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(Në foto) Kreu i PD-së, Lulzim Basha në protestën e fundit të opozitës në Vorë
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e kaluara e errët e Gjon Pelivanite kaluara e errët e Gjon Pelivanit

Plagosja e rivalit
të Shullazit, kapet 

pas një muaji 
bashkëpunëtori

Në 16 shkurt dy persona mbetën të plagosur me armë 
në kryeqytet, pas një konfl ikti në një lokal në zonën 

e Selitës. Policia ka njoftuar ditën e djeshme së në vijim 
të aksioneve të saj për kapjen e personave të shpallur në 
kërkim dhe vendosjen e tyre para përgjegjësisë...
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BASHA: QESHARAKE, S’NA ARRESTOJNE DOT TE GJITHEVE, S’DO TERHIQEMI

Përballja Rusi-Perëndim, 
 pse nuk është një luftë e ftohtë

Kriza e fundit mes Rusisë dhe 
Perëndimit, është e karakterizuar 

nga largimi i diplomatëve rusë nga 
26 vendet Perëndimore, e pasuar nga 
kundërpërgjigjja... Vijon në faqen 20

Opinioni
 Ditësi Nga RIGELS LENJA
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Në faqen 5

ebrale, por pa harruar këtu 
edhe nivelin jashtë normave 
të kolesterolit, glicemisë dhe 
konsumimin e duhanit që 
ndihmojnë në rritjen e ris-
kut. Në një intervistë për 
suplementin “Life Pages” 
në Gazeta Shqiptare, mjekja 
neurologe, Entela...

Mjekja neurologe: Simptomat që shfaqen. Paraqituni sa më shpejt në urgjencë

Entela Basha: Si të parandaloni isheminë cerebrale 

Suplement

Hemorragjitë apo ishemitë 
cerebrale janë sëmundjet 

që shkaktojnë shkallën më 
të lartë të invaliditetit dhe 
vdekshmërisë në botë. Ten-
sioni i lartë është një ndër 
faktorët kryesorë që ndikon 
në aksidentet vaskulare cer-

Ylli Merja: Qetësoni migrenën me çajin çudibërës, përbërësit

 “Deutsche Welle”
Dje

Në faqet 2-3Në faqen 7

Bllokuan për rreth 3 orë rrugët, policia jep listën me emra. Berisha 
zbardh skenarin: Rama po përgatit akt terrorist ndaj kuksianëve

Kryeministri hungarez, Viktor Or-
bán cilësohet shpesh si “populist”. 

Njëherë e kam pyetur: pse kështu? 
Përgjigja e tij: “Sepse jam”. “Populist” 
për të do të thotë...

Europa ime: Dritëhijet e 
kryeministrit hungarez Orban

Nga BORIS KALNOKYnë

Vijon në faqen 21

Nga VOLTIZA DURO
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PROTESTA
PROCEDIMI

Ish-kryeministri Sali
Berisha publikoi dje me-

sazhin e një efektivi të
Forcave të Ndërhyrjes së
Shpejtë, që thotë se kanë
marrë urdhër për të 'mar-
rë në qafë' kuksianët e
tjerë që janë në kërkim 'me
forma të kundërligjshme'.
Referuar denoncimit, Ber-
isha shprehet se Rama i
udhëhequr nga urrejtja po
përgatitet akte terroriste.
Sipas Berishës, Rama ka
përgatitur një skenar ter-
rorist ndaj 'heronjve të
Kukësit që i thyen turin-
jtë'. "Edvin Kristaq Rama,
i udhëhequr nga urrejtja
e tij përgatit akte terror-
izmi shtetëror ndaj qyteta-
rëve të tij!". Punonjësi i
FNSH dixhital denoncon.

Kreu i PD-së takon kreun e komunës së Mitrovicës: Asnjë tarifë për Rrugën e Kombit

Procedimi penal, Basha: Qesharak,
nuk na arrestojnë dot të gjithëve

"Nuk tërhiqem nga beteja e nisur bashkë me qytetarët"

Valentina Madani

Lulzim Basha nuk i
frikësohet procedimit
penal për tubim të

paligjshëm teksa akuzon
organin e akuzës, se është
vënë në shërbim politik të
kryeministrit Edi Rama.
Nga beteja e nisur me
qytetarët nuk ka ndërmend
të tërhiqet. Ndaj dhe kreu i
opozitës e cilësoi dje veprim
qesharak të asaj që e quan
hetuesi politike Rama-
Marku, procedimin penal
ndaj tij dhe disa deputeteve
te opozitës për protestën e 5
prillit ku u bllokuan disa
nga akset rrugore ne vend.
Basha përmendi se e ka për
nder që të procedohet bash-
kë me qytetarët që kërkojnë
fundin e një pushteti au-
tokratik. "Është një veprim
qesharak i hetuesisë poli-
tike Rama-Marku, i cili ek-
spozon për fat të keq atë që
kemi paralajmëruar prej
kohësh dhe tani Edi Rama
ka futur në dorë edhe
drejtësinë. Kjo është faza e
fundit e autokracisë, ku
grumbullohen të gjitha
pushtetet. Unë e kam për
nder që të procedohem penal-
isht bashkë me qytetarët që
janë ngritur në një protestë
legjitime, për të mbrojtur 11
kuksianët e arrestuar pa-
drejtësisht. Mbahen aty,
sepse janë ngritur kundër
një faji të pranuar të Edi
Ramës për vendosjen e traut
dhe tarifës në Rrugën e Ko-
mbit. Beteja do të vazhdojë
dhe askush prej nesh nuk
trembet nga ky vendim qe-
sharak i hetuesisë politike
Rama-Marku. Ndaj i bëj thir-
rje qytetarëve të vazhdojmë
rrugën që kemi nisur. Nuk
na arrestojnë dot të
gjithëve", deklaroi z.Basha.
Deklaratat e kryetarit të
opozitës Lulzim Basha er-
dhën pas një takimi që ai
zhvilloi me kryetarin e Ko-
munës Mitrovicës, Agim
Bahtiri. Basha tha se opozi-
ta është e vendosur të mos
pranojë asnjë barrierë mes
Shqipërisë dhe Kosovës, përf-
shirë tarifën e Rrugës së
Kombit. "Të lehtësohet ko-
munikimi dhe të ulen kostot
e shkëmbimeve tregtare mi-
dis Shqipërisë dhe Kosovës
dhe pjesë e pa diskutueshme
e kësaj është qëndrimi i PD-
së që të mos ekzistojë asnjë
tarifë shtesë për Rrugën e
Kombit", tha z.Basha. Krye-
tari i opozitës, bëri të ditur se
i ka dhënë mbështetje dhe ka
inkurajuar kryetarin e Bash-
kisë Mitrovicë për të vazhdu-
ar puna për bashkimin social
dhe politik me pjesën tjetër të
Kosovës, kjo në kuadër të sta-
bilitetit dhe integrimit. Krye-
tari i komunës së Mitrovicës,
Agim Bahtiri ka kërkuar që
të lehtësohet sa më shumë ko-
munikimi dhe të lehtësohet
sa më shumë kosto e shkëm-
bimeve tregtare dhe ekono-
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"Është një veprim
qesharak i hetuesisë
politike Rama-Marku, i
cili ekspozon për fat
të keq atë që kemi
paralajmëruar prej
kohësh dhe tani Edi
Rama ka futur në dorë
edhe drejtësinë. Kjo
është faza e fundit e
autokracisë, ku
grumbullohen të gjitha
pushtetet. E kam për
nder që të
procedohem penalisht
bashkë me
protestuesit".

AKUZAT

Vasili sulmon prokurorinë: Kundër
popullit, zyrë e narkoqeverisë

Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili rea
goi dje lidhur me procedimin e deputetëve opozitarë

pas protestës së ditës së enjte. Në reagimin e tij Vasili
akuzoi prokurorinë se është bërë kundër popullit dhe është
kthyer në zyrë të narkoqeverisë. Mes të tjerash ai shton
se populli nuk e njeh më ketë prokurori, shndërruar, si-
pas tij, në një zyrë të rëndomtë të kriminalizuar. "Prokuro-
ria përfundimisht kundër popullit dhe është bërë si zyrë e
narkoqeverisë. Prokuroria e bëri zgjedhjen e saj që të jetë
gjymtyrë e qeverisë dhe instrument i saj kundër popullit,
kundër të drejtës, kundër ligjit. Ka zgjedhur prokuroria
të mbrojë gangsterët e policisë, që arrestuan qytetarët
kuksianë natën në gjumë duke dhunuar hapur ligjin dhe
çdo të drejtë. Kjo prokurori, që i është kundërvënë popu-
llit dhe që nuk arreston ata që sabotuan kapjen e rrjetit
të drogës në rastin e 613 kg kokainë, që nuk arreston ish-
ministrin e Brendshëm të drogës, që nuk hap dosjet e
zeza të korrupsionit të qeverisë, por që arreston të
varfërit për 50 mijë lekë energji elektrike, për riparimin e
çatisë pa leje, për riparimin e gardhit në fshat, e ka hum-
bur çdo besim të popullit. Populli nuk e njeh më këtë
prokurori shndërruar në një zyrë të rëndomtë të krimi-
nalizuar të narkoqeverisë",-shprehet z.Vasili.

TAKSA
"Të lehtësohet sa më shumë komunikimi dhe të
lehtësohet sa më shumë kosto e shkëmbimeve
tregtare dhe ekonomike midis Shqipërisë dhe
Kosovës dhe pjesë e padiskutueshme e kësaj
është përkushtimi i Partisë Demokratike që të mos
ekzistojë asnjë taksë, asnjë tarifë shtesë për
rrugën e Kombit", tha kreu i PD-së Lulzim Basha.



mike midis Shqipërisë dhe
Kosovës. Basha bëri të ditur
se është informuar nga zyr-
tari kosovar për zhvillimet e
fundit dhe se i ka dhënë mbë-
shtetjen totale, përpjekjeve të
tij dhe të lidershipit të Kos-
ovës për të përparuar me ob-
jektivin e popullit, objektivin
e Europës dhe partnerit
strategjik, Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës, për bash-
kimin e Mitrovicës në të

gjitha senset. "Z.Bahtiri i
kam shprehur vendosmërinë
time dhe të Partisë Demokra-
tike, për të bërë gjithçka që
asnjë pengesë e re mos të
vendoset midis Shqipërisë
dhe Kosovës, por të hiqen
pengesat ekzistuese, të le-
htësohet sa më shumë komu-
nikimi dhe të lehtësohet sa
më shumë kosto e shkëmbi-
meve tregtare dhe ekono-
mike midis Shqipërisë dhe

Kosovës dhe pjesë e padisku-
tueshme e kësaj është për-
kushtimi i PD-së që të mos
ekzistojë asnjë taksë, asnjë
tarifë shtesë për Rrugën e
Kombit. Jo më kot takimin e
kemi bërë në prani edhe të
kryetarit të Bashkisë së
Kukësit, zotit Shehu. Nga
ana tjetër, i kam dhënë
mbështetjen totale, për-
pjekjeve të tij dhe të lider-
shipit të Kosovës për të për-

Protesta e fundit e
opozitës në Vorë

paruar me objektivin e pop-
ullit të Kosovës, që besoj se
po kështu është edhe objek-
tivi i Europës dhe partnerit
tonë Strategjik, Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, për
bashkimin e Mitrovicës në
të gjitha senset",-tha z.Ba-
sha. Ai gjykon se: "Një bash-
kim ekonomik, social, i cili
do t'i japë fund manipulimit
politik që i është bërë tash
18 vjet kësaj ndarje të pa-

drejtë dhe për të hapur së
bashku me gjithë qytetarët
e Mitrovicës, shqiptarët, por
edhe serbët, një kapitull të
ri të një Kosove që funksion-
on dhe përparon e bashkuar
drejt një qëllimi, Kosovës eu-
ropiane, Kosovës euroatlan-
tike si garanci dhe hipotekë
për stabilitetin rajonal dhe
për të ardhmen europiane të
të gjithë vendeve të rajonit,
përfshirë Serbinë".

Ish-kryeministri publikon mesazhin e efektivit të FNSH

Berisha zbardh skenarin: Rama po
përgatit akt terrorist ndaj kuksianëve

"Skenarin terrorist, hak-
marrës të Edvin Kristaq
Ramës ndaj heronjve të
Kukësit që i thyen turinjtë.
Me këtë rast paralajmëroj
Edvin Kristaq Hakmarrjen
se do përgjigjet personalisht
ndaj çdo akti të terrorizmit
shtetëror ndaj banorëve
guximtarë të Kukësit, Hasit,
Tropojës! Lexoni mesazhin e

tij", shprehet z.Berisha. Ai
zbardh mesazhin e qytetar-
it dixhital; "Përshëndetje
Zoti Berisha. Jam një
punonjës i 712 FNSH Ti-
ranë. Dua t'ju bëj me dije se
me urdhër nga lart, në drej-
tori shefi FNSH Lorenc She-
hu po përgatit skuadrën
për të marrë në qafë kuk-
sianët e tjerë që janë në
kërkim me forma të
kundërligjshme. Ju lutem,
publikoje se gjëra të liga ka
në mend ky ushtar dhe ser-
vil i qeverisë që merr gjoba
për të punuar këtu. Bëjini
thirrje Xhafës së krimit ta
largojë sa më shpejt, ju
lutem, se po marrim ur-
dhra për të ushtruar dhunë
në vëllezërit tanë, me res-
pekt, anonim të lutem".

Kreu i PD-së, Lulzim Basha
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Policia e Shtetit ka ni
sur procedimin penal
për të gjithë organiza-

torët e protestës së të enjtes
ku për rreth tri orë u
bllokuan katër akse krye-
sore kombëtare. Procedimi
penal ka filluar për një
numër protestuesish dhe
organizatorësh që bllokuan
autostradat me akuzën "Or-
ganizimi dhe pjesëmarrja në
tubime dhe manifestime të
paligjshme". Bëhet fjalë për
33 politikanë dhe 24 protes-
tues. Sipas policisë ata kanë
tubuar pa marrë leje për-
katëse nga organet e rendit
dhe kanë penguar qarku-
llimin e automjeteve në këtë
aks rrugor, për rreth 2 orë
mes të proceduarve janë
kreu i PD-se Lulzim Basha,
kryetarja e LSI-së Monika
Kryemadhi dhe deputetë të
opozitës. Të gjithë të poced-
uarit akuzohen për "Organi-
zimi dhe pjesëmarrja në
grumbullime të paligjshme"
si dhe për "Pengimin e
qarkullimit të mjeteve të
transportit" ndërsa mbi
disa protestues rëndon aku-
za për prishjen e rendit dhe
qetësisë dhe ndotja e ajrit
pasi janë fiksuar teksa kanë
djegur gomat e automjeteve.
Sipas njoftimit të policisë të
gjithë të proceduarit janë
ndarë sipas vendeve ku ata
kanë protestuar ditën e en-
jte. Në Vorë ku për më
shumë se dy orë qëndroi
edhe kreu demokrat Lulzim
Basha policia e komisariatit
Vorë në bashkëpunim me
prokurorinë janë referuar
materialet për veprat penale
për 8 organizatorët, mes të
cilëve edhe kreun e Partisë
Demokratike Lulzim Basha,
sekretarin e Përgjithshëm
Arben Ristani, kreun e
Bashkisë së Kamzës Xhelal
Mziu, deputetin Edi Paloka,
deputetin Luan Rama, kre-
un e PDK Nard Ndoka, e de-
putet e tjerë nga të dyja
forcave politike PD dhe LSI.
E njëjta gjë edhe protestën
që ndodhi në vendin e quaj-
tur Bradashesh në Elbasan,
ku mes të proceduarve rezu-
lton edhe kryetarja e LSI,
Monika Kryemadhi, kreu i
grupit të PD Edmond Spaho,
si dhe Ervin Salianji. Po
kështu në këtë protestë janë
proceduar edhe 4 protes-
tues. Në lidhje me protestën
e zhvilluar në aksin rrugor
Mamurras - Milot, nga Ko-

33 politikanë dhe 24 protestues, rrezikojnë dënime nga gjobë deri në 3 vite burg

Protesta, procedohen Basha,
Kryemadhi dhe deputetë të opozitës
Bllokuan rrugët Vorë, Bradashesh, Milot dhe Çermë

Valentina Madani

PROCEDIMET

TË PROCEDUARIT
Lulzim Basha, Xhelal Mziu, Nard Ndoka, Luan
Rama, Flamur Noka, Monika Kryemadhi, Edmond
Spaho dhe të tjerë janë proceduar si organizatorë
të tubimeve të paligjshme, të kryera në Vorë, Milot,
Bradashesh e kështu me radhë. Të proceduar janë
edhe Ristani, Tusha, Voltana Ademi, Nora Malaj,
Bykykbashi, Paloka, Bardh Spahia, Fiqiri Ismaili,
Alibeaj, Murrizi, Shehu, Luan Baçi, Pampuri,
Meçorapaj, Mehmetaj, Boçi, Hasa. etj.



Opozita ka paralajmëruar përshkallëzim të aksionit
të saj, duke nisur sërish me mosbindjen civile ditën e

martë. Lidhur me lëvizjen e radhës të opozitës, dhe thirrjes
për mosbindje civile, kreu i PD-së Lulzim Basha paralajmëroi
dy ditë më parë se ato do të rikthehen sërish të martën,
duke qenë se në fundjavë janë Pashkët Ortodokse. "Kjo tre-
gon se peshqit e mëdhenj
nuk do të kapen, Vang-
jush Dakos që i ka dosjet
më të gjata se unë. Së treti,
gjykata, që u mundua të
dhunojë edhe deputetët,
dhe familjarët në nevojë.
Historia e njerëzve që u ng-
ritën për bukën e gojës, tre-
gon qartë se gjykata mori
një vendim të paligjshëm
me urdhër politik për të
mbajtur në burg pengjet e
fajit të Edi Ramës. Duhet
të jenë kriminelët në burg,
dhe jo qytetarët e thjeshtë. Ishte taksa e Edi Ramës që i
shtyu qytetarët në revoltë për bukën e gojës. Duke nisur
nga dita e martë, në bashkërendim me sipërmarrjen, me të
gjithë qytetarët shqiptarë, do të vazhdojmë të jemi në krah
të tyre, me demonstratën dhe mosbindjen civile që do të
shtrihet në të gjithë vendin", deklaroi z.Basha.

misariati i Policisë Kurbin
në bashkëpunim me Pro-
kurorinë e Rrethit është
çuar procedim për 23 orga-
nizatorë midis të cilëve edhe
ish-ministri Flamur Noka.
Përgjegjës për protestën e
Lushnjës policia ka gjetur
deputetët Mylsim Murrizi,
Tritan Shehu, Enkelejd Al-
ibeaj. Nëse akuzat vërteto-
hen, të proceduarit rrez-
ikojnë dënime nga gjobë
deri në 3 vite burg. Gjith-
ashtu, u proceduan penal-
isht 4 shtetas për veprën
penale "Ndotja e ajrit" pasi
gjatë zhvillimit të tubimit
kanë djegur në rrugë disa
goma. Ata janë; K.B., 29
vjeç, banues në Cërrik,
S.G., 20 vjeç, banues në Cër-
rik, E.B., 28 vjeç, banues në
Peqin, M.G., 24 vjeç, ban-
ues në Cërrik. Po punohet
për identifikimin dhe pro-
cedimin e shtetasve të tjerë
në këtë tubim të jash-
tëligjshëm. Si dhe u procedu-
an penalisht edhe disa per-
sona për pjesëmarrje aktive
ne tubim.

AKUZA
Procedimi penal
ka filluar për një
numër
protestuesish dhe
organizatorësh që
bllokuan
autostradat me
akuzën
"Organizimi dhe
pjesëmarrja në
tubime dhe
manifestime të
paligjshme". Nëse
akuzat vërtetohen
të proceduarit
rrezikojnë dënime
nga gjobë deri në 3
vite burg.

DENIMET
Nëse akuzat
vërtetohen, të
proceduarit
rrezikojnë dënime
nga gjobë deri në 3
vite burg.
Gjithashtu, u
proceduan
penalisht 4 shtetas
për veprën penale
"Ndotja e ajrit" pasi
gjatë zhvillimit të
tubimit kanë djegur
në rrugë disa
goma. U proceduan
penalisht edhe disa
persona për
pjesëmarrje aktive
ne tubim.



Pashkët ortodokse, ndërprenë mosbindjen civile

Protestat e opozitës, rikthehen
sërish të martën në gjithë vendin

 Historia e njerëzve që u
ngritën për bukën e

gojës, tregon qartë se
gjykata mori një

vendim të paligjshëm
me urdhër politik për të
mbajtur në burg pengjet

e fajit të Edi Ramës.

PROCEDIMI PËR BLLOKIMIN NË VORË
 Lulzim Basha, PD
 Nard Ndoka, PDK
 Edi Paloka, PD
 Luan Rama, LSI
 Xhelal Mziu, kryetar i Bashkisë Kamëz
 Arben Ristani, sekretar PD
 Fiqiri Ismaili, PD

ELBASAN
 Monika Kryemadhi LSI
 Edmond Haxhinsto LSI
 Kejdi Mehmetaj LSI
 Edmond Panariti LSI
 Edmond Spaho PD
 Ervin Salianji PD
 Luçiano Boçi PD
 Endri Hasa PD

KURBIN
 Flamur Noka, PD
 Nora Malaj, LSI
 Voltana Ademi, kryetare e Bashkisë Shkodër
 Bashkim Shehu, kryetar i Bashkisë Kukës
 Bardh Spahia PD

LUSHNJE
 Mylsim Murrizi, PD
 Tritan Shehu, PD
 Enkelejd Alibeja, PD
 Oerd Bylykbashi, PD
 Oriola Pampuri, PD
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INTEGRIMI
MESAZHI

Raportuesi për Shqi-
përinë në Parla
mentin Evropian,

Knut Fleckenstein u kërkon
vendeve të Bashkimit Evro-
pian që negociatat me Sh-
qipërinë të hapen sa më shpe-
jt. Ai shprehet se ka progres,
por se mbetet shumë punë
për t'u bërë. Kur mbeten edhe
10 ditë nga dalja e raportit të
Komisionit Europian nëse
Shqipërisë do t'i hapet drita
jeshile për të çelur negociatat
për anëtarësim në BE vjen
pikërisht një sinjal pozitiv
dhe inkurajues. Në përmby-
llje të vizitës së tij në Tiranë,
Fleckenstein tha se vendi
ynë ka bërë hapa të qarta
para. Pas vizitës që pati në
Tiranë, Knut Fleckenstein
shkruan në rrjetin social se
është bërë përparim dhe du-
het të nisin negociatat për
anëtarësimin e Shqipërisë
në Bashkimin Europian.
"Javën e kaluar kam vizitu-
ar përsëri Shqipërinë. Për-
fundimi im është i qartë: Ne
duhet të fillojmë tani nego-
ciatat me këtë vend. Është
bërë përparim, megjithëse
shumë punë ka mbetur. S'ka
dyshim! U inkurajuar me të
vërtetë nga të rinjtë që tak-
ova në Tiranë, në shkollën
në Bregun Lumit, apo në
Universitetin e Durrësit.
Ata të gjithë meritojnë të
gjitha përpjekjet tona për ta
sjellë Shqipërisë më pranë
BE-së. Ne mund të kemi opin-
ione të ndryshme rreth
shumë vendimeve politike,
por për këta të rinj në Tiranë
është e vlefshme për të punu-
ar. Dhe jam i sigurt se stu-
dentët e Durrësit do të na ndi-
hmojnë". Fleckenstein ishte
disa ditë më parë në Tiranë,
dhe nga zyra e delegacionit të
BE në Tiranë deklaroi se pro-
testat janë pjesë e demokra-
cisë, por dhuna është diçka e
papranueshme. "Një demon-
stratë nuk ndikon në raport.
Demonstratat duhet të jenë,
protestat janë pjesë e
demokracisë, por kur përfshi-
het dhuna është një gjë që
nuk bëhet. Nëse unë do të
bllokoja trafikun në qytetin
tim, qytetarët do të më vris-
nin", tha eurodeputeti gjer-

Mesazhi i eurodeputetit: Të rinjtë e meritojnë, është bërë progres me reformat

Fleckenstein: BE të hapë
negociatat me Shqipërinë
"Ndonëse mbetet shumë punë për t'u bërë"

Valentina Madani

man. Më tej, Fleckenstein
bëri të ditur se BE pret një
rekomandim të qartë dhe të
pakushtëzuar për hapjen e
negociatave për Shqipërinë.
"Jemi në pritje të raportit të
Komisionit. Është një 6-mu-
jor tejet i rëndësishëm. Taki-
mi i Sofjes duhet të dalë me
elemente tepër konkrete. Do

të presim në qershor
takimin e Këshillit Evropi-
an dhe shpresojmë të dalim
me një rekomandim të qartë.
Presim një rekomandim të
qartë dhe të pakushtëzuar
për hapjen e negociatave për
Shqipërinë tani. Jam takuar
me palët politike dhe minis-
trin e Brendshëm në Tiranë.

