81, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe ISPA sha.
Çmimi me të cilin fillon ankandi është 63.694 Euro.
3- Apartament nr.16 me sip. 189 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/
241+1-16, Vol.18, Fq.93, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK
SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 116.424 Euro.
4- Apartament nr.20 me sip. 103.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/
241+1-20, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe ISPA
sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 63.756 Euro.
Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara zhvillohet ne date 03.04.2018, ora 16.00 ne
zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur ne Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6,
Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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DPSHTRR: Afati për kërkesën për ndryshimin e pronarit të mjetit është 10 ditë
Ornela Manjani

P

ersonat që blejnë një
automjetet duhet të
kryejnë kërkesën për
ndryshimin e pronësisë
brenda 10 ditëve nga momenti i fir mosjes së kontratës së shitblerjes, në rast
të kundër gjobiten deri në 40
mijë lekë. Drejtoria e
Përgjithshme e Shërbimeve
të Transportit Rrugor u kujton pronarëve të mjeteve të
respektojnë afatin ligjor për
të mos u përballuar me masat. Në faqen zyrtare të DPSHTRR janë publikuar
afatet dhe dokumentet që
duhet të për shitblerjen e
mjeteve dhe ndryshimin e
pronësisë mbi automjetet

Ndryshojnë rregullat për
shitblerjen e makinave
Gjobë 40 mijë lekë për mosndryshimin e pronësisë

NDRYSHIMI I PRONËSISË SË MJETIT

NDR
YSHIMI I
NDRY
PRONËSISË

Në rast ndryshimi të
pronësisë së automjeteve,
qytetari brenda 10 ditësh
nga data kur nënshkruhet
akti ligjor i pronësisë merr
masa për regjistrimin e ndryshimit të pronësisë ose ndryshimeve të tjera, si dhe për
lëshimin e certifikatës së
pronësisë. "Cilido që nuk
respekton dispozitat e caktuara nga ky nen ndëshkohet me masë administrative
me gjobë nga 10 mijë deri në
40 mijë lekë. Cilido që
qarkullon me një mjet për të
cilin nuk është kërkuar
brenda afatit të caktuar prej
10 ditësh azhur nimi ose
rinovimi i lejes së qarkullimit dhe i certifikatës së pronësisë, ndëshkohet me masë
administrative me gjobë nga
5 mijë deri në 20 mijë lekë", thuhet në njoftimin e DPSHTRR-së.

DETYRIMET

Drejtoria e Përgjithshme
e Shërbimeve të Transportit
Rrugor u kujton qytetarëve
se duhet të kryejnë brenda
afateve ligjore pagesat e taksave të përvitshme të automjeteve, çregjistrimin e
përkohshëm të mjeteve në

DPSHTRR
"Cilido që nuk
respekton dispozitat e
caktuara nga ky nen
ndëshkohet me masë
administrative me gjobë
nga 10 mijë deri në 40
mijë lekë. Cilido që
qarkullon me një mjet
për të cilin nuk është
kërkuar brenda afatit të
caktuar prej 10 ditësh
azhurnimi ose rinovimi i
lejes së qarkullimit dhe
i certifikatës së
pronësisë, ndëshkohet
me masë administrative
me gjobë nga 5 mijë
deri në 20 mijë lekë".

Foto ilustruese

ÇREGJISTRIMI I PËRKOHSHËM
DHE I PËRHERSHËM I MJETEVE
Për çrregjistrim të përkohshëm të mjetit kërkohen këto
dokumenta (heqje e përkohshme nga qarkullimi me të
drejtë riaktivizimi).
Duhet të paraqitet pronari i mjetit ose i autorizuari i tij
me shkrim për kryerjen e veprimeve në Drejtorinë
Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor.
1. Leja e qarkullimit.
2. Çertifikata e pronësisë.
3. Targat e mjetit.
4. Në rast humbje ose vjedhje të dokumentave dhe
targave duhet të sillet denoncim nga policia.
5.Çregjistrimi bëhet vetëm një herë gjatë një viti, duke
paguar detyrimet financiare deri në momentin e kryrjes
së veprimeve.
Për çrregjistrim të përhershëm të mjetit kërkohen këto
dokumenta (heqje e përhershme nga qarkullimi.
Duhet të paraqitet pronari i mjetit ose i autorizuari i tij
me shkrim për kryerjen e veprimeve në Drejtoritë
Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor.
1. Leja e qarkullimit.
2. Çertifikata e pronësisë.
3. Targat e mjetit.
4. Në rast humbje ose vjedhje të dokumentave dhe
targave duhet të sillet denoncim nga policia.

pronësi të tyre brenda 10
ditëve, kur nuk e kanë atë
në përdorim për një periudhë të caktuar, apo
çregjistrimin e përhershëm
kur qytetari e ka nxjerrë
mjetin jashtë qarkullimit
dhe ndryshimin e pronësisë
së tij në organet kompetente, brenda 10 ditësh nga
kalimi i pronësisë nga njeri
pronar në tjetrin, nëpërmjet
akteve juridike.

ÇREGJISTRIMI

Për
çregjistrim
të
përkohshëm të mjetit kërkohen pesë dokumente. Pronari i mjetit ose i autorizuari i tij duhet të paraqesë
me shkrim kërkesën për kryerjen e veprimeve në Drejtorinë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor.
Dokumentet që duhet të shoqërojnë kërkesën janë: leja e
qarkullimit, certifikata e
pronësisë, targat e mjetit, në
rast humbjeje ose vjedhje të

 Qytetari brenda 10 ditësh nga data kur
nënshkruhet akti ligjor i pronësisë merr masa për
regjistrimin e ndryshimit të pronësisë ose
ndryshimeve të tjera, si dhe për lëshimin e certifikatës
së pronësisë.
 Cilido që nuk respekton dispozitat e caktuara nga
ky nen ndëshkohet me masë administrative me gjobë
nga 10 mijë deri në 40 mijë lekë.
 Cilido që qarkullon me një mjet për të cilin nuk
është kërkuar brenda afatit të caktuar prej 10 ditësh
azhurnimi ose rinovimi i lejes së qarkullimit dhe i
certifikatës së pronësisë ndëshkohet me masë
administrative me gjobë nga 5 mijë deri në 20 mijë
lekë.
Për të bërë ndryshimin e pronësisë duhen:
 Karta e identitetit, e cila pasi fotokopjohet nga
punonjësit e shërbimit, ju kthehet përsëri.
 Dokumenti i fitimit të pronësisë së mjetit, origjinal.
 Leja e qarkullimit të mjetit.
 Certifikata e pronësisë së mjetit.
Certifikata e kontrollit fizik të mjetit.
 Targat e mjetit, kur ato janë sipas sistemit të
vjetër.
dokumenteve dhe targave
duhet të sillet denoncim nga
policia dhe çregjistrimi bëhet
vetëm një herë gjatë një viti,
duke paguar detyrimet financiare deri në momentin e kryerjes së veprimeve. Ndërsa
për çregjistrim të përhershëm të mjetit kërkohen
këto dokumente (duhet të
paraqitet pronari i mjetit ose
i autorizuari i tij me shkrim
për kryerjen e veprimeve në
Drejtoritë Rajonale të Shërbimeve të Transportit
Rrugor me lejen e qarkullimit, certifikatën e pronësisë,

targat e mjetit dhe në rast
humbjeje ose vjedhje të dokumenteve dhe targave duhet të
sillet denoncim nga policia).
Ndërsa
në
rastin
e
çregjistrimit të mjetit për
eksport (heqje nga qarkullimi në Shqipëri për në shtete
të tjera, kërkohet leja e
qarkullimit, certifikata e
pronësisë, targat e mjetit).
Këto dokumente dorëzohen
në degën e regjistrimit të
mjeteve dhe mjeti pajiset me
targa provizore për eksport,
leje qarkullimi provizore me
afat dhe certifikatë pronësie.

tra kub (bcm). Përgjatë
kësaj gjurme do të ndërtohen nëntë stacione valvulash bllokimi. Faza e parë, e
cila nisi ditën e sotme
parashikon ndërtimin e
rrugëve të aksesit dhe

urave. Në zonat malore do
të ndërtohen 51 km rrugë të
reja dytësore, ndërsa 41 km
ekzistuese do të përmirësohen. Do të rehabilitohen 42
ura dhe do të ndërtohen 3 të
reja.

Gazsjellësi TAP, shpërndarja e gazit do të kushtojë 440 mln euro

N

dërtimi i infrastruk
turës për shpërndarjen e gazit në Shqipëri
parashikohet të kushtojë
rreth 440 mln euro. Sipas
masterplanit të miratuar
tashmë edhe në qeveri,
parashikohet që familjarët do të jenë të fundit
që do të përfitojnë, ndërsa gazifikimi parashikohet të ndodhë për një periudhë 20-vjeçare. Stavri
Dhima, ekspert në Ministrinë e Infrastrukturës
dhe Energjisë sqaron se
përparësi në vitet e para
do të ketë përdorimi i
gazit për prodhim energjie. "Investimi dhe
shpërndarja është edhe
më e madhe akoma. Pra,
nëse do të ndërtohet i
gjithë ky rrjet në të gjithë

Shpërndarja e gazit te familjarët
do të jetë faza e fundit
ultësirën, përfshirë Tiranën,
Durrësin, Lezhën, Shkodrën, Elbasanin, Lushnjën,
Fierin dhe Vlorën, përfshirë
edhe zonën e Korçës kryesisht, do të shkojë diku tek
rreth 440 milionë euro", thotë Stavri Dhima për "Ora
News". Sipas ekspertit të
ministrisë, zgjidhja është
parë dhënia me koncesion,
pavarësisht rekomandimeve
të dhëna nga Fondi Monetar
Ndërkombëtar dhe Banka
Botërore për të bërë kujdes
me koncesionet. "Sistemi i
shpërndarjes së gazit nëpër
qytete është i hapur që të
jetë edhe objekt koncesioni.

Pra, një shoqëri e caktuar
merr me koncesion shpërndarjen e gazit në Tiranë dhe
ajo bën të gjithë infrastrukturën", - thotë Dhima.
Gazsjellësi TAP parashikohet që të vihet në funksion
në vitin 2020. Përdorimi i
parë i tij është parashikuar
që të jetë për vënien në punë
të TEC-it të Vlorës dhe më
pas të Korçës. Faza e dytë
parashikohet të jetë lidhja
në rrjet gazi për bizneset e
mëdha si metalurgjia apo
fabrikat e çimentos. Ndërsa
në fazën e tretë parashikohet që të bëhet gazifikimi
për familjet. Gjurma e TAP-

it përmes Shqipërisë është
rreth 210 kilometra në
pjesën tokësore dhe 37 km
në pjesën detare në ujërat
territoriale shqiptare të
detit Adriatik. Seksioni fillon në Bilisht Qendër në
Qarkun e Korçës në kufirin
shqiptar me Greqinë dhe
mbërrin në detin Adriatik 17
km në veriperëndim të Fierit, 400 metra në tokë nga vija
bregdetare. Në afërsi të Fierit do të ndërtohet një stacion kompresor, si dhe është planifikuar një stacion
tjetër në afërsi të Bilishtit,
nëse kapaciteti i gazsjellësit
zgjerohet në 20 miliardë me-
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Policia: Dokumentet për në BE, Angli dhe Kanada, nën hetim edhe 6 persona

FIER

N

jë grup i strukturu
ar kriminal me 16
anëtarë në qytete të
ndryshme të vendit është shkatërruar nga policia e Fierit në kuadër të operacion
it "Forca e Ligjit". Nga hetimet ka rezultuar se ky
grup ishte i specializuar për
falsifikimin e dokumenteve
dhe favorizimin e emigracionit të paligjshëm. Ndërsa
mësohet se aktiviteti i tyre
ka nisur që nga viti 2017.
Burime zyrtare nga Drejtoria e Policisë së qarkut Fier
dje bënë me dije se pas një
hetimi disamujor u zhvillua
operacioni i koduar "Pagesa
e Fundit", i cili u finalizua
me arrestimin e 8 personave.
Ndërsa, 6 të tjerë janë nën
hetim në gjendje të lirë dhe
2 janë shpallur në kërkim.
Sipas burimeve të mësipërme, grupi kriminal falsifikonte dokumente shkollore, pasaporta, leje qëndrimi, leje drejtimi, kartëmonedha, por edhe dokumente për në Angli dhe
vende të ndryshme të Bashkimit Europian. Ata merrnin porosi për pajisjen me
dokumente të falsifikuara
për persona të ndryshëm me
banim në Fier, Lushnje, Mallakastër, nga qarku i Beratit, Korçës, Vlorës, kundrejt pagesave që varionin
nga 600 euro deri 12,000
paund. Sipas burimeve të
mësipërme, në pranga kanë
përfunduar shtetasit: Jetnor
Hoxhaj, 42 vjeç; Eris Koliçi,
28 vjeç; Xhevahir Myrtaj, 53
vjeç dhe Artan Haxhiu, 33
vjeç, të katërt banues në
Fier. Gjithashtu janë arrestuar shtetasit: Kostaq Papa,
31 vjeç nga Saranda; Enton
Lahollari, 37 vjeç, nga Pogradeci; Artan Hasani, 48
vjeç, nga Tirana
dhe Barjam Hoxha, 57
vjeç, nga Kuçova, i dënuar
më parë për veprën penale të
mashtrimit. Këta persona u
arrestuan në saj të bashkëpunimit të policisë dhe të
prokurorisë së Fierit me policitë e Tiranës, Korçës,
Vlorës dhe Beratit. Në
kuadër të këtij operacioni,
po hetohen në gjendje të lirë
me masën e sigurimit
"Detyrim paraqitje" shtetasit: A.H., 62 vjeç dhe A.N.,
banues në Fier; I.S., 48 vjeç,
banues në Tiranë; D.S., 32
vjeç banues në Durrës; P.B.,
banues në Fier I.G., po banues në Fier. Ndërsa, po punohet për kapjen e shtetasve:
S.P. 41 vjeç, banues në Fier
dhe V.Gj. 65 vjeç, banues në
Korçë që janë shpallur në
kërkim.

HETIMET

Nga hetimet e kryera ka
rezultuar se shtetasit S.P.,
Jetnor Hoxhaj, Eris Koliçi,
A.H, Xhevair Myrtaj, Artan
Haxhiu dhe A.N., të gjithë
banues në qytetin e Fierit, në
bashkëpunim me njëritjetrin, prej vitit 2017, ushtronin aktivitetin kriminal
në fushën e falsifikimit të
monedhave, falsifikimit të

Dokumente false nga 600 euro deri në
12 mijë paund, 8 në pranga e 2 në kërkim
Shkatërrohet grupi kriminal me 16 anëtarë nga Fieri,
Tirana, Durrësi, Saranda, Pogradeci, Korça e Kuçova

Dokumentet e
sekuestruara nga policia

Policia e Fierit gjatë
konferencës për shtyp

OPERACIONI "PAGESA E FUNDIT"
PERSONAT E ARRESTUAR

1. Jetnor Hoxhaj, 42 vjeç, banues në lagjen "29 Nëntori", Fier.
2. Eris Koliçi, 28 vjeç, banues në lagjen "Sheq i Madh", Fier.
3. Xhevahir Myrtaj, 53 vjeç, banues në lagjen "Liri", Fier.
4. Artan Haxhiu, 33 vjeç, banues në lagjen "Mborostar Ura" Fier.
5. Kostaq Papa, 31 vjeç, banues në Lagjen nr. 1, Sarandë.
6. Enton Lahollari, 37 vjeç, banues në Lagjen Nr. 5, Pogradec.
7. Artan Hasani, 48 vjeç, banues në rrugën e Qelqit, Tiranë.
8. Barjam Hoxha, 57 vjeç, banues në Kuçovë, i dënuar më parë për veprën
penale të mashtrimit.
PERSONAT NËN HETIM

PERSONAT NË KËRKIM

1. A.H., 62 vjeç, banues në Fier.
2. A.N., banues në Fier.
3. I.S., 48 vjeç, banues në Tiranë.
4. D.S., 32 vjeç banues në Durrës.
5. P.B., banues në Fier
6. I.G., banues në Fier

1. S.P., 41 vjeç, banues në Fier.
2. V.Gj., 65 vjeç, banues në Korçë.

dokumenteve shkollore, dokumenteve të gjendjes
civile, të pasaportave, dokumenteve të emigrimit dhe të
qëndrimit në vende të ndryshme të Bashkimit Europian, Kanada, Mbretëri e
Bashkuar, Irlandë etj. Sipas
bluve, këta shtetas u merrnin porosi për pajisjen me
dokumente te falsifikuara,
personave të ndryshëm me
banim në Fier, Lushnje, Mallakastër, nga Qarku i Beratit, Korçës, Vlorës, kundrejt pagesave që varionin
nga 600 euro deri 12,000
paund. Porositë merreshin
për të nxjerrë dokumente shkollore, pasaporta, leje qëndrimi,
leje
drejtimi,
qarkullim të monedhave të

falsifikuara, dokumente të
falsifikuara për në vende të
ndryshme të Bashkimit Europian. Shtetasi S.P. dhe Jetnor Hoxhaj pasi i merrnin

këto porosi, nëpërmjet shtetasve Eris Kolici dhe A.H.,
i dërgonin me automjete të
ndryshme të transportit të
udhëtarëve si furgona, tak-

si, autobusë për në Tiranë te
shtetasi Artan Hasani, i cili
merrej me prodhimin e tyre.
Dy-tri ditë pasi prodhoheshin këto dokumente në
Tiranë, shtetasi Artan
Hasani i niste në të njëjtën
rrugë për në Fier, ku dilnin
dhe i prisnin shtetasit Eris
Kolici dhe A.H., të cilët sipas
porosive të shtetasit S.P. dhe
Jetnorit ua shpër ndanin
personave që kishin porositur. Në lidhje me këta shtetas,
Gjykata e Shkallës së Parë
Fier, në datën 10 mars 2018 ka
dhënë masën e sigurimit "Arrest me burg" dhe "Detyrim
paraqitje" pasi në bashkëpunim me njëri-tjetrin dyshohet se kanë kryer veprat
penale "Falsifikimi i dokumenteve", "Falsifikimi i monedhave", "Falsifikimi i letërnjoftimeve, pasaportave ose i
vizave". Po gjatë operacionit
janë sekuestruar prova të
shumta materiale, të cilat
për arsye hetimi nuk bëhen
me dije. Në bashkëpunim të
ngushtë me prokurorinë po
vijon puna për dokumentimin e plotë ligjor të veprimtarisë kriminale të këtij
grupi.

Tentohet të grabitet
banka në Librazhd,
në kërkim autori

N

jë bankë e nivelit të
dytë është tentuar të
grabitet në Librazhd. Ngjarja është shënuar
mbrëmjen e së premtes,
rreth orës 23:20. Mësohet
se një person gjysmë i
maskuar, pasi ka thyer
xhamat e njërës prej dritareve të bankës, ka hyrë
brenda. Por, sapo ka
ndodhur dëmtimi është
aktivizuar sinjali i alarmit, ndërsa në vendin e ngjarjes ka mbërritur menjëherë policia. Sipas policisë, autori ka arritur të
kontrollojë disa dosje dhe
pasi nuk ka gjetur vendin
ku ndodhej kasaforta, pas
60 sekondash ka dalë prej
andej dhe është larguar
me shpejtësi. Në lidhje me
këtë ngjarje janë shoqëruar disa persona, ndërsa po
hetohet intensivisht për
zbardhjen e plotë të saj.