Shqipëria ka shumë punë
për të bërë sa i takon refor-
mave. Ne do të ofrojmë
mbështetjen tonë. Shpresoj
që shtatorin e ardhshëm të
kemi arsye për të festuar, por
edhe të përgatitemi për punën
që na pret",-deklaroi Flecken-
stein. Java e ardhshme hap
siparin e një turi diplomatik

në disa vende të Evropës për
kryeministrin Edi Rama.
Qëllimi primar i këtyre viz-
itave mbeten vendet që vi-
jojnë të jenë skeptike për hap-
in e radhës që duhet të hedhë
Shqipëria. Deklarimet e fun-
dit të kryeministrit Edi Rama
për çështjen e integrimit
gjatë muajve të fundit kanë

KONKLUZIONI
"Javën e kaluar
kam vizituar
përsëri
Shqipërinë.
Përfundimi im
është i qartë: Ne
duhet të fillojmë
tani negociatat
me këtë vend.
Është bërë
përparim,
megjithëse
shumë punë ka
mbetur. S'ka
dyshim!"- tha
Fleckenstein.

Deputeti i PD-së në
qarkun e Gjirokas-

trës, Tritan Shehu, uroi
dje ditën e Pashkëve sipas
të cilit kjo festë përbën
konceptin e vërtetë të
familjes si diçka e shenjtë,
pavarësisht "debateve" jo
produktive të krijuara ar-
tificialisht së fundmi.
"Nënvizoj një parim të
veçantë, që ngel i pa lëkun-
dur te ne, një nga vlerat
tona të mëdha, konceptin
e vërtetë për familjen, të
familjes sonë si diçka e
shenjtë, që e gjeta kudo,
pavarësisht disa "debat-
eve" jo produktive e të kr-
ijuara artificialisht së
fundmi. Së bashku me këtë
lidhet dhe vizioni ynë për
fëmijët si pjesë e saj, kujde-
si shembullor për ata, për
rritjen e edukimin e tyre
me këto vlera të mëdha në
mendje e zemër, garanci
kjo për të ardhmen e sho-
qërisë. Këto janë disa nga
principet sublime të për-
bashkëta të të gjitha ko-
muniteteve tona fetare,

RASTI 'PONTA'

Berisha: Arsyeja
e miqësisë së

Ramës me Vuçiç
Ish-kryeministri Sali

Berisha përmes një sta-
tusi në faqen e tij të 'Face-
book'-ut tregoi dje arsyen
e miqësisë mes Edi Ramës
dhe Aleksandër Vuçiç.
Teksa solli shembullin e
ish-kryeministrit rumun,
Viktor Ponta që Serbia i
dha shtetësinë, Berisha
theksoi se kjo gjë e pret
edhe Ramën. "Miqësia
Rama - Vuçiç për të shpë-
tuar lëkurën këtij të fun-
dit! Radio Deutsche Welle
informon se një javë më
parë Vuçiç i dha shtetës-
inë mikut të tij, ish-
kryeministrit Ponta për
ta mbrojtur nga drejtësia
në Rumani. Kjo është një
nga arsyet bazë të miqë-
sisë së Ramës me Vuçiç
pasi kjo pret dhe Ramën!",-
shkruan z.Berisha.

qenë të njëjta. Sipas tij ka
ardhur momenti që Europa
t'i thotë: po, çeljes së negoci-
atave për anëtarësim. Pavar-
ësisht problemeve të bren-
dshme edhe opozita shqiptare
ka shprehur mbështetjen e
padiskutueshme për hapjen
e negociatave të Shqipërisë
me BE-në".

Selia e
 Parlamenit
Europian

"Debate jo produktive e të krijuara artificialisht"

Lu i kërkoi të bëjë kujdes me LGBT,
Shehu: Familja është e shenjtë

principe tejet të rëndësishme
këto edhe për të ardhmen e
bashkëjetesës sonë fetare.

Gëzuar Pashkët!", shpre-
het z.Shehu. Ndërkohë, pak

ditë më parë ambasadori
amerikan Donald Lu, në një
takim për mbrojtjen e të
drejtave të LGBT, numëroi
mes të tjerash edhe emrin e

tij, si deputet që është
rreshtuar hapur kundër
këtij komuniteti, duke
kërkuar që të bëjnë kujdes
me këtë komunitet.

DEKLARATA
"Nënvizoj një parim
të veçantë, që ngel i
pa lëkundur te ne,
një nga vlerat tona të
mëdha, konceptin e
vërtetë për familjen,
të familjes sonë si
diçka e shenjtë, që e
gjeta kudo,
pavarësisht disa
"debateve" jo
produktive e të
krijuara artificialisht
së fundmi", tha
deputeti i PD-së,
Tritan Shehu.

Raportuesi për Shqipërinë
në Parlamentin Evropian,
Knut Fleckenstein
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Degët e PD dorëzojnë emrat e delegatëve, numrin më të madh Tirana, Shkodra dhe Durrësi

PD gati lista, 7000 të mandatuar
marrin pjesë në punimet e Kuvendit
Ndryshimet në statut, forumi do të tkurret në 1500

Degët e PD-së kanë dorë
zuar pranë selisë qen
drore emrat e dele-

gatëve që do të marrin pjesë
në Kuvendin Kombëtar përg-
jatë dy ditëve të punimeve,
konkretisht me 28 dhe 29
prill. Sipas sekretarit organi-
zativ të PD-së Enno Bozdo
janë afro 7000 të mandatuar
do të marrin pjesë në
punimet e Kuvendit të PD-së.
Kryesisht listën më të gjatë
me të deleguarit e ka Tirana,
e pas saj Durrësi, Shkodra,
Elbasani, Korça etj. Por
mbledhjes së Kuvendit pritet
t'i paraprijë mbledhja e
anëtarësisë së Këshillit Ko-
mbëtar ku do të paraqiten
fillimisht propozimet e de-
gëve për ndryshimet në stat-
utin e PD-së. Grupi i punës, i
ngritur në mbledhjen e fun-
dit të Kryesisë së PD-së, for-
malizoi propozimet e mble-
dhura mbi ndryshimet në
statut, ku përparësi ka
anëtarësia e partisë, të cilat
do t'i propozohen për mira-
tim Kuvendit Kombëtar. Pro-
pozimet janë depozituar nga
kryetarë të degëve të PD-së
në rrethe, anëtarë të foru-
meve drejtuese apo ish-de-
putetë të kësaj force politike.
Ndër propozimet që tërheqin
vëmendjen janë ato që kan-
didatët për kryetarë të bash-
kive apo deputetë të zgjidhen
përmes parimit një anëtar
një votë, ndërkohë që një for-
mulë e tillë propozohet edhe
për zgjedhjen e drejtuesve të
degëve të PD-së. Po kështu
është propozuar që kandi-
datët për kryebashkiakë dhe
deputetë të bëhen të ditur të
paktën 60 ditë përpara datës
së zgjedhjeve. Ky propozim i
bërë nga drejtuesit e PD-së në
rrethe ka të bëjë me faktin
që kandidatët që do të
përzgjidhen ose propozohen
të familjarizohen me zonat,
strukturat dhe elektoratin.
Një tjetër propozim është ai
që sekretarët të zgjidhen nga
Kuvendi Kombëtar dhe jo
nga Këshilli Kombëtar, si-
kundër ka funksionuar deri
më tani. Po kështu kandi-
datët për deputetë dhe krerë
bashkish duhet të jenë prej
10 vitesh anëtarë të PD-së.
Nga rreth 7500 anëtarë që ka
Kuvendi Kombëtar, pritet që
me ndryshimet e reja ai të
tkurret në 1500, po ashtu
tkurrje do të ketë edhe Kë-
shilli Kombëtar, nga 275
anëtarë në 140. Kuvendi Ko-
mbëtar është organi më i
lartë i Partisë. Kuvendi Ko-
mbëtar përbëhet nga: a) kry-
etarët e seksioneve të PD-së

dhe sekretarët e atyre sek-
sioneve që kanë mbi 50
anëtarë të regjistruar deri
ditën e zhvillimit të Kuven-
dit të Degës së PD-së; b) kry-
etarët dhe sekretarët e
grupseksioneve të PD-së; c)
anëtarët e Këshillit Ko-
mbëtar të Partisë Demokra-
tike; d) deputetët e Partisë
Demokratike në Kuvendin e
Shqipërisë; e) sekretarët
funksionalë të Partisë Demo-
kratike, koordinatorët tem-
atikë, koordinatorët e pro-
cesit zgjedhor në degët e PD-
së dhe funksionarët e selisë
qendrore të PD-së: f) kryetarët
e bashkive të degës, prefekti,
kryetari i qarkut, dhe kry-
etarët e këshillave bashkiake,

anëtarë të PD; g) anëtarët e
Kryesive të Degëve të PD-së në
rrethe dhe anëtarët e Komi-
sioneve të Apelimit në degët e
Partisë Demokratike. h) një
numër i kufizuar përfaqësue-
sish të organizatave partnere
LDG dhe FRPD, në numër të
barabartë sa 5 përqind e num-
rit të anëtarëve sipas shkro-
njës "a" të kësaj pike. 3- Num-
ri i anëtarëve të Kuvendit të
zgjedhur sipas pikës 2/a të
këtij neni nuk duhet të jetë më
i vogël se ai i të gjithë anëta-
rëve që përcaktojnë germat e
tjera të pikës 2. 4- Mandati i
anëtarëve të Kuvendit Ko-
mbëtar të zgjedhur sipas pikës
2/a të këtij neni është katër-
vjeçar, ndërsa ai i anëtarëve

sipas pikave të tjera përfun-
don me përfundimin e man-
datit përkatës. 5- Në punimet
e Kuvendit Kombëtar mund të
marrin pjesë edhe person-
alitete të ftuara nga brenda ose
jashtë vendit. 6- Kuvendi Ko-
mbëtar zgjidhet si rregull çdo
katër vjet. Vendimin për mble-
dhjen e Kuvendit Kombëtar e
merr Këshilli Kombëtar ose
Kryesia Qendrore me propo-
zim të Kryetarit të PD. Kuv-
endi mund të mblidhet edhe
kur e kërkojnë ¼ e anëtarëve
të PDSH ose ¼ e anëtarëve të
Kuvendit Kombëtar. Data e
zhvillimit të Kuvendit dhe
rendi i ditës njoftohen të pak-
tën një muaj përpara ditës së
parë të Kuvendit.

Valentina Madani

Kreu i shtetit Ilir Meta nga Kisha Ortodokse, dha një
mesazh të qartë në një ditë të shënuar si ajo e Pash-

këve. Meta vizitoi Qendrën Sinodike të Katedrales
Ortodokse "Ringjallja e Krishtit" ku u prit nga Fortlum-
turia e Tij, Kryepeshkop Anastasi. Presidenti Meta i për-
colli personalisht Fortlumturisë së Tij, Kryepeshkopit
Anastas urimet e përzemërta dhe më të mira për gjithë
besimtarët e krishterë me rastin e Festës së shenjtë të
Pashkëve ortodokse. Meta theksoi se dashuria për jetën
dhe njerëzit është forca e duhur për t'u përballur me
sfidat. "Në këtë ditë mjaft të rëndësishme të këtij me-
sazhi të jashtëzakon-
shëm në emër të dashu-
risë për jetën, për njerëz-
it, të ngjalljes së Krishtit,
të besimit se e mira gjith-
monë do të triumfojë, u
uroj të gjithëve mbarësi,
u uroj të gjithë mirësi, u
uroj më shumë dashuri
midis shqiptarëve dhe
jam besimplotë se duke e
shpërndarë këtë mesazh,
se nuk ka gjë më të rëndë-
sishme në botë se sa
dashuria, sa dashuria
për jetën, sa dashuria për
njerëzit, jam i sigurt se të
gjithë do të marrim
forcën e duhur për të për-
balluar sfidat dhe vësh-
tirësitë në një mënyrë
edhe më optimiste, edhe më të bashkuar",-tha Meta. Kurse
kreu i qeverisë Edi Rama uroi me një pamje nga Korça.
"Me këtë pamje spektakolare të mbrëmjes së të shtunës
në Korçë, Ju uroj GËZUAR PASHKËT!",-shkruan Rama.
Ndërsa kreu i PD-së, Lulzim Basha ishte në Katedralen
ortodokse "Ngjallja e Krishtit" në Tiranë, me rastin e
Pashkës, duke theksuar se e mira vjen përmes dhim-
bjes. "Kam kënaqësinë e madhe nga Katedralja "Ngjallja
e Krishtit", t'ju uroj të gjithë besimtarëve ortodoksë në
këtë ditë të shenjtë; për shumë vjet Gëzuar Pashkët!. E
ardhmja lind përmes sakrificës, e mira vjen përmes dhim-
bjes ndaj ju uroj të gjithë shqiptarëve dhe besimtarëve
të Zotit që kjo ditë të shënojë ringritjen drejt të mirës,
bashkimin për fitoren, e së drejtës mbi të keqen, e dritës
mbi errësirën. Për shumë vjet gëzuar!", theksoi z.Basha.

RIORGANIZIMI
Jashtë ristrukturimit
nuk do të mbetet
Kryesia e PD-së, nga
56 anëtarë që ka
aktualisht ajo do të
fokusohet në vetëm
15, të cilët do jenë
figurat kryesore të
kupolës drejtuese.
Kuvendi Kombëtar që
do të vendosë për
këto ndryshime, do të
mblidhet me 28-29
prill, ndërsa
parashikohet që e
gjithë faza strukturimit
të mbyllet brenda
muajt qershor.

Deputetja e PD, Çupi: Kryeministri
kryekoncesionar i një qeverie zhvatëse

Deputetja demokrate e
Dibrës, Dhurata Çupi

reagoi dje ndaj iniciativës
qeveritare për koncesio-
net dhe ka akuzuar kre-
un e qeverisë Rama se po i
merr të gjithë dhe se si po e
çjerrin Shqipërinë copa-
copa një grup koncesionar-
ësh ministra dhe kryekon-
cesinari kryeministër.
Prandaj,- shkruan Çupi,-
është urgjente shpëtimi i
Shqipërisë, largimi sa më
shpejt i kësaj qeverie zh-
vatëse. "Kryekoncesion-
ari dhe vartësit e tjerë
koncesionarë. Tashmë ka
vite që veshët e qytetarëve
dëgjojnë një fjalor politik
të veçantë. Konçesione,
taksa e tarifa, luks e
drogë. Ndërkohë shohin e
prekin, mjerim e vuajtje,
arrestime e rrahje. Vakte
më pak e dhimbje më

shumë. Tek shikojnë që Sh-
qipëria është futur në tepsi
e po e çjerrin copa-copa një
grup koncesionarësh minis-
tra dhe kryekoncesionari
kryeministër. Ata nuk kane
rregulla, nuk kanë vuajtje.
Thjeshtë copëtojnë një Sh-
qipëri në koncesione. Ta-
shme kryekoncesionari i ka
marrë të gjitha: token e de-

tin e ajrin, buxhetin e pa-
surin? Nuk ka falje që e
kthen në normalitet. Vua-
jtjen e mjerimin, e ka kon-
cesionuar tashmë dhe s'ka
asnjë shpresë për negocim.
Prandaj është urgjente
shpëtimi i Shqipërisë, lar-
gimi sa më shpejt i kësaj
qeverie zhvatëse",-shpre-
het znj. Çupi.

Pashkët, Meta: Dashuri për
jetën, për të qenë të bashkuar

Rama: Gëzuar, Basha: Bashkim për fitore

BERISHA
"Të dashur miq, besimtareve
ortodoks shqiptar le t'ju
urojmë nga zemra: Gëzuar
Pashkët, Ngjalljen e Krishtit
Mbret! Gëzime, paqe dhe
bekimin e Zotit këtë ditë të
shenjtë të pavdekësisë",
-tha Berisha.
KRYEMADHI
"Kjo ditë e triumfit të së mirës
mbi të keqen. Jeta jonë është
e gjitha një përpjekje për t'ia
arritur qëllimit dhe me
besimin në Zot, gjithçka
është e mundur. Besimi
është çelësi!", tha
kryetarja e LSI-së

Deputetja demokrate
e Dibrës, Dhurata Çupi

Selia e PD-së
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Në pranga 1 punëtor e dy roje të shoqërisë private

Vodhën materialet e ndërtimit,
arrestohen 3 punonjësit

Vidhnin banesa dhe makina, ja si u ndalua italiani ditën e dasmës

Shkatërrohet banda e hajdutëve
shqiptarë në Itali, 12 të arrestuar
"Corriere Della Sera" publikon pamjet gjatë grabitjes

SHKURT

Panik në qytetin
e Librazhdit, merr

flakë në ecje
makina e mjekut

Avni Marta
Një automjet ka

marrë flakë në ecje
ditën e djeshme në Li-
brazhd në unazën e
qytetit. Ngjarja në fjalë
ka shkaktuar panik tek
qytetarët, ndërkohë që
shkaqet janë ende të
paqarta. Automjeti, i
cili drejtohej nga
mjeku Avni Marta ësh-
të shkrumbuar plotë-
sisht, por nuk pati
njerëz të lënduar. Drej-
tuesi dhe pasagjerët e
braktisën me shpejtë-
si. Familja Marta po
shkonte për të festuar
ditëlindjen e djalit dhe
sipas policisë shkaku i
ngjarjes ka qenë një
defekt në paketën ele-
ktronike.

Kanosën dhe
kundërshtuan

punonjësit e policisë,
bien në pranga dy të

rinj në Lezhë
Policia ka vënë në

pranga dy të rinj në
Lezhë pasi kanë kano-
sur dhe kundërshtuar
fizikisht punonjësin e
policisë. Në pranga janë
vënë A.J. 17 vjeç, ban-
ues në Mirditë dhe A.L.
27 vjeç, banues në
Lezhë. Sipas policisë në
momentin kur efektivi i
ka ndaluar, pasi po ec-
nin me shpejtësi tej nor-
mave të lejuara me mje-
tin e tyre tip 'Porsche'
në qytet, duke rrez-
ikuar këmbësorët. Për
të shmangur përsh-
kallëzimin e situatës si
dhe për të neutralizuar
shtetasit me veprime
agresive, punonjësi i
policisë ka qëlluar një
herë në ajër me armë
zjarri pistoletë. Më pas,
në mbështetje kanë sh-
kuar forcat e tjera poli-
core që kanë bërë të
mundur ndalimin e 3
shtetasve, të cilët janë
proceduar.

Aksident në Fier,
përmbyset

zetori, humb jetën
drejtuesi 50-vjeçar

FIERFIERFIERFIERFIER- Një aksident
ka ndodhur mesditën e
djeshme në Fier. Sipas
të dhënave zyrtare,
rreth orës 12:15, në fs-
hatin Peshtan i Madh,
në një rrugë dytësore,
shtetasi Sefer Duraj, 50
vjeç, duke drejtuar mje-
tin tip "Zetor" ka dalë
nga rruga. Si pasojë ka
gjetur vdekjen e men-
jëhershme drejtuesi i
mjetit. Grupi hetimor
po punon për zbardhjen
e plotë të ngjarjes.

ITITITITITALIALIALIALIALI

Një bandë hajdutësh
është shkatërruar
në Itali,  ndërsa

kanë përfunduar në pran-
ga 12 persona. Mësohet se
grupi i "skifterëve" për-
bëhej nga 7 shqiptarë dhe
4 italianë. Mediat italiane
raportojnë se hajdutët në
një kohë të shkurtër kish-
in  vjedhur 25  banesa
duke u kthyer në makth
për banorët në disa zona.
"Corriere  Del la  Sera"
raporton se policia ital-
iane ka sekuestruar kam-
erat e sigurisë në zonat
ku kanë ndodhur grabit-
jet duke bërë të mundur
identifikimin dhe kapjen
e autorëve. Media e huaj
publikoi  pamje  ku
shfaqen disa  prej  gra -
bitësve duke u përpjekur
të vjedhin një prej bane-
save. Gjithashtu, mësohet
se hajdutët operonin më
së shumti në zonat e Mil-
anos, Novarës dhe Pavias.
Përveç banesave hajdutët
akuzohen edhe për një
sërë veprash të tjera, si:
grabitje, riciklim parash,
mbajt je  ar mësh dhe
dhunë ndaj  personave
zyrtarë. Sakaq dyshohet
se autorët kanë vjedhur
11 makina, ndërsa policia
sekuestroi edhe ar më e
sende që përdoresh për
grabit jes .  Gji thashtu,
duke u nisur nga moni-
torimi i  garazheve dhe
ofiçinave ne Abbiategras-
so, Zibido San Giacomo,
Rosate  dhe  Bor nasco,
karabinierët dyshojnë se

hajdutët i përdornin këto
vende si baza logjike për
të  fshehur sendet  e
vjedhura. Hetime më të
thel la  kanë arritur  në
konstatimin se banda ka
të  bëjë  edhe  me
riciklimin e makinave të
vjedhura, të cilat çmonto-
heshin në pjesë këmbimi
të destinuara për tregun e
zi. "Corriere Della Sera"
raporton se kryetari  i
bandës është një italian 46
vjeç. Arrestimi i tij është
bërë pak orë para se të
martohej në Milano. Gjith-
ashtu, në të njëjtin ambi-
ent është arrestuar edhe
një shqiptar, i cili duhet të
ishte dëshmitar në dasmë.
Bëhet me dije se policia
italiane vazhdon hetimet
për zbardhjen e plotë të ng-
jarjes dhe n.q.s. ka perso-
na të tjerë të përfshirë në
këtë bandë.

28-vjeçari bën për spital të dashurin e ish-partneres

Itali, kërcënonte dhe përndiqte ish-të
dashurën, bie në pranga shqiptari

ITITITITITALIALIALIALIALI     - Një 28-vjeçar
shqiptar ka rënë në pran-
gat e policisë italiane, pasi
kërcënonte dhe përndiqte
ish-të dashurën e tij. Me-
diat italiane raportojnë se
prej kohësh shqiptari
ndiqte ish-partneren, e
cila tashmë kishte krijuar
një lidhje të re me një ital-
ian. Mesa duket i riu nuk
e ka pranuar dot këtë fakt
dhe ka dhunuar të dashu-
rin e ish-partneres. Në
ndihmë i ka ardhur shoku
i tij, një 21-vjeçar, i cili ra

dhe ai në pranga. 'Ansa'
shkruan se dy shqiptarët
i kishin zënë pritë 43-
vjeçarit italian dhe kish-
in nisur ta godisnin me
një shufër hekuri. Ky i
fundit përfundoi në spital.
Ndërkohë pasi u identi-
fikuan dhe arrestuan au-
torët, në mjetin e 28-
vjeçarit u gjet edhe hek-
uri që përdorej për heqjen
e bulonave tek kamionët.
Sakaq, policia po vijon he-
timet për zbardhjen e ng-
jarjes.

KORÇËKORÇËKORÇËKORÇËKORÇË-Tre punonjës
të gazsjellësit TAP kanë
rënë në pranga pasi aku-
zohen për vjedhje. Burime
zyrtare nga policia e Ko-
rçës bënë me dije se
bëhet fjalë për shtetasit
Sotir Ramo, Arben Lu-
mani dhe Ardian Dinkal-
lari. Ata kanë shpërdoru-
ar detyrën, duke tentuar
të përvetësojnë materiale
ndërtimi. Arrestimi i tyre
u bë në fshatin Drenovë
të Korçës. "Arrestohen në
flagrancë një punëtor dhe
dy roje të Shoqërisë Pri-

vate të Ruajtjes e Sigurisë
Fizike në kantierin e TAP-
it. Më datë 07.04.2018, u bë
kapja dhe arrestimi në fla-
grancë i shtetasve Sotir
Ramo, 45 vjeç, banues në
Mborje, (punëtor në TAP);
Arben Lumani, 56 vjeç dhe
Ardian Dinkallari, 48 vjeç,
të dy banues në Korçë, (me
detyrë roje të një Shoqërie
Private të Ruajtjes e Sig-
urisë Fizike në TAP)", thu-
het në njoftimin e policisë.
Shtetasve të mësipërm në
mjetin me targa AA 589 AR,
në pronësi të Sotir Ramos,

iu gjetën e bllokuan me
cilësinë e provës materiale,
mjete e materiale të ndry-
shme ndërtimi të cilat dys-
hohet se këta shtetas në
bashkëpunim mes tyre i
kanë vjedhur pranë kantier-
it të "Tap-it" ku ishin të
punësuar.

Policia: Dyshime si shkak i ngjarjes bombola e gazit

Shpërthim në ish-Bllok,
plagoset pronari i biznesit

Një shpërthim ka
ndodhur në orët e

para të mëngjesit të
djeshëm në një fast-food në
Tiranë. Biznesi në fjalë
ndodhet pranë ambasa-
dave ruse dhe zvicerane,
në zonën e ish-Bllokut në
kryeqytet. Nga informa-
cionet paraprake raporto-
het se bëhet fjalë për
shpërthimin e një bom-
bole gazi në brendësi të
dyqanit që ka sjellë pla-
gosjen e një personi dhe
ka shkaktuar mjaft dëme
materiale. Mësohet se per-

soni i plagosur është pr-
onari i dyqanit, 50-vjeçari
me inicialet Sh. P, i cili ka
marrë plagë të shumta në
trup dhe ndodhet në pavio-
nin e djegieve plastike në
spital, jashtë rrezikut për
jetën. Sipas kalimtarëve
shpërthimi ishte shumë i
fuqishëm. Si pasojë e shpër-
thimit ka pasur dëmtime të
vogla materiale edhe në një
pjesë të bizneseve që ndod-
heshin pranë. Grupi heti-
mor po punon për
zbardhjen e plotë të sh-
kaqeve dhe rrethanave.

PUBLIKIMI
Mediat italiane
raportojnë se
hajdutët në një kohë
të shkurtër kishin
vjedhur 25 banesa
duke u kthyer në
makth për banorët
në disa zona.
"Corriere Della
Sera" raporton se
policia italiane ka
sekuestruar
kamerat e sigurisë
në zonat ku kanë
ndodhur grabitjet
duke bërë të
mundur
identifikimin dhe
kapjen e autorëve.

Momentet e
grabitjes
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Mjeku: Shkak i kërcënimeve, vdekja e motrës së autorit

Tentoi të djegë me benzinë klinikën e gjinekologut,
arrestohet 27-vjeçari Musto Kapaj

AKTUALITET

SHKURT

Shpërndante kokainë në kryeqytet,
arrestohet në flagrancë 38-vjeçari

Goditet një tjetër rast i
shitjes së lëndëve narkotike në
kryeqytet. Policia e Tiranës ka
vënë në pranga 38-vjeçarin
Leonard Durrësi, pasi akuzo-
het se shpërndante kokainë në
zonat e Laprakës, Zogut të Zi
dhe "Don Bosko". Specialistët
për Hetimin e Narkotikëve në
Drejtorinë Vendore të Policisë
Tiranë, në bashkëpunim me
Forcat Speciale Shqiponja në
vijim të punës për parandal-
imin dhe goditjen e shpërn-
darjes së lëndëve narkotike të
forta në doza të vogla, në bazë
të informacioneve të siguru-
ara në rrugë operative arres-
tuan në flagrancë shtetasin
Leonard Durrësi, 38 vjeç, ban-
ues në Tiranë, i dënuar më
parë për veprën penale
"Vjedhje me dhunë". Bëhet
me dije se ky shtetas kryente
aktivitet të kundërligjshëm të
shitjes së lëndëve narkotike të
forta të llojit "Kokainë" në doza
të vogla personave të ndry-
shëm në kryeqytet. Shtetasit
të lartpërmendur në momen-
tin e ndalimit nga shërbimet
e policisë në rrugën e "Dritan
Hoxha", gjatë kontrollit fizik i
janë gjetur dhe sekuestruar
në cilësinë e provës materiale
25.4 gramë doza lëndë narko-
tike e dyshuar Kokainë. Ma-
terialet procedurale i kaluan
Prokurorisë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Tiranë,
për veprime të mëtejshme he-
timore për veprën penale të
"Prodhimit dhe shitjes së
lëndëve narkotike".

Gjirokastër, shkrumbohet
nga flakët një ofiçinë
GJIROKASTËRGJIROKASTËRGJIROKASTËRGJIROKASTËRGJIROKASTËR- Një

zjarr i madh ka përfshirë
një ofiçinë, pasditen e
djeshme në Gjirokastër.
Bëhet me dije se ofiçina
ndodhej poshtë një banese
dykatëshe në lagjen
"Dunavat i dytë" në pronësi
të Dajlan Gjoksit. Sipas
dëshmitarëve zjarri ka
qenë i përmasave të mëdha
dhe ka rrezikuar edhe
banesën. Policia dhe zjar-
rfikësit shkuan menjëherë
në vendin e ngjarjes për
shuarjen e flakëve. Zjarri
dyshohet se u shkaktua nga
korrenti. Dikush kish
hapur kanal për të kaluar
telat, por situata është ende
e paqartë. Nga zjarri janë
shkaktuar dëme të kon-
siderueshme materiale, në
mjetet e punës së ofiçinës.

Shkak i konfliktit në Selitë, dyshohet e kaluara e errët e Gjon Pelivanit

Plagosja e rivalit të Shullazit,
kapet pas 1 muaji bashkëpunëtori
Policia: Redi Palushi, personi i tretë i arrestuar

Ina Allkanjari

Në 16 shkurt dy perso
na mbetën të plago
sur me armë në

kryeqytet, pasi një konflikti
në një lokal në zonën e Sel-
itës. Policia ka njoftuar
ditën e djeshme së në vijim
të aksioneve të saj për
kapjen e personave të shpal-
lur në kërkim dhe vendosjen
e tyre para përgjegjësisë lig-
jore, ka bërë të mundur ar-
restimin e shtetasit Redi
Palushi. 22-vjeçari ishte
shpallur në kërkim si një
prej bashkëpunëtorëve të
kësaj ngjarje, ku mbeti i pla-
gosur 27 vjeçari Gjon Peliv-
ani dhe kamerieri, 31-vjeçari
Renato Hoxha. Ai akuzohet
për veprat penale "Vrasjes
me paramendim" e kryer në
bashkëpunim mbetur në
tentative, dhe "Mbajtje pa
leje të armeve dhe muni-
cionit luftarak". Sakaq poli-
cia ka shpallur në kërkim
dhe një tjetër person, 24-
vjeçarin me iniciale F.P.. Kuj-
tojmë se Redi Palushi është
personi i tretë i arrestuar,
pasi vetëm një ditë pas ng-
jarjes (17 shkurt), policia ar-
restoi dy persona, Florjan
Musaj 25 vjeç dhe Gjon Pe-
livani 27 vjeç, të dy nga Ti-
rana. Ngjarja ka ndodhur
pas një konflikti që Gjoni ka
pasur me pronarin e lokalit
Florian Musain. Në sherr e
sipër është afruar edhe dja-
li i tij, Arti Musai, i cili ka
qëlluar drejt 27-vjeçarit Pe-
livani duke e lënë të plago-
sur. Mendohet se shënjestra
ka qenë Gjon Pelivani, ndër-
sa 31-vjeçari Hoxha dysho-
het se është plagosur rastë-
sisht.
NGJARJA

Mesditën e 16 shkurtit,
rreth orës 12:30, në rrugën

"Irfan Tomini", gjatë një kon-
flikti të çastit u plagosën me
armë zjarri në këmbë sh-
tetasit Renato Hoxha, 31
vjeç dhe Gjon Pelivani 27
vjeç. Shërbimet e policisë
kanë shkuar në kohë në
vendngjarje ku kanë bërë
identifikimin e autorëve.
Policia është vënë të kërkim

të Florian Musait dhe djalit
të tij, Arti Musai, i cili dys-
hohet të jetë autori i pla-
gosjes. Paraprakisht thuhet
se personat janë përfshirë
në një sherr brenda një loka-
li, e më pas kanë dal jashtë
ambienteve të lokalit ku
janë konfliktuar deri në për-
dorimin e armëve. Gjon Pe-

livani ishte konfliktuar me
pronarin e lokalit Florjan
Musain. Në sherr e sipër ësh-
të afruar edhe djali i Florjan
Musait, Arti Musai. Ky i fun-
dit ka qëlluar drejt Gjon Pe-
livanit disa herë, duke e lënë
të plagosur. Nga të shtënat
ka mbetur i plagosur aksi-
dentalisht edhe kamerieri i
lokalit. Ndërkohë në
shënjestër të të shtënave ish-
te Gjon Pelivani.

Policia dyshon se shkak i
ngjarjes së rëndë mund të
jetë një konflikt i çastit, por
nuk përjashtohet pista e kon-
flikteve të vjetra të Pelivan-
it. Nga verifikimet e kryera,
i riu rezulton person me pre-
cedent penal. 27-vjeçari ka

qenë i dënuar më parë për
vjedhje. Ndërsa në vitin 2015,
Pelivani, atëherë 24-vjeç,
është plagosur me armë zjar-
ri nga Gilmando Dani, shok
i Emiljano Shullazit. Peliv-
ani ka pasur konflikte me
grupin e Shullazit, të cilat
kanë arritur deri në për-
dorimin e armëve të zjarrit.
Nuk dihet nëse ngjarja e sot-
me ka lidhje me të shkuarën
e tij të errët. Gjithashtu, Val-
ment Pelivani është hetuar
dhe për plagosjen e policit
Ermal Bregu, ngjarje kjo e
ndodhur te ish-parku i auto-
busëve në dhjetor 2017.
Edhe pse është marrë në py-
etje, Pelivani është lënë i lirë
për mungesë provash.

ARRESTIMI
Policia ka njoftuar ditën e djeshme së në vijim të
aksioneve të saj për kapjen e personave të
shpallur në kërkim, ka bërë të mundur arrestimin
e shtetasit Redi Palushi. 22-vjeçari ishte shpallur
në kërkim si një prej bashkëpunëtorëve të
përplasjes më armë në selit, ku mbeti i plagosur
27-vjeçari Gjon Pelivani dhe kamerieri, 31-
vjeçari Renato Hoxha.

PLAGOSJA
Dyshohet se ngjarja
ka ndodhur pas një
konflikti që Gjoni ka
pasur me pronarin
e lokalit Florian
Musain. Në sherr e
sipër është afruar
edhe djali i tij, Arti
Musai, i cili ka
qëlluar drejt 27-
vjeçarit duke e lënë
të plagosur.
Mendohet se
shënjestra ka qenë
Gjon Pelivani,
ndërsa 31-vjeçari
Hoxha dyshohet se
është plagosur
rastësisht.

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË-Një 27-vjeçar
ka rënë në prangat e poli-
cisë së Vlorës, pasi dysho-
het se ka tentuar të djegë
me benzinë klinikën e
shefit të Gjinekologjisë në
Vlorë, Bejkush Shehu.
Ngjarja ka ndodhur
mbrëmjen e së shtunës në
lagjen "24 Maji", ku Mus-
to Kapaj nga fshati
Gjormë i Vlorës ka lyer me
benzinë klinikën private
dhe ka tentuar t'i vejë
flakën. Fatmirësisht uni-
format blu kanë mundur
ta parandalojnë aktin
duke arrestuar në fla-
grancë të riun. Në lidhje
më këtë ngjarje, mjeku
Bejkush Shehu është
shprehur se nuk është
hera e parë që ai kërcëno-

het nga 27-vjeçari. Sipas tij
në të kaluarën është përbal-
lur me Kapaj edhe me dy
raste të tjera, ku i është rrez-
ikuar edhe jeta. Shehaj tre-
gon se shkak i kërcënimeve
është vdekja e motrës së
Musto Kapaj në gusht të
vitit 2017. Mjeku shprehet
se motra e 27-vjeçarit pasi
ka sjellë në jetë dy fëmijë
nën kujdesin e gjineko-
logut, në rastin e tretë ka
pësuar një komplikacion të
rëndë që ndodh shumë
rrallë dhe për pasojë ka
ndërruar jetë. "Pas një lind-
jeje normale me probleme

madhore, gruaja ose
motra e këtij vdiq për një
diagnozë të parikthye-
shme e të pariparueshme,
që para një muaji erdhi
përgjigjja nga mjekësia
ligjore është emboli amni-
otike. Kush di 5 gramë
nga mjekësia e di që ësh-
të një vdekje më se e sig-
urt. Është e rrallë, ndodh
në të gjithë botën dhe
ndodh vdekja", - tregon
mjeku. Sipas mjekut i riu
ka probleme mendore.
"Më parë i njëjti person
ka tentuar të më qëlloi me
thikë, ndërkohë që ka ten-
tuar edhe herë tjetër me
zjarr. Unë i jam drejtuar
edhe policisë së Vlorës, e
cila e ka arrestuar dhe e
ka lënë të lirë sërish", -
tha doktori.

Momenti i
plagosjes me

armë zjarri

Mjeku Bejkush Shehu



E hënë 9 Prill 20188 - SOCIALE



BURSAT
STUDIME NË ITALI

Fituesit përfitojnë një pagesë prej 900 euro në muaj, ja afati i fundit i aplikimeve

Si të përfitoni bursa
studimi në shtetin italian
Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët

KU MUND TË APLIKONI?

Fituesit e bursave
përfitojnë nga një

siguracion
shëndetësor, që

mbulon
shpenzimet për

sëmundje
ekskluzivisht për

kohëzgjatjen e
bursës së paguar

nga MAECI.
Sëmundjet që

varen nga
kushtet

ekzistuese fizike
ose patologjike
përjashtohen

nga mbulimi i
siguracionit
shëndetësor.

““

Fituesi i një bursë
MAECI do të

marrë një bursë
mujore prej 900
euro të paguara
çdo tre muaj në

llogarinë rrjedhëse
të mbajtur nga ai

në një bankë
italiane.

““

Voltiza Duro

Të gjithë të interesuar
it që dëshirojnë të
vazhdojnë studimet

në Itali, tashmë mund të ap-
likojnë për bursa deri në 30
prill të këtij viti. Ministria
e Punëve të Jashtme dhe
Bashkëpunimit Ndërko-
mbëtar (MAECI) I ofron
këto bursa studimi, në favor
të studentëve të huaj, ku
përfshihen dhe shqiptarët,
për vitin 2018-2019, me syn-
imin për të favorizuar bash-
këpunimin në fushat e kul-
turës, shkencës dhe
teknologjisë. Në rast se ap-
likantët shpallen fitues, do
të kenë mundësinë të përfi-
tojnë nga këto bursa nga 1
tetori 2018 deri më 30 shta-
tor 2019. Drejtoresha e Pa-
tronatit Inas Albania, Beski-
da Aliaj bën me dije për
"Gazeta Shqiptare" se bur-
sat e studimit ofrohen për
kryerjen e programeve të
studimit, formimit dhe /ose
punë kërkimore pranë insti-
tuteve italiane shtetërore
ose të njohura ligjërisht.
Fituesi i një burse MAECI
do të marrë një pagesë mu-
jore prej 900 euro të paguara
çdo tre muaj në llogarinë
rrjedhëse të mbajtur nga ai
në një bankë italiane. Page-
sa e bursave mund të bëhet
pas regjistrimit në institu-
cionin e përzgjedhur dhe
përfituesi i bursës dorëzon
dokumentacionin e kërkuar
sipas afateve administrative
të nevojshme.

Kësti i fundit i pagesës
do të paguhet vetëm pasi të
përcaktohet përparim i
mirë në rrugën akademike
të zgjedhur. Vlen të thekso-
het se kjo bursë mbulon
vetëm ndjekjen e kurseve
brenda territorit italian.
"Për listën e ofertave të of-
ruara duhet të konsultoni
edhe faqen e internetit : ht-
tps://studyinitaly. esteri. it.
Llojet e kurseve për të cilat
mund të paraqisni kandi-
daturën janë kurset e ciklit
të dytë (Laurea Magistrale);

kurse trajnimi profesional,
artistik dhe muzikor
(AFAM); doktoraturë; pro-
jekte studimi në bash-
këpunim si dhe kurse për
gjuhën dhe kulturën ital-
iane",-thekson Aliaj. Ap-
likimet për përzgjedhjen e
bursave do të duhet të dër-
gohen ekskluzivisht përmes
e-mailit, duke hyrë në Por-

talin "Study in Italy" ku
regjistrimi behet me një
username (emri i për-
doruesit) dhe password
(fjalëkalim). Fituesi i një
bursë MAECI do të marrë
një bursë mujore prej 900
euro të paguara çdo tre
muaj në llogarinë rrjedhëse
të mbajtur nga ai në një
bankë italiane.

KURSET E CIKLIT TË
DYTË (MASTER)

Bursat për kurse univer-
sitare mund të kenë një ko-
hëzgjatje prej 6 ose 9 mua-
jsh. Për t'u regjistruar për
vitin e parë të programit të
ciklit të dytë në Itali, kan-
didati duhet të ketë përfun-
duar kursin e nivelit të parë
në vendin e tij të origjinës;
për të qenë në gjendje të
regjistrohet në vitin e dytë,
kandidati duhet të jetë në
gjendje të mirë me provimet
e vitit të kaluar. Edhe bur-
sat për kurset e formimit
profesional, artistik dhe
muzikor (AFAM) mund të
kenë një kohëzgjatje prej 6
ose 9 muajsh. Për t'u regjis-
truar për një AFAM në Ita-
li, aplikanti duhet të
zotërojë titujt e studimit të
kërkuara nga institucioni i
zgjedhur.
DOKTORATURA
KËRKIMORE

Llojet e kurseve për të cilat mund të
paraqisni kandidaturën:

- Kurset e ciklit të dytë (Laurea Magistrale)
- Kurse trajnimi profesional, artistik dhe

muzikor (AFAM);
- Doktoraturë
- Projekt studimi ne bashkëpunim
- Kurs për gjuhën dhe kulturën italiane
Kohëzgjatja dhe afati
- Bursat për kurse universitare mund të kenë

një kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) ose 9 (nëntë)
muajsh.

- Kandidaturat online duhet të transmetohen,
duke përdorur Portalin "Study in Italy ",
brenda orës 14.00, më 30 prill 2018.

Bursat e studimit për dok-
torantët e punës kërkimore
mund të kenë një kohëzg-
jatje prej 6 ose 9 muajsh. Për
t'u regjistruar për një AFAM
në Itali, duhet të zotëroni
titujt e studimit të kërkuara
nga institucioni i zgjedhur
dhe letrën e  pranimit nga
universiteti italian.
PROJEKTE STUDIMI
NË BASHKËPUNIM

Gjithashtu, edhe bursat
për projekte studimore në
bashkëpunim mund të kenë
një kohëzgjatje prej 6 ose 9
muajsh. Kandidati që dëshi-
ron të përfitojë nga një
bursë për të kryer një pro-
jekt studimi në bash-
këpunim do të duhet të
bashkëngjisë bashkë me
kandidaturën programin e
kërkimit, duke treguar em-
rin dhe kontaktet (e-mailin)
e profesorit mbikëqyrës të
kërkimit shkencor, përpos
edhe letrave të pranimit të
institucionit pritës. Ky lloj
i bursave mund të caktohet

për aktivitetet kërkimore në
organet publike kërkimore
(CNR, ISS, INFN, INAF,
ISPRA etj.), në bash-
këpunim me universitetet
shtetërore publike. Për disa
programe master ose Insti-
tucionet AFAM, regjistrimi
është subjekt i testeve të
pranimit. Kandidatët janë
të ftuar të kontrollojnë me
institucionin e zgjedhur ose
AFAM nëse është plani-
fikuar një test pranimi.
KURSE TË GJUHËS
DHE KULTURËS
ITALIANE

Bursat për kurset e gju-
hës dhe kulturës italiane
janë të destinuara vetëm
për studentët që ndjekin një
kurs italishteje në nivel uni-
versitar dhe kanë një ko-
hëzgjatje prej 3 muajsh.
Kandidati duhet të bash-
këngjisë me kërkesën një
certifikatë që provon ko-
mpetencën e gjuhës italiane
duke filluar nga niveli A2.
KUSHTET
E PRANIMIT

Aplikimet mund të dorë-
zohen nga ata që do të përm-
bushin kërkesat e mëposht-
me në afatin deri me datë 30
prill të këtij viti. "Mund të
konkurrojnë për bursë stu-
dimi studentët me nënsh-
tetësi të huaj rezidentë jas-
htë shtetit dhe italianët rez-
identë jashtë shtetit, që
zotërojnë një titull studimi
(diplomë) e vlefshme për
regjistrimin në kurset në
Institutin e përzgjedhur",-
thekson Aliaj. Kjo e fundit
bën me dije se mund të
paraqesin kërkese për bursë
studimi për kurs mas-
teri/ Trajnimi i lartë 

Foto ilustruese
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KRITERET E PRANIMIT

Bursat MAECI
nuk jepen për

ndjekjen e
programeve të

studimeve
bachelor ose

programe të ciklit
të vetëm, me
përjashtim të

rinovimeve, si
dhe nuk jepet
për ndjekjen e

kurseve në
institucionet e
huaja, as në

institute private,
qendra ose

laboratorë që nuk
janë të njohura
nga Ministria

e Arsimit,
Universiteteve
dhe Kërkimeve

italiane.

““

Në rast se
aplikantët

shpallen fitues,
do të kenë

mundësinë të
përfitojnë nga
këto bursa nga
1 tetori 2018
deri më 30

shtator 2019.

““

saj, as në institute private,
qendra ose laboratore kërki-
more, të cilat nuk janë të
njohura nga Ministria e Ar-
simit, Universiteteve dhe
Kërkimeve italiane.

Aplikacionet e paraqitu-
ra nga kandidatët, që nuk
përmbushin kushtet e
kërkuara nuk do të merren
në konsideratë.
PËRZGJEDHJA E
KANDIDATËVE

Aplikimet do të shqyrto-
hen nga një komitet i
themeluar nga Përfaqësia
Diplomatike përgjegjëse në
territor. Bursat do të jepen
në bazë të një vlerësimi kra-
hasues të kandidatëve të
paraqitur, të kërkesave dhe
kritereve që kanë të bëjnë
me meritat dhe / ose përsos-
mërinë e kurrikulës së kan-
didatit. Më tej, përfaqësia
diplomatike kompetente do
të publikojë renditjen e
fituesve në faqen e saj të
internetit. Fituesit e bur-
save të ofruara nga qeveria
italiane mund të përfitojnë
nga përjashtimi i pagesës së
tarifave të shkollimit dhe
tarifave universitare, sipas
dispozitave ligjore për auto-
nominë e universiteteve.
Fituesit e bursave përfitojnë
nga një siguracion shënde-
tësor, që mbulon shpenz-
imet për sëmundje eksk-
luzivisht për kohëzgjatjen e
bursës së paguar nga MAE-
CI. Ndërkohë sëmundjet që
varen nga kushtet ekzis-
tuese fizike ose patologjike
përjashtohen nga mbulimi i
siguracionit shëndetësor
PAGESA E BURSËS

Fituesi i një burse MAE-
CI do të marrë një bursë

mujore prej 900 euro të
paguara çdo tre muaj në
llogarinë rrjedhëse të mbaj-
tur nga ai në një bankë ital-
iane. Pagesa e bursave
mund të bëhet pas
regjistrimit në institucion-
in e përzgjedhur dhe për-
fituesi i bursës dorëzon do-
kumentacionin e kërkuar
sipas afateve administrative
të nevojshme.