Goditet banda e grabitësve në Itali,
në pranga 16 shqiptarë dhe 2 italianë
IT
ALI - Policia italiane ka
ITALI
mundur të shkatërrojë një
bandë grabitësish, pjesa më
e madh e të cilëve ishin shqiptarë. Sipas mediave italiane, grabitësit ishin kthyer
në një shqetësim të vërtetë
për banorët e zonës së Ka-

zertës në Itali. Mësohet se
grabitësit, nën kërcënimin e
ar mëve u mer r nin atyre
para dhe sende të ndryshme
me vlerë. Në kuadër të një
superoperacioni për të goditur këtë bandë, karabinierët
e Kazertës kanë arrestuar 16

shqiptarë dhe 2 italianë. Të
gjithë janë të akuzuar për
vjedhje e grabitje të rënda,
zhvatje e kërcënime. Hetimet kanë nisur që më 2015,
pas një grabitjeje të dhunshme në një banesë në
Liberi.
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KUFIJTE ME GREQINE
EKSKLUZIVE
Letër e hapur Departamentit të Gjeografisë së Fakultetit të Histori-Filologjisë në Tiranë

Nga Myslim Pashaj

K

jo letër e ka një kryef
jalë gjeografike dhe
ndaj e tillë vendoset
tek kreu, se lidhet dijenitë
për dheun tënd, Dheshkronjën siç e thosh Samiu ynë i
madh. Iu drejtohem jo
thjesht për t'u përcjellë respekt, por edhe si një cytje
dhe impuls për t'u gjendur
gjithherë në prehër të kësaj
Dheshkronje për të cilën ju
hulumtoni dhe përcillni dije
për studentët tuaj.
Rrëfimi im e ka një dramë
brenda tij, çka edhe mund të
mos pranohet nga të gjithë.
... E ndjeja në veten time,
qysh nëntë vjet më parë, dhe
doja që ta shprehja, por e
kam ndarë vetëm me njërin
prej jush, prof. dr. Perikli
Qiriazi, i cili është tanimë në
pension.
Sapo kisha hasur Paktin
Detar për ndarjen midis të
dy shteteve të veriut të detit
Jon midis Shqipërisë dhe
Greqisë. Kumti më erdhi rastësor. Koordinatat kishin
gjetur rrugën e tyre si prej
një orientimi mistik drejt
një gjeografi ushtarak. Ato
i sillte Tedi Blushi i "Gazetës
Shqiptare". E kjo më ka mbetur si një enigmë.
Por le të marrim kahjen e
kërkimit tim të atyre ditëve
dramatike kur doja mbështetje. U nisa drejt edhe tek
prof. dr. Agim Shehu dhe ai
sapo kish parë shkoqitjet e
para hartografike në mediumet shqiptare qe bindur se
Pakti Detar ishte i shtrembër. Ai ishte një nga hartografët më të shquar të Shqipërisë dhe më afroi
përkrahjen e parë. Ai dha
një intervistë për "Gazetën
Shqiptare" dhe të nesërmen
ajo u botua në faqen e parë
me një fotografi të bukur të
tij. Po asaj dite kur unë ndiqja pritjen entuziaste në rrjete sociale dhe komentet
'online' që bëheshin për Agimin, më vjen lajmi se ai do
ta përgënjeshtronte atë intervistë.
Sa keq që jam ndjerë!
Për kauzën që po ndiqnim
nuk ishte e mirë një
përgënjeshtrim nga një figurë e njohur hartografike.
Me bashkëshorten time, Leonorën, u nisëm që ta
takonim përgjatë natës.
Para se të shkoja, e mora në
telefon. Ai nuk ishte mirë në
gjendjen shëndetësore. Unë
u shqetësova nga zëri i tij
melodioz, por i mekur. Si
duket në shtëpi kish njerëz,
sepse ndjeja zëra të trazuar!
Unë gati në frymëmbetje i

"Prapaskenat e 'Paktit Detar 1' dhe një debat
i panjohur i Dhori Kules me Perikli Qiriazin"
Koloneli i detit: Të mblidhemi në një forum për Dheun Kontinental të Shqipërisë

Marrëveshja
NIKOS KOTZIAS
I pyetur se në çfarë faze është marrëveshja
Shqipëri-Greqi për hapësirën detare në Jon, ministri
grek Nikos Kotzias dha këtë përgjigje: "Ne jemi në
fazën kur Presidenti i Shqipërisë duhet të japë
autorizimin për një grup negociator të Ministrisë së
Jashtme të Shqipërisë që të negociojnë me ne".

thashë që: "të... mos e
përgënjeshtrojë intervistën
e tij, se ky tekefundit, ishte
opinioni i tij shkencor...". Ai
më tha: "Më fal se kam
njerëz"!
S'kaloi shumë dhe një
njeri shumë i afërt me të...
më mori në telefon i nervozuar. Ai shfryu kundër meje
sikur unë të kisha ndikuar
tek opinioni shkencor i profesorit tim. Siç mora vesh, po
asaj nate një profesor nga
departamenti juaj kish
mbërritur për të ndihur në
përgënjeshtrimin
gjeografik që duhej bërë.
Emri i tij mbetet po ashtu i
paidentifikuar. S'di se
ç'mund të ketë ndodhur, por
përgënjeshtrimi nuk u krye
dhe unë u lehtësova. Një ditë
më vonë, rrëfimi që po iu
përcjell lidhet me ish-rektorin e Universitetit të Tiranës,
prof. dr. Dhori Kule. Ai kish
thirrur në zyrë një gjeograf
të shquar të departamentit
tuaj, profesor Qiriazin. Ja
dhe dialogu që kam mbresuar:
Prof. Kule: "More a ke ndjekur ti një njeri të panjohur
në analet shkencore, që ka
dalë e na kërkon të lajthisë
dynjanë. Këtu është nderi
dhe dinjiteti i shtetit! Krijoni një grup pune dhe duhet
të reagoni, kjo është një
kërkesë shkencore në të
mirë të vërtetësisë së këtij
pakti të rëndësishëm".
Prof. Qiriazi: "Kam një


NEGOCIATAT
Pak ditë më parë, në ambientet e Presidencës u
takuan Edi Rama dhe Ilir Meta. Takimi u zhvillua në
kuadër të negociatave Shqipëri-Greqi dhe kërkesës
së ministrit të Jashtëm, Ditmir Bushati për
autorizimin nga ana e presidentit. Takimi RamaMeta zgjati 60 minuta, ndërsa qeveria pret që kreu i
shtetit të japë autorizimin për negociatat me
Greqinë për kufijtë detarë.
mendim ndryshe nga ju. E
kam ndjekur dhe nuk më
duket se po e trajton keq
problemin. Megjithatë, do të
bisedoj me kolegët"!
Ndodhi e kundërta, Qiriazi me pavarësinë shkencore erdhi në një emision
televiziv aty me njohjen e

dinjitetin e duhur vuri në
dukje se "përballë Dheut
Kontinental të Shqipërisë,
në atë ndarje ishte një arkipelag ujdhesash të Jonit të
Veriut. Po aty ai hodhi poshtë për herë të parë përkufizimin e Gjirit të Sarandës, i
cili në Fjalorin Enciklopedik

Shqiptar (si emërtim gjiri)
ishte futur në portën e qytetit, ndërsa ndarjes detare
i ishte nënshtruar gjiri i
bukur dhe jetëdhënës i Sarandës, i cili me rrathët
grafikë dukej i pushtuar,
prej Kepit të Qefalit deri tek
kepi i Mërtesës.
Dy ditë më vonë ne shkuam me Marin Memën në
Ksamil, në gjirin e Tetranisit
dhe iu afruan ShkëmbitCekinë të Barketës, i cili ishte pushtuar nga Pakti Detar.
Ndërkaq, studiues të pavarur kishin dhënë mendim
se Gjiri i Sarandës duhej të
trajtohej si gji historik,
sepse vendndodhja e tij tërësore lidhej në rrënjë historike me tërë kompleksin e
Butrintit si një simbiozë
dhe komunikimin e tij me
Sarandën dhe detin...
Kush dëgjonte vallë?
Sali Berisha në "Zërin e
Amerikës" lëshonte an-

atemat duke përgojuar dhe
tallur me legjendën e qytetit, Onhezmin, që sipas tij
s'mund të kishte lidhje me
ndarjen e hapësirave detare.
Ja pra, të dashur miq, sa i
dhimbshëm bëhet ky rrëfim
i ndodhur pa asnjë shtesë,
me kaq shumë personazhe,
me heshtje meskine, me trajtim politik, që nga kreu i
shtetit, mjedisin shkencor
rrotull këtij visi dhe ti nuk i
njeh dot nëse janë të mëmëdheut tënd apo diku tjetër.
Gjiri i Sarandës u braktis, për të nuk flitet fare.
Mesazhi im është shumë
i hapur dhe miqësor: "Duke
qenë se na bashkon Dheshkronja e këtij vendi, sa më
shpejt të organizojmë një
'Workshop' ose for um
Dheshkronjor në qendër të
të cilit të jenë Rrethanat
Gjeografike të Dheut Kontinental të Shqipërisë kundruall Korfuzit dhe ujdhesave të tij nga Ngushtesa e
Otrantos, Kanalin e Korfuzit dhe deri në Gjirin e Ftelias".
Në letrën time janë cekur
shumë pika, që kanë lidhje
me lëndën tuaj dhe dijet që
ju përcillni tek breznitë shqiptare, të cilat kanë shumë
rëndësi dhe lehtësojnë rinegocimin e Paktit Detar midis
Shqipërisë dhe Greqisë. Unë
kërkoj ndjesë nëse kam
prishur qoftë edhe një grimë
rehatinë dhe trajtën e përditshmërisë suaj intelektuale.

* Pedagog i Jashtëm i
Fotogrammetrisë dhe
Remote Sensing në
Fakultetin e Gjeologjisë
dhe Minierave.
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KESTI I DYTE / Publikohet lista me dokumentet që duhet të plotësojnë përfituesit

Ish-të përndjekurit, dokumentet
për 2 mijë trashëgimtarë
Ministria e Financave: Plotësoni dosjet brenda muajit

Ornela Manjani

T

rashëgimtarët e ish-të
dënuarve politikë,
fëmijët dhe nipërit
duhet të plotësojnë dokumentet brenda muajit për të
marrë dëmshpërblimin në
momentin që Ministra e Financave do të çelë fondin për
pagesa.
Rreth 2 mijë
trashëgimtarë ligjorë të ishtë dënuarve politikë duhet
të plotësojnë dokumentacionin në bazë të kategorisë ku
përfshihen sipas përcaktimeve ligjore. Ministria e Financave bën të ditur se çdo
trashëgimtar ligjor, që është
listuar në një prej kategorive për dëmshpërblimin
e ish-të përndjekurve politikë, duhet të postojë dokumentacionin e kërkuar.

Emer

MBIEMER

PËRFITUESIT
QË JETOJNË
Për trashëgimtarët e ishtë përndjekurve që nuk jetojnë
duhet
një
akt
trashëgimie, certifikatë vdekje të të dënuarit, certifikatë
trungu të të dënuarit, numër
llogarie bankare aktive për
çdo përfitues ose prokure dhe
dokument identifikimi për
përfituesit. Në qoftë se njëri
ose disa trashëgimtarë të
radhës së dytë nuk jetojnë
më, e drejta e tyre për dëmshpërblim në bazë të ligjit
Nr.9831, datë 12.11.2007 (ndryshuar me ligjin nr. 10 111,
datë 2.4.2009) nuk vazhdon
më tej. Në këtë rast, llogaritja
e pjesës takuese të këstit bëhet
mbi bazën e trashëgimtarëve
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që janë gjallë. Nga ana e
trashëgimtarëve që jetojnë, në
marrëveshje, paraqesin certifikatën e vdekjes së
trashëgimtarit që nuk jeton, të
cilën e postojnë së bashku me
numrin e dosjes. Ministria e
Financave bën të ditur se në
rastet kur ish-i përndjekuri
nuk jeton më, një dosje quhet
e rregullt dhe e gatshme për
t'u paguar, vetëm atëherë kur
të gjithë trashëgimtarët, pa
përjashtim, do të kenë dorëzuar (postuar) dokumentacionin e përmendur më lart për
të gjitha rastet e trashëgimisë.
Në të kundërt, askush nuk
mund të paguhet i veçantë,
derisa i gjithë dokumentacioni i dosjes të jetë i plotë për të
gjithë.

NUMER
KOPJE TE PERSONA CERTIFIKATE
L
LETER
NJOFTIM LLOGARI VDEKJE
BANKARE

CERTIFIDESHMI
PROKATE E
TRASHGIKURE
TRUNGUT
MIE
FAMILJAR

TRASHËGIMTARËT
1. Për persona ish-të dënuar që janë gjallë, të cilët
pavarësisht moshës, në momentin e pagesës
kanë fëmijë të mitur nën moshën 18 vjeç:
a. Certifikatë personale jo më e vjetër se një
javë nga data e dorëzimit.
b. Certifikatë familjare ku të përfshihet fëmija i
mitur.
c. Certifikatë personale të fëmijës/fëmijëve të
mitur.
d. Nr. llogarie bankare në Lek në njërën nga
bankat e nivelit të dytë, që vepron brenda
territorit të Republikës së Shqipërisë (të
siguroheni që llogaria është ende aktive ose të
hapet një llogari e re).
2. Për persona ish-të dënuar që nuk jetojnë, por në
momentin e pagesës kanë trashëgimtarë të
radhës së parë në moshë të mitur nën 18 vjeç.
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a. Certifikatë vdekjeje të personit ish-të dënuar.
b. Certifikatë personale e të miturit/miturve,
trashëgimtarë të radhës së parë të personit ishtë dënuar që nuk jeton më.
c. Certifikatë familjare të ish-të dënuarit ku të
përfshihen fëmija/fëmijët e mitur.
d. Dëshmi trashëgimie që të vërtetojë se fëmija
i mitur është trashëgimtar ligjor.
e. Vendim gjykate të kujdestarisë mbi të
miturin në rastin kur edhe nëna e të miturit nuk
jeton më.
f. Nr. llogarie bankare në Lek në njërën nga
bankat e nivelit të dytë që vepron brenda
territorit të Republikës së Shqipërisë (të
siguroheni që llogaria është ende aktive ose të
hapet një llogari e re) në emër të kujdestarit
ligjor të të miturit.
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(V
ijon ng
an
umri i djeshëm)
(Vijon
nga
numri
Luigj
Zef
Marije
Lene
Shaqe

Angjello
Ollga
Spiro
Elefteria
Aristidh
Stefan

Zaho
Comi
Zaho
Dhuka
Zaho
Zaho

Idajete
Hatije

Capa
Tifekçiu

Tafçiu

Qani

Capa

Nexhie
Behar
Eda
Njazi
Nasibi
Perparime

V
P
P

Tifekçiu
Tifekçiu

V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V

V
V
V

V

Noka
Caka
Luli
Totraj

Feime
Xhevair
Ismete
Mydin
ni (Ferzilete)
Safet

Cëri
Cëri
Tare
Cëri
Hoxha
Cëri

V
V
V

V

V

V
V

V
V

V
V

Kadri
Beglije
Hamide

V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

X
X

X
X

X
V
V

X

V
V
V
V
V

Cëri
Gjura
Zekollari
Cëri

V
V
V
V

Ruzhdi
Azije

Hoxha
Disha

Tereze
Filip

Dushi
Dushi

Zef

Dushi

V
X
V
P
P
P
V
P

V
V

X Lgjcv
X Lgjcv

V
V

X Lgjcv

X Lgjcv

V

X
V
V
V
P
P
P
V

V

Shevroja

Bashkim
Lumturije
Petrit
Livera
Salim

Shevroja
Çollaku
Shevroja
Pilavi
Shevroja

V
V
V
V
X

V
V
V
V
X

Qazim
Avdil
Fatos
Flutra
Festim
Mentor

Hoxha
Hoxha
Hoxha
Sulejmani
Hoxha
Hoxha

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
X
V
V
V
V
V

Kasa
Hoxha

V
V

V
V
X Lgjcv

V

Hoxha
Hoxha
Shevroja
Hysen

Remzije
Beshir

Zhavari

V
V
V
V
Ymberli
Merita
Majlinda
Melsi

V

V

V
X Lgjcv
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V

V
V

X
V

V
XLgjcv
V

V
V
V

V
V
V

V

V

V

V

V

V

ZV
Zeqo
Zeqo

V
Palushi
Mengjesi
Palushi
Palushi
Palushi

Dila
Bardhe
Gjon
Marie

V
P

V
V

Fadil
Defrim

Sofie
Dashnore
Andrea
Roland
Zhonela

Luli
Zhavari

V
V
V
V
V

Vata

Hamitaj
Hamitaj
Fejzulla
Hamitaj
Hamitaj
Zeqo

Gjele
Dave

V
V

Gjonaj
Gjonaj
Gjonaj
Pecaj
Gjonaj
Gjonaj
Gjonaj
Gjonaj

V
X

V
V

Tafçiu

V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

Gasper
Tone
Anton
Rozina
Aleks
Mikel
Gjelina

V
V

Tomor

V
V
V
V
V

Vladimir

Prene
Vlash

V
V
V
V

V
V

Masllum
Mufit
Kujtime

Xhajaj
Xhajaj
Dokaj
Kokaj
Gjinaj

X
V
X
X

XLgjcv

V

X
V
X
X

Pal
Gjyzepina

X

X

X

Silvana
Pilkati
Raimonda Papadhopuli

V
V

V
X

Laureta
Enis

Neziri
Dushi

V
V
X

V
V
X

Laura

Suli

V

Dushi
Bytyci
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Franka
Mikel
Valentin
Gjenarin

Hyka
Bytyçi
Bytyçi
Bytyçi

NUMER
KOPJE TE PERSONA CERTIFIKATE
L
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NJOFTIM LLOGARI VDEKJE
BANKARE

V
V
V
V

CERTIFIDESHMI
PROKATE E
TRASHGIKURE
TRUNGUT
MIE
FAMILJAR

V
V
V
V
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Polikseni

Angjeli

Fotini
Çela
Muçobega
Muçobega
Rama
Muçobega
Mehmetaj
Marko
Muçobega

V
V
V
V
V
V
V

Ahmet

Blliku
Blliku
Blliku

Elmaz
Xhevrije

Blliku
Deliu

Hysen

Behare

Fatmir
Enver

V
V

V
V
V
Majlinda
Fatos
Hekuran

Blliku
Blliku
Blliku

V
V
V

V
V
V

Dudi

Bali

V
V
V

V
V
V

V

Agim
Fato
Drita

Gjoleka
Bushi
Proko

V

V

Dritan
Klodjan
Ilirjan

Ormani
Ormani
Domi

V
V
V

V

Maria
Valentina
Silvana
Kristina

Billa
Kodhimaj
Murat
Billa

V
V
V
V
V

V
X
V

Arben
Arjan

Ormani
Ormani

V
V
V

X
V

V

Kostaq

Xhuvani

V
V

X
X

X Lgjcv

X Lgjcv

V
ZV

Xhuvani
Xhuvani
Merma
Xhuvani
Tanku
Xhuvani
Xhuvani
Xhuvani
Loshkoska

Kasem
Engjellushe

Neim

Skender

Stamato

V
V

V

X Lgjcv

V
V

V

V

V

V

V
V

Tushe

V

V

V

Sanije

Luljeta
Muhamet
Eduart
Suzana
Valentina
Gazmir
Florina

Hyseni
Sata
Sata
Koçi
Sata
Sata
Sata

V
X
X
X
X
X
V
V

V
X
X
X
X
X
V
V

Ismail
Nazmie
Nurie
Zirjana
Gëzim

Sata
Bilbili
Liçi
Haxhiaj
Sata

V
V
V
V

V

V

V

Hariz

V
V
V
X
V
V
V

V
X
V
X
V
V
V

X

X

V
V

V
V

ZV

Nexhip

Vneg

X
X
X
X

X
X
X
X

V

V

V

V

XLGjcv

V

V

ZV
V
P
P
P

V

V

ZV
Valentina
Nurbuqe
Fatmir
Bardhyl
Agron
Petrit
Genci
Tana

Mena
Noka
Shehu
Shehu
Shehu
Shehu
Shehu
Shehu

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Myftar
Luljeta
Muhamet
Esat
Servete
Hidije

Xhetani
Preni
Xhetani
Xhetani
Tara
Reçi

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Arben
Luftar
Dave
Luljeta
Kastriot
Rruzhdije

Hysa
Hysa
Sommer
Hysa
Hysa
Hysa

V
V
V
V
X
V

V

Bushe
Violeta
Izeir
Bajram
Manushaqe
Ervehe
Asllan

Veledi
Shyti
Veledi
Veledi
Kamberi
Malaj
Veledi

V
V

V
V

V
V
V
V

V

Bukurije
Nafije
Adil
Xhuma

Mane
Dervisha
Talelli
Talelli

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V

X
V

ZV

V

V

ZV
V
P
P
P

X
P
V neg
V

Qesere
Naime
Nexhmije

V

V

Leonidha

Ajazi

V

V

Liljana
Bujar
Violeta
Kozeta
Shuaip

Konica
Ajazi
Rrukaj
Tane
Ajazi

V

V

V
V

V

V

X

V
V

Majlinda
Kozeta
Shqipe
Merita

V
V

V
V
P
V
V

Shprea
Fatmir
Azis

Lajthia
Mbreshtani
Gazepi

V
V
V

V
V
V

Piro
Bajram
Mimoza

Gazepi
Gazepi
Ilias

V
V
V

V
V
V

Florika
Pranvera
Robert

Muçaj
Çelaj
Gazepi

V
V
V

V
V
V

Budri
Budri
Budri
Kaçani

V
V
V
V

V

Jorgaqi

V

V

Gazepi

Gazepi

Budri

Jorgaqi

V

Bogdani
Bogdani
Katroshi
Fortuzi

V
V
X
V

V
V
V

Mereme

Hoxha

Sabrije
Hamide
Gezim

Mara
Faja
Vorpsi

V
V
V
Erim
Aida

V
ZV

V
P

V
V

V
V
V
V

V

V
V

V
V

V
ZV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X1

X

Fortuzi
Sheqeri

X
X1

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V
V

V
V

V

V
P
P
P
V testament

V

Kalaja
Reci
Bogdani

V

V

Talelli

V

V

Ajas

Eleni

V

V

Veledi

V

V
V

Gazepi
Mbreshtani

V

V

Hysa

V
V

V
P
P
P

ZV
Buci
Buci
Simoni
Buci

V

Xhetani

V

V

V

Kiço
Vangjel
Nasho (Thanas)
Dhespo
Llambro

V
V

CERTIFIDESHMI
PROKATE E
TRASHGIKURE
TRUNGUT
MIE
FAMILJAR

V

Xhuvani
Xhuvani

Buci
Buci

V
V

Kurti
Brahilika
Shehi
Doçi
Shehu

P
V

V
V

Jovan
Nikollaq
Efemi
Ylli
Liri
Vasil
Aleksander
Sotiraq
Suzana

Veizi
Gjoni

Sata
Sata

P2
P2
V2

V

Xhuvani
Xhuvani
Xhuvani
Xhuvani

Mine
Hanke
Kasem
Çupe
Hamit

V1
P1
P1
V

Nos
Lavdi
Dhimitraq
Anastas

Sali
Hakik

V

V
V

V
V

Mehmet
Rexhep
Xhilka
Hasime

Donika

V

V
V
V

V
V
V

V

Vneg
Baftjar
Sulejman

ZV

V
V
V

Koçiko
Angjeli
Angjeli

Buzhiqi
Sata

V

Nelaj

Ormani

Nadire
Kadri

V

Ormani

Ormani
Ormani

Irini
Vasiliqi

V
V

Gjoleka

Agim

Vladimir
Prokop

Muçobega
Muçobega

Blliku
Blliku

Selman
Faik

Perlat

V

NUMER
KOPJE TE PERSONA CERTIFIKATE
L
LETER
NJOFTIM LLOGARI VDEKJE
BANKARE

Shqevi

V
P
P
P
P
V
P
P

V
Anisa
Antiger

Leme
Mustafa

V
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V
Androniqi
Themistokli
Vasillaq

V
V

Dylbë
Balil
Kalo
Haxho
Skender
Mjaftoni
angjel (Myrto)
Arif

Emer

Zulfizhe
Pajtim
Petrit
zeze (Qibare)

Delia
Delia
Delia
Vejzati

X
V
V
V

X
V
V
V

Jorgo
(Kostandinos)
Krisavji
Niqifora
Areti

Thano
Thano
Babi
Çiko
Aleksi

X
V
V
V
V

X
V
V
V
V

Vezire

Resulaj
V
V
V
X

V
V
V
X

Agim
Idris
Zyrako
Xheko
Shero

Hamataj
Çela

Resuli
Resuli
Keqaj

V

V

V

V

V

V

V
V

V
V

V
V

V

X

X
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Mbete
Jonus

Pashaj
Hamata

V
V

V
V

Rakibe
Kadrie
Hanushe
Vendim
Kujtim

Braho
Ahmetaj
Braho
Braho
Braho

V
V
V
V

V
V
V
V

V
XLgjcv

CERTIFIDESHMI
PROKATE E
TRASHGIKURE
TRUNGUT
MIE
FAMILJAR

V
V

Emer

Vendresha
Vendresha

V
Spartak

Tajar
Tofik

Vendresha

Vendresha
Vendresha

Xhuma
Xhemal
Kadri
Sanije
Zyber
Xhavit
Muharrem

Sallaku
Sallaku
Sallaku
Shullazi
Sallaku
Sallaku
Sallaku

Bedrije
Osman

V
V

V
V

Tefik

Sallaku
Sallaku

V
V

V

Zyliha
Ylli

Krasniqi
Sallaku

V
X

X

V

V

V

X Lgjcv

V testament

V

V

V

V
X

V

V
X

Hiqmet
Sanije
Fisnik
Masar
Suzana
Nasybe

Roda
Kurti
Roda
Roda
Roda
Kurushi

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

Durim
Idajete
Skender
Menduhije

Roda
Halilaj
Roda
Kaziaj

V
V

V
V

V

V

Flutura
Shprese
Vjollca
Engjellushe
Gezim
Mimoza
Luan
Arben
Dhurata

Ismalaj
Ramaj
Mustafaj
Hoti
Dajti
Bashhysa
Dajti
Dajti
Baku

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

X
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

Rodamir

Hajre

V
V
V

Qazim

V

Ramazan
Vashe

Nazire

Kastrati
Kastrati
Ivziku

V
V
V

Fatmira
Aferdita
Besnik
Dritan

Dani
Kasemi
Tahiri
Tahiri

V
V
V
V

Minire
Anife
Skender
Agron
Suzana
Myzafer

Kraja
Llanaj
Tahiri
Tahiri
Katana
Tahiri

V
V
V
V
V

Sadije
Feride
Osman
Harun
Nail

Huqi
Çekorja
Meti
Meti
Meti

V
V
V
V
V
V

V

XLgjcv

V

Kalej

Ormeni
Ormenaj
Ormenaj

Hajdar

Zekthi

V
X
X

V
X
X

Merko
Uruçi
Merko
Zekthi
Zekthi
Zekthi

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

Hidajet (Fiqiret)

Çullhaj

V
V

V
V

Behexhet
Ilmi
Nazmi
Qani
Refik

Zekthi
Zekthi
Zekthi
Zekthi
Zekthi

V
V

V
V

V

V

V
V
Sabire
Lumturi
Sadete
Bujar
Qamil
Luan

Gjyle

Çullhaj

Vule
Sulejman

Çullhaj
Zekthi

Shaban

V

Nevruz

V
V

Gjyli

V
V

V

V

V

V

V
V

Dava
Gjergj

Gjon
Tereze
Lize

Shpresa
Liljana
Lindita
Elvira
Enderjeta

Saliasi
Saljasi
Stafa
Saliasi
Dabulla

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

Edmond

Gjyli

V

V

Marku
Lika
Ismailaj
Lika
Lika

V
V
V
V
V

Xhevat
Zaim
Sulejman
Zemrite
Fidaie

Lika
Lika
Lika
Peca
Daka

V
V
V
V
V

Azem
Selam
Avni
Petrit
Besa
Hasie

Lika
Lika
Lika
Lika
Sulmataj
Bibaj

V
V
V
V
V
V
V

Kadri
Xhelal
Kujtim
Halit
Agime

Dogjani
Dogjani
Dogjani
Dogjani
Spahiu

V
V
V
V
X

Bukurije

Sopaj

V
V

V
P2
V2
P2
XLgjcv
V3
P3

V

V

V

V
V

V
V

V
V

V

P
P
P
V
P

V
V

V
P
P
P
P
P

V

V

V
P
P
P
P
P
P
P

V

V

V
P
P
P
P

X
V
P
V
V
V

Dile
Pashk
Llesh
Pjeter
Pal
Gjin
Vlash
Meter

Gjergjaj
Coli
Coli
Coli
Coli
Coli
Coli
Paloka

V

Lize
Ndue
Dave
Zef
Mark
Preng
Tereze
Marije
Llesh
Gjergj
Bardhok

Ndreu
Perlesi
Lleshi
Perlesi
Gjoni
Perlesi
Lleshi
Perlesi
Perlesi
Perlesi
Perlesi

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Nikoll
Zef
Fran
Gjovalin
Drande

Coli
Coli
Coli
Coli
Prenga

X
X
X
X
X
V
V

V
X
X
X
X
V
V

Pashk
Gjin
Vitore
Gjovalin
Bardhok
Sokol

Markolaj
Markolaj
Kovaçi
Markolaj
Markolaj
Markolaj

V
X
X
X
X
V
V
V

V
V

V
V
ZV
P1
V

V
V
V
V
V
V

P1
P1
P1
P1
V1
P1

V
V

ZV

ZV

Coli
Mhilli
Markolaj

V

Lleshgegaj
Malaj

ZV
P

X
V
V
X
P
V
V

V

Sabije

V

V

V

Mark

V
XLgjcv

V

V

V

Tusha
Coli

V testament

V
V

X
V

V
V

Perlesi

V
V

V

Gjyli
Gjyli

XLgjcv

Mrike

Drande
Prenë

V
V
Amdi

V

V
V
V

Coli
Coli

V

P
P
P
P
P
P

Vvgj
Xhevit
Shyqo
Hyso

XLgjcv

Xhafi
Xhafi
Lico

Shehu

V

P
P
P
P
P

Meti

Vehibe

V

Meter
Mark

XLgjcv

V
V

Lika

P
P
P
P

Tahiri

Sanije

P
V
P

V

V

V
V

V

Tahiri

Nexhmije

V
V

V
V
V

Lika
Dogjani

V

V

Lika

X

V

V

Gjyli
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N

ë shtator të vitit
2017, pasi u emëro
va në një post
vizitues në Qendrën e Studimeve Europiane
të Univesitetit Harvard, pata
gjithashtu nderin të jem i
pari që hapa Serinë e
ligjëratave të shkollarëve
vizitues me një fjalë përpara
komunitetin akademik të
Harvardit mbi përdorimin e
një qasjeje morfodinamike
për të kartografuar transfor mimet
identitare,
pikëtakimet kulturore dhe
zhvillimin
e
vlerave
themelore, gjë që më bën të
ndihem njëherazi shumë i
nderuar dhe shumë mirënjohës që jam pjesë e komunitetit intelektual të Harvardit.
Dy javë më parë, kur në
fund të ditës së vënies në
post të shkollarëve vizitues
të Harvardit, shkuam të
shohim se çfarë do të thotë
për një student fillestar të
prekë këmbët e John Harvard, erdha në Harvard
nëpër mjet Massachusetts
Avenue dhe në fillim u ndala në Massachusetts Institute of Technology. Besoj se
është e panevojshme të tregohet se sa shumë gjëra
bëhen, si këtu dhe atje, mbi
teorinë
kuantike,
inteligjencën artificiale, apo “të
ardhmet antropologjike”, për
të përmendur vetëm titullin e
një libri nga Michael Fischer,
profesor i antropologjisë në
MIT. Nëse lëviz nga një lagje
në tjetrën, mendja është vazhdimisht në një stuhi që
mund të shtyjë kufijtë e të
kuptuarit dhe të performancës njerëzore.

SOCIALE

Si një antropolog me shkollim
dhe mendje franceze, nuk mund
të mos më kujtohet një pyetje e
paharrueshme nga Marvin Minsky dhe libri i tij Shoqëria e
mendjes: “Cili është ai marifet
magjik që na bën inteligjentë?”
dhe fare natyrshëm e gjeta veten duke pyetur: Cili është ai
marifet magjik që përbën hulumtimin që po bëj? Cili është ai
marifet magjik që e bën politikën
identitare aq të fuqishme? Duke
parafrazuar Marvin Minsk y,
marifeti është se nuk ka marifet!
Hulumtimi që po bëj si dhe fuqia
e politikës identitare apo rëndësia e populizmit që po merr
shumë nga debatet tona në ditët
e sotme, siç e pamë javën e kaluar në Harvard, rrjedhin nga diversiteti i madh i mendjeve të
njerëzve, jo nga ndonjë parim,
vlerë, ide, apo motivim i vetëm
dhe i përsosur. Veprimet dhe vendimet e njerëzve, si dhe kërkimi
shkencor që bën çdonjëri prej
nesh, “lindin nga konfliktet dhe
negocimet në mes shoqërive të
proceseve që vazhdimisht sfidojnë njëri-tjetrin”.
Ndër shumë të tjera, revolucioni kognitiv është tashmë një
përpjekje ndërdisiplinore bashkëkohore për t’u dhënë përgjigje
shkencore pyetjeve të hershme
epistemologjike. Ky revolucion
lindi pikërisht këtu në Harvard
dhe MIT, në këtë mjedis intelektualisht stimulues, si një lëvizje
e rëndësishme intelektuale mes
disa etërve të famshëm, shkencëtarët kompjuterikë Herbert Simon dhe Marvin Minsky,
psikologët George Miller dhe Jerome Bruner, gjuhëtari Noam
Chomsky dhe antropologu
francez Claude Lévi-Strauss.
Vijon në ffaqen
aqen 14
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TRASHËGIMIA
LÉVI-STRAUSS
Për Lévi-Strauss, meqenëse truri njerëzor është në vetvete një
objekt i natyrës dhe meqënëse ai
është në thelb i njëjtë përgjatë species Homo sapiens, na duhet të supozojmë se kur përftohen produktet
kulturore, ky proces duhet t’u japë
atyre edhe disa karakteristika
universale apo natyrore të vetë
trurit. Kështu, nëpërmjet hulumtimet të strukturave elementare të
dukurive kulturore, bëjmë edhe
zbulime rreth natyrës së njeriut.
Kategoritë verbale ofrojnë një mekanizëm nëpërmjet të cilit karakteristikat strukturore universale
të trurit njerëzor shndërrohen në
karakteristika strukturore universale të kulturës njerëzore. Në
këtë mënyrë, formimi i kategorive
tek qeniet njerëzore ndjek rrugë
natyrore universale. Kjo nuk do të
thotë se gjithnjë dhe kudo gjithçka duhet të ndodhë në të njëjtën
mënyrë, por truri i njeriut është
ndërtuar në mënyrë të tillë që është i predispozuar të zhvillojë kategori të një lloji të veçantë në një
mënyrë të veçantë.
Jo vetëm çështjet epistemologjike të dijes antropologjike,
por edhe konceptimi etik i punës
së antropologut është vazhdimisht
i pranishëm në të gjithë veprën e
Lévi-Strauss, në dimensionet ontologjike, etiologjike dhe shpëtuese,
pasi ai është marrë si me natyrën
edhe me denatyrimin e njerëzisë
dhe të shoqërisë, duke u përpjekur
të gjejë mjetet, apo duke treguar
mungesën e mjeteve, për të lehtësuar të këqijat. Por është shkathtësia dhe talenti i tij që kanë mundur të krijojnë themelet teorike të
një kontributi revolucionar, sa shkencor edhe humanist, për
antropologjinë e përgjithshme.
Në kundërshtim me idetë e
përhapura nga kritikët e tij, pak
nga interesat etike, metodologjike
apo epistemologjike të kohëve të
fundit i kanë shpëtuar marrjes
parasysh, mirëkuptimit apo angazhimit të Lévi-Strauss. Korpusi i
veprës së tij është shumë i gjerë dhe
gjithëpërfshirës, duke përfshirë
metodologjinë, filozofinë, historinë,
humanizmin, mitologjinë, gjuhësinë, estetikën, njohjen dhe arsyetimin. Në të vërtetë, Lévi-Strauss
ka parashikuar dhe bërë thirrje për
ardhjen apo shfaqjen e asaj që unë
besoj se duhet të jetë e ardhmja e
një antropologjie teorike. Ai është
përshëndetur si “Hero i kohës
sonë”, nga Susan Sontag dhe
shumë të tjerë që nga fillimi i viteve
1960, ndërsa vizioni dhe ambicia e
tij ishte të sigurojë një epistemologji të re dhe një etikë të re, një
qasje të re ndaj metodologjisë dhe
një vetëdije të re globale.
Kur kam rishqyrtuar disa vjet
më parë debatin e vjetër midis Derrida dhe Lévi-Strauss për vendin e
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Disa nga arritjet e Lévi-Strauss mund të thuhet se kanë hartuar, brenda antropologjisë, parametrat filozofikë të një
preokupimi në rritje me çështjet e kontekstualizimit dhe refleksivitetit përballë koherencës në rënie të meta-narrativës
dhe teorive të mëdha, si dhe me çështjet e shqetësimit dhe angazhimit politik në epokën post-koloniale...
shkrimit në shoqëri, kam arritur
në një përfundim si shumë të tjerë,
sipas të cilit na duhet të pyesim në
mënyrë legjitime se deri në çfarë
masë, të paktën në imagjinatën popullore, një version i shtrembëruar
i strukturalizmit dhe i shpikur retrospektivisht nga post-strukturalistët i ka zënë vendin së vërtetës.
Antropologjia merret sot me çështjet e politikës identitare, migrimeve, sëmundjeve, urisë, varfërisë,
feminizmit, refleksivitetit, korrupsionit, illiberalizmit, globalizmit,
konflikteve etnike, luftërave civile,
të drejtave të njeriut, aktivizmit
kulturor, fundamentalizmit, terrorizmit dhe me shumë tema të
tjera. Vështirë që një përpjekje për
të rikthyer Lévi-Strauss në një
pozitë qendrore të jetë e rëndësishme në mënyrë të menjëhershme për të gjitha këto çështje shoqërore dhe politike. Megjithatë, është e mundur të tregohet se
antropologjia strukturale mund të

het që ishte diçka mbi motivet e baladave legjendare,
këngët e kreshnikëve, normat zakonore, organizimin
shoqëror të shoqërisë shqiptare e të tjera si këto. Në
këtë kontekst specifik, këto
kanë të bëjnë me një moral
specifik të bazuar në një
ideologji kulturore specifike
që lidhet me nderin e familjes
dhe vlera shoqërore specifike
të pastërtisë së gjakut. Vërtet,
ai i kushtoi vëmendje të
veçantë çështjes sime, me sa

duket thjesht për mirësjellje, por
unë i mbetem mirënjohës për
inkurajimin e tij ndaj pikëpamjes
sime teorizuese, në fakt mjaft atipike qysh në atë kohë por që do ta
zhvilloja më vonë.
Në fakt i kam folur për mundësinë e lidhjes së këtyre të dhënave
kulturore me teorinë e ndalimit të
incestit dhe me analizën strukturale të miteve për të dalë tek aspektet e fshehura ideologjike dhe
karakterin politikisht instrumental të vlerave shoqërore si morali i
besës. Nëse lëmë mënjanë karakterizimin e disa komentatorëve të kotësive intelektuale franceze, së bashku me fiksimet amerikane pas një
puritanizmi të verbër, ajo që thosha
kishte të bënte me aktivizmin instrumental dhe të qëllimshëm të
kësaj ideologjie specifike të nderit
në situata shoqërore specifike, si
konflikti etnik apo lufta për mbijetesë, qëllimi i vetëm i së cilës më
dukej se ishte thjesht pengimi për
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shpjegojë në mënyrë novatore
shumë më tepër sesa dinamikën e
sistemeve shoqërore dhe praktikalitetin e praktikave konkurruese dhe strategjike.
Disa nga arritjet e Lévi-Strauss
mund të thuhet se kanë hartuar,
brenda antropologjisë, parametrat
filozofikë të një preokupimi në rritje
me çështjet e kontekstualizimit dhe
refleksivitetit përballë koherencës
në rënie të meta-narrativës dhe
teorive të mëdha, si dhe me çështjet e shqetësimit dhe angazhimit
politik në epokën post-koloniale.
Prandaj mund të jem në rregull të
pohoj se Lévi-Strauss ka përdorur
argumente strukturale në mënyrë
koherente dhe korrekte për të analizuar rendin kulturor dhe karakterin e tij të përkohshëm, jo vetëm
nëpërmjet koncepteve të entropisë
dhe pakthyeshmërisë, por s’është
për t’u çuditur, edhe vetë-refleksivitetit dhe dekonstruktimit, apo
ndoshta më mirë “shpërpërjes” (dissolution), sipas termit të përdorur
prej tij.
Kam qenë mjaft me fat dhe nuk
mund të mos kujtoj, siç e kam thënë
edhe gjetiu, kur kam pasur
mundësinë të takoj Lévi-Strauss
për herë të parë. Sapo kisha mbërritur në Paris dhe Laboratori i
Antropologjisë Sociale ku kisha filluar studimet e doktoratës organizonte një pritje në sallën impresionante të Bibliotekës, apo një pot siç
thuhet në të folmen zhargon në
frengjisht. Unë iu afrova dhe u përpoqa t’i tregoja disa të dhëna kulturore shqiptare në një mënyrë
shumë tipike, me fjalë të tjera duke
menduar fare zakonshëm se kisha
diçka për të treguar që mund të
tërhiqte interesin e tij. Më kujto-

Albert Doja
të menduar e vepruar ndryshe, sidomos për sa u përket grave, siç do
ta zhvillova në disa nga studimet e
mija të mëvonshme.
Ndoshta përsëri, ai nuk i ka dëgjuar veçse për mirësjellje idetë e
mia akoma të papërpunuara si
duhet në atë kohë, sidomos kur i
kam folur mbi mundësinë e një
analize kritike të raportit interaktiv midis strukturës dhe agjencisë
apo aftësisë vepruese njerëzore për
të kuptuar ndikimin e ideologjisë
dhe kulturës si vegla të pushtetit
dhe hegjemonisë politike. Pa dyshim! Megjithatë, guess what?
Edhe sot më duket e pabesueshme,
kur gjatë një takimi tjetër afro
dhjetë vjet më vonë, ai jo vetëm

nuk kishte harruar asgjë nga çka
i kisha thënë dhjetë vjet të shkuara,
por nuk mund ta harroj se si në
mënyrë të pagabueshme ai ma
rikujtoi pozicionin tim teorik duke
më inkurajuar përsëri me pothuajse të njëjtat terma. Diskutimin e
kemi vazhduar së bashku në vitet
e mëpasme përmes disa letërkëmbimesh.
Megjithatë, edhe unë mbeta një
dishepull “i paqëndrueshëm”. Ka
pasur një kohë gjatë trajnimit tim
antropologjik, kur i shkolluar në
Francë në fillim të viteve 1990, LéviStrauss më dukej njëkohësisht sa
frymëzues edhe tmerrues, gjë që në
fund më bindi për superioritetin e
gjithë çka kisha mësuar. Në fazën e

ardhshme, pasi në vitin 2000 u
transferova në Angli për të filluar
si Ligjërues në Universitetin e Hullit dhe më pas në Irlandë si Drejtues kërkimor në Universitetin e
Limerickut, gjithë njohuritë e mia
antropologjike të fituara në traditën franceze të antropologjisë u
sfiduan aq shumë nga qasjet e
shumta post-moderne anglo-amerikane të kohës sa arrita deri në atë
pikë sa të më duhej të mësoja gjithçka nga fillimi. Por bashkë me
pjekurinë akademike, arrita të kuptoj se tek Lévi-Strauss ka ndoshta
më shumë të vërteta në anën e
mëvonshme sesa në anën e mëparshme të for mimit tim
antropologjik. Ndoshta disa aspekte të teorisë së Lévi-Strauss mund
të avancohen si një metodologji e
zbatueshme që të na ndihmojë të
ndërtojmë
qasje
inovative
antropologjike të agjencisë dhe politikës në histori, në kulturë dhe në
shoqëri.