Kësti i fundit i pagesës do
të paguhet vetëm pasi të
përcaktohet përparimi i
mirë në rrugën akademike
të zgjedhur. Bursa mbulon
vetëm ndjekjen e kurseve
brenda territorit italian.
NDIHMA NGA
PATRONATI
INAS ALBANIA

"Patronati INAS ALBA-
NIA, jep të gjithë konsu-
lencën e nevojshme, që nga
fillimi i procedurave dhe
deri në mbylljen e tyre për
të gjithë studentët që para-
qiten pranë zyrave tona. Të
gjitha shërbimet tona janë
FALAS, pa asnjë lloj pagese.
Edhe mbas fitimit të së
drejtës për studime në Ita-
li, INAS CISL ALBANIA,
ndihmon studentët sh-
qiptarë, nëpërmjet struk-
turave që ka në të gjithë
Italinë, deri në akomodimin
e plotë të tyre si edhe në
plotësimin e dokumenteve
për leje qëndrimin italian
nga zyrat e Patronato Inas
Cisl që ndodhen të shpërn-
dara në të gjithë Italinë",-
shprehet Aliaj për GSH.

- Mund të konkurrojnë për bursë studimi
studentët me nënshtetësi të huaj rezidentë
jashtë shtetit dhe italianët rezidentë jashtë
shtetit , që zotërojnë një titull studimi
(diplomë) e vlefshme për regjistrimin në
kurset në Institutin e përzgjedhur

- Mund të paraqesin kërkese për bursë
studimi për kurs masteri apo trajnim i lartë
artistik dhe muzikor (AFAM) / kurs gjuhe dhe
kulturës italiane, kandidatët e moshës jo më
shumë se 28 vjeç

- Aplikantët e moshës deri në 30 vjeç në
datën e skadimit të këtij njoftimi mund të
aplikojnë për një bursë për një program
doktorature PhD

- Kandidatët e moshës deri në 40 vjeç në
afatin e kësaj thirrjeje mund të aplikojnë për
një bursë për realizimin e një projekti të
përbashkët

- Kandidati duhet të bashkëngjisë me
kërkesën një certifikatë që provon
kompetencën e gjuhës italiane duke filluar
nga niveli B2

- Për regjistrimin në kurse universitare që
zhvillohen tërësisht në anglisht, nuk
kërkohet njohja e gjuhës italiane

- Në rast frekuentimi të një kursi në gjuhën
angleze, kandidati duhet të bashkëngjisë me
kërkesën një certifikatë që provon
kompetencën e gjuhës angleze duke filluar
nga niveli B2

artistik dhe muzikor
(AFAM) / kurs gjuhe

dhe kulturës italiane, kandi-
datët e moshës jo më shumë
se 28 vjeç. Ndërsa aplikantët
e moshës deri në 30 vjeç në
datën e skadimit të këtij
njoftimi mund të aplikojnë
për një bursë për një pro-
gram doktorature PhD, në
një kohë që kandidatët deri
në 40 vjeç mund të aplikojnë
për një bursë për realizimin
e një projekti të përbashkët.

Të interesuarit gjatë ap-
likimit duhet të bashkëngji-
sin me kërkesën, një certi-
fikatë që provon kompe-
tencën e gjuhës italiane duke
filluar nga niveli B2. Për
regjistrimin në kurse univer-
sitare që zhvillohen tërësisht
në anglisht, nuk kërkohet
njohja e gjuhës italiane, ndër-
sa në rast frekuentimi të një
kursi në gjuhën angleze, kan-
didati duhet të bashkëngjisë
me kërkesën një certifikatë
që provon kompetencën e
gjuhës angleze duke filluar
nga niveli B2. "Vetëm për kur-
set për gjuhën dhe kulturën
italiane, kandidati duhet të
bashkëngjisë me kërkesën
një certifikatë që provon ko-
mpetencën e gjuhës italiane
duke filluar nga niveli A2",-
thotë drejtuesja e INAS Alba-
nia.
RINOVIMI I BURSËS

Ata që kanë marrë një
bursë MAECI në vitin aka-
demik 2017-2018 mund të
aplikojnë për vazhdimin ose
përfundimin e një kursi
shumëvjeçar të studimit.
Rinovimi eventual i bur-
save u jepet vetëm kandi-
datëve që vërtetojnë se kanë
ecuri të mirë me provimet

e fitimit të parashikuara për
çdo vit akademik. Mund të
aplikojë për frekuentim në
një kurs program të ciklit të
vetme për vitin akademik
2018-2019 vetëm ata që në
vitin akademik 2017-2018
kanë marrë një bursë MAE-
CI për kursin e njëjtë.
Rinovimi eventual i bur-
save u jepet vetëm kandi-
datëve që vërtetojnë se kanë
ecuri të mirë me provimet
e fitimit të parashikuara për
çdo vit akademik.
PAPRANUESHMËRIA

Punonjësit e Zyrave të
Administratës Publike Ital-
iane dhe pasardhësit e tyre
të shkallës së parë përjash-
tohen nga dhënia e bursave.
Këto të fundit nuk jepen për
ndjekjen e programeve të
studimeve bachelor (cikli i
parë) ose programe të ciklit
të vetëm, me përjashtim të
rinovimeve si dhe nuk
jepen për ndjekjen e kurse-
ve në institucionet e huaja,
me seli në Itali ose jashtë

 REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Kontrolli i Lartë i Shtetit  bazuar në legjislacionin për Nëpunësin Civil hap
procedurën e pranimit për vende të lira pune:

I. Për 1 (një) vend në pozicionin e Audituesit në Departament Auditimi.

Kërkesat për kandidatët e këtij vendi pune janë: -Të kenë kryer arsimin e lartë
(bachelor+master) dhe të jenë diplomuar në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe
Administrim Publik në universitete të huaja në një nga vendet e BE(të paktën në
një nivel bachelor ose master);Të kenë eksperiencë pune në fushën e diplomimit;-
Të zotërojnë gjuhën angleze, dhe angleze dhe greke;Të zotërojnë programet bazë
të kompjuterit, paketën MS Office, programin IDEA.

II. Për 2 (dy) vende në pozicionin e Audituesit në Departament Auditimi.

Kërkesat për kandidatët e këtij vendi pune janë: Të kenë kryer arsimin e lartë
dhe të jetë diplomuar jo më poshtë se niveli master Shkencor në Ekonomik/
Administrim Biznesi me mesatare mbi 8(bachelor+master shkencor).Të kenë
eksperiencë pune në fushën e diplomimit.-Të zotërojnë gjuhën angleze dhe një
gjuhë të dytë të huaj të një prej vendeve të BE-së.Të zotërojnë programet bazë të
kompjuterit; teknikat CAAT në Auditim si dhe programet e Mbajtjes së Kontabilitetit
Alpha/Financa 5, programin IDEA.

III. Për 2 (dy) vende në pozicionin e audituesit në Departament Auditimi

Kërkesat për kandidatët e këtyre vendeve të punës janë: Të kenë kryer arsimin
e lartë dhe të jetë diplomuar jo më poshtë se niveli master Shkencor në Financë-
Kontabilitet.Të kenë eksperiencë pune në fushën e diplomimit. Të zotërojnë gjuhën
angleze dhe një gjuhë të dytë të huaj të një prej vendeve të BE-së. Të zotërojnë
programet bazë të kompjuterit; teknikat CAAT në Auditim si dhe programet e Mbajtjes
së Kontabilitetit Alpha/Financa, programin IDEA.
Paga mujore për këtë vend pune është në nivelin e pagave të shërbimit civil.

- Përshkrimi i punës
- Paraqitja e dokumenteve
- Konkurrimi

Si dhe informacioni më i plotë mbi kriteret e kërkuara ndodhen në faqen web të
KLSH-së, rubrika Vende Pune  http://www.klsh.org.al/web/Vende_pune

Kontrolli i Lartë i Shtetit
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Dokumenti që po publikojmë
në këtë shkrim është një
procesverbal i një mbledhje

të sekretariatit të Komitetit Qen-
dror të PPSH-së të vitit 1979, të cilën
e ka drejtuar vetë Enver Hoxha, dhe
ndërmjet pikave të tjera të rendit të
ditës, është diskutuar edhe për
problemet e artit e të kulturës, si
dhe të rinisë në përgjithësi. Nisur
nga kjo gjë, aty kanë marrë pjesë si
të ftuar edhe Lumturi Rexha, sek-
retare e parë e Bashkimit të Rinisë
së Punës të Shqipërisë, Dritëro Ag-
olli, si Kryetar i Lidhjes së Sh-
krimtarëve dhe Artistëve të Sh-
qipërisë, Moikom Zeqo, poet, sh-
krimtar, arkeolog, etj. Siç shihet dhe
nga procesverbali, tonin mbledhjes
ia ka dhënë vetë Enver Hoxha, dhe
nga të pranishmit e ftuar më shumë
ka diskutuar Moikom Zeqo dhe më
pak Dritëro Agolli. Ajo që vihet re
aty në atë mbledhje, është fakti se
është folur e diskutuar shumë për
problemet e artit e të kulturës, apo
më saktë vetë Enver Hoxha, duket
sikur ka dashur të shesë apo tregojë
erudicionin e tij dhe e ka kanalizuar
temën e bisedave në diskutime e
debate akademike, si p. sh.: prejardh-
ja e shqiptarëve, pellazgët, ilirët, gju-
ha shqipe, kultura, traditat za-
konore, veshjet, xhubleta, kine-
matografia jonë dhe ajo e huaj, etj.,
etj. Apo duke përmendur person-
alitete të kulturës e artit si; Faik
Konica, Namik Resuli, Sami
Frashëri, Ismail Kadare, Fatmir Gja-
ta, etj., etj., deri te kineastët, e ak-
torët e kinematografisë shqiptare të
viteve të fundit, si: Ruzhdi Pulaha,
Robert Ndrenika e Yllka Mujo. Po
kështu Enver Hoxha ka lavdëruar
edhe aktorin e njohur, Mirush Ka-
bashi, për rolin e tij (Komandanti i
Xhandarmërisë) te filmi "Koncert
në vitin 1936", por pa ia përmendur
emrin. Ashtu siç shihet edhe nga
procesverbali i kësaj mbledhje, En-
ver Hoxha flet me mjaft respekt për
aktorin e famshëm Robert Ndreni-
ka, edhe pse ai e dinte "kleçkën" e
tij (vëllanë e arratisur), dhe për
Mirash Kabashin, i cili, gjithashtu,
kishte "kleçkë" jo të vogël në biografi
(dajën, Skënder Çela, të pushkatu-
ar në 1947) gjë për të cilën Mirushi
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EKSKLUZIVE / Publikohet dokumenti me procesverbalin e mbledhjes së sekretariatit të Komitetit Qendror
të PPSH-së, i vitit 1979, ku Enver Hoxha flet me superlativa për dy aktorët e famshëm, Ndrenika dhe Kabashi

Kur edhe Enveri përkulej para talentit të
Robert Ndrenikës dhe Mirush Kabashit
Enveri: Ndrenika është një artist i talentuar, por nuk e bënë artist të

merituar, se paska vëllanë e arratisur, punë e madhe, po kujt i prish punë
Dashnor Kaloçi

ishte hequr nga skena dhe ishte dër-
guar punëtor në Hekurudhë. Gjë e
cila tregonte se para talentit të jash-
tëzakonshëm të dy aktorëve të mëd-
henj të skenës dhe ekranit shqiptar,
siç ishin Ndrenika dhe Kabashi,
ndonjëherë edhe diktatorët komu-
nistë, siç ishte Enveri, detyroheshin
të përuleshin para talentit të tyre?!
Dokumentin në fjalë po e pub-
likojmë me shkurtime, duke dhënë
vetëm pjesën e dytë të mbledhjes së
sekretariatit të Komitetit Qendror.
MBLEDHJA E
SEKRETARIATIT TE
KOMITETIT QENDROR

SHOKU ENVER HOXHA: Shumë
mirë, shumë mirë. Epo ja, patëm një
bisedë të lirë, nga e cila po dalim me
njohuri pak më të thella. Të huaj
s'kemi qenë për këtë çështje, sepse
tashti sidomos, me zhvillimin e madh
të artit popullorë, të këngëve të
valleve popullore, të përpjekje e
drejtë të tyre, literatura, artet, muzi-
ka, kinematografia, teatri ynë etj. Po
bëhen çdo ditë ushqimi i gjithë pop-
ullit. Siç e tha Dritëro Agolli duhet
të jemi plotësisht të bindur, se ajo që
bëri Partia për të mos lejuar të vërs-
honin në vendin tonë literatura, poe-
zia dhe filmat e huaj në atë mënyrë

siç donin Fadil Paçrami, Todi Lubon-
ja ose siç dëshironin Perëndimi, ka
qenë e drejtë. Ne, duke vepruar kësh-
tu, nuk kemi bërë një punë sektare,
por shpëtimtare. Për aq sa kemi mun-
dur, pse dhe forcat tona përkthyese
nuk kanë qenë aq të mëdha, ne kemi
përkthyer për lexuesit edhe vepra të
klasikëve të letërsisë botërore. Them
kemi përkthyer pak, se në mes tyre
mund të zgjidheshin edhe më
shumë. Natyrisht, ajo është një liter-
aturë borgjeze, por në të ka disa gjëra
që i ndihmojnë njerëzit tanë të sho-
qërisë së re socialiste, për ta kuptuar
zhvillimin e botëkuptimit në sho-
qërinë borgjeze. Kështu njerëzit tanë
shohin inferioritetin e kulturës
borgjeze ndaj kulturës sonë social-
iste. Nuk thoshte kot Marksi që
"Balzakun e mbaj nën jastëk". Balza-
ku shkroi pikëpamjet e tij ruajaliste
në luftën kundër borgjezisë dhe e
bëri atë shoshë, e zhveshi fare
lakuriq. Marksi thoshte e mbaj në
kokë Balzakun, pse në veprat e tij
pasqyrohet lufta kundër, borgjezisë,
kundër kapitalizmit dhe kalbëzimit
të kësaj borgjezie. Të shkosh me
mendjen e Namik Resulit, që për-
menda pak përpara, i cili thoshte se
Faik Konica nuk mund t'i duronte

pikpamjet e Sami Frashërit, të Jani
Vretos e të Naun Veqilharxhëve, ësh-
të tradhti. Ai mbronte Konicën, duke
u shprehur se kultura e perëndimit
ishte një kulturë më e përparuar. Ai,
në mbrojtje të kësaj teze, citon Verle-
nin, që ishte një element homosek-
sual. Në formë Verleni, poezitë i ka të
bukura, por brenda poezive të tij ka
ide të mbrapshta. Namik Resuli gjith-
ashtu citon Rembonë, që ishte i
dashuri i Verlenit, që në një kafe të
errët të Brukselit qëlloi me kobure
dhe pastaj u ngrit e shkoi në Afrikë,
ku vdiq. Ai përmend kulturën e
Bodlerit, që njihej si njeriu i kafen-
eve, i opiumeve dhe i vajzave të liga.
Kryevepra e tij është "Lulet e së
keqes". Kjo ishte "kultura" e tyre, që
ne nuk mund ta linim të hynte në
vendin tonë, që të na njolloste këtë
rini kaq të pastër që ka edukuar Par-
tia. Jo, këtë gjë nuk do ta lejojmë.
Unë, kur kam kohë të lirë, lexoj libra
francezë, kështu lexoj libra politik,
por herë pas here marr në dorë edhe
romane e poezi. Ju flas si marksist që
ato nuk lexohen. Prej tyre nuk mun-
det të lexosh më tepër se 20 faqe. Ata
libra as mund t'i krahasosh me ve-
prat e klasikëve, bile as të atyre të
borgjezisë së shekullit të 19. Kur lex-
on, për shembull, një libër borgjez të
kohës së kaluar, shikon karakterin e
punëtorëve, të fshatarëve, të grevave
e të tjera. Kurse botimet aktuale të
borgjezëve janë të tmerrshme. Kjo
nuk mund të thotë që në mes tyre të
mos ketë edhe romane e poezi që
mund të lexohen. Unë flas për letërs-
inë franceze e jo për të tjerët, të cilat
gjithashtu pak a shumë në ato ujëra
janë. Prandaj për kufizimin në këtë
drejtim të letërsisë së huaj nuk kemi
bërë keq. Ne nuk mund të ushqejmë

popullin me helme. Nga halli ne kemi
sjellë edhe filma nga jashtë. I dimë
tërë arsyet e këtij veprimi, por më për-
para nuk kishim nga ato njerëz ko-
mpetentë, as mjete për të prodhuar
filma vetë. Megjithatë këta filma nuk
i prishin ndërgjegjen dhe shijet ar-
tistike të masave, se propaganda e
Partisë ka bërë punën e saj, ajo është
e thellë dhe e fortë në njerëzit tanë,
të cilët e ruajnë karakterin e fortë,
ndershmërinë, burrërinë, ndjenjën
e drejtësisë dhe të urrejtjes kundër
vrasjes, korrupsionit e ligësive.
Njerëzit tanë i shikonin filmat e huaj
sa për të kaluar kohën. Partia jonë i
dha me kohë një hov zhvillimit të
kinematografisë, me të cilën duhet
të jemi kënaqur. Ne duhet të jemi të
kënaqur që aktualisht kemi një
brumë të formuar në të gjithë sek-
torët, për të cilën vazhdimisht për t'i
shërbyer ndërtimit të socializmit dhe
mbrojtjes së atdheut. Zhvillimi i
këngës dhe i valles popullore, për një-
farë kohe, na kishin mbetur akoma
në një nivel të paorganizuar si duhet.
Këngët janë ruajtur nga populli brez
pas brezi dhe njerëzit, të mbledhur
kokë më kokë, vazhdimisht këndo-
nin, por përpara, niveli i koncerteve
linte shumë për të dëshiruar. Është
krejt ndryshe tani. Tërmeti i rëndë i
15 prillit të këtij viti, ngriti në këm-
bë gjithë popullin. Nga heroizmi i
punonjësve tanë për të përballuar pa-
sojat e tërmetit do të frymëzohen sh-
krimtarët dhe artistët tanë për të
bërë poezi, romane, piktura, pjesë
muzikore etj. Kur dëgjon të flasin
njerëzit e popullit me një gjuhë që të
mahnit, nuk mund të mos frymëzo-
hesh. Për këtë arsye Partia këshillon
të shkojmë në popull, se në gji-
rin e tij është gurra e madhe 
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që ushqen njerëzit. Te populli
gjendet pasuria e madhe e gju-

hës sonë, e shprehjeve tona, e men-
dimeve tona më të mira. Atje duken
qartë kurajoja, guximi dhe mençuria
e thellë. Asnjërit të mos i rritet mënd-
ja nga sukseset në punë sa të thotë:
unë jam i mençur. Sado i zgjuar të
jetë një njeri, ai kurrë nuk mundë të
jetë i mençur se populli. Në kontak-
tet me popullin gjendet gjithçka që i
duhet dijetarit. Zotësia e secilit prej
nesh duket në sintezën që ai i bën
diturisë së masave me botëkuptimin
e shëndosh marksist-leninist. Botëk-
uptimi i shëndoshë dhe karakteri mil-
itant që krijon një vepër, e çdo naty-
re qoftë kjo, lë mbresa edhe për brezat
e ardhshëm, kur pasqyron shpirtin
e popullit. Nuk shlyhen kurrë ato
vepra, që i kanë themelet në tabanin
e popullit. Në historinë botërore nji-
hen shumë vepra letrare e artistike
të botuara nga institucione të ndry-
shme. Janë shkruar me miliona libra
në të gjithë gjuhët, por pjesën më të
madhe i ka marrë me vete rrëkeja e
kohës. Llumi është zhdukur dhe ka
mbetur përsipër vetëm ajka. Shekuj
të shumtë kanë kaluar pas Homerit,
por veprën e tij ata nuk e kanë shly-
er, sepse në to është pasqyruar epo-
ka historike e lashtësisë. Një nga ato
drejtime të zhvillimit tonë ideoartis-
tik, që ju nuk zutë me gojë këtu, ësh-
të, për shembull, kinematografia.
Unë mendoj se, pa qenë shovinistë,
mund të thuhet se kinematografia
jonë ka bërë një hop të madh cilësorë
përpara; filmat tanë, që po shohim ak-
tualisht, rrallë i gjen jashtë. Ndjen-
jat e shprehura në to, interpretimi i
bukur, ambient i ngrohtë e i shën-
doshë i tyre, frymëzojnë me realizëm
jo vetëm njerëzit tanë, por, siç tha
Dritëro Agolli, edhe të huajt që na i
duan të mirën. Filmat tanë tregojnë
me realizëm jetën tonë, të kaluarën,
perspektivën dhe aspiratat tona. Në
qoftë se filmat tanë nuk blihen jash-
të, kjo provon se borgjezia trembet
nga përmbajtja e tyre revolucionare.
Ne kemi informata se Qeveria Turke
ka dhënë urdhër të mos blihen filmat
shqiptarë me arsyetim se: na futet
zjarri brenda. Ne kemi informata
gjithashtu se në festivalin e filmit që
u zhvillua në Stamboll, njerëzit thy-
enin dyert nga dëshira e madhe për
të parë filmat tanë. Nuk na u dha
çmimi, se filmat tanë me metrazh të
gjatë, nuk kishin hyrë në konkurs.

Atje konkurruan vetëm filmat me
metrazh të shkurtër. E kishim parë
edhe më përpara filmin "Dollia e
dasmës sime", që u dha në festivalin
e filmit tonë. Ai është i zhanërit që
shkruan Dritëroi. Kush e ka bërë ske-
narin e atij filmi, Dritëro?

SHOKU DRITËRO AGOLLI: Atë
e ka shkruar Ruzhdi Pulaha, ai që
ka shkruar edhe komedinë "Zonja
nga qyteti".

SHOKU ENVER HOXHA: Si-
doqoftë ky skenar është i zhanrit të
Dritëroit, i cili shkruan me realizëm
dhe konkretisht për fshatarët. Ju
poetët e rinj, duhet ta ndiqni shem-
bullin e tij. Sa film i bukur, i reali-
zuar me ndjenja, ishte ai për ne. Sa
bukur interpretonte artistja që ësh-
të një vajzë e re. Vetëm me sytë e
saj, pa folur fare, ajo flet për atë që
është zor të shprehet me fjalë. Le t'i
bëjnë reklama sa të duan në Francë
dhe në të gjithë botën Brixhit Bar-
dosë, por artistja jonë e re e këtij
filmi, e lë në bisht të urës Bardonë.
Në film tregohen në mënyrë prekëse
zakonet e popullit tonë, tregohet jeta
e nënave tona që i fejonte babi në
djep. Aty unë pashë edhe jetën e
nënës time. Një ditë gjyshi im, ba-
bai i nënës, siç më kanë treguar,
rrinte i mërzitur në kafe. Ç'ke more
Jonuz, pse rri kështu i vërejtur? - e
kishte pyetur vëllai i babait tim. - po
ç'të kem, më lindi vajzë, i qe përgjig-
jur gjyshi. - O …., punë e madhe, ta
marr unë për djalin tim. - Po ti s'ke
djalë, i ishte përgjigjur gjyshi. - Nuk
kam unë, por im vëlla, Nexhipi, ka
Halilin. Dhe aty e kishin vendosur
e i kishin dhënë dorën njëri-tjetrit.
Gjyshi qe kthyer shpejt i gëzuar në
shtëpi dhe u kishte thënë famil-
jarëve: e fejova çupën me të
birin e Nexhip Hoxhës. Kaq
e kishte patur fejesa e nënës
sime me babanë tim. Të tilla
ngjarje na kujtohen në këtë
film. Episode në filmin "Dollia
e dasmës sime" janë thurur
kaq bukur e me shije të hollë,
sa të bëjnë për vete. Kur plaku
në anë të oxhakut i flet vajzës,
spikat dukshëm karakteri i
vjetër i bashkuar me ndjenjat
e kulturës sonë. Më fal, i thotë
vjehrri nuses, dhe me të gjitha
ato gjestet e tij paraqitet i
rreptë për diçka, por edhe i
dashur, përparimtarë dhe patri-
ot për gjërat e mëdha. Kjo

duket natyrshëm kur ai thotë: 'hajde
ti vajzë, lidhja plagën të plagosurit'.
Ose te filmi "Gjeneral Gramafoni"
është historia që kemi jetuar vetë
ne. muzika e këtij filmi është
zgjedhur nga ato melodi të ëmbla që
na kanë kënduar nënat tona në djep.
Kënga jonë tronditëse e shoqëron
aksionin politik këmba-këmbës dhe
del fitimtarë. Ajo e dërrmon
armikun, siç e dërrmuan trimat me
armë në dorë. Kënga jonë, me je-
honën popullore është kushtrim për
luftë. Në shoqërinë borgjeze, doem-
os nuk i pëlqejnë filmat tanë. Nuk i
pëlqen borgjezia, se morali ynë pro-
letar është në kundërshtim me mor-
alin e degjeneruar borgjez. Megjith-
atë edhe në këtë shoqëri ka shumë
njerëz që nuk e durojnë degjener-
imin e djemve dhe të vajzave të tyre,
thirrjet e borgjezisë për "lirinë sek-
suale". Popujt janë armiq të degjen-
erimit, kurse klasat shfrytëzuese e
ushqejnë atë. Pse masat punonjëse
në Turqi i duan filmat tanë? I duan
se shohin si kemi kaluar ne nga er-
rësira në dritë. Ata shohin një film
që paraqet si ka qenë gjendja 40 vjet
më parë në Shqipëri, pastaj një film
tjetër paraqet periudhën e ndërtim-
it të socializmit. Masat në Turqi kra-
hasojnë zhvillimin e tyre me tonin

dhe shikojnë sa mbrapa kanë mbe-
tur; ata kujtojnë kohën kur rronin
në guva diku, andej në fund të Ana-
dollit dhe u bie në sy shkëmbi me
gropa, ku futen akoma njerëzit pa
strehë nëpërmjet shkollave më bal-
të. Të gjithë kemi lexuar romanin
aktual "mësuesi" që të bën të vesh
duart në kokë për realitetin e hidhur
në Turqi. Kur ata shohin filmat tanë
dhe i krahasojnë në nivelin e tyre të
zhvillimit, duket qartë ndryshimi
ynë me gjendjen e tyre sot. Kur bien
në kontakt jashtë me literaturën
tonë ideologjike, nuk duan t'ia dinë
për asgjë dhe çahen për ta blerë. Të
ndjekim këtë rrugë, thonë ata, se kjo
është rruga jonë. Në këto kushte
qeveria urdhëron që të mos blihen
librat tanë, se u "futin zjarrin bren-
da".