QASJA MORFODINAMIKE

Një nga idetë më të fuqishme të
Lévi-Strauss është përshkrimi i
mekanizmit gjenerues të miteve në
bazë të tërësisë së transformimeve
të tyre. Në të menduarit mitik,
transformimet themelore që LéviStrauss ka dalluar midis një numri karakteresh apo ter mash të
miteve dhe numrit të madh të roleve
apo funksioneve të tyre të mundshme kontrollohen me anë të një
marrëdhënieje të veçantë që ai formuloi në mënyrë kanonike për të
treguar mënyrën se si mund të rroken transformimet e miteve. Koncepti i formulimit kanonik të LéviStrauss që artikulon dinamikën
transformuese të rrjeteve mitike
tejkalon një marrëdhënie të thjeshtë analogjike për t’u kthyer në një
ekuacion kuadratik të tipit Fx(a) :
Fy(b) :: Fx(b) : Fa1(y)
(y), që artikulon
një homologji dinamike midis elementeve kuptimplotë dhe funksioneve të tyre propozicionale. Ky
formulim bëri të mundur që LéviStrauss të zbulojë një lloj mekanizmi logjik të mirëfilltë, që gjeneron domethënie pa fund brenda
rrjeteve të caktuara mitike.
Në një ekuacion kuadratik të
këtij lloji, virtytet gjeneruese të
asaj që quhet “përdredhje e dyfishtë” transformuese në studimin
struktural të miteve nënkuptojnë
dy kushte të brendshme të formalizimit kanonik. Sipas Lévi-Strauss,
një formulim i këtij lloji pasqyron
një grup transformimesh në të
cilat supozohet se ekziston një
lidhje ekuivalence mes dy situatave
të përcaktuara respektivisht nga
një përmbysje e termave dhe marrëdhënieve, me kusht që një nga
termet karakterizuese të zëvendësohet nga termi i kundërt dhe që
një inversion korrelativ të kryhet
midis vlerës funksionale dhe vlerës
karakterizuese të dy prej elementeve.
Pasi metoda e studimit struktural të miteve u bë e njhur në vitin
1955, virtytet gjeneruese të së ashtuquajturës “përdredhje e dyfishtë” e transformimeve kanonike
kanë mbetur të pakuptueshme për
një kohë të gjatë. Lévi-Strauss
pothuajse asnjëherë nuk ka përmendur shprehimisht formulimin
e tij të dinamikës transformuese,
edhe pse kjo ishte e nënkuptuar
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në punimet masive të serisë së tij
Mitologjiket , të botuara midis
viteve 1964-1971. Parimet morfodinamike të transformimeve kanonike u operacionalizuan në mënyrë
eksplicite vetëm në studimet e tij
më të fundit në vitet 1985-1991. Por
kjo nuk do të thotë se Lévi-Strauss
nuk i ka kuptuar teoritë e veta,
apo se vetëm matematikanët e
avancuar mund ta bëjnë këtë.
Përkundrazi, në radhë të parë na
duhet të pyesim veten se ku duhet
t’i çojë kjo antropologët, nëse
bëhemi të vetëdijshëm se na duhej
të presim që përparimi i dijes në
matematikën cilësore, duke filluar nga viti 1972, të përparonte në
mënyrë të mjaftueshme për të kuptuar teoritë e Lévi-Strauss.
Veçanërisht, pasi modelet e tij teorike janë bërë jo vetëm të kuptueshme, por tashmë pranohen se
i kanë paraprirë formalizimit të
modeleve katastrofike në matematikën e re morfodinamike.
Çka është më e rëndësishme, që
të ndodhë një operacion katastrofik i këtij lloji, vetë ideja e marrëdhënieve kanonike kërkon një
kusht të tretë operativ, i cili është
i jashtëm ndaj formalizimit kanonik. Në të gjitha rastet, kjo shprehet si domosdoshmëri e tejkalimit

të një kufiri, të përcaktuar në terma hapësinore, kohore, territoriale, ekologjike, gjuhësore, kulturore, shoqërore, apo terma të tjerë,
por që gjithmonë është një kusht
kufizues në kuptimin matematikor,
d.m.th. që kërkohet të përmbushet
në kufirin e një fushe topologjike ku
duhet të zgjidhen një sërë ekuacionesh diferenciale. Lévi-Strauss
ka konsideruar operacione katastrofike që kërkojnë një kusht kufizues të këtij lloji si të rëndësishme
për përcaktimin e zgjidhjeve matematikore të problemeve të ndryshme
mitike. Në të vërtetë, një sërë variacionesh të qenësishme në mitet e një
populli të caktuar nuk mund të kuptohen plotësisht pa kaluar nëpër
mitet që i përkasin një populli tjetër,
të cilët janë në një marrëdhënie
transformimi të kundërt me të
parët.
Zbulimi i madh i Lévi-Strauss
bëri të mundur që antropologjia
strukturale të kapërcejë logjikën e
kundërshtive binare, në të cilat ajo
shumë shpesh reduktohet me kokëfortësi, për t’u shndërruar në një
dinamikë morfogjenetike. Në një
kuptim të gjerë, ndërkohë që kategoritë kryesore të zhvilluara nga
Lévi-Strauss janë të mishëruara në
objektet antropologjike që ai ka studiuar (mitet dhe rrjetet mitike), ato
kanë potencial të përdoren në
mënyrë të dobishme dhe kritike në
fusha të tjera nëse ndryshohen rrënjësisht. Shumë studime kanë
treguar se analiza strukturale e iniciuar nga Lévi-Strauss mund të
shpjegojë në mënyrë novatore

mënyrat në të cilat marrëdhëniet
shoqërore gjithnjë e më shumë
ndërmjetësohen dhe implikohen në
procese më të gjera politike.
Në këtë vazhdë, ideja ime është
të argumentoj se kërkesa e një kushti kufizues për formalizimin kanonik mund të parashikojë aktivizimin
ligjërimor të një ideologjie të veçantë
kulturore që vepron si një agjenci e
fshehtë e politikës instrumentale.
Qëllimi është të zhvilloj një model
neo-struktural të formalizimit
kanonik bazuar në analizën diskursive dhe morfodinamikën transformuese. Modeli i ri niset nga operacionet matematikore abstrakte dhe
rregullat e zhvillimit të transformimeve kanonike të sugjeruara nga
Lévi-Strauss për studimin struktural të miteve, që bën të domosdoshme izolimin e një mekanizmi
analitik si kusht kufizues për validimin matematikor. Ky mekanizëm
mund të ilustrohet shkurtimisht në
disa raste të projekteve kërkimore
tashmë të kryera apo në vazhdim.

ACTIVIZMI KULTUROR

Një çështje që haset rëndom në
etnografinë ballkanike, sidomos në
etnografinë shqiptare, është pikëpamja që lidh tiparet kulturore patriarkale me nivele të larta të lindshmërisë, me struktura komplekse

të familjes së zgjeruar, me modele të
ngurta martesore, apo me mitet dhe
ideologjitë kulturore të nderit e të
gjakut. Veçanërisht ndërtimi
ideologjik i mitit të fëmijëve të
shumtë brenda të ashtuquajturave
struktura klanore të familjes shqiptare të supozuar patriarkale përcillet rëndom në shkrimet studimore apo në mediat dhe opinionet e
stereotipizuara. Pa u ndalur këtu
për të vënë në dyshim nëse sistemi
familjar shqiptar është patriarkal
apo jo, duket se mitet kulturore
dhe ideologjitë e lidhura me marrëdhëniet patrilineare u vishen
praktikave patriarkale. Shumë
komentatorë supozojnë me shumë
mendjelehtësi se gjuha dhe ligjërimet patriarkale që mbështesin
simbolikisht marrëdhëniet patrilineare rezultojnë në mënyrë të
njëtrajtshme në pasoja dhe praktika që thjesht sendërtohen si patriarkale.
Vijon
*Fjalë e dhënë në Universitetin
Harvard, 20 shtator 2017.
Përktheu nga anglishtja
Enika Abazi.
Marrë nga “Social Morphodynamics: Mapping Identity Transformations, Cultural Encounters, and the
Evolution of Core Values.” Social Epistemology Review and Reply Collective, vol. 7, no. 1 (2018), pp. 14-25. https://wp.me/p1Bfg0-3Sz.
*Anëtar i Akademisë së Shkencave
të Shqipërisë.
Profesor titullar, Universiteti i
Lillës, France.
Profesor vizitues, Universiteti Harvard.
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POEZIA

STUDIMI - 15
Për poemën “Mahabharata”, modeli i komenterit mitik ka
qenë lehtësisht i kuptueshëm, po të nisemi nga origjina mitike e heronjve të rëndësishëm si gruaja e përbashkët, vëllai
i madh, babai dhe dy vëllezërit e tij. E mbinatyrshmja aty
është një çelës për të zbërthyer shumë enigma…

Europa ime: poema
“Mahabharata” - një
arketip indoeuropian
-vështrim retrospektivNga Feride Papleka

E

ndrra për origjinën e
ligjërimit, për një gjuhë
meme të gjuhëve, ka
pushtuar shumë mendje të shquara të gjenisë njerëzore
në epokën moderne të ndriçuar
sidomos nga filozofia materialiste. Janë bërë shpjegime krahasuese për pjesë dhe për tërësi të
krijimeve të lashta, për mitologjitë si dhe për strukturat
konceptuale të tyre. Përqasjet
edhe në fushën e organizimeve
shoqërore, ekonomike e politike,
kanë çuar në përfundimin shkencor se në grupe të mëdha popullatash të Europës së sotme dhe
të atyre të një pjese të Azisë, ka
pasur marrëdhënie të ngushta e
afri të tilla gjuhësore që
vërtetojnë idenë se ata rrjedhin
nga i njëjti trung i përbashkët.
Gjuhëtarët ia kanë lënë indoeuropianishtes zanorëzimin e
theksuar të sanskrites që
mbahet si gjuha më e lashtë pasindoeuropiane.
Në veprën madhore Mite dhe
epope e plotë, botuar në Paris
më 1973 e që është deri më sot
sinteza më e lartë e mendimit në
këtë fushë, francezi Zhorzh
Dymezil (George Dumezil), një
nga gjenitë e studimeve krahasuese, me vrojtime gjuhësore,
mitologjike e fetare ka vërtetuar idenë se besimet indoeuropiane paraqesin një strukturë të
njëjtë trifunksionale të hierarkizuar : pushtet shpirtëror, fuqi
dhe pjellori. Kjo ideologji
tripjesëshe pasqyrohet në
shumë kultura, si bie fjala
sistemi i kastave në Indi : Brahmans - priftër, ksatriya (kshatria)
luftëtarë, vaissya (vaisia) - bujq
e blegtorë ; triada hyjnore apo
rrëfimi i lindjes së Romës me tre
përbërësit paraekzistues si :protoromakët e Romulit, etruskët e
Luc(k)umanit, sabinët e Titus
Tatiusit; për këtë të fundit bëhet
edhe një shpjegim paralel mitologjik i ideologjisë treshe :Jupiteri (kryeperëndia), Marsi
(perëndia e luftës) dhe Quirinusi (perëndia e punës) ; pastaj
jepet historia e gjatë e tri familjeve te pasardhësit e tyre osetë
në zemër të Kaukazit të Veriut ;
historia e lashtë epike te Iranianët e Azisë etj. Duke parë çiftet
e fjalëve që janë gati të njëjta në
disa gjuhë të trungut indoeuropian dhe në gjuhën sanskrite si :
ambrozi (pije zotash) - amrta ;
Centaur (kafshë mitologjike) -

Gandarva ; Uran (zot dhe planet) Varuna ; flamen (prift në gjuhët
nordike) - brahman etj., afria
shndërrohet në një status shkencor të origjinës indoeuropiane.
Dymezil, specialist i besimeve fetare dhe i mitologjisë indoeuropiane botoi fillimisht librat Mitet
dhe perënditë gjermanike, (1939) ;
Mitra-Varuna, 1940 ; Perënditë
indo-europiane, 1952 ; Ideologjia
trifuksionale e popujve indo-europianë, 1968; Tipe epikë indo-europianë, 1971, Histori romake, 1972,
Mite dhe epope, 1973...
*
Në pjesën e parë të librit të madh
Mite dhe epope, me metodën krahasuese, si pararendësi i analizës
strukturaliste, ai studion fillimisht poemën Mahabharata, fjalë
për fjalë në sanskritisht Lufta e
madhe e Bharatas. Ajo është poema më e gjatë që është krijuar në
Indi dhe një nga poemat më të gjata të letërsisë, me rreth 120 000
paragrafe, e ndarë në 19 libra, që
ngjitet deri në epokën vedike, dhjetë shekuj e ca para erës sonë, dhe
vazhdon deri në shekullin VI.
Duke qenë historia e famshme e
pasardhësve të Bharatas, aty tregohet në mënyrë heroike dhe lirike aventura e pesë vëllezërve. Kjo
poemë gjigante, në fakt, është një
pjesë e epopesë së madhe të pushtimit dhe zhvendosjes së tribuve
indoeuropiane në pellgun indian,
të konflikteve të së tyre të
brendshme e të luftës që duhej të
zhvillonin ata kundër tribuve dravidiane që mbulonin atëherë territorin. Filologjike apo historike
qoftë, kritika letrare nuk mund të
zbatohet në tërësinë e këtij krijimi përbindësh. Poema me subjektin e dramës familjare të tre
brezave është në të vërtetë si një
sagë moderne. A është histori e
zbukuruar apo fiksion i pastër ?
Kjo pyetje bëhet në çdo vend ku ajo
është përkthyer si rrëfim i historisë së kohëve pa arkivë. Ngjarja i përket një epoke ku perëndi dhe

njerëz janë në marrëdhënie të
natyrshme. Këtë do ta shohim më
vonë te Iliada, te Eneida, ose te
ndonjë krijim tjetër.
Subjekti mitik është ky : Mbreti
Pandu vdes. Ai ka dy gra dhe pesë
djem që janë ngjizur me zota të
ndryshëm. Ata quhen: Youdistira,
që simbolizon çinteresimin ; Bhima, që simbolizon dëshirën dhe
interesimin mondan ; Arzhuna, që
simbolizon përpjekjen për të bashkuar çinteresimin me frytshmërinë e detyrës ; binjakët Nakula dhe Sahadeva, që simbolizojnë
klasat e punës. Familja Pandava
kërcënohet nga një familje tjetër e
një gjaku me të dhe detyrohet të
shkojë syrgjyn; ajo kthehet pas
disa vjetësh për të luftuar. Në mbarim të betejës kemi një lloj
apokalipsi të vërtetë, një krizë
kozmike që mund të sjellë fundin e
botës. Por mbetet një prej
vëllezërve që në agoni u lë nipërve
mësime për mbretërimin, lirinë dhe
shpresën. Rregulli vendoset dhe
vëllezërit Pandava ngjiten në qiell.
Futja e mitologjisë në epope është
një moment i rëndësishëm në
mendësinë krijuese të autorit kolektiv. Për një indian është e mundshme dhe mrekulli hyjnore një
luftë ku marrin pjesë njerëz
gjysëm të perëndishëm dhe perëndi. Struktura mitike e perëndive
funksionale dhe struktura epike e
ngjarjes aty është themelore e për
rrjedhojë e para ka krijuar të
dytën me një lloj projektimi në planin njerëzor. Gjithçka që është
vërejtur në sjelljen e pesë
vëllezërve, tregon përshtatjen me
tri funksionet kryesore, harmonia
e të cilave siguron një jetë normale.
Mahabharata është përshkrimi me
gjuhë artistike i një sistemi të gjerë
përfaqësimesh mitike në botën e
njerëzve. Ajo mund të përkthehet
edhe Rrëfim për Bharatën dhe
paraqet gjer në fund dramën e një
trungu antik, i cili jetoi në luginën
e Indusit. Në gjuhën indi, që është
gjuha kombëtare e Bashkimit indian, Indisë i thonë edhe Bharat.
Kjo histori është një moment në
jetën e pasardhësve të Vishnusë,
si perëndia më e lartë në panteonin e besimeve indiane. Vepra, e
cila është menduar mirë dhe është
punuar nga specialistë të ditur e
të talentuar, të cilët kanë shfrytëzuar mundësitë e mëdha që jepte
lënda mitike, i përgjigjet një mbëhie që tejkalon letërsinë, duke bërë
jetëshkrimin e disa brezave. Të
kundërtat çojnë në zhvendosjen e
një krize të fundbotshme (eska-
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Përkthyesja e njohur Mimoza Hysa na sjell historinë e parrëfyer të vëllimit “Rastet”, ardhur në shqip prej saj... Në respekt
të figurës së poetit, Irma Brandeis ia dorëzoi letërkëmbimin në vitin 1983 Kabinetit Vieusseux në Firence, me të drejtën e
botimit vetëm pas njëzet vitesh, kur një pjesë e mirë e miqve dhe shokëve të poetit nuk do të ishin më në jetë. Dhe ashtu
ndodhi, libri doli në shtyp më 2006 dhe u kthye shpejt në një objekt studimi nga kritika letrare, e cila e shfrytëzoi edhe si
mundësi për një riinterpretim të veprës së autorit, e sidomos të vëllimit “Rastet”, - shkruan ajo...

dy kafshët ekzotike janë një shajni ndjellakeqe e një realiteti të
tëhuajëzuar, apo shenja magjike
të lëshuara prej gruas në mungesë, me qëllim që të komunikojë
me të.

NGA MIMOZA HYSA
“E dashur Irma,
letrat e tua janë një thesar aq i
çmuar për mua sa druhem t’i lexoj për së dyti.
I mbaj të kyçura në sirtar…
Filozofia ime?
Nuk kam asnjë të tillë,
Kanë sajuar lloj-lloj filozofish
prej vargjeve të mia, por ia fusin
kot.
Për mua poezia është çështje
kujtese dhe dhimbjeje.
Të bësh bashkë sa më tepër kujtime dhe brenga që të mundesh
dhe të përdorësh formën më të
brendshme dhe më të drejtëpërdrejtë.
Nuk kam pikë fantazie: më duhen vite për të mbledhur një
grusht poezish.
Hedhja në letër pastaj është e
rrufeshme; shpesh është punë
minutash.”
Këtë letër Montale ia niste së
dashurës, studiueses amerikane,
Irma Brandeis, më 5 dhjetor 1933,
pikërisht në kohën kur shkruante “Rastet”, të interpretuar prej
kritikëve me një qasje strukturaliste e semiotike. Botimi për herë
të parë i 156 letrave, të shkruara
nga viti 1933 deri në vitin 1939, ka
shkaktuar një kthesë në mendimin kritik montalian lidhur me
interpretimin e poezive të shkruara gjatë kësaj periudhe, e
veçanërisht të këngëtores së
dashurisë të titulluar Motete. Po
cila ishte Irma Brandeis? Çfarë
përfaqësonte ajo për poetin? Le të
bëjmë një udhëtim mes datave të
letrave dhe krijimeve duke u
rrekur të sjellim një interpretim
përtej letrares.
Klicia (Clizia), apo Irma reale,
qe diçka më tepër për Montalen,
se Beatriçja për Danten, Laura për
Petrarkën apo Silvia për Leopardin. Më tepër se një grua engjëll,
Irma ishte një grua e pavarur, e
arrirë në karrierë, shumë më e
vendosur në lidhjen e saj se vetë
Montale. Vajzë e zgjuar, njohëse e
shumë gjuhëve, me prejardhje nga
një familje e pasur me origjinë hebreje, e rritur në Nju-Jork, e dashuruar pas letërsisë italiane dhe
adhuruese e poezisë së Montales
në veçanti. Poeti e takoi Irmën më
15 korrik të 1933-it, në kohën kur
ishte tridhjetë e gjashtë vjeç dhe
drejtonte Kabinetin Vieusseux në
Firence.
“Veshur me shije (…), shumë i
thjeshtë, më tepër i shëmtuar, madje si pa yndyrë” i shkruante Irma
një mikut të saj, “një tridhjetëvjeçar i plakur para kohe, por
poezia e tij më lë pa fjalë”. Montale, në përshkrimin e Irmës, është njeriu prej të cilit “as dhjetë
fjalë nuk arrin t’ia mbash mend
prej bisedës”, por që i pëlqen pikërisht se krijimtaria e tij nuk ka pikë
lidhje me të si njeri”. Takohen
shpesh atë verë, në kafene, në
restorante, në lulishte e përgjatë
lumit Arno, por gjithnjë në shoqëri me miq të përbashkët. Letër-

Shpresa vetëm për të të parë sërish
po më shuhej;
dhe pyeta veten mos vallë ky ekran pamjesh
që çdo gjë tënden ma mbulon,
mbart shenjat e vdekjes apo prej
shumë kohësh
aty ruhet, dhe pse i ndrydhur e i
zbehtë
një i yti flakërim:
Eugenio Montale

“Rastet” e Montales
së dashuruar: nga
letërkëmbimi te poezia
sia është ura lidhëse dhe biseda e
zakonshme mes të dyve. Flasin
për Ezra Pound-in, T.S. Eliot-in,
për Anglinë, Amerikën dhe Italinë.
Më 5 shtator 1933, në dhomën
numër 9 të Pensionit Annalena në
rrugën Romana, dy të dashuruarit do të kalojnë natën e parë të pasionit të përmendur dendur në
letrat e Montales si “oazi jetëshkurtër” që e mban gjallë. Më pas
largimi i dhimbshëm dhe letrat e
tensionuara të poetit ku ndihet
pesha e mëdyshjes për t’u shpërngulur në Amerikë e për t’u bashkuar me të dashurën. Nis kështu
një marrëdhënie e vështirë ku ndihet pasiguria e Montales për t’u
shkëputur nga “robëria” e vullnetshme e Drusilës, të ashtuquajtur “Mosca” (Miza), “një insekt i
dashur”, siç e quan ai, me të cilën
është lidhur dhe do të kalojë gjithë
jetën e tij. Edhe pse Montale nuk e
përmend, hija e Drusilës fillon të
ndihet mes çiftit.
Pas ndarjes së parë, kur Irma
largohet për në Amerikë, është
shkruar pikërisht një nga poezitë
më të bukura të vëllimi “Rastet”:
“Ti e di: duhet të të humbas, por
nuk mundem”:
Ti e di: duhet të të humbas po nuk
mundem.
Si një e shtënë e matur mirë më
shkund
çdo vepër, çdo britmë si dhe fryma
e kripur që vërshon
nga skelat dhe e nxin pranverën
e Sotoripës.

Vend hekurishtesh e direkësh
si pyll në pluhurimën e muzgut.
Një zukamë e zvarrë vjen nga jashtë,
gërvisht si thua në xham. Kërkoj
shenjën
e humbur, të vetmin peng që ti
ma pate falë.
E ferri është i sigurt.
Gjurmët e kësaj jete të trazuar
ndihen tërthorazi në dëshirën për
të krijuar një shteg shpëtimi në
poezinë e këtyre viteve dhe vizatimin e Irmës si engjëll shpëtimtar.
Në një letër të datës 7 gusht, Montale i parashtron së dashurës
zgjedhjet për të ardhmen e tyre: “1.
Irma vjen të jetojë në Europë; 2.
Arsenio (personazhi i një prej
poezive të Montales përmes të cilit nënkupton veten) shkon të je-

tojë në U.S.A. (e vështirë!); 3. Irma
dhe Arsenio takohen çdo verë në
Europë (dimra të tmerrshëm!!); 4.
Arsenio harrohet dhe përfundon
i rrënuar. Zgjidh, e shtrenjta ime
Irma”. Po, në të vërtetë, nuk është Irma ajo që duhet të zgjedhë.
I gjithë cikli i dytë “Moteti” i
vëllimit “Rastet” duke përjashtuar vetëm dy krijime të vitit 1934 të
frymëzuara nga Maria Rosa Solari, është shkruar gjatë periudhës së përjetimit të dashurisë
në largësi për Irma Brandeisin.
Ndërkohë që po gjatë kësaj periudhe, në vitin 1936, Irma Brandeisi boton në Amerikë një shkrim kritik lidhur me poezinë e
Montales me titullin “An Italian
Letter. Eugenio Montale”.
Përgjatë këtij harku kohor, nga
1934 deri më 1938, kur gjejnë rastin të takohen për herë të fundit,
dy të dashuruarit shkëmbejnë
letra, urime për Vitin e Ri e Krishtlindjet, kërkesa e ankesa të ndryshme, deri dhe deklarata patetike
të tilla si kjo: “Nëse nuk më do,
mos e vrit mendjen më për mua
dhe mos iu përgjigj letrave që
mund të të nis, e as mos i lexo, nëse
nuk do; por më le të paktën ta gënjej mendjes se vlej ende diçka për
dikë.”
Të kësaj periudhe janë poezitë
ku Irma shfaqet si shenjë, gjurmë, kujtim apo mendim shpëtimi,
si te poezia “Shpresa vetëm për të
të parë sërish…” ku shfaqja e papritur e dy kafshëve të çuditshme,
dy çakejve që tërhiqen për zinxhirësh në portikët e Modenas, e
bëjnë poetin të pyesë veten nëse

(në Modena, mes portikësh,
një shërbyes i krekosur, tërhiqte
dy çakej prej zinxhirësh).
Vitet e gjata të ndarjes ndihen
te dëshpërimi i thellë në vargjet e
poezisë “Mos e prit, o gërshërë, atë
fytyrë...”, ku përmes një urdhri në
formë lutjeje, poeti i drejtohet kohës, që të mos ia fshijë nga kujtesa portretin më të rëndësishëm të
jetës, atë të “të madhërishmes fytyrë në përgjim”, të së dashurës.
Mos e prit, o gërshërë, atë fytyrë
të vetmuar në kujtesën që po zbrazet,
mos e shndërro të madhërishmen
fytyrë në përgjim
në mjegullinën time të përhershme.
I ftohti zë fill… Ashpër sëpata godet.
E akacia e gjymtuar prej vetes shkund
zhguallin e gjinkallës
në të parën baltinë të nëntorit.
Në vitin 1938, më në fund Montale dhe Irma takohen për herë të
fundit në Firence. Është kohë e
vështirë për të dy: për Irmën është i pamundur qëndrimi në Italinë
fashiste kur kishte filluar zbatimi i ligjeve raciste, ndërkohë që
Montale rrezikonte të mbetej pa
punë për shkak të mospërfshirjes
në Partinë Fashiste. Pavendosmëria e Montales për të lënë
Italinë dhe për të ndjekur pas të
dashurën kthehet në dhimbje sfilitëse, e përkthyer në fjalë dashurie dhe pasioni të pashprehura më
parë në krijimtarinë e tij, si në
poezinë “Ja shenja: dellëzohet...”
Ja shenja: dellëzohet
mbi murin në prarim:
gishtërinj palme të përcëlluar
prej vizëllimeve të agut.
Hapi që mbërrin
prej serës kaq butë,
nuk fashitet prej borës, po është
ende jeta jote, gjaku yt në të miat
vena.
Në këtë poezi të shkruar në
1938-n, fill pas ndarjes së poetit me
të dashurën, prania e shndritshme
e figurës së gruas paralajmërohet
prej një shenje që është treguese,
apo gjurmë e një bote të përtejme:
në një peizazh dimëror me borë,
drita e agimit projekton saktësisht
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...NGA NUMRI I SHKUAR
“Milosao”, këtë numër, ia dedikoi
ballinën Gëzim Qendros. Ish-studiuesi i artit ndërroi jetë pak ditë më
parë dhe redaktori e ndjeu jo thjesht
për detyrë por edhe si detyrim shoqëror të bënte këtë hap, duke e shoqëruar me një shkrim të tijin. I ndjeri
la kujtime të mira por edhe shumë
grishje për punët e tij. U munduam
të mos ishim shumë patetikë dhe të
fusnim edhe kujtimet tona për të.
Në këtë numër patëm një tregim
të mrekullueshëm të Mira Meksit, që
tregon angazhimet e saj dhe përpjekjet për të bërë një letërsi me
parametra të lartë. Duket se kjo
zgjidhje e re, e tillë si në tregimin e
fundit, e tregon jo vetëm të maturuar
si duhet për ndërmarrje më të
mëdha por edhe për sfida më letërsi, ku eksperimenti i saj shkon në

hijen e një pëllëmbe dore mbi mur
që pasohet në strofën e dytë, prej
çastit të përgjimit kur ndihet hap
i saj i lehtë. Në mbyllje, një varg
plot pasion, ku prania e saj plot
jetë shkrihet me trupin e poetit.
Po kjo shkrirje në realitet nuk
do të ndodhë më kurrë, sepse dy të
dashuruarit nuk kanë më rast të
shihen. Më 1 dhjetor Montale
pushohet nga puna dhe gjatë vitit
1939 shkruan numrin më të madh
të poezive:14 nga 55 poezi që përmban ky vëllim.
Një nga motetet më të ndjera
“Lamtumira, fishkëllima në terr,
shenja, kollë…” përshkruan
pikërisht largimin përfundimtar
të Irmës. Poezia është e ndarë në
dy kohë: nisja e gruas nga një stacion hekurudhor dhe, pas ndarjes
mes të dyve, dialogu me vete i poetit me personazhin në mungesë.
Pauza midis këtyre dy momenteve
theksohet prej pikave ndërprerëse, një formë kjo e dukshme e
retiçencës që përdoret për të theksuar një ngjarje të heshtur: lamtumirën.
Lamtumira, fishkëllima në terr,
shenja, kollë
e dritare treni të ulura. Erdhi ora.
Ndoshta
kanë të drejtë robotët. Ah, si duken
ashtu të murosur korridoreve!
…………………………………………………….
“ Vallë a s’e lidh dhe ti troshitjen
e fjetur të trenit tënd ekspres me
ritmin
ngjethës e të pagabueshëm të
kariokës? –
Përveç moteteve të fundit, të
kësaj periudhe janë edhe dy poema të shkurtra dhe poezi të tjera
të gjata, që e thyejnë skemën e
moteteve. Figura e Klicias mbetet
qendrore në të gjitha poezitë,
përveçse në poemën “Kohët e Belosguardos”, që përbën pjesën e
tretë të përmbledhjes.
Ndërsa “Elegjia e Piko Farnezes” është një poezi i frymëzuar sërish nga figura e Klicias. Madje figura e gruas në këtë poezi nuk është një figurë engjëllore, por simbol i dashurisë mishtore, për më
tepër mëkatare, që bie ndesh me
devotshmërinë e pelegrinëve. Në
imazhin e kovaçit që rreh hekurin
e skuqur vërehen nota sensuale
ashtu si edhe te aftësia e Klicias
për t’i lënë hurmat “të piqen deri
në palcë”.
Oh, iluzioni i plogët. Përse të rrish
këtu
për këtë dashuri grash me
mjekër, për këtë jerm të kotë
që kovaçi i Pikos e flak tej vetes
tek rreh

periudha kohore të errëta...
Xhevahir Spahiu na kish sjellë një
cikël, që e kërkuam me rastin e
ditëlindjes së tij. Poeti i njohur nuk
është shumë aktiv si më parë, pas
sëmundjes së rëndë, por gjithsesi
mbetet shumë i dashur dhe i respektuar për publikun.
Në këtë numër u mbyll dhe shkrimi kilometrik i Kristo Frashërit që
është planifikuar nga i biri në shtesën që po bëhet për ribotimin e
monografisë së tij, ku shquhen përpjekjet për të hedhur poshtë historianin Schmitt. “Pretendimi i historianit
zviceran se emri Ivan ndeshet edhe
në burimet latinishte, është trillim. Në
korrespondencën latinisht të shkëmbyer me Republikën e Venedikut,
Gjoni quhet në trajtën latine Juanum
Castrioti (më 1407), Johannes Castriot (në tre akte: 1413, 1417, 1433),

Irma Brandeis
kudhrën i përkulur mbi nxehtësinë e bardhë? Tjetër gjë
është Dashuria – e mes pemësh
vetëtin me brengën
e balluken tënde flatër, lajmëtare
vetullngrysur!
Nëse hurmat i lë të piqen deri në
palcë e në ujëra
pasqyron puplajën e ballit tënd pa
të metë
apo nëse përrallëtaret e frikshme
i zhduk e përgjon
kalimin e të paktëve mes hordhive
të njerëzve-dhi,
....
shkëlqimi yt është i qartë.

qashtër
në majë m’i veshin xhamat,
e prej këtu të shkruaj, nga kjo
tryezë
e kahershme, nga qela prej mjalti
e një sfere të lëshuar në hapësirë
–
kafazet e mbuluara, vatra
ku gështenjat shpërthejnë, njollat
prej egrasisë e myku janë pamja
ku pas pak do t’ia behësh. Jeta
që të kthen në përrallë është ende
veç një grimë
nëse të përmban! Çel ikona jote
brendinë rrezatuese. Jashtë bie
shi.

Poema e dytë e shkruar në vitin
1939 është “Lajme nga Amiata”,
edhe kjo e ndërtuar me tri pjesë
ashtu si “Kohët e Belosguardos”,
që përshkruan tri kohë të ndryshme.
Në kohën e parë, ku poeti ndodhet në një kthinë të vetmuar,
ndërkohë që jashtë qetësia e një
dite mjegullore vjeshte është gati
për t’u prishur prej afrimit të një
shtrëngate, ikona e gruas
perëndeshë depërton vrullshëm e
magjishëm në dhomë duke hapur
një dritare të shndritshme në mur
e duke praruar gjithçka rreth
vetes. Figura e Ir mësˆKlicia-s
duket sikur i ka humbur tashmë
tiparet mishtore dhe njerëzore dhe
është kthyer në një figurë engjëllore dhe simbolike. Në këto vargje
mund të themi se figura e Klicias i
ngjason asaj të Bealtriçes, Laurës
apo Silvias.

Në kohën e tretë, “Ky debat i
krishterë...” nxjerr në dritë tashmë keqardhjen e poetit për humbjen e dashurisë, të përshkruar
përmes tablosë së ëndrrës: kontakti, tashmë i pashpresë, bëhet i
dukshëm nëpërmjet një fanitjeje
të beftë në mes të natës: një pirg
gjethesh të thata zhvendoset dhe
shfaqen ca iriqë, si shenjë prej së
dashurës. Currili i ujit ku kafshët
pinë, shuan etjen edhe të vuajtjes
së poetit.

Fishekzjarri i motit të keq...
Fishekzjarri i motit të keq
do të jetë gumëzhimë kosheresh
mbrëmjes vonë.
Dhoma ka trarë
të brejtur dhe një aromë pjeprash
depërton prej çatmasë. Shtëllunga
të buta që ngrejnë një luginë
elfësh e kërpudhash deri te koni i

Yanus (1424) ose Juano Castrioth
(1439), Juani (1445). Edhe humanisti italian, bashkëkohësi i Skënderbeut, Raphael Volaterranus, të jatin
e Skënderbeut e quan Johannes
Dibras. Në burimet osmane emri i
të jatit të Skënderbeut quhet Juvan
(lexohet edhe Jovan, por jo Ivan) dhe
zotërimi i tij Juvan-ili (tokat e Juvanit
ose Jovanit). Deri këtu kemi të dokumentuara tri trajta: Ivan, Johan,
Juvan. Këtu lind pyetja: Përse historiani zviceran nuk e përmend kronistin shqiptar, Gjon Muzakën, bashkëkohës të Skënderbeut, madje
kushëri i parë i Donikës, bashkëshortes së Skënderbeut, i cili në
memorandën e vet italisht të diktuar
në pleqëri të thellë më 1510, të jatin
e Skënderbeut nuk e quan as Ivan,
as Johan, as Juvan, por Giovanni
Castriota, trajtë italishte e emrit sh-

kjen, por jetën. Ndërsa fusha e
shahut simbolizon Luftën e Dytë
Botërore që është në prag.
Në këtë poezi figura e mistershme femërore, e ngjashme me një
perëndeshë, përfaqëson vlerat më
të epër me të kulturës dhe të
qytetërimit, tashmë të kërcënuara
rrezikshëm. Drita flakëruese e
luftës, e përfaqësuar prej “pasqyrës djegëse”, lëbyr njerëzit e zakonshëm: verbimi i tyre nënkupton metaforikisht padijen dhe
plogështinë e tur mës. I vetmi
shpëtim struket te “sytë e çeliktë”
të gruas magjistare, e vetmja
armë e vërtetë që i kundërvihet,
sepse është e aftë të kthejë mbrapsht rrezen djegëse të “pasqyrës”.
Ata që e përdorin këtë armë – ata
të paktë të vetëdijshëm në
“përgjimin / vetmitar” – do të dinë
të thellohen në kuptimin e gjërave
dhe do të arrijnë të depërtojnë në
thelbin e ngjarjeve.
Kur shtjellat e fundit të duhanit,
me një gjest tëndin shuhen në
pjatën
prej kristali, ngjitet ngathshëm drejt
tavanit
spiralja e tymit
që oficeri e kuajt e shahut
e vështrojnë të shtangur; e unaza
të reja
e pasojnë, më të lëvizshme se ato
të gishtave të tu.
***
Sot e di çfarë dëshiron; bie lehtë
kambana Martinela e u kall datën
siluetave të fildishta në një dritë
fantazme prej bornajës. Por në
fund
shpërblimin e përgjimit në vetmi e
fiton,
kush arrin bashkë me ty t’i
kundërvërë pasqyrës djegëse
që gurët e shahut verbon,
sytë e tu prej çeliku.

Ky debat i krishterë që ka...
Ky debat i krishterë që ka
veç fjalë hijesh e vajtimesh,
çfarë të sjell prej meje? Më pak
nga ç’të ka rrëmbyer gjoli që
zhytet
ëmbëlsisht në pusetën prej çimentoje.
Një rrotë mokre, një trung i vjetër,
kufijtë e mbramë të botës. Shbëhet
një turrë byku: e dalin vonë
të bashkojnë pagjumësinë time
me gjumin
tënd të thellë që i mirëpret, iriqët
do ta shuajnë etjen në një curril
mëshire.
Në poezinë “Stanca të reja”
Irma dhe poeti po luajnë shah.
Këtu Irma nuk përfaqëson vde-

Në botimin e dytë të vitit 1940
poeti do të shtojë edhe një motet
të fundit që i kushtohet Klicias, e
ku gruaja paraqitet tashmë si një
engjëll që ka kryer një udhëtim të
mundimshëm në zgafellat yjore.
Akujt e atyre viseve kanë veshur
ballin e saj; shtrëngata të furishme ia kanë shqyer flatrat: qenia e mbinatyrshme bie ndërkohë
në një gjumë që ndërpritet heraherës prej psherëtimave. Jashtë,
njerëzimi i verbuar jeton pa e vënë
re mrekullinë. Me një gjest shumë
të ëmbël poeti përkujdeset për engjëllin e munduar, si i vetmi që
mund ta vërejë praninë e saj në
një botë të vrazhdë që e shpërfill
këtë magji.
Të çliroj ballin prej akujve

qip Gjon”. Prof.Kristos nuk i iku inati
deri në fund të jetës ndaj historianit me të cilin mund të kishin ndarë
shumë gjëra të bukura për të ardhmen e studimeve shqiptare.
Në këtë numër pati vend dhe për
një shkrim të Visar Zhitit dhe pasqyrimit të një poezie, të një djali të
ri në dy gjuhë, një traditë që redaktori e ka vendosur prej kohësh
Redaktori botoi dhe një shkrim
të kahershëm të Josif Papagjonit
dhe i kërkon ndjesë për vonesën.
Megjithëse autori u tregua galant
dhe i pëlqeu që u botua.
Numri ishte relativisht i mirë dhe
i paqëm, ndoshta edhe prej praninë së fundit të Gëzim Qendros në
faqet e tij. Layout vuajti shumë me
foton e Gëzimit në ballinë dhe nuk
e përshtaste dot ashtu si duhet.

që mblodhe tek përshkoje majat
mjegullore; i ke flatrat e shqyera
prej cikloneve, zgjohesh e trembur.
Mesditë: mushmolla zgjaton dritares
hijen e zezë, ngulmon në qiell një
diell
mardhacak; e hijet e tjera që dredhojnë
rrugicës nuk e dinë se je këtu.
Letra e fundit e letërkëmbimit
të kësaj periudhe mban datën 11
dhjetor 1939. Montale shkruan:
“Të dua më shumë se sytë e ballit
dhe nuk e di pse jam ende gjallë:
ndoshta vetëm pse ta kam premtuar ty? Gjithçka është kaq e shëmtuar.”
Kur kanë kaluar më shumë
dyzet vjet nga takimi i fundit mes
dy të dashuruarve kur Montale i
shkruan në qershor 1981 fjalët e
fundit të dashurës me një përzierje gjuhësh siç është e zakonshme
në letrat e tij:
“Irma, / you’re still my Goddes, / my divinity / prie for you /
for me. Forgive my prose. / Kur, si
mund të takohemi?”.
Kurrë më, do të ishte përgjigja.
Montale vdiq pak muaj më vonë,
në shtator, duke lënë pas vetes një
pasuri të çmuar krijimtarie dhe
një histori të ndërlikuar dashurie.
Po në atë periudhë, e lodhur
prej identifikimit me emrin e Klicias, - që sipas veprës së Ovidit
është miti i gruas së dashuruar
pas perëndisë së Diellit ndërkohë
që perëndia dashuron një grua
tjetër, një grua hakmarrëse, e
vetësakrifikuar, shkatërruese e
dashurisë së tjetrit, - Irma shkruan: “Më ka ardhur në majë të hundës identifikimi me Klician në
poezinë e Montales. Kjo nuk është
historia ime. Të kujton më tepër
historinë e Xenia-s (me të cilën
identifikohet në poezinë e Montales bashkëshortja e tij, Drusilla), por Xenia është ajo që merr
gjithçka dëshiron duke hedhur
baltë mbi mua, duke më fyer, duke
përfituar në të gjitha format. Me
sa duket nuk ka arritur të përfitojë atë që ishte më e rëndësishme
për të: dashurinë e vërtetë të Montales”.
Në respekt të figurës së poetit,
Ir ma Brandeis ia dorëzoi
letërkëmbimin në vitin 1983 Kabinetit Vieusseux në Firence, me të
drejtën e botimit vetëm pas njëzet
vitesh, kur një pjesë e mirë e miqve
dhe shokëve të poetit nuk do të
ishin më në jetë. Dhe ashtu ndodhi, libri doli në shtyp më 2006 dhe
u kthye shpejt në një objekt studimi nga kritika letrare e cila e
shfrytëzoi dhe si mundësi për një
riinterpretim të veprës së autorit,
e sidomos të vëllimit “Rastet”.
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Për regjisorin Stanley Kubrick, njërën prej kryeveprave të kinematografisë botërore - filmin “2001: A Space Odyssey”
në 50-vjetorin e premierës dhe historinë që krijohet nga njerëzit e guximshëm, në shoqëritë mëndje-hapura...