SHOKU RAMIZ ALIA: Edhe për
filmin "Gjenerali Gramafoni" që u

shfaq në Turqi, thanë se kjo, që ësh-
të bërë në Shqipëri, bëhet edhe te
ne nga kultura amerikane.

SHOKU ENVER HOXHA: Po,
kultura amerikane depërton në
Turqi, sepse në kapitalizëm shteti
më i fortë u eksporton edhe
natyrën e jetesës shteteve më të
dobëta. Mënyra e jetesës nuk është
vetëm blerja e drogave, e najlonit,
e kostumeve ose e këpucëve, por
nëpërmjet blerjes së tyre blihet
edhe kultura e huaj që e korrupton
masat. Aktorët tanë, të vjetër e të
rinj, profesionalistë dhe amatorë,
janë të mëdhenj, se kanë dalë nga
gjiri i popullit dhe i ka edukuar Par-
tia. Kur shikon Sandër Prosin në
filmin televiziv " Udha e shkro-
njave", duke interpretuar rolin e
Dhaskal Todorit, secili jetonte me
përpjekjet e sakrificat e dijetarëve
tanë të mëdhenj, që flijuan jetën e
tyre. Ai film paraqet me të vërtetë
forcën e madhe të popullit tonë,
zotësinë dhe vetëmohimin e
njerëzve tanë. Kur shohim filma të
tillë, njerëzit tanë thonë: 'more, në
këto kohëra të vriste tjetri për
hiçgjë dhe shikoje për dhjam qeni,
siç u vra Dhaskal Todri për shkro-
njat e gjuhës shqipe. Kisha reak-
sionare të fuste thikën prapa shpine

e përse? Sepse doje gjuhën tënde.
Të njëjtat përshtypje për të kalu-
arën e hidhur, për intrigat e klasave
shfrytëzuese, u krijohen spekta-
torëve edhe kur shikojnë koncertin
e Tefta Tashkos e të tjera. Robert
Ndrenika, që interpreton me
mjeshtëri rolin e nënprefektit në
filmin "Koncert në vitin 1936", ësh-
të një artist i talentuar. Ai duhet të
jetë artist i merituar, por nuk e bënë
të tillë, se na paska vëllanë të arrat-
isur. Na u prish puna, se Ndrenika
e paska vëllanë të arratisur. Po kush
pyet për vëllain e tij. Ne do ta kemi
parasysh origjinën e njerëzve, por
kjo nuk duhet të na pengoji për të
parë qëndrimin dhe punën e vet
personit. Edhe rrethi familjar du-
het studiuar lidhur me personin,
por, në qoftë se djali bëhet patriot,
punon për socializmin dhe sakri-
fikon për atdheun, qëndrimi i ba-

bait apo i vëllait nuk mund të bëhet
pengesë për të vlerësuar punën e
tij. Po të veprohet ndryshe, atëherë
ku vete vija e Partisë për të
ndrequr njerëzit? Këto punë nuk
kuptohen drejt nga të gjithë njerëz-
it, more shokë. Në Bushat, një famil-
je, që iu rrëzua shtëpia nga tërmeti
dhe të zonjës së shtëpisë iu vra një
djalë, por meqë një tjetër e kishte
të arratisur, nuk i vajti asnjëri nga
fshati për ngushëllim. Asaj nëne i
mbeten dhe dy djem të tjerë si diva,
por këtyre nuk u fliste njeri me gojë.
Ç'është ky qëndrim? Po le ta ketë
djalin të arratisur ajo plakë, ajo ësh-
të qytetare. Dhe kur i vajti në shtë-
pi sekretari i Partisë për ngush-
ëllim, plaka e heshtur e habitur i
tha: 'ti, more, të vish në shtëpi tek
unë? Si është e mundur? Do të vij
posi, i tha sekretari, ai që tradhtoi
atdheun, të vejë në djall. Na, merr
ç'të takojnë dhe shtëpinë do të ta
ndreqi shteti. Tash dy djemtë e
plakës ditë e natë punojnë të entuziaz-
muar dhe të ngrohtë. Ju jeni të rinj,
por ne, të moshuarit, e mbajmë mënd
Lushnjën e para çlirimit tamam ash-
tu sikurse paraqitet në film. Ai që lu-
ante rolin e komandantit të xhan-
darmërisë, siç më tha dhëndri im, ësh-
të një shoku i tij, e interpretonte
bukur atë rol. Ne po ecim përpara në
artin kinematografik, të cilin duhet ta
ndihmojmë që të zhvillohet akoma
më shumë. Edhe artistët e rinj, në i
kemi të mirë dhe me perspektivë. Ata
kanë luajtur në filma të rinj si "Vajzat
me kordele të kuqe", "Lulëkuqet mbi
mure" ej. Në këto filma luajnë edhe
më të vegjël, por ata i interpretojnë
aq bukur, sa habitesh kur i shikon.
Edhe televizioni ynë ka marrë një
rrugë të mirë. Nuk është kollaj të
mbushet televizioni me shfaqje nga
ora tetëmbëdhjetë e deri më njëzet
e dy, ose nga një herë edhe në
njëzet e tre.

SHOKU DRITËRO AGOLLI:
Kurse programet e televizionit të
huaj janë mbushur me shumë rek-
lama tregtare.

SHOKU ENVER HOXHA: Po, po,
ashtu, është. Gjysmën dhe
treçerekun e kohës së shfaqjeve
televizive ata e angazhojnë me rek-
lama, e filma për vrasje dhe me
lajme. Kurse televizioni ynë, ka një
program të pasur e të gjithanshëm.
Ka emisione shkencore, recitime
nga artistë dhe poetë, këngë e valle
të ndryshme. Edhe një gjë tjetër. I
vini rëndësi përhapjes së librit në
masat e rinisë, se në konkluzionet
tuaja lexova që librat nuk para venë,
në fashat. Të punoni shumë që, kur
të marrë i riu një poezi të Dritëro
Agollit, të Ismail Kadaresë, të Fat-
mir Gjatës, apo Mojkom Zeqos, që
kemi këtu sot, t'i japë asaj tonin e
duhur kur ta lexoji dhe ta ndjejë
shpirtërisht atë që shkruhet, bile të
derdhë edhe ndonjë pikë lot, që të
tjerët të hapin sytë e të thonë: ku
është ky libër që ta marrim e ta lex-
ojmë dhe ne. Këto forma pune,
shpesh herë kanë më shumë efekt,
se sa një konferencë. Mua më duket
se fola shumë për këto çështje, pran-
daj t'i japim fund dhe t'ju urojmë
suksese në punë. Të na jepni sa të
jetë e mundur më shumë vepra të
mira nga krijimtaria juaj dhe të
punoni që ato t'i shfrytëzoj masat e
rinisë. Mirë. Mbaruam. T'ju jap
edhe njëherë dorën juve, shokëve
dhe shoqeve të rinisë. Qofshi mirë
dhe mirupafshim.

(Marrë nga libri, "Kadare në do-
kumentet e Pallatit të Ëndrrave",
botim i UET PRESS, Tiranë 2016.
Arkivi Qendror i Shtetit. Fondi 14.
Ap. Komitetit Qendror të PPSH-së,
(Organet udhëheqëse) Dosja 20. Viti
1979. F l. 41-60
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Erion Veliaj: Detyra e çdo qytetari është të përkujdeset për qytetin ku punon

Mbillen 140 pemë në kujtim të dëshmorit Elham Elezi
Komisari Ëngjëllush Avdulaj: Nderuam kujtimin e tij

Gjatë mbjelljes së pemëve
në kujtim të Elham Elezit

Voltiza Duro

Njëzetë vjet më parë,
efektivi i RENEA-s, Elham
Elezi humbi jetën në krye të
detyrës në moshën 29
vjeçare. Në kujtim të tij, por
edhe të të gjithë efektivëve
të policisë së shtetit, të cilët
kanë sakrifikuar jetën për
sigurinë e qytetarëve,
mbollën 140 pemë të reja në
pjesën jugore të Parkut të liq-
enit artificial; pemë të cilat
u dhuruan nga vetë punon-
jësit e policisë. Në një pron-
oncim për "Gazeta Sh-
qiptare" komisar Ëngjëllush
Avdulaj, me një eksperiencë
20- vjeçare tregon se në bash-
këpunim me Bashkinë e Ti-
ranës u mbollën këto pemë
në nder të kujtimit të dësh-
morit të atdheut. "Elhami
është vrarë në krye të
detyrës në Tiranë në
moshën 29 vjeçare dhe ka
qenë komandant i grupit të
forcave Renea. Në përkujtim
të tij, organizuam këtë aktiv-
itet së bashku me familjarët,
Bashkinë me në krye Erjon

Veliaj si dhe ne, grupi i
shokëve dhe kolegëve që
ishim prezentë për të nderu-
ar kujtimin e tij. Dua të
falënderoj pamasë edhe kry-
etarin e Bashkisë së Tiranës,
Erion Veliaj për respektin e
përkushtimin e treguar",-
tha Avdulaj për "GSH".
Ndërkaq vetë kryetari i
Bashkisë së Tiranës, Erion
Veliaj tha se detyra e çdo
qytetari është të përkujdeset

për qytetin ku punon dhe
jeton. "I falënderoj shumë
miqtë dhe familjen e dësh-
morit të policisë, Elham
Elezi. Në një moshë shumë
të re dhe në vite shumë të
vështira për Shqipërinë, ai
dha jetën për vendin. Teksa
flasim për patriotizëm, unë
besoj se mënyra se si familja
e tij dhe miqtë e tij e përkuj-
tojnë atë është një formë
tjetër patriotizmi; sot është

e nevojshme ta duam qyte-
tin, ta mbajmë pastër dhe të
përkujtojmë të dashurit
tanë, me një stol, me një
pemë",- tha Veliaj. Babai i
Elham Elezit, efektivit të
RENEA-s që ra në krye të
detyrës në Tiranë, i falën-
deroi mes emocioneve
punonjësit e policisë që kon-
tribuan për përkujtimin e të
birit dhe të gjithë atyre që
dhanë jetën për sigurinë e

qytetarëve, me mbjelljen e
pemëve në parkun e liqenit.
Nismës së Bashkisë së Ti-
ranës për shtimin e gjel-
bërimit në kryeqytet i janë
bashkuar me qindra qyteta-
rë dhe biznese, të cilët kanë
dhënë një kontribut të
rëndësishëm. Falë kësaj nis-
me u transformua e gjithë
pjesa jugore e Parkut të liq-
enit artificial, i cili nga një
vendgrumbullim mbetjesh,

PËRKUJTIMI
"Elhami është vrarë
në krye të detyrës në
Tiranë në moshën 29
vjeçare dhe ka qenë
komandant i grupit të
forcave Renea. Në
përkujtim të tij,
organizuam këtë
aktivitet së bashku me
familjarët, Bashkinë
me në krye Erjon
Veliaj si dhe ne, grupi
i shokëve dhe
kolegëve që ishim
prezent për të
nderuar kujtimin e tij.
Dua të falënderoj
pamasë edhe
kryetarin e Bashkisë
së Tiranës, Erion
Veliaj për respektin e
përkushtimin e tregu-
ar",-tha Avdulaj.

është kthyer në një hyrje
dinjitoze në park, me më
shumë pemë dhe me pistë
biçikletash. Aksioni për mb-
jelljen e pemëve të reja do të
vijojë gjer më 22 prill, që
përkon me Ditën e Tokës.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

INSTITUCIONI I KOMISIONERIT PUBLIK

N J O F T I M

Institucioni i Komisionerëve Publikë, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve
në Republikën e Shqipërisë” dhe Vendimin e Kuvendit nr. 94/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës
dhe klasifikimit të pagave të personelit të institucioni i Komisionerëve Publikë”, shpall vendet vakante për pozicionet:

DREJTOR NË DREJTORINË E MENAXHIMIT TË ÇËSHTJEVE DHE MARRËDHËNIEVE ME MEDIAN DHE PUBLIKUN (paga
II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të ketë diplomë të nivelit “Master i shkencave”për drejtësi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të ketë të paktën 5 vite eksperienë pune në nivel drejtues e menaxherial.

SPECIALIST SEKRETARIE (paga IV-a) 2 pozicione

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit Bachelor në Drejtësi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Tre vite përvojë në profesionin e sekretares gjyqësore.

SPECIALIST REDAKTOR GJUHËSOR (paga IV-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në Gjuhë Letërsi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 3 vite eksperienë pune në fushën e zbardhjes, draftimit, redaktimit etj. të dokumentave.

PËRKTHYES (paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit master shkencor në gjuhë të huaja, dega Anglisht ose Drejtësi dhe të ketë minimumi
5 vjet eksperiencë në përkthim shqip-anglisht-shqip.
b)Të ketë njohuri shumë të mira në terminologjinë ligjore në të dyja gjuhët.
c)Kanë përparësi kandidatët me eksperiencë pune pranë organizatave ndërkombëtare.
Preferohen kandidaturat e licencuara përkthyes zyrtar nga Ministria e Drejtësisë.

KOORDINATOR PËR MEDIAN DHE MARRËDHËNIET ME JASHTË (paga III-a)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në në Drejtësi/Gazetari/Gjuhë-Letërsi etj.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 5 vite përvojë pune në fushën e gazetarisë, marrëdhënieve me publikun, marrdhëniet ndërkombëtare etj.
SPECIALIST PRITJE ME POPULLIN (paga IV-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në Drejtësi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 3 vite përvojë pune në fushën e marrëdhënieve me publikun, administratë publike, etj.

DREJTOR NË DREJTORINË EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
(paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a)Diplomë të nivelit “Master i shkencave” në Shkenca Ekonomike.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 5 vite eksperienë pune në nivel drejtues e menaxherial.

SPECIALIST IT  (III-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Inxhinieri Informatike, Informatikë, Teknologji informacioni etj.
b)Të ketë të paktën 3 vite eksperience pune në fushën e teknologjisë së informacionit.
c)Të ketë njohuri shumë të mira në administrimin e sistemeve si Active Directory, Outlook Mail Client
ç)Të ketë njohuri bazë mbi pajisjet e rrjetit dhe infrastukturën e rrjetit.
d)Të ketë njohuri bazë për panelet e administrimit të faqeve web (WordPress, Drupal, Joomla etj).
dh)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

SPECIALIST FINANCË/BUXHETI  (III-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit “Master shkencor” në Shkenca Ekonomike, dega Financë.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në profesion.
d)Të ketë njohuri në programet financiare, si: Alpha/Financa 5 etj.

SPECIALIST I BURIMEVE NJERËZORE (III-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit “Master shkencor”.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të ketë të paktën 4 vite përvojë pune në fushën e burimeve njerëzore.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për t’u pajisur me certifikatë sigurie, sipas vendimit Këshillit
Ministrave nr. 188, datë 4.3.2015.

Kandidatët duhet të kenë aftësi për t’u përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në afate kohore të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen në një nga format e dhëna më poshtë:

 Paraqitjes së kërkesës dorazi nga aplikanti nga data 16 deri 20 Prill 2018, së bashku me dokumentet
përkatëse, pranë institucionit të Komisionerëve Publikë, në adresën: Godina e ish-Lidhjes së Shkrimtarëve,
Rruga e Kavajës, Tiranë nga e Hëna në të Premte, ora: 09:00-16:00.

 Dërgimin e kërkesës sëbashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës pranë institucionit të
Komisionerëve Publikë në adresën: Godina e ish Lidhjes së Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë. Aplikimi
në rrugë postare duhet të kryhet brenda datës 20.04.2018 dhe të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga
zyra postare.

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

 Jetëshkrimin profesional përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën postare;
 Fotokopje e dokumentit të identifikimit (letërnjoftim, pasaportë, kartë identiteti)
 Dokumentat (diplomë, librezë pune, vërtetime, dëshmi, vetdeklarim, certifikata, trajnime etj) fotokopje ose të

noterizuar. Diplomat qe janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit
përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

 Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal (Vërtetim  nga Gjykata,
Vërtetim nga Prokuroria, Dëshmi e gjendjes gjyqësore)

 Vërtetim nga institucioni ku punon që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 Një rekomandim nga punëdhënësi;
 Raport  që verteton se eshte në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 Çdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme.

Kandidatët që plotësojnë kriteret formale dhe kanë depozituar dokumenta të fotokopjuara, përpara intervistës i
parashtrojnë Komitetit ad-hoc dokumentat e njësuara ose ato origjinale.
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Life 
Suplementpages 

MJEKU POPULLOR

SI TE HUMBISNI NE PESHE

• Ja cilat janë perimet më të shëndetshme për stinën e pranverës

Vrapi i mëngjesit, 
këshilla praktike 
për të humbur 

kalori 

Ylli Merja: 
Si të qetësoni 

migrenën me çajin 
çudibërës, përbërësit

“Paraqituni sa më shpejt të jetë 
e mundur në urgjencë”

Entela Basha: 
Mjekja neurologe: 

Tensioni i lartë, 
shkaktari 
kryesor i 

sëmundjes, ja 
simptomat 
që shfaqen

Si të parandaloni 
hemorragjitë dhe 

ishemitë cerebrale 
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Hemorragjitë apo
ishemitë cerebrale
janë sëmundjet që sh-

kaktojnë shkallën më të lartë
të invaliditetit dhe vdeksh-
mërisë në botë. Tensioni i
lartë është një ndër faktorët
kryesorë që ndikon në aksi-
dentet vaskulare cerebrale,
por pa harruar këtu edhe
nivelin jashtë normave të ko-
lesterolit, glicemisë dhe kon-
sumimin e duhanit që ndih-
mojnë në rritjen e riskut. Në
një intervistë për suplemen-
tin "Life Pages" në Gazeta
Shqiptare, mjekja neurologe,
Entela Basha tregon se aksi-
dentet vaskulare cerebrale
(AVC) janë një grup
sëmundjesh që rriten me shpe-
jtësi me rritjen e moshës, ku
75% e tyre ndodh te personat
mbi 65 vjeç. Më tej neurologia
shpjegon të gjithë faktorët që
ndikojnë në rritjen e riskut,
dhe mënyrat e parandalimit
të tyre, duke iu bërë thirrje të
gjithë atyre që konstatojnë
një nga shenjat klinike, që të
paraqiten sa më shpejt të jetë
e mundur në urgjencë.

Çfarë janë sëmundjetÇfarë janë sëmundjetÇfarë janë sëmundjetÇfarë janë sëmundjetÇfarë janë sëmundjet
vaskulare cerebrale?vaskulare cerebrale?vaskulare cerebrale?vaskulare cerebrale?vaskulare cerebrale?

Sëmundjet vaskulare cere-
brale sot përfshijnë një ndër
grupet më të rëndësishme të
sëmundjeve, jo vetëm për sh-
kak të numrit të madh të per-
sonave të prekur, por edhe për
shkak të shtrirjes së grup-
moshave të prekura. Sot shi-
hen raste me aksidente
vaskulare cerebrale që nga

dekada e tretë e jetës.
Cilët janë faktorët që ndikojnëCilët janë faktorët që ndikojnëCilët janë faktorët që ndikojnëCilët janë faktorët që ndikojnëCilët janë faktorët që ndikojnë

në shfaqjen e aksidenteve vasku-në shfaqjen e aksidenteve vasku-në shfaqjen e aksidenteve vasku-në shfaqjen e aksidenteve vasku-në shfaqjen e aksidenteve vasku-
lare cerebrale?lare cerebrale?lare cerebrale?lare cerebrale?lare cerebrale?

Aksidentet Vaskulare Cerebrale
(AVC) shkaktohen nga ndërprerja
e furnizimit të trurit me gjak, za-
konisht e shkaktuar nga dëmtimi i

enëve të gjakut (duke e çarë ose
bllokuar). Kjo shkakton mungesën
e furnizimit të trurit me oksigjen
dhe lëndë të tjera ushqyese duke
sjellë si pasojë dëmtimin e tij.

Si grupohen këto sëmundje?Si grupohen këto sëmundje?Si grupohen këto sëmundje?Si grupohen këto sëmundje?Si grupohen këto sëmundje?
Aksidentet vaskulare cerebrale

ndahen në dy grupe të mëdha:
ishemike dhe hemorragjike, ku
ishemitë cerebrale zënë 80- 85%  të
rasteve dhe zakonisht shkaktohen
si pasojë e mbylljes së një ene gjaku
nga një tromb ose embol. Gjithash-
tu, përveç kësaj dhe ulja e përgjiths-
hme e fluksit të gjakut mund të sh-
kaktojë ishemi të trurit. Ndërsa
hemorragjitë cerebrale përfshijnë
15- 20% të rasteve me AVC, zakon-
isht të shkaktuara nga çarja e një
ene gjaku, duke bërë rrjedhje të
gjakut në brendësi të trurit ose në
hapësirat e cipave të tij. Gjithash-
tu, 20-40% e njerëzve që pësojnë in-
farkte të trurit mund të bëjnë dhe
transformime hemorragjike të kë-

tyre zonave, deri në një javë pas
infarktit te trurit.

Cilat janë kategoritë më tëCilat janë kategoritë më tëCilat janë kategoritë më tëCilat janë kategoritë më tëCilat janë kategoritë më të
rriskuara nga hemorragjitë aporriskuara nga hemorragjitë aporriskuara nga hemorragjitë aporriskuara nga hemorragjitë aporriskuara nga hemorragjitë apo
ishemitë cerebrale?ishemitë cerebrale?ishemitë cerebrale?ishemitë cerebrale?ishemitë cerebrale?

AVC janë një grup sëmundjesh
që rriten me shpejtësi me rritjen e
moshës, 75% e AVC ndodh në

moshën mbi 65 vjec. Përdorimi i kon-
traceptivëve  në moshat e reja rrit
incidencën për të pësuar aksidente
vaskulare tek femrat e moshës së re.