ARGUMENT

NGA AGRON SHALA

T

raktorin e parë (me avull) An
glia e prodhoi në fillim të shek
ullit XIX. Në vitin 1978 u
prodhua traktori i parë në Shqipëri.
Atë makinë, në Uzinën e Traktorit
në Tiranë, e testoi kryeministri i
atëhershëm, Mehmet Shehu, i cili inaugurimin për pak sa nuk e shndërroi në tragjedi duke shkelur për vdekje disa punëtorë!
Më 1977 u shkurorëzua dashuria
Shqipëri-Kinë. Vendi më 1978 ishte
në izolim total e varfëria veçse shtohej. Ndaj, prodhimi i traktorit ishte

e seancave të elektroshokut - dhe
ndryshon njëjtë si Randle Mcmurphy i “Fluturimit...”!
Botës dobi i sollën Da Vinci,
Newton, Maxwell, Voltaire,
Shakespeare, Galilei, Leibniz, Einstein... Koeficienti i Inteligjencës
(IQ) së këtyre emrave sillej te 200shi. Sa e regjisorit Stanley Kubrick!
Botën e bënë vend më të mirë ata
që zbuluan diodën, transistorin,
qarkun e integruar dhe mikroprocesorin. Ata që projektuan të sotmen dhe të ardhmen. Edhe Kubricku që krijoi kompjuterin më të
famshëm në histori, projeksionin
më të mundshëm të së ardhmes:
HAL 9000! Ai e “zbuloi” edhe tabletin. Më 1968! Së paku këtë e tha kompania Samsung në mbrojtje ndaj
padisë për patente që ia kishte bërë

Stanley Kubrick

ndikojnë në të ardhmen e tij. Në
moshën 12-vjeçare Kubrick nis të
luajë shah. Më vonë do të thotë se
shahu e ka ndihmuar të zhvillojë
durimin dhe disiplinën në
përzgjedhjen e alternativave, sidomos kur vendimi impulsiv dukej
atraktiv. Ndërkaq, në moshën 13vjeçare pajisjet me fotoaparatin
Graflex që do ta përcaktojë të ardhmen e tij. Nga kjo moshë nis studimi i tij për kinemanë. Në moshën 23vjeçare realizon dokumentarin e
parë, “Day of the Fight”. Këtë dhe
katër dokumentarët e filmat e
ardhshëm do t’i bëjë duke kërkuar
mjete, kudo që mundet. Këto realizime nuk patën sukses financiar, po
e zbuluan gjeniun e ardhshëm të
kinematografisë. Ndërsa, qëkur nisë
të punojë me trupa dhe kushte pro-

Uka i Bjeshkëve të Nemuna, me
traktorin e Tiranës shkon në Hënë
më shumë mjet propagande, “dëshmi” e krerëve komunistë shqiptarë
për triumfin e slloganit “Me forcat
tona”! Por, derisa kinezët - në fabrikën ku shqiptarët morëm më parë
zanat - mund të prodhonin një traktor çdo 50-60 sekonda, shqiptarët
prodhuan 100 traktorë në tre vjet një çdo 11 ditë. Sepse, shpejt u shterën “forcat tona”!
Sidoqoftë, lajmi mori dhénë
përmes valëve të fuqishme të Radio
Tiranës. Atë lajm e dëgjoi edhe vëllai i vogël i artistit, intelektualit dhe
disidentit Jusuf Gërvalla. Kur këtë
informatë ia jep vëllait, me gëzim, i
bindur se Shqipëria po bëhej
përherë e më e fortë, aq e fortë sa që
shpejt edhe do të na çlironte nga
Jugosllavia, Jusufi ia kthen: “Eh
more vëlla, ti flet për traktorë e
amerikanët moti kanë mbërri në
Hanë”!

PËRTEJ IZOLIMIT
E BUDALLAIT

Të guximshmit bëjnë ndryshime.
Ndryshime kanë bërë edhe Enver
Hoxha me shumë të tjerë që e deshën
dhe e duan izolimin, sepse në të ndjehen më të fortë e më të sigurt. Por,
të guximshmit e dijshëm, në mesin
e të duhurve, shohin para dhe e
bëjnë ndryshimin - veprën e mirë për
dobinë e përgjithshme. Këtë e
zbërtheu Milos Forman me interpretimin kinematografik të veprës
së Ken Keseyt, “One Flew Over the
Cuckoo’s Nest” (“Fluturimi mbi folenë e qyqes”, 1975). “Prijësi” Bromden thyen xhamat, sepse kishte
forcë dhe nuk ishte i çmendur. Ai
del jashtë, e të tjerët lirinë e shohin
me frikë - nga brenda mureve. Sepse,
në Çmendinë nuk vërehet i mençuri.
Ai as nuk e ka vendin aty, siç nuk e
kishte gazetari Johnny Barrett në
filmin “Shock Corridor” (“Korridori
i elektroshokut”, 1963), i cili i etshëm
për të fituar Çmimin Pulitzer, shtiret
i çmendur për të zbuluar një vrasje
në Çmendinë, por që bëhet viktimë

Apple.
IQ-ja aq e lartë e Kubrickut thuhet edhe se është mit i krijuar nga
adhuruesit e tij. Por, në fakt vet ai
është mit në botën e kinematografisë; një profesionist dhe
perfeksionist i rrallë, arti i të cilit
ndërtohej me saktësinë e formulave. Çdo kuadër i tij kishte kuptim, çdo fjalë mendim.
Dhe, 10 vjet para prodhimit të
traktorit të parë shqiptar, e 50 vjet
para izolimit tjetër shqiptar në
Kosovë, më 1968 shikoi përtej të
tashmes dhe të mundshmes. Realizoi një prej veprave më të mëdha të
kinematografisë botërore, “2001: A
Space Odyssey” (2001: Odiseja
hapësinore). Regjisori George Lucas ka thënë se do të jetë vështirë
për dikë tjetër të bëjë film më të
mirë se ky. Ndërkaq, Ridley Scott
shprehet se ky është një film i pamposhtur, që në një mënyrë e ka vrarë
zhanrin e fantastikës shkencore.
Edhe për kritikun e filmit, Michel
Ciment, “Kubrick ka konceptuar
një film i cili me një goditje ka bërë
të dalë nga moda kinemaja e
fantashkencës”!

PROJEKSIONI I
SË ARDHMES

“2001”-shi u realizua në vlugun
e luftës për pushtimin e Hënës, mes
Shteteve të Bashkuara të Amerikës
(SHBA) dhe Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike (BRSS).
Pushtimi i Hënës ishte hapi drejt
fitores së njërit bllok ndaj tjetrit
(Lindjes komuniste të udhëhequr
nga BRSS dhe Perëndimit kapitalist të prirë nga SHBA-të). Në këtë
luftë hapësinore, Kubrick krijoi një
vepër që edhe sot mahnit njerëzimin. Ndaj, gjenialiteti i tij u bë pjesë
e teorive të komplotit.
Në një nga ato teori thuhet se
dy agjentë të CIA-s infiltrohen në
NASA ku fshehurazi kuptojnë se
amerikanët nuk janë në gjendje të
shkojnë në Hënë. Nga frika se rusët

do t’ia dalin të parët, ata nisin të
bëjnë plane që ta inskenojnë
zbarkimin. Por, si të bëhet ky inskenim i bindshëm? Duke u infiltruar
në sheshxhirimet e “2001”-shit dhe
duke “vjedhë” zanatin e projektimit të imazheve dhe të krijimit të terreneve artificiale.
Kjo është fabula e filmit “Operation Avalanche” (“Operacioni
Orteku”, 2016), një film që përforcon
më shumë teoritë e konspiracionit
se anija “Apollo 11” kurrë nuk zbriti në Hënë më 20 korrik 1969.
Përfshirja e Kubrick-ut në këto
teori nisi më 1995, me një lajm të
rrejshëm në internet, në të cilin thuhej se regjisori i famshëm ishte
shantazhuar nga CIA për të marrë
pjesë në këtë mashtrim, ndryshe do

përfshirjen e tij në mashtrimin e fluturimit në Hënë. Sipas tij, dhoma
famëkeqe “217” e hotelit ku zhvillohet ngjarja, është ndryshuar në
“237” meqë kështu quhej studioja
ku janë bërë xhirimet e “rënies” në
Hënë. Ndërkaq, 237 mijë milje është
distanca Tokë-Hënë.
Kubrick ishte mjeshtër i
imazheve. Thuhet se e njihte edhe
joshjen e ndërdijes, teknikat që përdornin mjeshtrit e marketingut.
Ndaj, mendohet se në veprat e tij
luante jo veç me analfabetizmin literal, po edhe atë viziv të shumicës.
Ndoshta...!

NXËNËSI I KEQ - GJIGANT
Kubrick-u ka qenë nxënës shumë
i keq, me mesataren 6-7 (sipas siste-

Kubrick dhe Zoti
“Nuk besoj në fetë monoteiste të Tokës, por besoj se
dikush mund të konstruktojë një definicion intrigues
shkencor për Zotin, kur e pranon faktin se janë përafërsisht 100 miliardë yje veç në galaktikën tonë dhe se
secili yll është diell jetëdhënës, ndërsa janë afërsisht
100 miliardë galaktika në universin e dukshëm”, ka thënë
Kubrick.
ta pësonte vëllai i tij komunist,
Raul. Kubrick nuk kishte vëlla me
atë emër. Por, lajmi u përhap. Dhe,
pas tij këtij lajmin dolën edhe
“lajme” të tjera, si dokumentari
“Dark Side of the Moon” (“Ana e
errët e Hënës”, 2002), që nga
shumëkush çuditërisht perceptohet si i vërtetë.
Në dokumentarin “Room 237”
(“Dhoma 237”, 2012) trajtohet filmi
“The Shining” (“Farfuritja”, 1980) bazuar në romanin e Stephen Kingut, me të njëjtin titull. Në të disa
thonë se filmi flet për gjenocidin,
qoftë ndaj indianëve indigjenë të
Amerikës apo të hebrenjve në
Evropë gjatë Luftës së Dytë
Botërore. Por, Jay Weidner shprehet se Kubrick ka dhënë sinjale për

mit amerikan të notimit në shkolla, nga 0-4 ku katërshi është më i
miri, ai ishte në nivelin e parë kalues, në njësh). Madje thoshte se
“nuk kam mësuar asgjë në shkollë
dhe nuk kam lexuar libër për qejf
deri në moshën 19-vjeçare”. Për këtë
kritikonte sistemin shkollor që nuk
nxiste mendimin kritik dhe interesimet e nxënësve.
“Mendoj se gabimi i madh në
shkolla është përpjekja për të mësuar fëmijët për çdo gjë dhe duke
përdorur frikën si motivimin
themelor...”, ka thënë Kubricku, i
cili mezi e përfundoi shkollën e mesme, për t’u bërë zhgënjim për
prindërit pse nuk u bë “djalë me
fakultet”!
Por, janë dy momente që do të

fesionale - nga “The Killing” (“Vrasja”, 1956) e deri te “Eyes Wide Shut”
(“Sytë haptas të mbyllur”, 1999) - do
të realizojë (vetëm) 11 filma që do ta
etablojnë si një prej regjisorëve më
të mëdhenj të historisë.
Në krijimtarinë e tij ndikim të
madh do të kenë regjisorët Max
Ophuls, Sergei Eisenstein, G. W.
Pabst dhe Orson Welles, si dhe
sistemi i aktrimit i Konstantin
Stanislavskit. Këta janë ata që më
së shumti i ka studiuar. Ndërkaq,
lista e atyre që do të ndikohen nga
ai është shumë më e madhe dhe kap
edhe këta emra të mëdhenj: Martin
Scorsese, Steven Spielberg, George
Lucas, James Cameron, Woody
Allen, Terry Gilliam, Vëllezërit
Coen , Ridley Scott, Paul Thomas
Anderson, Christopher Nolan, David Lynch, Sam Mendes, Quentin
Tarantino, Darren Aronofsky... E,
frymëzuesi i dikurshëm, Orson
Welles, do të thotë për të: “Në mesin
e atyre që i quaj ‘gjenerata e re’, Kubricku më del të jetë gjigant”!
Kubricku, që më vonë do të jetë
shumë studioz në krijimtarinë e tij,
preferonte të adaptonte për ekran
librat që nuk janë kryevepra, se
kështu do ta kishte shansin t’i
përmirësonte ato. Këtë ai e do ta
bënte me çdo film, që nga viti 1956,
përfshirë “2001”-shin!

MONOLITI SI BURIM I...

Në vitin 1951, shkrimtari i njohur i fantashkencës, Arthur C. Clarke, publikoi tregimin “Sentinel of
Eternity” (“Rojtari i përjetësisë”).
Tregimi flet për zbulimin e një artefakti në formë tetrahedrale, të cilin
para miliona vitesh e kishin lënë jashtëtokësorët
që
zotëronin
teknologji aq të avancuar sa që shkonte përtej çdo imagjinate të njeriut. Më 1964 “Sentinel” do të jetë baza
për filmin e ardhshëm të Kubrickut.
Por, do të kalonin pothuaj dy vjet të
bashkëpunimit Clarke-Kubrick, derisa tregimi do të transformohej në
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ilmi “Ndërkombëtarët” është
një nga filmat artistikë më të
vështirë të tranzicionit shqiptar. Kjo, thjesht, për mesazhin e
drejtpërdrejtë, por edhe atë që ka
qenë në kokën e regjisorit Pluton
Vasi dhe që duhet të materializohej
me këtë film. E përsërisim se filmi
nuk ka qenë ndonjë lloj sfide teknike sesa ideore. Arsyeja është se
“Ndërkombëtarët” në vendet e Ballkanit janë më shumë se institucion.
Në thelb, ata janë subjekti ku projektohet çdo gjë që lidhet me jetën e
ballkanasit. Çdo vend, që ka lidhje
në këtë gadishull ka qasjet e veta me
të huajt. Porse në këtë hulli, popuj të
ndryshëm e kanë pasur sa të ndryshme dhe aq të njëjtë këndvështrimin e të huajve për ta. Kjo është
arsyeja që në raste krizash, në
tryezat e politikanëve kanë zënë
vend librat e letërsisë së autorëve të
këtij rajoni, që për hir të së vërtetës e
kanë kaluar me sukses historinë, që
tregohet për ta. Ivo Andriæ, Danilo
Kish, Ismail Kadare, Nikos Kazanxaqis, Elitis, Orhan Pamuk kanë
treguar qasjet interesante së të huajve me vendet e tyre, por edhe të përbashkëtën sesi vendasit perceptojnë
të huajin.
Pluton Vasi, me këtë peshë të
madhe trashëgimie dhe me subjektin e Ylljet Aliçkës, shkoi ngushtësisht afër idesë së groteskut dhe në
një farë mënyre krizës morale së të
huajve në ditët tona. Vetë libri
“Rrëfenjë me ndërkombëtarët” i
Aliçkës është një anatomi e gjerë sa
i përket situatës sesi të huajt përballen me vendin tonë. Por, Vasi bëri
modifikime shumë interesante duke
skenar filmi e gati tri të tjera (xhirimet filluan më 29 dhjetor 1965)
derisa të jepej premiera më 1968.
Filmi fillon me një grup hominidësh që zbulojnë përdorimin e
mjeteve për të vrarë e dominuar
hapësirat me ujë, dhe me një monolit të zi që shfaqet para tyre. Miliona vite më vonë, në stacionin hapësinor kërkohet analizimi i një monoliti të varrosur katër milionë vjet
më parë në Jupiter (i njëjtë si ai që
u është shfaqur paraardhësve të
njerëzve në Tokë). Më vonë nis një
ekspeditë për në Jupiter. Por, kontrollin në anije e merr kompjuteri
HAL 9000, e shkencëtari që
udhëheq misionin kalon nëpër
Portën Yjore për të përfunduar çuditërisht në një ambient me enterier viktorian...
Gjatë realizimit Kubrick u
kujdes që të mos paraqesë pikëpamjen e tij në film, por që të ketë hapësirë për interpretime. Në një intervistë të vitit 1968, për këtë ai u
shpreh: “Je sa të duash i lirë të spekulosh për kuptimin filozofik e alegorik të filmit. Nuk do ta jap asnjë
hartë verbale rrugore për ‘2001’shin...”!
“Nëse secili e kupton herën e
parë, kemi dështuar në qëllimin
tonë”, ka thënë madje ai.
Në fakt, premiera ishte dështim.
241 vetë dalin nga salla, përfshirë
aktorin Rock Hudson që thotë: “A
po më tregon kush diçka se për
çfarë dreqin është fjala”?!
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Mbase në filmin e ri “Ndërkombëtarët” do të duhej pak më shumë disiplinë në grupin e aktorëve, por edhe këtë sfidë
regjisori Pluton Vasi e ka menaxhuar brenda mundësive të tij.Në fund, kur njerëzit u larguan nga premiera e tij, e kur
mendon vështirësitë e bërjes së filmit në vendin tonë, pengesat objektive dhe subjektive, duhet të themi se shkuan me idenë
se vepra duhet vlerësuar, pasi është një subjekt që flet shumë më tepër sesa dëshmitë boshe dhe gjërat panegjirike, që na
rrethojnë për të huajt. Kamera ishte shumë simpatike dhe përgjegjëse për idetë e regjisorit të saj...

Pluton Vasi rrëfeu “Ndërkombëtarët”
e tij, tani u mbetet kritikëve të flasin
futur disa linja të reja dhe e çoi drejt
një komedie të zezë, ku në vetë filmin qarkojnë dy linja: një teatër me
personazhe të njëjta me linjën e filmit kurse nënlinjat e tjera si ajo me
lojën e shahut tregojnë realisht një
nga pasqyrimet e tij sesi i shikojnë
të huajt vendasit. Kadenca e filmit u
mbajt me kujtimin retrospektiv të
personazhit kryesor, që nga fëmijëria, që zgjidhej me një balonë, ëndrra që shkon sipër dhe sipër dhe
kënaq të vegjlit. Por që një çast mbet
në një oborr përfaqësie dhe për ta
nxjerrë duhen leje pafund. Metaforë
e këndshme dhe poetike.
Personazhet e Pluton Vasit
qarkullojnë në një areal të ngushtë
dhe dinamika që mund të presë një
shikues mungon, pasi ideja e tij
shpaloset përmes bisedave dhe dialogjeve të personazheve “të huaj”
mes tyre, si edhe me personazhin
kryesor të veprës së tij, që regjisori
ia ka besuar Eni Shehut.
Duket se autori ka punuar në
kohë rekord sepse xhirimet filluan
në vjeshtën e vitit të shkuar (Premiera në ag të Pranverës), por arritja e autorit është padyshim racionalizimi që i ka ardhur prej një procesi
të gjatë mendimi, që ai e ka përcjellë
edhe përmes të gjithë njohurive dhe
gjërave që ka dashur të deklamojë.
Më vonë, numri i shikuesve
rritet, fillimisht nga narkomanët të
cilët me përdorimin e drogave
psikotropike - gjatë skenës së Portës
Yjore - kalonin në ekstazë. Me kohë
filmi shndërrohet çuditërisht në një
sukses komercial, meqë vlerësohet
nga kritika e mbi të gjitha nga publiku i rëndomtë që shkon ta shohë
jo vetëm një herë.
Por, për çfarë flet filmi që ka 142
minuta e ku në 25 minutat e parë e
në 23 të fundit nuk thuhet asnjë
fjalë?
Kubrick ishte hebre, por e ndjente
veten si ateist. Filmi, siç do të thotë
ai, flet edhe për kërkimin e Zotit.
Hyu mund të jetë edhe në formën e
monolitit që nxiti evolucionin apo
mutacionin e hominidëve.
“Nuk besoj në fetë monoteiste të
Tokës, por besoj se dikush mund të
konstruktojë një definicion intrigues shkencor për Zotin, kur e
pranon faktin se janë përafërsisht
100 miliardë yje veç në galaktikën
tonë dhe se secili yll është diell
jetëdhënës, ndërsa janë afërsisht
100 miliardë galaktika në universin e dukshëm”, ka thënë Kubrick.
Të tjerët thonë se filmi flet për
mbinjeriun e Nietzsches apo të dihotomisë apolloniane dhe dionisiane - të konfliktit mes arsyes e rendit dhe instinkteve e kaosit. Të
tjerët flasin për evolucionin, ngritjen apo fundin e njerëzimit.

HISTORIA E SHKRUAR PARA
50 VITESH

Regjisori Pluton Vasi gjatë xhirimeve të filmit
Linja e teatrit që është paralel me
linjën kryesore duket si një negativ
i aksionit, por edhe ajo që mban pezull personazhet tona të huaj që e
shikojnë veten në një qerthull, ku
vihen hapur në lojë. Pushteti që u
kanë dhënë institucionet eprore të
huaja që janë vendimtare për fatet e
vendeve të vogla si tonat, ku
nëpunësit e niveleve të ulëta e shpërdorojnë por edhe e kanë kthyer në
një grotesk që autori nuk e fal. Disa
herë guximi për të thënë të vërtetat
e kalon dhe vetë regjisorin. Ndërkohë që në film është dashur të bëhet
dhe shumë kujdes. Një sy i mprehtë
mund të shikoj detajin sesa e vështirë është që në hyrje, kur regjisori

duhet të zgjedhë tabletin për
emërtimin e institucionit ndërkombëtar, që mund të keqkuptohej lehtësisht. Në fund, zgjidhja është
shumë korrekte por edhe krejt e
qartë. Ekipi realizues është treguar
i kujdesshëm deri në detajet më të
hollësishme që mund të krijonin
paragjykime. Mbase do të duhej pak
më shumë disiplinë në grupin e aktorëve, por që edhe këtë regjisori e
ka menaxhuar brenda mundësive
të tij.
Në fund kur mendon vështirësitë e bërjes së filmit, pengesat
objektive dhe subjektive, duhet të
themi se “Ndërkombëtarët” duhet
vlerësuar, pasi është një subjekt që

Njëjtë si regjisori polak Krzysztof Kieslowski, që nuk përfundonte
filmat dhe që ishte i hapur për ta
pranuar versionin e secilit shikues,
e njëjta vlen edhe për “2001”-shin.
Por, ajo që vërehet më shumë, sidomos si një parashikim për të sotmen, është raporti mes njeriut dhe
teknologjisë. HAL 9000, kulmi i inteligjencës artificiale, evoluon e krijon emocione, lufton për ekzistencën e vet dhe në frikën ekzistenciale vret njeriun, krijuesin e tij njëjtë si roboti Nexus-6 te filmi
“Blade Runner” (“Vrapuesi në teh”,
1982).
“2001”-shi thjesht është kryevepër e kinematografisë, është simbol
i synimit të perfeksionit. Fotografia dhe skenografia edhe për kushtet e sotme janë pothuajse të paarritshme. Grafika kompjuterike më
1968 nuk ekzistonte, por Porta e
Yjeve është një nga realizimet më
unike. Ndërsa, ndonëse “Apollo 11”
akoma nuk kishte shkelur në Hënë,

Kubrick e krijon pamjen e parë të
Tokës nga hapësira; jep ide të udhëtimeve të së ardhmes; dhe një pasqyrë të gravitet jashtëtokësor...
Sepse, në tentimin për të qenë i saktë - jo vetëm në aspektin artistik po
edhe atë shkencor - zgjeron bashkëpunimin me shkencëtarë të njohur, përfshirë ekspertët nga NASA.
Në film shihet komunikimi me
video, ekranet e sheshta kolor, kompjuteri që si Alexa i Amazonit zbaton urdhrat dhe lehtëson punët ditore. Aty është animimi i suspenduar, identifikimi me zë, ushqimi dietal me nevojat elementare, lojërat
virtuale, kostumet e zgjuara që inspirojnë madje NASA-n...
“Laptopi dhe telefonat e zgjuar
janë aty, gjysmë shekulli para
kohe”, ka thënë Piers Bizony, gazetari i temave shkencore. “HAL 9000
është një proto-Siri”!
Pastaj ishte muzika, një si personazh në vete. Në një botë të së
ardhmes, Kubrick përcaktohet për
muzikën klasike (Richard Strauss,
Johann Strauss II dhe Aram Khachaturian). Në këtë film ndodh që
frymëmarrja e astronautit të konceptohet si muzikë, e në moment
tensioni edhe heshtja. Mbi të gjitha,
ky film vuri në pah një nga kompozitorët më avangard të shekullit XX dhe një nga më inovativët në
histori, hungarezin Gyorgy Ligeti.
E, në këtë kohë, pra në vitin 1968,
në Shqipëri u realizuan tre filma të
lodhtë: “Estrada në ekran”, “Hori-

flet shumë më tepër sesa dëshmitë
boshe dhe gjërat panegjirike, që u
veshim të huajve. Kamera është
shumë simpatike dhe përgjegjëse.
Regjisori ka rrëfyer të gjithë atë që
mendon për të huajt në vend, por
edhe mënyrën sepse shqiptarët vetë
janë konfuzë, një temë filozofike
brenda komedisë së tij, që na e bën
filmin të vlerësueshëm dhe të përballshëm me atë që tashmë kritikët
duhet ta thonë shumë më tepër profesionalisht dhe me kurajë. Vendin
që do të zerë në historinë e filmave
shqiptarë u mbetet ta përcaktojnë
kritikët, që deri më tani s’janë
shprehur.
Film ka gjetur mbështetjen financiare nga Qendra Kombëtare e
Kinematografisë dhe Radiotelevizionin Publik Shqiptar. Grupi i aktorëve që e përbëjnë filmin janë Eni
Shehu, Kastriot Çaushi, Karafil Shena, Rovena Lule, Hervin Çuli, Indri
Shiroka Alfred Trebicka, Lulzim Zeqja, Eriona Kaçeli etj.
Xhirimet janë zhvilluar mes Tiranës dhe Durrësit. Ato janë zhvilluar edhe në ambientet e Teatrit Kombëtar, me një ide për të sjellë përfytyrimin e një mjedisi Parlamenti, ku
diplomatët vëzhgojnë nga sipër deklamimet e pareshtura partiake shqiptare shpesh edhe kundër tyre.
zonte të hapura” dhe “Prita”. Ndërsa, në Kosovë filmi i parë “shqip”,
“Uka i Bjeshkëve të Nemuna”, ku
regjisor ishte një serb si dhe shumica e aktorëve. Madje, edhe rolin
kryesor të Ukës e luante serbi, si
dhe të djalit të tij që ia “merr fytyrën babës” sepse bëhet me italianët e “bën krime kundër popullit
të tij”!
Skulptori i madh bashkëkohor
shqiptar, Sadik Spahija, thotë se historia e artit është historia e popujve të fuqishëm. Por, e mira është që
edhe popujt e vegjël e duan artin, e
edhe kanë shansin të shohin vepra
të mëdha, si kjo e Kubrick-ut.
“Por, e keqja e vetme e artistëve
të vërtetë të popujve të vegjël është
që lindin në kohë të gabuar, vend të
gabuar e sidomos mes njerëzve të
gabuar”, thotë Spahija.
Ndaj, Kubricku, artisti i guximshëm në Perëndimin e guximshëm,
projektoi diçka të besueshme:
botën dhe gjithësinë të dominuar
nga bota anglosaksone, si dhe inteligjencën artificiale që flet veç
anglisht.
Po shqip?
HAL 9000: “I’m sorry... I’m afraid
I can’t do that”!

* (titulli origjinal)
Uka i Bjeshkëve të Nemuna
me traktorin e Uzinës së Tiranës
shkon në Hënë: Odiseja hapësinore e të guximshmëve!
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tologjike) nga toka në qiell, duke
bashkuar arsyen me mitologjinë,
ashtu si ndodh në vepra të tjera
me subjekte të tilla. Në rrjedhën
logjike të ngjarjeve si për shembull te kënga I: Fillimi ; te kënga
V: Përgatitjet ; te kënga X: Sulmi
nator ; te kënga XVII: Marshimi i
madh ; apo te kënga XVIII: Ngjitja në parajsë, lexuesi vë re edhe
dëshirën për përsosmëri që është
histori përpjekjesh njerëzore e që
sendërtohet te mistifikimi i
mbretërisë së Youdistirës. Aty
s'ndodh asnjë fatkeqësi : lutjet që
mërmëriten janë të panumërta,
nga retë bie shi kur duhet, peisazhet janë të mahnitshme, objektet janë të një cilësie të shkëlqyer,
për të ngrënë s'mungon asgjë, atje
ka fruta, gjelbërim dhe kurora
lulesh. Shkurt, tërë natyra dhe
shoqëria janë si një idil i ëmbël.
Përpara kësaj tabloje njeriu mendon për fabrikuesit e historisë romake me Romulin dhe Numën dhe
për shumë vepra të mëvonshme si
Atlantida (për mitin e Atlantidës),
shkruar nga Platoni 350 vjet para
erës sonë ; Qyteti i Zotit, viti 427,
nga shën Agustini ; Utopia, 1516,
nga shën Thomas More ; Qyteti i
Diellit, 1623, nga Tommaso Campanella etj.
Për poemën Mahabharata, modeli i komenterit mitik ka qenë lehtësisht i kuptueshëm, po të
nisemi nga origjina mitike e heronjve të rëndësishëm si gruaja e
përbashkët, vëllai i madh, babai
dhe dy vëllezërit e tij. E mbinatyrshmja aty është një çelës për të
zbërthyer shumë enigma. Kur nisen në syrgjyn vëllezërit Pandava,
një zë pa trup u thotë : " Mos vepro
pa u menduar. Merr së pari leje
duke iu përgjigjur pyetjeve të mia
… ". Sepse katër nga personazhet
e poemës i humbin ndjenjat pranë
një burimi ku kanë pirë, pa dëgjuar paralajmërimin. Lista e zotave në poemë është parahistorike.
Parahistorike duhet të jetë gjithashtu ekzistenca e perëndive etër
dhe bijve heronj. Beteja mes perëndive dhe demonëve, e mishëruar
sipas ligjit Brahman, bëhet që të
lehtësohet toka.
*
Në shekullin XX, në pjesën e dytë
të tij, studimet zbuluan se perënditë etër të vëllezërve Pandava në
poemë janë padronë të tri funksioneve në formën arkaike indoiraniane të besimit vedik. Edhe
radha e lindjes së Pandavave është e krahasueshme me rregullin
hierarkik të trifishtë. Në parimet
kryesore, thotë Dumézil, ngjarja
e poemës dhe struktura e koncepteve të saj, nuk janë të ndryshme nga ajo që bëjnë analistët
romakë, të cilët kanë ndërtuar historinë e mbretërve të Romës, nga
ajo që ka bërë Snorri Sturlusoni
me mitet dhe zotat e Skandinavisë
së lashtë, apo nga ajo që ka bërë
Saxo Gramaticusi me historinë
mitike të Danimarkës.
Në të njëjtën kohë poema është një
lloj enciklopedie e njohjes dhe e
dijeve mitike, të shenjta e laike të
indoeuropianëve të Indisë në atë
epokë të largët. Ajo ka një histori
të gjatë, duke pasur parasysh disa
rishikime të saj. Njeriu mendon e
pyet pastaj se çfarë kishte përpara
shtesave e ndreqjeve të saj ? Poe-
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ma e madhe Bhagavad - gita, e cila
bën pjesë në librin e gjashtë, sipas
gjasës është shtuar më pas. Libri i
19 që rrëfen për mitin që ka të bëjë
me perëndinë Krishna ose me "
bariun e dashurisë ", gjithashtu
është një ndërfutje e mëvonshme.
Koncepti i një krize të madhe
kozmike, unike, e parashikuar për
të ardhmen, dhe që do t'i japë fund
një bote mediocre e që do të sjellë
fill pas saj një botë të dëlirë, ekzistonte edhe pse nuk shfaqet te RigVedat ose te himnet e dijes
hyjnore.

TRIADA ROMAKE

Pjesa e dytë e librit Mite dhe Epope
vazhdon me tregimin e lindjes së

Eneida nuk është thjesht një vepër arti, ajo është para së gjithash
një vepër patriotike, një vepër e
shenjtë. Erudicioni historik aty
është themeltar, në një farë kuptimi është një arsye që shpjegon
ekzistencën e saj. Me 12 këngët e
saj poema rrëfen historinë e pelegrinazhit të Eneas, i cili pas rënies
së Trojës detyrohet të mërgojë në
Itali e të themelojë kombin romak.
Rreth princit trojan, organizohet
legjenda e origjinave trojane të
Romës, që rimerr poeti. Ja cili është subjekti: Enea, bir i Ankizit,
bariut legjendar të Trojës dhe i
perëndeshës Afrërdita, i martuar
fillimisht me Kreuzën vajzën e Priamit, mbretit të Trojës, luajti një

zgjatet shumë para se të shkosh
në Jug, është një nga ruajtësit më
interesantë për popujt dhe gjuhët
që mbijetuan që nga lashtësia
indo-europiane. Edhe dekori ka
një histori të gjatë peripecish për
të cilat të vjetrit, bizantinët dhe
arabët kanë sjellë të dhëna të pakta. Disa nga ata malësorë ishin aty
që në kohën e gjeografëve grekë,
të tjerë janë ardhës në kohë të
ndryshme. Megjithatë në zemër të
Kaukazit, mes popujve modernë
jeton një popullatë krejt e ndryshme nga shumica, osetët që flasin një gjuhë të degës iraniane të
indoeuropianishtes. Gjer në pushtimin rus, organizimi i tyre shoqëror ka qenë ai që është parë te

Europa ime: poema
“Mahabharata” - një
arketip indoeuropian
-vështrim retrospektiv-

Romës, me tre përbërësit paraekzistues : protoromanët e Romulit,
etruskët e Lukumanit dhe sabinët
e Titusit, duke theksuar cilësitë
hyjnore të mbretërve të parë. Triada mitike : Romul, Lukuman,
Tatius dhe hyjniteti i tyre janë
pasqyrim i përpiktë i ideologjisë
trifunksionale.
Në pothuajse të gjitha krijimet e
lashta të popujve indoeuropianë
mund të shihet skema konceptuale që është struktura treshe, e cila
ka shërbyer të ndërtohet historia,
kombëtare apo ajo e botës. Po të
marrim veprën e Hesiodit, shihet
qartë struktura trifunksionale.
Rrëfimi futet në një ansambël mitik të gjerë që ka korrespondeca
në shumë nivele, sepse pasqyron
një sistem klasifikues me vlera
përgjithësuese për historinë e
njerëzimit. Duke treguar vazhdimësinë e brezave, vepra simbolizon një seri të tërë aspektesh
themelore të reales. Gjithashtu
kapitujt e parë të veprës së Tit-Livit flasin për marrëdhënie të thella
mes mbretërve dhe zotave. Enniusi me Analet dhe Plutarku me librin Jetë paralele, hedhin themelet
e historisë së origjinave, të cilat
shprehin krijimin njerëzor me
skema, të cilat në kohët indoeuropiane shërbenin si truall ku takohej historia përrallore me copëza
nga historia e vërtetë.
Virgjili është dëshmitar i drejtpërdrejtë dhe origjinal i traditave
indo-europiane në shoqërinë trifunksionale. Poema e tij epike

rol të rëndësishëm gjatë luftës së
Trojës. Gjatë djegies së qytetit prej
grekëve, ai shpëtoi Penatët (hyjni
mbrojtëse të vatrës familjare) dhe
u largua shpejt duke mbajtur në
shpinë të atin, plakun Ankiz dhe
për dore të birin, Askanjin. Prandaj është quajtur ndryshe edhe "
Enea i përshpirtshëm ". Midis
aventurave të shumta mund të
theksohet zbritja e tij në ferr, i prirë nga sibila e Kumës, e cila i profetizon fatin e veçantë për të krijuar një popullatë të re. Ai me të
birin mbahen si stërgjyshër të
Romulit. Poema njohu ilustrime
të panumërta që në kohën e Antikitetit. Perënditë dhe perëndeshat
nuk janë të mishëruar si te Mahabharata, por janë perëndi që
futen vazhdimisht në veprim. Dysia e dramave, njëra kozmike dhe
tjetra kombëtare, të kujton lojën
me shumë burime të epopesë indiane. Virgjili u përpoq t'i jepte
Romës një epope që përqaset me
poemat homerike. Duke u larguar
nga rrëfimi historik dhe mitologjik, ai trajton një subjekt
le gjendar, por me frymë kombëtare. Kjo vepër mbahet si një
nga elementet themelore të kulturës europiane.

LEGJENDA NARTE E
OSETËVE TË KAUKAZIT
TË VERIUT

Pjesa e tretë e librit ka të bëjë me
epopenë që u kushtohet tri familjeve narte në Kaukazin e Veriut.
Bregu që kufizohet me Detin e Zi e

skithët e Herodotit. Zakonet
skithe i paraqet edhe Plini dhe ato
janë të afërta me epopenë narte që
këndojnë osetët. Osetët i këndojnë
epopesë narte, të mbushur me heronj përrallorë, që jetonin në kohën
e gjigantëve. Por shumë nartiotë
kanë pasur gjithsesi vdekje që
paraqitet si diçka dramatike, para
se të zhdukej raca e tyre. Objektet
e zbuluara nëpër varreza të mbuluara nga stuhitë historike, shpjegojnë më së miri tri funksionet
indoiraniane : kulti fetar me
kupën ; lufta me armët dhe puna
me par mendë. Sipas legjendës
narte zbulohet një psikologji politike e ndryshme në formë, por e
afërt në përmbajtje me atë të Platonit te kreu i katërt i librit Republika, në të cilin parashtrohet
koncepti për tri klasa : filozofët,
luftëtarët dhe punëtorët e artizanët e bashkuar. Edhe shpirti njerëzor përbëhet nga tri parime : arsyeja, pasioni dhe të ushqyerit.
Endrra e Platonit ngrihet mbi të
njëjtën ideologji që mbijeton në
folklorin e osetëve e që zbërthen
thënien e Sokratit se urtia e Shtetit është të mendojë qartë e të
vendosë drejt për të krijuar mbarësi.
Besnikëria e çuditshme e gjatë e
osetëve për një strukturë mendimi që është më shumë se dymijëvjeçare e lashtë, duke ruajtur
me kthjelltësi tema thesarë si
epopeja narte, tregon se rrënjët e
tyre indoeuropiane ishin të forta.
Është vërtetuar se miti indian i
katër moshave të botës jepet me
strukturën trifunksionale. Edhe
në historinë e dinastive skandinave është zbatuar ideologjia trifunksionale. Sikur të mos kishte
mitologji hyjnore, Roma vetë ka
një mori legjendash për njerëzit e
mëdhenj që e shpjegon origjinën e
tyre si te Rig-Veda apo te Edda
skandinave. Zotat vedikë, zotat
romakë apo zotat irlandezë, sipas
ideologjisë trifunksionale formojnë një shoqëri harmonioze.
Eshtë gjetur pastaj një korrespondencë iraniane që lidhet me antikitetin e ideologjisë trifunksionale, një skemë që e kanë përdorur
si rregull kronologjik gjithë popujt indoeuropianë për të parashtruar origjinat e tyre. Po të bëjmë një
krahasim Romuli dhe Numa,
Varuna dhe Mitra, Odini dhe Bör-

ri e të tjerë, qëndrojnë pranë e
pranë.
*
Në grupimet e mëdha epike si:
Mahabharata ; Triada romake, si
dhe Epopeja e tri familjeve narte
që studioi Dumézil-i, ideologjia trifunksionale zë vendin kryesor. Kjo
strukturë haset edhe më gjerë në
këngët epike të Irlandës së Veriut, në ato të ishullit britanik, tek
armenët, te trakasit etj. Ajo është
gjallë deri në ditët tona në një
tregim legjendar të Zvicrës gjermanike, apo në grupin e madh të
legjendave gjermanike që u bëjnë
jehonë traditave të skithëve për
origjinën e tyre. Në një mbishkrim
që është gjetur në Persepolis, ka
një konceptim trifunksional edhe
në fjalët e mbretit Darius të persëve të lashtë, i cili i kërkon Ahura-Mazdës, perëndisë kryesore
mazdeiste, t'i ruajë perandorinë.
A priori ekzistenca e temave epike
indoeuropiane, apo ekzistenca e
një letërsie indoeuropiane është
një fakt i mundshëm. Që prej
gjysmës së dytë të shekullit XX në
format poetike janë vënë re përkitje prozodike, domethënë në
metrikë dhe në vargëzim midis
Indisë e Greqisë midis Iranit dhe
Skandinavisë e të shumë
pasardhësve të tjerë indoeuropianë që shpjegohen fare thjesht me
një trashëgimi letërsie të përbashkët. Edhe paralelet iraniane dhe
jo vetëm avestike, që janë tekste
të shenjta të Iranit antik, lejojnë
të mendosh se kjo lidhje e
shpjegueshme midis funksioneve
dhe bartësve të tyre është e lashtë.
*
Mahabharata si një vepër e madhe njohu një popullaritet të pamatshëm dhe u përkthye e u interpretua në të gjitha vendet që pranonin të kishin ndikim indian,
duke i dhënë letërsisë dhe arteve
të bukura të vendeve të tyre ashtu si dhe vetë Indisë një burim të
pashtershëm temash. Ajo është
përshtatur për kinema, për teatër
dhe television si telefilm ose edhe
si episode mitologjik.
Në poemë vihen re ndikimet e vazhdueshme letrare gjatë shekujve të
redaktimit. Ajo është jo vetëm
imagjinarja mitologjike e një popullate të talentuar e të pajisur për
një mbushulli dhe për durimin e
madh të rrëfimit, por është dhe një
imagjinatë përherë e gjallë. Mendimi indian mbetet përherë i ushqyer nga mitologjia, e cila dëshmon ekzistencën e temave epike në
folklor e në letërsi para ndarjes me
stërgjyshërit gjermanikë dhe indoiranianë.
Edhe gjuha shqipe dhe populli shqiptar bëjnë pjesë në grupimin
indo-europian. Profesori i shquar
Eqrem Çabej, gjeniu i gjuhës shqipe, albanolog që duke u mbështetur në punën e gjuhëtarit Franc
Bopp e në " trinomin Gustav Meyer, Holger Pedërsen dhe Norbert
Jokl", nëpërmjet ligjeve shkencore të gjuhësisë krahasuese,
vërtetoi (si shqiptar tashmë,
sepse para tij kishin folur vetëm
albanologët e huaj) një visar autokton të trashëguar që është i
përbashkët në shumë gjuhë indoeuropiane. Ai përmend disa
shembuj, por le të marrim fjalën
natë : lituanisht naktis, gjermanisht Nacht, latinisht nox-noctis,
sllavisht noç, etj.
Shpjegimi indoeuropian i botës
është njëra prej ëndr rave të
shumta njerëzore. Ajo tregon për
rolin që kanë luajtur në histori
popujt
që
kanë
qenë
trashëgimtarë të këtij grupimi të
madh. Tabloja që paraqesin krijimet, tregon pasurinë e shpirtit njerëzor. Kur kjo pasuri
shpër ndahet në një poemë ose
përmblidhet në disa faqe rrëfimi,
ajo është e papritur dhe na dhuron veçanërisht një mësim:
origjinën e përbashkët indoeuropiane.
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Kush e bllokon ligjin e
gjuhës shqipe në Maqedoni?
Nga Fatos Musliu

ligjin për përdorimin e gjuhëve,
thekson shqetësimin për dështimin e miratimit të tij. Nga ky
subjekt ritheksojnë se edhe më tej
do ta mbështesin ligjin në fjalë.
“Jemi seriozisht të shqetësuar që
shumica nuk arrin ta sjellë ligjin
në seancë plenare. Ne e kemi thënë
se ky ligj nuk e zyrtarizon shqipen,
por vetëm e avancon pak, duke e
lënë hapur këtë temë, por sidoqoftë
edhe si të tillë, ne do ta mbështesim.
Ne jemi këtu që të ndihmojmë e jo
të bllokojmë”, thonë nga Lëvizja
“Besa”.