Mund të përMund të përMund të përMund të përMund të përmendni disa ngmendni disa ngmendni disa ngmendni disa ngmendni disa ngaaaaa
simptomat kryesore që parala-simptomat kryesore që parala-simptomat kryesore që parala-simptomat kryesore që parala-simptomat kryesore që parala-
jmërojnë një aksident vascular ce-jmërojnë një aksident vascular ce-jmërojnë një aksident vascular ce-jmërojnë një aksident vascular ce-jmërojnë një aksident vascular ce-
rebral?rebral?rebral?rebral?rebral?

Shenjat klinike neurologjike
shumë të rëndësishme për t'u vëzh-
guar dhe për të dyshuar fillimin e
një aksidenti vaskular cerebral janë:
vështirësi në të kuptuar dhe në të
folur, konfuzion, vështirësi në gjetjen
e fjalëve; paralizë të një ane të fytyrës
dhe të trupit, mpirje dhe rëndim të
dorës dhe të këmbës së një ane; ulje
të pamjes në njërin sy ose në të dy,
apo dhe dyfishim të pamjes; dhimbje
të forta të kokës, të vjella, ndon-
jëherë e shoqëruar me humbje të
vetëdijes. Gjithashtu, edhe humbja
e ekuilibrit deri në pamundësi për të
ecur e vështirësia në gëlltitje janë
shenja paralajmëruese të një aksi-
denti vascular cerebral.

Si bëhet diagnostikimi i këtyreSi bëhet diagnostikimi i këtyreSi bëhet diagnostikimi i këtyreSi bëhet diagnostikimi i këtyreSi bëhet diagnostikimi i këtyre
sëmundjeve?sëmundjeve?sëmundjeve?sëmundjeve?sëmundjeve?

Spektri i diagnostikimit dhe i tra-

Mjekja neurologe: Tensioni i lartë, shkaktari kryesor i sëmundjes, ja simptomat që shfaqen

Basha:
Entela

"Paraqituni sa më shpejt të jetë
e mundur në urgjencë"

Si të parandaloni
hemorragjitë dhe

ishemitë cerebrale

Voltiza Duro

Mjekja neurologe
Entela Basha

jtimit të sëmundjeve vaskulare ce-
rebrale në ditët e sotme është zgjeru-
ar shumë duke përfshirë jo vetëm
trajtimet terapeutike medikamen-
toze. Diagnostikimi në kohën e du-
hur lë hapësirë për trajtime
medikamentoze më specifike dhe
trajtime endovaskulare intracere-
brale. Këto metoda trajtimi ndih-
mojnë ndjeshëm jo vetëm në
mënyrën e trajtimit të sëmundjes
por ndikojnë dhe në uljen e sh-
kallës së invaliditetit dhe vdeksh-
mërisë kur dihet që këto sëmundje
hyjnë tek  sëmundjet që shkaktojnë
shkallën më të lartë të invaliditetit
dhe vdekshmërisë në botë. Paraqit-
ja sa më herët në urgjencë, brenda
3 orëve të para të instalimit të shen-
jave neurologjike bën të mundur sot
dhe në Shqipëri kryerjen e një pro-
cedure duke ofruar një mundësi për
pakësimin apo dhe eliminimin e def-
iciteve neurologjike. Vendimi dhe
kryerja e trombolizës bëhet nga
mjekët specialistë, pasi jo të gjithë
rastet mund të jenë përfitues të pro-
cedurës.

Cilat janë masat parandalueseCilat janë masat parandalueseCilat janë masat parandalueseCilat janë masat parandalueseCilat janë masat parandaluese
që duhet të marrë personi iqë duhet të marrë personi iqë duhet të marrë personi iqë duhet të marrë personi iqë duhet të marrë personi i
sëmurë?sëmurë?sëmurë?sëmurë?sëmurë?

Është e rëndësishme të kontak-
toni me një mjek specialist neu-
rolog nëse vini re një nga shenjat
që përmendëm. Kontrolli i tension-
it të lartë është një ndër faktorët
më të rëndësishëm në parandalimin
e aksidenteve vaskulare. Ushtrimet
fizike, eliminimi dhe menaxhimi  i
stresit, mbajtja e një diete të shën-
detshme, eliminimi i kripës apo alk-
oolit, si dhe përdorimi i medika-
menteve antihipeter tensive, me
këshillën e mjekëve specialistë
mund të bëjnë një monitorim shumë
të mirë të vlerave të tensionit duke
mbajtur nën kontroll kështu fak-
torin më të rëndësishëm të shkakut
të aksidenteve vaskulare. Gjithash-
tu, edhe ulja e sasisë së  kolester-
olit dhe yndyrave të saturuara;
eliminimi i duhanit dhe monitori-
mi i vlerave të glicemisë ndihmon
në uljen e riskut.

FAKTORËT E RISKUT TË AKSIDENTEVE VASKULARE CEREBRALE:

FAKTORËT E MËNYRËS SË JETESËS
Mbipesha, obeziteti
Mungesa e aktivitetit fizik
Përdorimi i alkoolit
Përdorimi i substancave, drogave, amphetamines.

FAKTORËT  MJEKËSORË
Hipertensioni arterial
Përdorimi i duhanit ose ekspozimi ndaj përdoruesve të duhanit
Kolesteroli i lartë
Diabeti Mellitus
Apneja e gjumit
 Sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë insuficiencën e zemrës,
defekte të lindura  zemrës, infeksione të zemrës (endokarditet)  apo
çrregullime të ritmit të zemrës
Personat që kanë histori personale dhe /ose familjare kanë risk më
të shtuar  për të bërë AVC ishemike ose hemorragjike



15E hënë 9 Prill 2018

Jo të gjitha dhimbjet e kokës
shkaktohen nga migrena,
pasi kjo e fundit është një

dhimbje pulsuese e fortë që fil-
lon nga shkaqe të ndryshme.
Migrena e bën individin shumë
të ndjeshëm nga zhurmat, drita,
dhe aromat e forta dhe këta per-
sona bëhen nervozë shumë shpe-
jt. Është një dhimbje e kokës që
mund të zgjatë me ditë të tëra,
nëse nuk përdoret mjekim. Në
përgjithësi dhimbjet e kokës nga
migrena janë 4-5 ditë në muaj
dhe përsëriten në mënyrë ciklike
e dhimbjet vijnë duke u shtuar,
derisa shkaktojnë marrje mend-
sh dhe të vjella, dhe pas kësaj
truri është i freskët dhe shumë
aktiv. Gjithashtu, 50% e njerëzve
që vuajnë nga migrena janë fem-
rat, ndërsa pjesa tjetër janë fëm-
ijë, adoleshentë dhe burra.

Llojet e migrenësLlojet e migrenësLlojet e migrenësLlojet e migrenësLlojet e migrenës
Migrena e zakonshme ndodh tek
shumica e të rriturve që vuajnë
nga kjo sëmundje, dhe është
dhimbje që mbulon një pjesë të
kokës që krijon ndjesinë e mar-
rjes së mendve, por nuk jep të
vjella. Kjo dhimbje zgjat disa
ditë. Ndërkohë migrena klasike
shkakton marrje mendsh, jep të
vjella, dhe ndodh tek të gjitha
moshat, por pas gjumit dhimbja
zvogëlohet. Një tjetër lloj mi-
grene është ajo ekuivalente që
krijohet tek individët pas
moshës 50 vjeç, të cilët kanë vua-
jtur më parë nga migrena e za-
konshme. Ndërkaq, migrena e
ciklit është ai lloj i sëmundjes që
ndodh tek femrat disa ditë para,
pas ose midis ciklit menstrual,
kurse migrena abdominale
shfaqet tek fëmijët dhe shkak-
ton të vjella e marrje mendsh.

FaktorëtFaktorëtFaktorëtFaktorëtFaktorët
Migrena shkaktohet nga mung-
esa e qarkullimit nor mal të
gjakut në tru, kjo pasi ngushti-
mi i arterieve dhe venave bën që
truri të mos furnizohet normal-
isht me gjak dhe oksigjen dhe
kjo jep dhimbje të kokës. Arsyet
e migrenës janë të shumta, por
akoma nuk është vërtetuar sh-
kaku i vërtetë dhe kura e saj.
Migrena është një sëmundje e
trashëgueshme e mund të stimu-
lohet nga ndryshimi i mënyrës
së jetesës si: ndryshimi i ajrit,
ujit dhe mënyra e të ushqyerit.
Ndryshimet hormonale shkak-
tojnë fillimin e dhimbjes së
kokës, prandaj një numër i
madh individësh që vuajnë nga
migrena janë femrat dhe ado-
leshentët. Këto dy grupe kanë
ndryshime hormonale të shum-
ta e sasia e lartë ose e ulët e es-
trogjenit tek femrat shkakton
migrenë, por edhe infeksionet
në organizëm e stimulojnë
sëmundjen. Të tjera shkaqe janë
anemia, mungesa e vitaminës B,
pagjumësia, stresi dhe prob-

lemet me qarkullimin e gjakut.

Qetësimi me bimëQetësimi me bimëQetësimi me bimëQetësimi me bimëQetësimi me bimë
medicinalemedicinalemedicinalemedicinalemedicinale

Megjithëse migrena është një
sëmundje që nuk kurohet, ajo
parandalohet dhe me anë të
mënyrës së ushqyerjes mund të
evitoni shfaqjen e saj.
Hapi i parë është: individët që vua-
jnë nga migrena të konsumojnë
shumë ujë gjatë ditës, minimumi
1.5 litra në ditë. Kështu qelizat e
trurit do të jenë të hidratuara
mjaftueshëm. Hapi i dytë është
masazhim i qafës me vajra esen-
ciale që rregullojnë qarkullimin e
gjakut, të paktën 1-2 herë në javë.
Vaji i sinapit dhe vaji i mentës

YLLI MERJA: Si të qetësoni migrenën
me çajin çudibërës, përbërësit

Mjeku popullor: Faktorët kryesorë që ndikojnë në shfaqjen e sëmundjes, simptomat

Mjeku popullor, Ylli Merja

"Konsumoni shafran, boronicë e xhenxhefil"

Voltiza Duro

kanë efekte qetësuese dhe rreg-
ullojnë qarkullimin e gjakut që
shkon në tru. Pjesë shumë e
rëndësishme është edhe mënyra
e të ushqyerit, pasi sa më shën-
detshëm të hani, aq më pak
shfaqet migrena. Gjithashtu,
gjumi është tepër i rëndësishëm,
jo vetëm për mirëfunksionimin
e trurit, por për gjithë orga-
nizmin. Kur fillon dhimbja e
kokës duhet të konsumoni sa më
shumë lëngje, sidomos çajrat
janë shumë të këshillueshme,
pasi zgjerojnë enët e gjakut, dhe
veprojnë si qetësues natyral të
trurit. Një çaj shumë efektiv për
dhimbjet e kokës përgatitet
kështu: në 2 litra ujë zieni 2

gjakut dhe ndalojnë të vjellat,
pra është me shumë interes që
4-5 ditët e dhimbjes së fortë të
kokës, këto bimë të përdoren
në mënyrë intensive. Kurse në
ditët e tjera këshillohet të për-
dorni vazhdimisht borzilokun,
qoftë si erëz kuzhine, qoftë si
një çaj të lehtë. Rrënja e valeri-
anës këshillohet të përdoret në
rastet kur migrena shkakton
pagjumësi dhe të vjella pasi
kjo bimë është një qetësues
natyral shumë I efektshëm për
dhimbjet e kokës që përdoret
gjerësisht edhe në ilaçe.
Ndërkohë, vajrat esenciale
janë shumë efektivë për qetë-
simin e dhimbjeve të kokës,
pasi ato veprojnë shpejt. Një
mikser vajrash që mund të për-
doret 5-6 pika në ditë është: 5
ml vaj livando, 3 ml vaj mente,
1 ml vaj borziloku, 1 ml vaj
mendër e butë si dhe 10 ml vaj
ulliri. Kjo përzierje vajrash
mund të pihet kështu ose
mund të hidhet në një gotë me
ujë të vakët dhe të konsumo-
het 2 herë në ditë para ushqim-
it. Në rastet kur individi ka
dhimbje të kokës në pjesën e
përparme dhe tek pjesa e si-
nuseve këshillohet të bëhet
avull me këtë përzierje: 1 litër
ujë, një dorë me gjethet e eu-
kaliptit, 1 lugë gjelle korian-
der dhe 1 luge gjelle mente.
Avulli bëhet 15 minuta duke
qëndruar 20 cm mbi nivelin e
ujit. Këto të dyja ndihmojnë të
hapen enët e qarkullimit të
gjakut dhe të furnizohet truri
me oksigjen.

minuta 1 lugë mente, 1 lugë bar
blete, 1 lugë borzilok, 1 lugë
rozmarine, 1 lugë lule basani,
1 lugë mendër si dhe 1 lugë
murriz lule ose frutë. Konsu-
moni 3-4 gota çaj në ditët kur
keni dhimbje koke. Pas kësaj
duhet të konsumoni 10-20 fije
shafrani në ditë, pasi ky përm-
ban antioksidantë të fu-
qishëm, grupin e vitaminave
B1, B2 dhe B6 që janë ushqyes
të trurit, dhe piko krocine dhe
krocinine, të cilat veprojnë si
qetësues të trurit dhe largojnë
radikalet e lira në organizëm.
Boronica dhe xhenxhefili ush-
qejnë sistemin nervor,
zgjerojnë enët e qarkullimit të
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Pranvera ka ardhur edhe
të gjithë kemi filluar të
mendojmë sesi të hum-

basim kilogramët që kemi
marrë gjatë dimrit. Përgjig-
ja është duke vrapuar. Ndon-
jëherë të stërvitesh në pal-
estër kur rrugët vijnë aromë
lulesh bëhet e mërzitshme.
Prandaj është e këshil-
lueshme që pjesën e kardios
ta bënit në natyrë. Kjo është
një ndër periudhat e vitit ku
të gjithë bëjnë më shumë
vrap. Vrapi është sfidë pasi
çdo ditë ne na duket fitore
kur rrisim shpejtësinë me të
cilën vrapojmë apo dis-
tancën. Në këtë shkrim do të
japim disa sugjerime që du-
het ti keni parasysh nëse
keni vendosur të filloni vrap-
in këtë pranverë.

Gjeni një motiv që juGjeni një motiv që juGjeni një motiv që juGjeni një motiv që juGjeni një motiv që ju
zgjon në mëngjeszgjon në mëngjeszgjon në mëngjeszgjon në mëngjeszgjon në mëngjes

Kjo është kryesorja.
Imagjinoni gjumin e
mëngjesit që mezi zgjohemi
për në punë dhe jo për vrap
që nuk e mendojmë dot. Këtu
në këtë vorbull mendimesh
duhet të ngriheni nga shtra-
ti duke kujtuar arsyen pse
po e bën. Nëse ju nuk keni
asnjë arsye, po ua jap unë
disa. Të vraposh do ju shër-
bejee më shumë se të qën-
droni shtrirë. Vrapi është
terapi fizike por dhe men-
dore për ne. Përmirëson
sistemin e frymëmarrjes, ndi-
hmon zemrën të kryejë më
mirë proceset kardiovasku-
lare, do keni gjithmonë një
fizik të bukur, ju ndihmon të
humbisni peshë, largon tok-
sinat nga trupi nëpërmjet
djersës. Besoj kaq arsye mjaf-
tojnë që të zgjoheni në
mëngjes apo të mos i kaloni
mbrëmjet në kafe.

Sa duhet të vraponiSa duhet të vraponiSa duhet të vraponiSa duhet të vraponiSa duhet të vraponi
Sugjerohet të vrapohet 4-

5 herë në javë duke përshk-
ruar një trajektore të gjatë,
por me ritëm gradual shpe-
jtësie. Që trupi të fillojë të
djegë dhjamin duhet të pak-
tën të vrapojmë 40 minuta.
Që të dobësohemi nga vrapi
duhet që trupi të hyjë në
"zonën e lipolizës" ku trupi
përdor dhjamin si energji.
Caktoni objektiva dhe çdo
ditë shtoni 5 minuta në kohë
për 3 javët e para. Më pas
mundohuni të shtoni distan-
cancën.

Vrapi i mëngjesit, esëllVrapi i mëngjesit, esëllVrapi i mëngjesit, esëllVrapi i mëngjesit, esëllVrapi i mëngjesit, esëll
apo të ushqyer?apo të ushqyer?apo të ushqyer?apo të ushqyer?apo të ushqyer?

Asnjëra nga mënyrat nuk

është gabim, por duhet të dimë se
vrapi në mëngjes esëll djeg
yndyrat. Edhe nëse qëllimi jonë
është të dobësohemi, më optimalja
do të ishte të vraponim esëll në
mëngjes. Largoni nga dieta ushqi-
more 400 kalori në ditë që të mund
të përshpejtoni rezultatet. Vetëm
nga një kombinim perfekt i ush-
qimit dhe vrapit mund të arrini ob-
jektivat tuaja. Hani perime, kon-
sumoni proteina, por mos lini pa
konsumuar edhe karbohidrate.

Kur vijnë rezultatetKur vijnë rezultatetKur vijnë rezultatetKur vijnë rezultatetKur vijnë rezultatet
Ne duam rezultate të men-

jëhershme edhe
kjo është një
nga arsyet që na
bën të heqim
dorë shumë
shpejt. Rezultatet fillojnë të
kuptohen vetëm pas 4 -5 javëve.
Ky është afat i përgjithshëm
por normalisht çdo trup re-
agon ndryshe. Kjo varet nga
shumë faktorë si:  pesha,
mosha, gjatësia, gjinia edhe
qëllimi. Organizmi i gjithsecil-
it ndryshon, kështu ndryshon
edhe mënyra sesi çdo fizik për-
shtatet me ndryshimet.

Vrap apo ecjeVrap apo ecjeVrap apo ecjeVrap apo ecjeVrap apo ecje
Dilema është kush harxhon më

shumë kalori, vrapi apo ecja. Duke
vrapuar ne harxhojmë më shumë
kalori sesa thjesht duke ecur. Por
normalisht çdo gjë fillon nga ecja.
Filloni duke ecur, pastaj kaloni në
vrapim të lehtë. Shëtitjen tuaj
mund ta alternoni me itinerare ecje
vrapim i lehtë, vrap në malore. Edhe
me shpejtësinë mund të veproni njël-
loj, mos e sforconi veten.

Vrapi i mëngjesit,
këshilla praktike për

të humbur kalori
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Ja cilat janë perimet
më të shëndetshme

për stinën e pranverës

Çdokush prej nesh duhet
të dijë të ushqehet në
mënyrë sa më të shëndet-

shme sipas stinëve, e për këtë
duhet të njohë mirë vlerat e ush-
qimeve që do të konsumojë. Më
poshtë po iu sjellim disa nga pe-
rimet e freskëta të pranverës
dhe këshilla praktike mbi
mënyrat më të mira për ruajtjen
e tyre.

BrokoliBrokoliBrokoliBrokoliBrokoli
Brokoli ka pak kalori dhe

është tejet i pasur në vitamina e
minerale si dhe shumë fibra. Por
ju duhet të zgjidhni brokolin,
lulet e së cilit janë ngushtësisht
të lidhura me njëra tjetrën, pra
janë të mbyllura dhe kanë një
ngjyrë të gjelbërt në blu. Bëni
kujdes të mos zgjidhni brokolin
lulet e të cilit kanë ngjyrë të ver-
dhë apo të gjelbërt të hapur.
Ndërkohë as brokoli që ështe
pjekur më shumë seç duhet nuk
duhet përzgjedhur. Do të jetë
shumë i fortë për t'u kafshuar
dhe do të ndahet në copëza kur
ta gatuani. Brokoli është një
perime që prishet shumë shpejt.
Për këtë arsye mbështilleni mirë
dhe vendoseni në sirtarin e
poshtëm të frigoriferit. Përdore-
ni sa më shpejt të jetë e mundur,
nëse dëshironi që brokoli që kon-
sumoni te jetë i freskët dhe i pa-
sur me lëndë ushqyese. Brokoli
duhet gatuar sa më pak, në
mënyrë që të maksimizoni po-
tencialin e tij ushqyes. Mjafton
ta gatuani për një kohë shumë
të shkurtër me avull. Prezanti-
mi i fëmijëve me brokolin nuk
është një mision aq i pamundur,
nëse dini se si t'ua shërbeni.
Duke qenë se procesi i gatimit
shkatërron disa prej ushqyesve
që gjenden tek kjo perime,
përpiquni ta shkurtoni sa më
shumë kohën e gatimit.

KarotaKarotaKarotaKarotaKarota
Mënyra më e mirë për të

zgjedhur karota të freskëta ësh-
të duke parë bishtat e tyre. Sa
më jeshile të jenë bishtat, aq
më të freskëta janë karo-
tat. Edhe vetë karotat
duhet të kenë ngjyrë të
fortë dhe nuk duhet të
jenë të thata e me vijëz-
ime. Çarjet në lëkurën e
karotës tregojnë që ato
janë të vjetra. Karotat
duhet të mbështillen dhe
të vendosen në sirtarin e

poshtëm të frigoriferit. Duhet të
kujdesemi që t'u presim gjithmonë

bishtat që ndodhen në pjesën e
sipërme të

tyre,

pasi kjo pjesë thith gjithë lagësh-
tirën nga rrënjët dhe bën që karo-
tat të prishen më shpejt. Përfitimet
shëndetësore të karotës përfshijnë
uljen e kolesterolit, rrezikun më të
ulët të sulmeve në zemër, parandal-
imin e kancerit dhe uljen e shen-

jave të plakjes së parakohshme.
Për më tepër, karotat kanë af-

tësinë të përmirësojnë
shëndetin e lëkurës tuaj,
forcojnë  sistemin imuni-
tar,  përmirësojnë tretjen,
shëndetin kardiovasku-
lar në mënyra të ndry-
shme.

LulelakraLulelakraLulelakraLulelakraLulelakra
Për ta konsumuar

gjithmonë të freskët, du-
het të kujdesemi që kuro-

ra e lulelakrës që zgjedhim,
njësoj si ajo e brokolit, të jetë e

mbyllur dhe lulëzat e saj duhet
të jenë të pozicionuara shumë
afër njëra- tjetrës. Varieteti i
bardhë duhet të jetë shumë
i zbehtë dhe nuk duhet
të ketë asnjë pikë, apo
njollë të zezë në sipër-
faqe. Duhet të keni
kujdes të mos
përzgjidhni lule-
lakra që janë të buta
në pjesën e sipërme,
pasi kjo është shenjë e
prishjes. Edhe pse në pamje

lulelakra duket jetëgjatë, në të
vërtetë ajo prishet shumë shpejt.
Për ta ruajtur sa më gjatë, mbësh-
tilleni dhe vendoseni në sirtarin e
poshtëm të frigoriferit.

Hudhrat e njomaHudhrat e njomaHudhrat e njomaHudhrat e njomaHudhrat e njoma
Hudhra e njomë duhet të ketë

kërcell të fortë, pa pjesë të zbutura

dhe gjethet e saj duhet të kenë
ngjyrë jeshile të fortë. Në rast
se rreth pjesës së kërcellit ësh-
të formuar një shtresë e butë,
ajo duhet të hiqet gjithmonë.
Mbështilleni mirë dhe futeni
në frigorifer. Kini kujdes gjatë
mbështjelljes pasi aroma e saj
e fortë do të përhapet kudo.
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INTERVISTA

“Në sallë nuk kishte gozhdë. Unë hoqa fotografinë e Enverit dhe vara hartën aty...”

"Kam qenë marksist-leninist,
e lashë Hamburgun për
Tiranën, shqiptarët
e qanin Enverin"Për herë të parë ka ardhur në

Shqipëri si turist kur ishte i
ri. Idealist, ai ishte një prej

atyre gjermano-perëndimorëve,
që donin marksizëm-leninizmin.
Besonte në të dhe mendonte se
ishte sistemi ideal për një botë
me drejtësi e barazi, barazi qoftë
edhe në varfëri.

U mahnit nga Shqipëria, brodhi
lart e poshtë, qytet më qytet dhe i
hyri në zemër. Vendosi të vinte në
Shqipëri sërish, tanimë si guitë e
turistëve përmes shoqatës së Miqë-
sisë, Shqipëri-Gjermani. Mandej,
erdhi si pedagog i gjermanishtes në
universitet dhe si folës në Radio
Tirana. Mendonte, se shqiptarët e
donin udhëheqjen komuniste,
mendonte se e donin komunizmin
dhe udhëheqësin Enver Hoxha.
Kujton se në 1-vjetorin e ndarjes
nga jeta të tij, i pa të mbanin radhë
nga mëngjesi deri në mbrëmje që
të linin lule në varrin e tij. E kur
vite më vonë, pa se radha e gjatë e
atyre që linin lule, i ishte sulur në
shesh shtatores së tij për ta rrëzuar,
Blanken u shtang. A nuk qenë vallë
ata që donin? A nuk qenë vallë ata
që qanin për të, që sot, po shfaqin
një mllef të panjohur për Jochen
Blanken? Ai nuk kuptonte se pse
këta njerëz, këta që e qanin
udhëheqësin, tani donin ta rrëzonin,
qoftë edhe të vdekur. Ai e mësoi
vetëm më pas se Shqipëria që njihte
ai, nuk ishte Shqipëria e vërtetë.
Mësoi se përtej vilave gjermane, e
përtej dyqanit të diplomatëve, sh-
qiptarët mezi ushqeheshin, dëno-
heshin e internoheshin, në emër të
parimeve të Marksit, parime që
Z.Blanken e kishin bërë të linte Ham-
burgun për Tiranën.

Gjermani thotë se ai nuk e kish-
te ditur që në Shqipëri interno-
heshin familje, as që dënoheshin
kaq shumë njerëz, as që vriteshin.
Ai njihte Shqipërinë e fabrikave e
uzinave, Shqipërinë që ai kishte
parë në çdo vizitë e në çdo qëndrim.
Zoti Blanken, mësues prej një jetë
prej viteve 1970, vjen rregullisht
në Shqipëri. E kemi takuar, pak
pasi ai aplikoi te Autoriteti për In-
formimin mbi Dosjen e Sigurimit,
më kërshërinë për të ditur, nëse e
kanë spiunuar.

Kjo është intervista e një ideal-
isti që mësoi se Marksi e Lenini,
kishin dështuar në Shqipëri- por e
mësoi këtë, pasi sistemi pra, për t'ia
lënë vendin kapitalizmit, a 'impe-
rializmit amerikan' siç rëndom thu-
hej atë kohë.

- K- K- K- K- Kur kur kur kur kur keni areni areni areni areni ardhur në Shqipëri?dhur në Shqipëri?dhur në Shqipëri?dhur në Shqipëri?dhur në Shqipëri?
Për herë të parë kam ardhur në

vitin 1975, kam ardhur si turist me
një grup gjerman.

"Ushtarët gjermanë që
kishin luftuar në
Shqipëri, qanin me
lot kur vinin si turistë"

Gjermani Jochen Blanken:
Pse jetova në Shqipëri në komunizëm,

s'e dija që kishte internime
Fatmira Nikolli

- V- V- V- V- Vendosët të vinit thjesht seendosët të vinit thjesht seendosët të vinit thjesht seendosët të vinit thjesht seendosët të vinit thjesht se
doni të shihnit një vend të izolu-doni të shihnit një vend të izolu-doni të shihnit një vend të izolu-doni të shihnit një vend të izolu-doni të shihnit një vend të izolu-
ararararar,,,,, a a a a apo?po?po?po?po?

Jo, kam qenë anëtar i partisë
Marksist-leniniste në Gjermani. Në
atë kohë ne kishim shumë simpati
për sistemin e socializmit në Sh-
qipëri, ishim në kundërshtim me
politikën e Gjermanisë Lindore, me
imperializmin amerikan dhe er-
dhëm në Shqipëri për të parë social-
izmin.

-----     Sa vjeç ishit në atë kohë?Sa vjeç ishit në atë kohë?Sa vjeç ishit në atë kohë?Sa vjeç ishit në atë kohë?Sa vjeç ishit në atë kohë?
Kam lindur më 1947 dhe atëko-

hë isha 28 vjeç.
-----     A jeni penduar për bindjetA jeni penduar për bindjetA jeni penduar për bindjetA jeni penduar për bindjetA jeni penduar për bindjet

politike që kishit atë kohë?politike që kishit atë kohë?politike që kishit atë kohë?politike që kishit atë kohë?politike që kishit atë kohë?
Çfarë domethënë i penduar?
-----     I keni ende ato bindje?I keni ende ato bindje?I keni ende ato bindje?I keni ende ato bindje?I keni ende ato bindje?
 Jo, pas 1991-it unë u ndjeva

shumë i zhgënjyer, nga sistemi. Sot
nuk jam më ashtu.

-----     Si një i ri gjer-Si një i ri gjer-Si një i ri gjer-Si një i ri gjer-Si një i ri gjer-
man që ishit marman që ishit marman që ishit marman që ishit marman që ishit mark-k-k-k-k-
sist-leninist dhe vin-sist-leninist dhe vin-sist-leninist dhe vin-sist-leninist dhe vin-sist-leninist dhe vin-
it të shihnit se si ish-it të shihnit se si ish-it të shihnit se si ish-it të shihnit se si ish-it të shihnit se si ish-
te implementuar njëte implementuar njëte implementuar njëte implementuar njëte implementuar një
sistem, si e patë Sh-sistem, si e patë Sh-sistem, si e patë Sh-sistem, si e patë Sh-sistem, si e patë Sh-
qipërinë e kohës?qipërinë e kohës?qipërinë e kohës?qipërinë e kohës?qipërinë e kohës?

Ne i kemi besuar
propagandës së sh-
tetit, ne pamë gjallëri,
kënaqësi te njerëzit,
një barazi të paparë,
një barazim pa dis-
kutim me një varfëri.

-----      Barazi nëBarazi nëBarazi nëBarazi nëBarazi në

varfëri?varfëri?varfëri?varfëri?varfëri?
Barazi në varfëri, barazi edhe sa

i përket rrogave, sa i përket, nivelit
të jetesës. Shqiptarët ishin shumë
të gjallë, na dukeshin shumë të
kënaqur. Të gjithë ishin duke mbroj-
tur sistemin dhe duke lavdëruar
partinë, kishim përshtypje të mira.
Një gjë tjetër, më vonë unë kam
qenë me grupe turistësh udhërrë-
fyes...

- K- K- K- K- Kush ishte ai që e bënte guitënush ishte ai që e bënte guitënush ishte ai që e bënte guitënush ishte ai që e bënte guitënush ishte ai që e bënte guitën
tuajtuajtuajtuajtuaj,,,,, sepse kur vinin të huaj, kish- sepse kur vinin të huaj, kish- sepse kur vinin të huaj, kish- sepse kur vinin të huaj, kish- sepse kur vinin të huaj, kish-
te zakonisht veç të tjerëve edhete zakonisht veç të tjerëve edhete zakonisht veç të tjerëve edhete zakonisht veç të tjerëve edhete zakonisht veç të tjerëve edhe
një njeri që punonte për sisteminnjë njeri që punonte për sisteminnjë njeri që punonte për sisteminnjë njeri që punonte për sisteminnjë njeri që punonte për sistemin
dhe i shoqëronte, që turistët tëdhe i shoqëronte, që turistët tëdhe i shoqëronte, që turistët tëdhe i shoqëronte, që turistët tëdhe i shoqëronte, që turistët të
taktaktaktaktakonin njerëzit e duhuronin njerëzit e duhuronin njerëzit e duhuronin njerëzit e duhuronin njerëzit e duhur, "njerëz-, "njerëz-, "njerëz-, "njerëz-, "njerëz-
it që do e lait që do e lait që do e lait që do e lait që do e lavvvvvdërdërdërdërdëronin sistemin"?onin sistemin"?onin sistemin"?onin sistemin"?onin sistemin"?

Çdo grup kishte një udhërrëfyes
shqiptar, kishte disa. Atëkohë, disa
herë në grupet gjermane, kishte

ushtarë gjermanë që kishin luftu-
ar gjatë kohës së Luftës së Dytë
Botërore.

-----     Kishin luftuar në Shqipëri?Kishin luftuar në Shqipëri?Kishin luftuar në Shqipëri?Kishin luftuar në Shqipëri?Kishin luftuar në Shqipëri?
Po, kishin luftuar në Shqipëri

dhe vinin tani për të parë, Sh-
qipërinë se si ishte pas luftës. Të
gjithë impresionoheshin jashtë
mase, disa qanin me lot se sa mirë
ishte zhvilluar Shqipëria, sa hapa
përpara kishte bërë, thoshin se nuk
e njihnin më. Ata vinin 30 vjet pas
luftës së Dytë Botërore dhe kishin
një ide që Shqipëria kishte bërë një
përparim të madh.

-----     E dinte shteti shqiptar që këtaE dinte shteti shqiptar që këtaE dinte shteti shqiptar që këtaE dinte shteti shqiptar që këtaE dinte shteti shqiptar që këta
që ishin pjesë e grupeve të tur-që ishin pjesë e grupeve të tur-që ishin pjesë e grupeve të tur-që ishin pjesë e grupeve të tur-që ishin pjesë e grupeve të tur-
istëve, kishin qenë ushtarë gjatëistëve, kishin qenë ushtarë gjatëistëve, kishin qenë ushtarë gjatëistëve, kishin qenë ushtarë gjatëistëve, kishin qenë ushtarë gjatë
luftës?luftës?luftës?luftës?luftës?

Jo, shteti shqiptar nuk e dinte.
-----     PPPPPo shteti gjero shteti gjero shteti gjero shteti gjero shteti gjerman, e dinte?man, e dinte?man, e dinte?man, e dinte?man, e dinte?
Shteti gjerman nuk kishte inter-

es.
-----     Ju atëherë aplikonit për viza.Ju atëherë aplikonit për viza.Ju atëherë aplikonit për viza.Ju atëherë aplikonit për viza.Ju atëherë aplikonit për viza.

Shumica e të ardhurve, turistë,Shumica e të ardhurve, turistë,Shumica e të ardhurve, turistë,Shumica e të ardhurve, turistë,Shumica e të ardhurve, turistë,
shiheshin si spiunë, të shteteve tëshiheshin si spiunë, të shteteve tëshiheshin si spiunë, të shteteve tëshiheshin si spiunë, të shteteve tëshiheshin si spiunë, të shteteve të
huaja. Ju si vinit në Shqipëri, nukhuaja. Ju si vinit në Shqipëri, nukhuaja. Ju si vinit në Shqipëri, nukhuaja. Ju si vinit në Shqipëri, nukhuaja. Ju si vinit në Shqipëri, nuk
ka qenë kaq lehtë, apo jo?ka qenë kaq lehtë, apo jo?ka qenë kaq lehtë, apo jo?ka qenë kaq lehtë, apo jo?ka qenë kaq lehtë, apo jo?

Shteti shqiptar jepte viza vetëm
për grupe. Ne kemi marrë një vizë
për 12, a 15 persona dhe ka qenë e
përbashkët. Vulosej çdo pasaportë.

-----     Në çfarë qytetesh shkuat nëNë çfarë qytetesh shkuat nëNë çfarë qytetesh shkuat nëNë çfarë qytetesh shkuat nëNë çfarë qytetesh shkuat në
vitin 1975 kur erdhët?vitin 1975 kur erdhët?vitin 1975 kur erdhët?vitin 1975 kur erdhët?vitin 1975 kur erdhët?

Ishte udhëtim i zakonshëm, qën-
drimi ishte në Durrës, në plazh në
ish-hotel Durrësi. Kemi ardhur në
Tiranë, kemi shkuar në Krujë, Sh-
kodër, Gjirokastër. Ne kishim leje
edhe për rrugën Korçë-Përmet dhe
deri afër kufirit, edhe pse grupet e
tjera nuk kishin leje për ta bërë këtë
rrugë. Na pritën relativisht mirë,
por pjesë e udhëtimit ishte gjithnjë
vizita nëpër uzina, në kooperativa
bujqësore, ose në ferma. Kam qenë
disa herë në uzinën e instrument-
eve në Korçë, ose në Kombinatin
Tekstil në Berat, fabrika e Plastikës
në Durrës.

-----     Pas herës së parë,Pas herës së parë,Pas herës së parë,Pas herës së parë,Pas herës së parë,
ju ikët dhe erdhëtju ikët dhe erdhëtju ikët dhe erdhëtju ikët dhe erdhëtju ikët dhe erdhët
prapë. Erdhët si tur-prapë. Erdhët si tur-prapë. Erdhët si tur-prapë. Erdhët si tur-prapë. Erdhët si tur-
istë?istë?istë?istë?istë?

Mua ndërkohë më
lindën fëmijë. Kam
ardhur më vonë në
vitin 1978 dhe 1979. Në
këto dy vite isha rreg-
ullisht këtu. Edhe
kishte një "Travel Or-
ganization Skander-
beg Reisen", që
kërkuan një përfaqë-
sues në Plazhin e Dur-
rësit që organizonte

udhëtimet dhe unë ndenja 2-3 vjet
në plazh dhe kam organizuar udhë-
timet.

-----     Pra, erdhët dhe jetonit në Sh-Pra, erdhët dhe jetonit në Sh-Pra, erdhët dhe jetonit në Sh-Pra, erdhët dhe jetonit në Sh-Pra, erdhët dhe jetonit në Sh-
qipëri?qipëri?qipëri?qipëri?qipëri?

Po.
-----     Pse erdhët? Ishit i kënaqur mePse erdhët? Ishit i kënaqur mePse erdhët? Ishit i kënaqur mePse erdhët? Ishit i kënaqur mePse erdhët? Ishit i kënaqur me

Shqipërinë?Shqipërinë?Shqipërinë?Shqipërinë?Shqipërinë?
Po, na pëlqeu. Natyra ishte e

bukur, plazhi ishte i mirë, kishim
kontakte e biseda me njerëz dhe na
pëlqeu.

-----     Nuk e ndjenit ju presionin eNuk e ndjenit ju presionin eNuk e ndjenit ju presionin eNuk e ndjenit ju presionin eNuk e ndjenit ju presionin e
sistemit?sistemit?sistemit?sistemit?sistemit?

Nuk kishim njohuri i fare.
-----     Ju në Ju në Ju në Ju në Ju në hhhhhotel shihnit televizor?otel shihnit televizor?otel shihnit televizor?otel shihnit televizor?otel shihnit televizor?

VVVVVetëm stacionin pubetëm stacionin pubetëm stacionin pubetëm stacionin pubetëm stacionin publik shqiptar?lik shqiptar?lik shqiptar?lik shqiptar?lik shqiptar?
Televizori nuk na interesonte

shumë, më duket në hotel ne
kishim vetëm programet shqiptare,
me sa di unë. Po nuk kishim inter-
es për televizionin e huaj, as për atë
italian.

-----     AtëherëAtëherëAtëherëAtëherëAtëherë,,,,, keni mësuar shqip? keni mësuar shqip? keni mësuar shqip? keni mësuar shqip? keni mësuar shqip?
Jo, atëherë jo. Unë pastaj kam

ardhur me gjithë familjen, më 1985,
pas vdekjes së Enverit kam ardhur
si pedagog. Kam dhënë mësim gju-
hën gjermane në fakultet, edhe
paralelisht, ish-gruaja ime dhe unë,
kemi folur gjermanishten në Radio
Tirana.

-----     Si e morët këtë vendim që tëSi e morët këtë vendim që tëSi e morët këtë vendim që tëSi e morët këtë vendim që tëSi e morët këtë vendim që të
vinit në Shqipëri, të jepnit mësim,vinit në Shqipëri, të jepnit mësim,vinit në Shqipëri, të jepnit mësim,vinit në Shqipëri, të jepnit mësim,vinit në Shqipëri, të jepnit mësim,
si u bë kjo lidhje e juaja me Sh-si u bë kjo lidhje e juaja me Sh-si u bë kjo lidhje e juaja me Sh-si u bë kjo lidhje e juaja me Sh-si u bë kjo lidhje e juaja me Sh-
qipërinë?qipërinë?qipërinë?qipërinë?qipërinë?

Është një lidhje mes Shoqatës
Miqësore Gjermano-Shqiptare që
organizonte bashkë me Komitetin
për Marrëdhënie me të huaj, ose
diçka e tillë quhej. Ata organizonin
këto kontakte.

-----     KKKKKeni dhënë mësim te Unieni dhënë mësim te Unieni dhënë mësim te Unieni dhënë mësim te Unieni dhënë mësim te Univvvvvererererer-----
siteti i Tiranëssiteti i Tiranëssiteti i Tiranëssiteti i Tiranëssiteti i Tiranës, te gjer, te gjer, te gjer, te gjer, te gjermanishtja?manishtja?manishtja?manishtja?manishtja?

Po.
-----     Sa studentë kishit atë kohë?Sa studentë kishit atë kohë?Sa studentë kishit atë kohë?Sa studentë kishit atë kohë?Sa studentë kishit atë kohë?
Kishte katër grupe, secili 12-13

studentë, që më parë kishin mbaru-
ar shkollën e Gjuhëve të Huaja
"Asim Vokshi".

-----      Po në Radio Tirana, çfarëPo në Radio Tirana, çfarëPo në Radio Tirana, çfarëPo në Radio Tirana, çfarëPo në Radio Tirana, çfarë
pune bënit konkretisht?pune bënit konkretisht?pune bënit konkretisht?pune bënit konkretisht?pune bënit konkretisht?

Në Radio Tirana atë kohë ka
transmetuar mbi 20 gjuhë të huaja.
Unë isha te gjuha gjermane. Tekstet
i bënin redaktorët shqiptarë, janë
përkthyer nga përkthyes shqiptarë
dhe ne i lexonim, pasi bënim korri-
gjime gjuhësore, që të tingëllonte
gjuha korrekt. Atë kohë edhe përk-
thyesit ishin mirë, por jo perfekt.

-----     Sa vite jetuat ju në Sh-Sa vite jetuat ju në Sh-Sa vite jetuat ju në Sh-Sa vite jetuat ju në Sh-Sa vite jetuat ju në Sh-
qipëri?qipëri?qipëri?qipëri?qipëri?

Në foto:
Jochen Blanken duke folur për “GSH”

Në foto:
Jochen Blanken me Gentiana Sulën,
kryetare e Autoritetit të Dosjeve
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3 vjet, 1985-1988. Pastaj er-
dha prapë.

-----     Pse ikët më 1988?Pse ikët më 1988?Pse ikët më 1988?Pse ikët më 1988?Pse ikët më 1988?
Unë isha mësues në Hamburg

dhe kisha 3 vjet pushim. Nëse rrija
më gjatë, do më humbte vendi i
punës. Nuk ishte gjë e rrallë ardhja
ime, nga vitet 1970 deri më 1990,
kanë qenë rreth 30-35 veta si unë.

-----     A ka pasur mes tyre, ishA ka pasur mes tyre, ishA ka pasur mes tyre, ishA ka pasur mes tyre, ishA ka pasur mes tyre, ish-----ususususush-h-h-h-h-
tarë?tarë?tarë?tarë?tarë?

Jo, kanë qenë të rinj. Kemi jet-
uar te vilat gjermane. Kishim një
jetë relativisht e mirë, shumë më
e mirë se shqiptarët. Ishim furni-
zuar me ushqime.

- K- K- K- K- Ku i meru i meru i meru i meru i merrrrrrnit ushqimet?nit ushqimet?nit ushqimet?nit ushqimet?nit ushqimet?
Ishim organizuar. Kishte një

dyqan, që ishte dyqani i diplo-
matëve. Aty furnizoheshim.

- Po pagat, krahasuar me sh-- Po pagat, krahasuar me sh-- Po pagat, krahasuar me sh-- Po pagat, krahasuar me sh-- Po pagat, krahasuar me sh-
qiptarët, si ishin?qiptarët, si ishin?qiptarët, si ishin?qiptarët, si ishin?qiptarët, si ishin?

Unë kam marrë një pagë të
mirë, e barabartë me pagën e një
profesori universiteti. Ishte gati 900
lekë të reja. Edhe 1 shpërblim për
fëmijët kemi marrë, më duket 200-
300 lekë për fëmijë. Pagat nuk ish-
in keq, por ne nuk kishim të ardhu-
ra nga Gjermania, nuk kishim mar-
ka gjermane dhe me këtë kishim
vetëm lekët shqiptare.

Ishte e pamundur të thyeje le-
kët në dollarë ose në marka. Ndaj
nuk kisha mundësi të udhëtoja.
Për 3 vite nuk kam shkuar në Gjer-
mani, sepse nuk kishim para. Po
kështu kaluam mirë. në atë kohë
mësuam shqipen.

- K- K- K- K- Kur ju u rikthur ju u rikthur ju u rikthur ju u rikthur ju u rikthyyyyyet në Shqipëri,et në Shqipëri,et në Shqipëri,et në Shqipëri,et në Shqipëri,
regjimi kishte rënë, ndërsa besi-regjimi kishte rënë, ndërsa besi-regjimi kishte rënë, ndërsa besi-regjimi kishte rënë, ndërsa besi-regjimi kishte rënë, ndërsa besi-
mi juaj te marmi juaj te marmi juaj te marmi juaj te marmi juaj te marksizëm leninizmi,ksizëm leninizmi,ksizëm leninizmi,ksizëm leninizmi,ksizëm leninizmi,
ishte thishte thishte thishte thishte thyyyyyererererer.....

Pas 1988-ës, isha çdo vit në Sh-
qipëri. 1988, 1989, 1990, 1991. Vija
si turist.

- Bënit plazhin?- Bënit plazhin?- Bënit plazhin?- Bënit plazhin?- Bënit plazhin?
Jo e kam përjetuar nga pak

edhe rënien e regjimit komunist
sepse në verë isha 3-4 javë në Sh-
qipëri. duket udhëtuar e bisedu-
ar me njerëz.

Rënia e shtatores së Enverit ka
qenë në prill 1991 më duket. Më
1990 ishin demonstratat e para dhe
ishte një rrëmujë e madhe e mbaj
mend shumë mirë. edhe më 1991,
kishte shumë diskutime edhe në
Gjermani.

Kishte shumë njerëz këtu që do-
nin të iknin në Gjermani.

Unë nuk isha shkëputur.
- Kam takuar shumë të huaj që- Kam takuar shumë të huaj që- Kam takuar shumë të huaj që- Kam takuar shumë të huaj që- Kam takuar shumë të huaj që

gjagjagjagjagjatë vizitatë vizitatë vizitatë vizitatë vizitavvvvve të tyre të tyre të tyre të tyre të tyre në Shqipërie në Shqipërie në Shqipërie në Shqipërie në Shqipëri
në komunizëm, më kanë thënë senë komunizëm, më kanë thënë senë komunizëm, më kanë thënë senë komunizëm, më kanë thënë senë komunizëm, më kanë thënë se
survsurvsurvsurvsurvejoheshin. Kejoheshin. Kejoheshin. Kejoheshin. Kejoheshin. Kur jetonit ju nëur jetonit ju nëur jetonit ju nëur jetonit ju nëur jetonit ju në
Shqipëri, e ndjenit që survejo-Shqipëri, e ndjenit që survejo-Shqipëri, e ndjenit që survejo-Shqipëri, e ndjenit që survejo-Shqipëri, e ndjenit që survejo-
heshit?heshit?heshit?heshit?heshit?

Nuk kishim këtë mendim. Por
kur ne donim të udhëtonim, na jep-
nin një makinë dhe një shofer,
mendonim se ishte për shkak të
miqësisë. Thuhet se shoferët na
survejonin, por nuk di. Kishim 2 a
3 herë në vit, një takim a bisedë
zyrtare me përfaqësues të partisë,
për problemet. Në këto biseda,
kisha ndonjëherë përshtypjen se
ata kishin informacione për ne, për
gjërat që kishim bërë dhe

habiteshim pak. Si e ka marrë vesh
këtë a për atë, por nuk penalizo-
heshim. Kam dëgjuar pas rënies së
komunizmit. Një student më tha që
pasi më erdhën në shtëpi stu-
dentët, ishin detyruar të bënin
raporte, në organet shtetërore.