(vijon nga faqja 1)
... veprimi të presidentit, partia
opozitare maqedonase VMRO-DPMNE parashtroi 35 mijë amendamente për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, duke bllokuar kështu procedurën parlamentare. Lideri i
VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski ka theksuar se partia e tij
nuk ka ndryshuar qëndrim. Presin shqyrtimin e amendamenteve
konform rregullores. “Absolutisht
ne në har moni me procedurat
kemi parashtruar amendamente.
Ato amendamente kanë hyrë në
procedurë parlamentare. Presim
respektim të Rregullores për punë
të Kuvendit, respektim të ligjeve
dhe Kushtetutës. Si parti angazhohemi për respektimin e së drejtës
dhe s’do tolerojmë asgjë tjetër”,
thotë kryetari i VMRO-DPMNEsë, Hristijan Mickoski. Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev thotë
se ka shumë dallime mes partisë
së tij dhe VMRO-DPMNE-së sa i
përket miratimit të ligjit për gjuhën shqipe. “Propozimi që të formohet një grup pune me ekspertë
nga e drejta kushtetuese, të cilët
do të komentonin ligin për ne është i papranueshëm, për shkaqe parimore dhe pragmatike, sepse në
Maqedoni ekziston Gjykata Kushtetuese dhe nëse diçka është në
kundërshtim me Kushtetutën, për
këtë do të duhet të prononcohet
Gjykata Kushtetuese”, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë,
Zoran Zaev. Kryeparlamentari Talat Xhaferi mohon se ka një plan
rezervë për realizimin e votimit të
domosdoshëm që ligji të hyjë në
fuqi. “Kryetari i parlamentit nuk
ka plane të tilla në punën dhe në
funksionimin e parlamentit. Kryetari i parlamentit para vetes ka
Kushtetutën dhe rregulloren e

A DO TË DUHET LIGJI TË
MIRA
TOHET MË VONË?
MIRAT

punës së parlamentit, në të cilën
janë të sanksionuara kompetencat
e caktuara dhe procedurat e caktuara”, vlerëson Xhaferi.

PAR
TITË P
ARLAMENT
ARE
PARTITË
PARLAMENT
ARLAMENTARE
SHQIPT
ARE, PR
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SHQIPTARE,
PRO

Për ligjin e gjuhëve nuk ka pazarllëqe, kështu ka deklaruar deputeti i BDI-së, Xhevat Ademi. “Për
BDI dhe partnerët e koalicionit,
ligji për gjuhën nuk është pjesë e

kushtëzimeve po edhe e kërcënimeve nëse ekzistojnë, për ligjin
nuk ka negociata, nuk ka
kalkulime, nuk ka pazarllëqe aq
më tepër kur e dimë se VMRO është kundër saj”, thotë Ademi. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Zijadin Sela i quan lojëra, veprimet e
partnerëve të koalicionit lidhur me
ligjin për përdorimin e gjuhëve.
“Kjo është shkelje e marrëveshjes

dhe burrat në këto raste dihet se
çfarë veprime duhet të marrin.
Nëse kanë burrëri dhe janë të vendosur në politikëbërje, BDI duhet
të ulet dhe ta bisedojë këtë çështje
me Zoran Zaevin dhe nëse nuk kalon ligji për gjuhët, duhet ta
lëshojë qeverinë”, vlerëson kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela. Lëvizja “Besa”, e cila në
leximin e parë dhe të dytë votoi për

Nikolla Dujovski, ligjërues i shkencave politike në Universitetin
e Shkupit, vlerëson se ky ligj do të
duhej të ishte pjesë e pakos së
ligjeve reformuese. Përderisa dallimet janë aq të thella mes liderëve
politikë për këtë çështje, ky ligj
duhet të lihet për miratim pas
zgjidhjes së kontestit të emrit.
“Sinqerisht mendoj se kjo çështje
do të zgjidhet më vonë. Nuk do të
vendoset si çështje me prioritet në
punën e Kuvendit, për shkak të
mosarritjes së marrëveshjes mes
liderëve politikë, të cilët duket se
janë të fokusuar në çështjen e emrit për të zhbllokuar procesin e integrimeve”, thotë Dujovski. Arsim
Sinani nga Qendra për Studime
Ndërkombëtare dhe Hulumtime
Ballkanike vlerëson se ligji që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës
shqipe paraqet shtyllën kryesore
të Marrëveshjes së Ohrit. “Çështja e parë që kërkon zgjidhje dhe
pastaj të vazhdohet me çështjet e
tjera është zyrtarizimi plotë i gjuhës shqipe dhe me këtë, mbyllja e
marrëveshjes së Ohrit”, thotë Sinani. Ligji për përdorimin e gjuhëve u votua më 11 janar, ndërsa
më 17 janar Presidenti Ivanov njoftoi mosdekretimin e tij. Miratimi i
ligjit për përdorimin e gjuhëve është pezulluar në afat të pacaktuar.
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Shkatërrimi
i memories

Nga profesor doktor Aqif Gjokutaj

(vijon nga faqja 1)
... - e more vesh? QFR-ja do të
shembet...”.
Zëri i tij filloi të më vinte gjithnjë e më i mekur. Mbylla telefonin.
QFR-ja do të shembet! Vetëm pasi
e përsërita disa herë, fillova të kuptoj çfarë kisha dëgjuar, aq e pabesuar më dukej. Çdo gjë drejt shkatërrimit, drejt fshirjes së
kujtesës, në funksion të harresës.
Sigurisht që bashkë me ndërtesën,
nuk do përtojnë të hedhin edhe
pllakën e emërtimit të QFR-së, me
emrin e profesor Petrit Selenicës.
QFR-ja nuk do të ketë më memorie! Mendoja dhe shpresoja që, të
paktën, QFR-në do e kursenin. Por
jo, edhe kësaj i erdhi radha. Edhe
QFR-ja pa memorie. Edhe QFR-ja
me Alzaimer! Njësoj si sporti, kultura, akademia, arsimi...
Ankthi që më kishte pushtuar
po më merrte frymën. Mbylla sytë
dhe në çast u zhyta në memorien e
kohës. Rikujtova një bisedë që
kisha bërë kohë më parë, te hyrja
e QFR-së, kur unë isha drejtues i
këtij institucioni, me një mesoburrë që po shikonte pllakën e
emërtimit të vendosur te hyrja, i
cili m’u drejtua me shumë
mirësjellje:
- Doktor mund të të pyes diçka?
- Po, - i them.
- Kush ka qenë Petrit Selenica?
- Petrit Selenica ka qenë pionieri dhe themeluesi i këtij institucioni që kur u ndërtua dhe u pajis
me aparaturat e teknologjisë më
të përparuar të kohës dhe u quajt
Qendra e Fuqishme Radiologjike
(QFR).
- Më gëzon fakti që kjo qendër
paska marrë emrin e një personaliteti në fushën e mjekësisë, se në
këtë kohë që jetojmë, dëgjojmë
vetëm emra politikanësh pa vlera.
Pastaj m’u kujtuan mëngjeset
e punës, kur profesor Petriti, me
një trup të bëshëm, me gjyzlykët e
errëta mbi kokë dhe me mjetin e
udhëtimit, një biçikletë “Mifa” të
vjetër, vinte në punë ku e priste një
grumbull i madh pacientësh, të
cilët sapo e shikonin, i pëshpëritnin njëri-tjetrit “erdhi, erdhi profesori!”, ndërsa në fytyrat e tyre
ravijëzohej gëzimi, besimi dhe respekti për profesor Petritin.
Në atë kohë, ne ishim mjekë të
rinj, specializantë në radiologji dhe
sapo dilnim korridoreve, ishte e pamundur t’u shmangeshe pyetjeve të
të sëmurëve: “E ke parë profesor
Petro Canin?”. Dhe pastaj vijonin me
radhë: “Po profesor Petrit Gaçen,
profesor Besimin, profesor Papariston, Xhumarin...”?
Të gjithë këta profesorë, edhe pse
nuk punonin në QFR, përsëri vinin
aty çdo ditë për të kryer ekzaminimet
e të sëmurëve dhe ndjekur diagnostikimin e tyre.
Në këtë godinë, në pamje të parë
të zakonshme, puna kryhej me
dashuri e profesionalizëm të jashtëzakonshëm. Falë këtij përkushtimi, ajo u shndërrua në mësonjë-

DASHI
Përpiquni të vendosni rregull në jetën tuaj si
në aspektin fizik, ashtu edhe në atë mendor,
nëse nuk dëshironi të krijoni konfuzion, gjë
që nuk ju pëlqen aspak. Përdorni kohën e
lirë që do të keni në dispozicion për të organizuar më mirë hapësirën, ndoshta duke ndryshuar diçka.

DEMI
Krijoni miqësi edhe kur gjendeni para
opinioneve dhe pozicioneve të ndryshme. Bashkëveprimi i Jupiterit me
Saturnin do t’ju ndihmojë të zgjeroni rrethin e njohjeve tuaja. Në shumëllojshmërinë natyrale do të zbuloni një tërësi
që do të arrijë t’ju pasurojë shumë.

BINJAKET
Do të arrini më në fund të hidhni pas
krahëve një çështje të së kaluarës që ju
pengon të shihni përpara, sidomos në
jetën private. Do të ndjeheni shumë më
mirë. Nuk jeni më të gatshëm të toleroni
gjëra që nuk ju pëlqejnë dhe të tjerët do ta
kuptojnë vendosmërinë tuaj.

GAFORJA
Mos lejoni asgjë dhe asnjeri që t’ju
shkatërrojë planet tuaja, edhe pse
e keni planifikuar programin e të
ditës me shumë kujdes. Çdo detaj
është i rëndësishëm dhe ju nuk ia
keni lënë asgjë rastësisë.

LUANI
Nganjëherë nuk dini si të menaxhoni
një lloj tendence që keni për t’u dekurajuar shpejt. U ktheheni mendimeve negative, që nuk kanë arsye të
ekzistojnë. Përfitoni nga kjo ditë e
qetë që të bëni një pushim nga të gjitha
gjërat që ju rëndojnë pak.

VIRGJERESHA
Në këtë periudhë mund të jepni maksimumin në sportin tuaj të preferuar. Aktiviteti fizik i moderuar është shumë i shëndetshëm, jeni shumë mirë. Do të keni një
ditë të gëzueshme dhe kohë e lirë e çmuar
për t’ua përkushtuar të tjerëve, por sigurisht edhe pak vetes.

PESHORJA
Një çështje pune rrezikon t’ju prishë
disi ditën. Nëse nuk është aq urgjente,
tregohuni të vendosur që ta mbani jashtë portës. Do ta zgjidhni nesër. Momente të këndshme të kaluara në
familje dhe me miq do t’ju kthejnë
humorin e mirë.

AKREPI
Gjatë ditë së sotme të tjerët do t’ju
ndihmojnë në punët e shtëpisë, kështu që do arrini të keni pak kohë të
lirë për vete. Jeni gjithmonë të gatshëm të ndihmoni të tjerët dhe asnjeri nuk do refuzojë t’ju japë një ndihmë të vogël, nëse ia kërkoni ju.

SHIGJETARI
toren e parë të mjekësisë shqiptare,
ku u mbollën dhe u rritën filizat e
shkencës së imazherisë shqiptare.
Nëse doni të kërkoni rrënjët, gjurmët, zanafillën e punës së mirëfilltë të mjekësisë shqiptare, ato
do t’i gjeni në QFR. Në këtë institucion ruhen gjur mët që kanë
lënë korifenjtë e mjekësisë shqiptare, ashtu si në bulevardin e
famshëm të yjeve të Hollivudit.
Në këtë qendër u hodhën hapat e
para, por të sigurta, në rrugën e
gjatë dhe të vështirë të shkencës

mjekësore shqiptare, arritjet e së
cilës janë vlerësuar edhe nga
kolegët e huaj. Në këtë qendër
radiologjike u realizuan ekzaminimet diagnostike dhe intervencionuse nga profesorët Hysen
Karaj, Krenar Preza, Vangjush
Golloshi, Tahir Hysa, Astrit Hoxhaj, Vangjush Nastas, Maksim
Çela, arritjet mjekësore të të cilëve
janë vlerë për mjekësinë shqiptare
dhe kontribut për mjekësinë e
huaj.
Botës nuk i vjen e keqja nga

Në atë kohë, ne ishim mjekë të rinj,
specializantë në radiologji dhe sapo
dilnim korridoreve, ishte e pamundur t’u
shmangeshe pyetjeve të të sëmurëve: “E
ke parë profesor Petro Canin?”. Dhe
pastaj vijonin me radhë: “Po profesor
Petrit Gaçen, profesor Besimin, profesor
Papariston, Xhumarin...”?

bëmat e budallenjve, por nga heshtja e të diturve, se problemi me
botën në të cilën jetojmë është se
njerëzit e ditur pajtohen me indiferencën e tyre, duke ua lehtësuar punën rufjanëve me besim të
plotë në veprimet e tyre. Mbrojtja e vlerave të trashëgimisë kombëtare në rrafshin mjekësor është respekt për punën, mundin dhe
djersën e brezave paraardhës dhe
detyrim për brezat pasardhës.
QFR-ja do të shembet! Dhe në
vend të saj, do të ndërtohet një
ndërtesë gjigante, pa memorie për
historikun e mjekësisë shqiptare,
por me vlera monetare për ndërtuesit dhe drejtuesit e institucionit të “rilindur”, që e vetmja dhunti
që kanë është të jenë largpamës
për fitimin e vlerave monetare.
Brezat që do të vinë do të lexojnë në vend të një pllake që mbartte vlera mjekësore memoriale, një
pllakë mermeri, ku do të shkruhet:
Ndërtuar me Partneritetin PublikPrivat (PPP).

Plutoni që nuk ju favorizon mund të ndikojë që
të bëni reagime të papritura e të tepruara, edhe
për motive banale dhe me pak rëndësi. Shkarkoni tensionin e krijuar duke u marrë me
pak sport. Lodhja në nivel fizik do ju qetësojë
në profilin mendor.

BRICJAPI
Dita e sotme do të jetë një ditë e përkryer për
të kaluar kohë me të afërmit tuaj dhe miqtë.
Nuk ka rëndësi, nëse e kaloni në shtëpi apo
jashtë. A do të ketë vendime të rëndësishme
për t’u marrë? Falë bonsensit tuaj nuk do të
lini t’ju shpëtojë asnjë detaj.

UJORI
Duke qenë se duhet të analizoni një situatë,
duhet të merrni parasysh më shumë se një
aspekt, nëse nuk doni të humbisni një gjë shumë
të rëndësishme. Keni aftësi të shkëlqyera, por
që nganjëherë mbeten në hije nga nxitimi juaj
për të përfunduar çdo gjë.

PESHQIT
Bashkëveprimi i Saturnit, Uranit dhe Plutonit që ju mbështesin do t’ju dhurojnë
një ditë të paharrueshme në të gjitha
aspektet! Është e sigurt që nuk do të
mërziteni dhe do jeni gjithmonë në mes
të aktiviteteve interesante dhe personave intrigues.
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HORIZONTAL
1. Pupi regjisor.
5. Kujtohet për një fitore të grekëve ndaj persëve
11. Turner aktore.
12. Fillojnë festat.
13. Skuadër greke.
14. Falen pa fe.
15. U shkrua nga Gorkij.
18. Një sferë për... model.
19. Janë bisha.
22. Parashtesë për dy.
23. Demoni që persekutonte Sarën.
24. Stacion i famshëm orbital.
25. Mendes regjisor.
27. Një rreth i ngushtë miqësor
29. Film me Robert de Niro dhe Jean Reno
30. Këndohen në opera.
32. Eshtë lajm i vjetër.
34. Sharif aktor.
35. Martin i Norma Rae.
36. Mund të jenë filmi.

HORIZONTAL
1. Film i hitchock.
6. Fillojnë premierën.
7. Janë legjendat.
11. Kush ka... ka zët.
12. Thurman aktore.
15. Një pjesë e testamentit
16. Një pjesë e studimeve.
18. Kështu është situata e tensionuar.
21. Telefoni në kartëvizitë.
22. Eshtë ngasje.
24. Në krye të autoriteteve.
25. Mbyllin mbledhjen.
26. Pason abetaren.
28. Nisin nga kreu.
29. Fillojnë aafrimin.
30. Cocker këngëtar.
31. Bartok kompozitor.
33. Tiriac që qe tenist.
35. Oxa këngëtare.

38. Një jepet për hartim.
39. Ami i Maupassant.
41. Fundi i Turandot.
42. Halili këngëtare.
45. Neill i Jurassic park.
47. Pineda e Garcia Lorca-s.
48. Giorgio stilist

VERTIKAL
1. Morissette këngëtare.
2. Kilmer aktor.
3. Heche aktore.
4. Fillojnë tatëpjetën
5. Eshtë diapozitiv shumë i ndjeshëm.
6. Mbyllin spitale.
40
7. Në krye të masave.
46
8. Bëjnë shirit me shi.
9. Qe vajza e Tantalit.
10. Janë më shumë se dëshira
12. Ishte dekret i sulltanit.
15. Qe mbreti i urtë i Pilos.
16. Quinn aktor.
17. Gasol i NBA.
20. Fillojnë garën.
21. Një pjesë e reformave.
26. Eshtë si biskotë.
28. Mund të jetë karmelitan.
29. Sjellin shi.
30. Bel i Maupassant.
31. Direk pa ekstreme.
33. Gjysma e bimëve.
34. Mbyllin një motor.
36. Eshtë bitum.
37. Fara këngëtare.
38. Hanks aktor
39. Stiller aktor.
40. Morrison rockstar.
42. Fillojnë masat.
43. Në krye të tabelës.
44. Derisa janë në fund.
46. Fund filmi.
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36. Kalimi në ekstreme.
37. U shkrua nga Zola.
39. Fise pa fe.
40. Eshtë mballomë.
41. I mungon apatikut.
43. Një pjesë e medaljeve.
44. Një këngëtar lirik.
46. Pak torturuese.
48. Ka privilegjin e jetës.
51. I famshmi Pacino.
52. Nasi shkrimtar.
53. Janë temperaturat më të ulëta.
54. Me pit në box.
VERTIKAL
1. Janë enigmatikë.
2. Emri i Vivaldit.
3. Rrjedh në klepsidër.
4. Inicialet e Selleck aktor.
5. Fillojnë rubrikën.
6. Ishte babai i Proknit dhe Filomelës.
8. Vitet pa kufij.
10
9. Mbyllin kanate.
10. U shit për një pjatë thjerza.
13. ... e shëndoshë në trup të shëndoshë.
14. Moore aktore.
17. Rocca aktore.
19. Janë përmasa.
20. Fund dhjetori.
23. Mbyllin krahun.
26. Fillojnë kalimin.
27. Duhen ruajtur.
32. Ishte Europa komuniste.
34. Agjenci Kombëtare Lokale
38. Berg kompozitor.
40. Të parat në Amsterdam.
42. Elsa këngëtare.
45. Memoria në computer
47
47. Me të nxjerrin trarë.
49. Në mes të dhomës.
50. Ekstreme kateti.
52. Kufijtë e lutjes.
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SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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Grada e qytetërimit dhe moralit të një
populli kuptohet nga këngët dhe
lojërat e tij.
Mendojnë për të ardhmen me
shqetësim, dhe harrojnë të tashmen,
nuk e jetojnë të tashmen e as të
ardhmen, (i humbin të dyja).
Njerëzit mërziten nga fëmijëria,
nxitojnë të rriten, më pas shpresojnë
të kthehen të vegjël (fëmijë) përsëri.
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-Sfida më e vështirë është të jesh vetvetja, në
një botë ku çdokush përpiqet të të bëjë të
ndihesh ndryshe!
-Njerëzit e mirë e të drejtë u ngjajnë pemëve
të mëdha që lëshojnë hije për të tjerët,
ndërsa vetë përvëlohen nga rrezet e diellit.

-

B A N A K
B A S T I

A E T D
N E D

A F A T I

Bota është plot dyer, plot raste, fije të tendosura
që presin t’u biesh.
(Ralf Valdo Emerson)
Te jesh gjithmonë i ndershëm me veten, është një
ushtrim i këndshëm.
(Sigmund Frojd)
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