- Ju keni parë muzetë dhe keni- Ju keni parë muzetë dhe keni- Ju keni parë muzetë dhe keni- Ju keni parë muzetë dhe keni- Ju keni parë muzetë dhe keni
parë si instaloheshit, objektet eparë si instaloheshit, objektet eparë si instaloheshit, objektet eparë si instaloheshit, objektet eparë si instaloheshit, objektet e
përgjimit. Keni parë një objekt tëpërgjimit. Keni parë një objekt tëpërgjimit. Keni parë një objekt tëpërgjimit. Keni parë një objekt tëpërgjimit. Keni parë një objekt të
ngjashëm në shtëpinë tuja?ngjashëm në shtëpinë tuja?ngjashëm në shtëpinë tuja?ngjashëm në shtëpinë tuja?ngjashëm në shtëpinë tuja?

Jo, s'kam parë. Më bënë çudi kur
pashë muzetë. Por e di që kur flis-
ja me mamanë në Gjermani, duhej
ta bëja me lajmërim, prishja 1 ditë
për të folur me të.

-  I  tregonit mamasë, çfarë- I  tregonit mamasë, çfarë- I  tregonit mamasë, çfarë- I  tregonit mamasë, çfarë- I  tregonit mamasë, çfarë
ndodhte këtu, apo këtu për ju ish-ndodhte këtu, apo këtu për ju ish-ndodhte këtu, apo këtu për ju ish-ndodhte këtu, apo këtu për ju ish-ndodhte këtu, apo këtu për ju ish-
te shumë bte shumë bte shumë bte shumë bte shumë bukurukurukurukurukur, dhe n, dhe n, dhe n, dhe n, dhe nuk kishituk kishituk kishituk kishituk kishit
çfarë të "spiunonit"?çfarë të "spiunonit"?çfarë të "spiunonit"?çfarë të "spiunonit"?çfarë të "spiunonit"?

Këtu kishim përshtypje shumë
të mira. Në atë kohë ne kemi bërë
një farë propagande për Sh-
qipërinë. Më vjen keq po ishte e
vërtetë. Unë isha anëtar i Shoqatës
Miqësore Shqiptaro-gjermane.
Kemi bërë artikuj për jetën në Sh-
qipëri e për zhvillimin e social-
izmit.

- K- K- K- K- Kur u thur u thur u thur u thur u thyyyyye besimi juaj? Çfe besimi juaj? Çfe besimi juaj? Çfe besimi juaj? Çfe besimi juaj? Çfarëarëarëarëarë
ndodhi që u thndodhi që u thndodhi që u thndodhi që u thndodhi që u thyyyyye? Je? Je? Je? Je? Ju e dini qëu e dini qëu e dini qëu e dini qëu e dini që
këtu njerëzit  arrestoheshin,këtu njerëzit  arrestoheshin,këtu njerëzit  arrestoheshin,këtu njerëzit  arrestoheshin,këtu njerëzit  arrestoheshin,
vriteshin?vriteshin?vriteshin?vriteshin?vriteshin?

Tani, po. Tani e di. Më vinte
shumë keq. Me rënien e komu-
nizmit unë e kisha shumë problem
për të besuar, por çfarë me çuditi
ose çfarë më habiti shumë, për këtë
urrejtjen që kishte populli në
rënien e shtatores së Enverit.

E keqtrajtuan shtatoren.
- Aty e kuptuat që shqiptarët- Aty e kuptuat që shqiptarët- Aty e kuptuat që shqiptarët- Aty e kuptuat që shqiptarët- Aty e kuptuat që shqiptarët

nuk e donin?nuk e donin?nuk e donin?nuk e donin?nuk e donin?
Jo, shiko. Unë ju që kam jetuar

në vilat gjermane në rrugën e El-
basanit. Në 1-vjetorin e vdekjes së
Enverit, 1 varg i madh njerëzish,
shkonin në varreza te varri i En-
verit, që nga mëngjesi në orën 6

deri në darkë në orën 7 e 8. Shko-
nin, qanin, ndiqnin ceremoninë.
Kam parë dhe kam bërë fotografi
se si njerëzit pas një viti shkonin
te varri i udhëheqësit. Kisha men-
dimin se shumica e njerëzve ose
90% janë të bindur me sistemin.
Edhe në diskutimet me studentët,
asnjeri nuk kundërshtonte. Edhe
unë u habita dhe u zhgënjeva me
rënien e shtatores, kur pashë një
pamje krejtësisht të kundërtën.

- Të gjithë ata që kishin sh-- Të gjithë ata që kishin sh-- Të gjithë ata që kishin sh-- Të gjithë ata që kishin sh-- Të gjithë ata që kishin sh-
kuar t'i linin lule te varri, tani pokuar t'i linin lule te varri, tani pokuar t'i linin lule te varri, tani pokuar t'i linin lule te varri, tani pokuar t'i linin lule te varri, tani po
rrëzonin shtatoren e tij?rrëzonin shtatoren e tij?rrëzonin shtatoren e tij?rrëzonin shtatoren e tij?rrëzonin shtatoren e tij?

Po. Dhe pastaj mora vesh për
dënimin e familjeve, dhe më vinte
shumë keq. Nuk e kam besuar që
ndodhte diçka e tillë, sidomos dën-
imi i familjeve me duket një gjë bar-
bare. Është për mua e paimagjin-
ueshme. Nuk kishim dijeni për
gjërat.

- Në këtë moment u th- Në këtë moment u th- Në këtë moment u th- Në këtë moment u th- Në këtë moment u thyyyyye besi-e besi-e besi-e besi-e besi-
mi juaj për regjimin?mi juaj për regjimin?mi juaj për regjimin?mi juaj për regjimin?mi juaj për regjimin?

Jo, jo. Kishim me miq e shokë
ne Gjermani për Shqipërinë dhe
kishim shumë kontradikta në sho-
qatën e miqësisë. Dy a tre vjet
kishim diskutime. Më vinte shumë
keq për shkatërrimin e vendit: u
prishën ferma, vreshta, kooperati-
va, uzina. Të gjitha brenda disa
muajve, dhe nuk kuptova pse vinte
kjo urrejtje.

- Po rënien e murit?- Po rënien e murit?- Po rënien e murit?- Po rënien e murit?- Po rënien e murit?
Nuk më pëlqeu, nuk isha për

komunizmin e lindjes, por në atë
kohë, na dukej si futje e imperial-
izmit. Deri diku jam skeptik ende
sot, sepse gjithë eprorët e perën-
dimit morën poste në lindje.

-----     JJJJJu jeni ngu jeni ngu jeni ngu jeni ngu jeni nga Gjera Gjera Gjera Gjera Gjermania mania mania mania mania LLLLLin-in-in-in-in-
dore?dore?dore?dore?dore?

Jo, nga Gjermania Perëndi-
more. Nuk më pëlqeu mënyra si u
unifikua Gjermania.

-----     E keni jetuar sistemin vetëmE keni jetuar sistemin vetëmE keni jetuar sistemin vetëmE keni jetuar sistemin vetëmE keni jetuar sistemin vetëm
këtu dhe as këtu tamam, sepsekëtu dhe as këtu tamam, sepsekëtu dhe as këtu tamam, sepsekëtu dhe as këtu tamam, sepsekëtu dhe as këtu tamam, sepse

Me hyrjen e muajit prill fil
loi në Tiranë programi

READING BALKANS 2018. Ai
do të zhvillohet gjatë këtij viti në
kryeqytetin shqiptar, që bashko-
het të njëjtit projekt që sapo ka
nisur edhe në disa kryeqytete të
tjerë të Europës Juglindore.
Njëkohësisht programi pasuron
traditën që POETEKA vijon prej
gjashtë vjetësh me rezidencën
për shkrimtarë dhe përkthyes
letrarë "Tirana in Between",
mbështetur nga rrjeti TRADUKI.

Poeti kroat Marko Pogaçar
është autori i parë që çel pro-
gramin Shkrimtarëve në Rezi-
dencë READING BALKANS
2018. Është hera e dytë që ky
autor viziton Tiranën. Hera e
parë i takon qëndrimit të tij një
javor, ku ai, me ftesë të Festivalit
Ndërkombëtar të letërsisë 'Poet-
eka' dhe me rastin e "DadaF-
estLiterature 2016", performoi
poezitë e tij në disa pika të rëndë-
sishme për kujtesën historike
dhe kulturore të kryeqytetit, si
te "BunkArt 1" në "PostBllok"
dhe te "Reja". Ndërkohë, rikthi-
mi i Marko Pogaçar në vitin 2018
lidhet me bursën e qëndrimit 1
mujor si pjesë e projektit READ-
ING BALKANS 2018, që organi-
zohet nga 'Poeteka' dhe bashkë-
financohet nga Programi Cre-
ative Europë i Bashkimit Euro-
pian.

Marko Pogaçar (Split, 1984)
studioi letërsi të krahasuar dhe
histori në Universitetin e Zagre-

ishit i veçuar?ishit i veçuar?ishit i veçuar?ishit i veçuar?ishit i veçuar?
Po është e vërtetë.
Interesant që në fakultet e pye-

ta Ali Dhrimon, me çfarë do të më-
soj, çfarë të marr? "Më tha merr
çfarë të duash, je i lirë, por mos
merr materialet e Gjermanisë Lin-
dore, jo. Nuk i lejojmë ato, merr
kaseta nga perëndimi, por jo nga
Gjermania Lindore. Sepse, helmin
e kapitalizmit, e njohim. Atë të re-
vizionizmit të shteteve socialiste
është më i rrezikshëm".

- J- J- J- J- Ju ku ku ku ku keni këreni këreni këreni këreni kërkuar dosjen tuajkuar dosjen tuajkuar dosjen tuajkuar dosjen tuajkuar dosjen tuaj
te Ate Ate Ate Ate Autoriteti i Dosjeutoriteti i Dosjeutoriteti i Dosjeutoriteti i Dosjeutoriteti i Dosjevvvvveeeee. Është ku-. Është ku-. Është ku-. Është ku-. Është ku-
riozitet?riozitet?riozitet?riozitet?riozitet?

Po, vetëm kuriozitet, nuk jam
trajtuar keq. Më intereson të di si
funksiononte sistemi.

- Që të zhgënjeheni siç duhet?- Që të zhgënjeheni siç duhet?- Që të zhgënjeheni siç duhet?- Që të zhgënjeheni siç duhet?- Që të zhgënjeheni siç duhet?
Është një histori e bukur që më

ka treguar një student pas rënies s
komunizmit se unë nuk kisha dije-
ni. Isha në një leksion me një hartë
të Gjermanisë. Në sallë nuk kish-
te gozhdë. Unë hoqa fotografinë e
Enverit dhe vara hartën aty.
Mbarova së shpjeguari dhe hoqa
hartën e vura fotografinë. Ajo ish-
te e vetmja gozhdë në klasë. Për
mua ishte gjë normale, nuk ishte
ofendim. Por, kjo ishte raportuar,
nga një studente, sekretare e rin-
isë, ka shkuar te dekani dhe i ka
treguar të gjitha: profesori gjerman,
hoqi Enverin për hartën. Ishte
thënë që unë isha marksist-lenin-
ist por nuk respektoj udhëheqësin
e madh te Shqipërisë. Atëherë nuk
më tregoi njeri, ma thanë më vonë.

-  Ishit  shumë idealist  atë-  Ishit  shumë idealist  atë-  Ishit  shumë idealist  atë-  Ishit  shumë idealist  atë-  Ishit  shumë idealist  atë
kohë?kohë?kohë?kohë?kohë?

Po, është e vërtetë. Sepse
sistemi i Gjermanisë Lindore, nuk
na pëlqeu. Na dukej se në Shqipëri
ishte ndryshe. Nuk besonim se do
binte sistemi këtu, mendonim se
ishte socializëm me të vërtetë.
Ishim të gënjyer.

bit. Ai është autor i njëmbëdhjetë
librave me poezi, ese dhe prozë, për
të cilët është vlerësuar me çmime
letrare në Kroaci dhe çmime të
tjerë ndërkombëtarë. Mes të
tjerësh janë të mirënjohur librat
me poezi "Pijavice nad Santa Cru-
zom" (2006, 2009), "Poslanice obic-
nim ljudima" (2007) "Predmeti"
(2009) si dhe libri me ese "Atlas gla-
sova" (2010).

Brenda një kohe shumë të sh-
kurtër Marko Pogaçar është bërë
një figurë kyçe në skenën poetike
të Europës Juglindore. Vëllimi i tij
me titull "Crna pokrajina" është
një përballje sensuale dhe njëko-
hësisht intelektuale me kushtet në
të cilat njeriu fiton lirinë. Historia,
tregon Pogaçar, është detyra e çdo
individi, një gjë intime, për të cilën
duhet të luftosh - është "hapësira
nën thonj". Nga motivet e natës,
zjarrit, erës, tymit dhe ziftit autori

thur një labirint të zymtë të kohës
së sotme. Libri "Crna pokrajina"
(Vend i Zi) i Marko Poga?ar-it ësh-
të botuar në gjermanisht me titull
"Schwarzes Land", në përkthimin
e Alida Bremer-it, pranë botimeve
"Edition Korrespondenzen", Vjenë.
Në vitin 2014 Marko Pogaçar për-
gatitit antologjinë e "Lirikës së re
kroate". Ai është redaktor i revistës
së njohur letrare "Quorum" si dhe
i revistës online për çështje kul-
turore dhe sociale "Proletter.me".
Marko Pogaçar është ndër të tjera
bashkëpunëtor Literarische Collo-
quium Berlin, Passa Porta, Inter-
nationales Haus der Autoren Graz,
Civitella Ranieri, Récollets-Paris,
Milo Dor, Brandenburger Tor,
Krokodil Beograd dhe Liter-
aturhaus NÖ.

Libra dhe tekste e tjerë nga
Marko Pogaçar janë përkthyer dhe
botuar në më shumë se tridhjetë

gjuhë. Poezitë dhe tekste të tjerë
të autorit kroat Marko Pogaçar
janë përkthyer në shqip nga Ben
Andoni, Anton Berishaj, Suade-
la Balliu dhe janë në suplemen-
tin letrar "Milosao" të "Gazeta sh-
qiptare" dhe në revistën letrare
"Poeteka", partner me EU-
ROZINE. Projekti READING
BALKANS 2018 mirëpret dhe
bashkon në një platformë të vet-
me poetë, eseistë dhe drama-
turgë nga Europa Juglindore (Sh-
qipëria, Bosnjë-Hercegovina,
Bullgaria, Kroacia, Kosova,
Maqedonia, Mali i Zi, Rumania,
Serbia dhe Sllovenia). Projekti
READING BALKANS 2018

Programi READING BAL-
KANS 2018 i kushton vëmendje
të veçantë atyre shkrimtarëve që
si temë qendrore të krijimtarisë
kanë rolin e kulturës në sho-
qëritë pas konfliktit, rëndësinë e
dialogut për të luftuar nacional-
izmin dhe intolerancën si dhe
tema të tjera bashkëkohore që
prekin çështje të pajtimit mes
vendeve fqinjë.

Rezidencat Letrare në kuadër
të Programit READING BAL-
KANS 2018 vijnë si bashkëpunim
i Shtëpisë Botuese Goga (Sllove-
ni), Goten Publishing (Maqedo-
ni), Udru•enje Krokodil (Serbi),
Udruga Kurs (Croaci), 'Poeteka'
(Shqipëri), Qendra Multimedia
(Kosovë), PEN Qendra (Bosnjë-
Hercegovinë) dhe partnerë të
tjerë.

"READING BALKANS" MBËRRIN NË TIRANË

Në foto:
Rrëzimi i shtatores së Enver Hoxhës
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Përballja Rusi-Perëndim, pse
nuk është një luftë e ftohtëNga RIGELS LENJA*

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... e Rusisë për diplomatët Perën-
dimorë. Përplasja çoi  në nivelin
më të ulët të marrëdhënieve Rusi-
Perëndim, që pas aneksimit të Ga-
dishullit të Krimesë.

Për shumë analistë dhe komen-
tatorë, u pa si një ringjallje e
luftës së ftohtë. Në sipërfaqe
duket si një e tillë, por në thellësi
jo.

Çfarë është 'lufta e ftohtë'?
Lufta e ftohtë, nisi në vitin 1945

(shumica  e studiuesve bien dako-
rd për këtë vit) dhe u mbyll në
vitin 1989, me rënien e Murit të

Berlinit. U quajt luftë e ftohtë,
pasi dy blloqet rivalizonin me
njëra-tjetrën, në çdo sferë, pa u
përballur në mënyrë direkte, por
duke përdorur vende të treta si
fushë beteje, si në rastin e Afgan-
istanit, Vietnamit, Angolës dhe
Koresë. Të dy kampet garonin me
dy lloje të ndryshme ideologjish,
komunizmi për BRSS dhe kapital-
izmi për kampin Perëndimor,
udhëhequr nga ShBA-të. Sot, ky
fakt është një nga më kryesorët se
pse nuk ka një Luftë të Ftohtë.

Nëse Perëndimi ka sot si
ideologji kapitalizmin dhe
demokracinë liberale, dhe e ek-
sporton kudo, Rusia nuk ka një
ideologji për ta eksportuar. Pasi ka
ndërtuar një regjim personal au-
toritar, nën lidershipin e Vladimir
Putin.

Ku përplaset Perëndimi me

Rusinë?
Nëse e sheh në planin his-

torikë, Rusia është më shumë se
kurrë e izoluar në anën diploma-
tike dhe strategjike. Rivaliteti mes
SHBA-së dhe Rusisë është në Gje-
orgji, Ukrainë dhe Siri. Të tria
vendet, dikur zona të padisku-
tueshme të influencës ruse.
Duket qartë se Perëndimi është
më shumë se kurrë, triumfues.

Nëse lufta e ftohtë në vitet
1945-1990, qe përballje dypolare
ShBA vs BS. Sigurisht SHBA-të
aktualisht mbajnë petkun e
udhëheqjes globale, por nuk
mund të anashkalohen edhe fu-

qitë në rritje të Kinës, Japonisë,
Indisë, Brazilit dhe Gjermanisë.
NATO VS RUSI

Perëndimi është i grupuar në
një aleancë mbrojtëse, themeluar
69 vite më parë, NATO. Rusia nuk
e ka një aleancë të ngjashme, pas
kapitullimit të BS, u shkërmoq
edhe Traktati i Varshavës. Nëse
hedhim një shikim se sa shpen-
zojnë vendet e NATO-s, për mod-
ernizmin e ushtrisë dhe armati-
meve, diferenca është 1/15, me
atë se çfarë shpenzon Rusia.

Buxheti ushtarak i ShBA-ve
për vitin 2018 është ekuivalent me
çfarë kanë planifikuar të gjitha
vendet e G8, të grupuara së bash-
ku. I shprehur në shifra, ShBA-të
planifikojnë të shpenzojnë rreth
640 bilion $, ndërsa, Rusia ka një
buxhet prej 51 bilion $. Në bazë
të këtyre shifrave, Rusia renditet

e treta, pasi është Kina me një
buxhet prej 165 bilion $.

Një hendek oqeanik është dhe
posedime  i bazave ushtarake, jas-
htë kufijve kombëtarë. Rusia, ka
rreth 11-18 baza ushtarake në
vende të ndryshme të botës (përf-
shirë dhe bazën pothuajse të brak-
tisur të Kubës), ShBA-të kanë
rreth 602 baza ushtarake. Prezen-
ca e ushtrisë amerikane është në
rreth 165 shtete, pra në gati 2/3 e
globit.

Gara për aleatë?
Nëse për ShBA-të, mund ta

marrim të mirëqenë se vendet e
NATO-së janë aleatë natyralë,

megjithëatë nuk kanë munguar
përplasjet për çështje të ndry-
shme. SHBA-të kanë aktualisht
aleatë edhe fuqi me potencial të
lartë si: India, Japonia, Arabia
Saudite, Brazili apo Izraeli. Duket
pak çështje e komplikuar pozicion-
imi i Kinës. Kina është vend kufit-
ar me Rusinë dhe ka marrëdhënie
shumë të mira, por më shumë se
40% e shkëmbimeve tregtare të
Kinës kryhen me SHBA-të. Aktu-
alisht, Kina është një investitor
kyç për tregun amerikan, me
rreth 3.3 trilionë $ investime për
5 vitet e fundit.

Aleatët e Rusisë, janë pothua-
jse vende pa influencë botërore si
shtetet e Azisë Qendrore, vende të
falimentuara si Siria apo Venezu-
ela, apo Irani, i vendosur nën pre-
sion me sanksionet ekonomike nga
OKB-së. Nuk mund të themi me

siguri, për Turqinë, e cila
megjithëse është anëtare e NATO-
s, aktualisht është në nivelin më
të ulët në bashkëpunimin e saj me
ShBA-në dhe vendet e BE.

Për çfarë luftohet?
Duket se Rusia është në një për-

pjekje për të ruajtur sado pak zona
të dikurshme të influencës së saj.
Megjithëse, Rusia mund të quhet
superfuqi vetëm në nivelin e ek-
sportit të naftës apo të gazit naty-
ror. Ulja e liderit të Koresë së Ver-
iut në bisedime, tregoi se SHBA-
së janë superfuqia drejtuese glo-
bale. Kërcënimi i Presidentit
Trump, për një dislokim të ush-

trisë amerikane dhe goditjen mbi
Korenë e Veriut, detyroi Kinën
dhe Rusinë, të trembura nga një
afrim në kufi i ShBA-së, të ndër-
prisnin ndihmat për Penianin.

Mund të themi, se tentativa
për eliminimin e spiunit të dyfish-
të rus, i shërbeu më shumë se kur-
rë Perëndimit. Për faktin se me
gjithë problemet e brendshme të
Perëndimit si p.sh. BREXIT, për-
ballë një kërcënimi të jashtëm,
vendet Perëndimore, gjetën gju-
hën e përbashkët për një kundër-
përgjigje në unison. Rusia është
një vend me një të shkuar të
lavdishme, dhe pa diskutim  një
fuqi e madhe ushtarake që nuk
mund të neglizhohet, por aktual-
isht nuk mund të themi se është
një lojtar global, më shumë është
një superfuqi rajonale.

*Studiues
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Ngjarje të rëndësime të lidhura me punën,
që janë bërë më urgjente me lëvizjet e Ju-
piterit jo shumë miqësor, duhet të jenë në
përputhje me kërkesat e jetës në çift. Nuk
do të jetë e lehtë të gjeni në një ekuilibër
midis jetës private dhe profesionale, por
ju do t'ia dilni.

Jeni të shpërqendruar disi, por fatmirësisht
do të arrini t'i fshihni mirë dobësitë tuaja.
Nuk do të keni probleme. Nëse nuk e dini
diçka, mos bëni sikur e dini. Më mirë të
thuash menjëherë të vërtetën, për të
shmangur gjera të pakëndshme.

Nëse ke zvarritur për në fund detyrat më të
mërzitshme, tani duhet të bëni
përmirësime. Kjo është e vetmja rrugë për
t'i rimarrë gjërat në dorë. Lërini mënjanë
projektet fantastike, që nuk kanë lidhje me
realitetin: kthehuni me këmbë në tokë.

Një shëtitje jashtë shtëpisë është ajo që ju
duhet për t'u shkëputur nga rutina e përdit-
shme e ndoshta edhe për të vizituar vende të
reja dhe interesante. Keni nevojë të ushqeni
fantazinë tuaj, dhe leximi i një libri të mirë
mund të jetë ajo për të cilën keni nevojë.

Për të hequr ndonjë mendim jo shumë
pozitiv, mendoni për çdo gjë të bukur në
jetën tuaj. Menjëherë do ta kuptoni se jeni
shumë me fat! Të ndryshosh nuk është e
gabuar, por para se të veproni duhet të keni
në mendje në projekt shumë të qartë.

Favorizimi i planetëve nuk mund të mos
ndodhte në një moment më të mirë, për ju.
Do të tejkaloni çdo lloj pengesë. Nëse një
çështje po ndërlikon ekzistencën prej disa
kohës, tani më në fund gjithçka zhblloko-
het. Përfitoni nga mundësia për të mend-
uar për të ardhmen.

Paqëndrueshmërisë suaj i bashkohet edhe
nervozizmi, duke krijuar një miks jo të kënd-
shëm. Më mirë të gjeni zgjidhje dhe të mos
kërkoni më shumë probleme. Nëse sot nuk
do të punoni, do keni kohë për të bërë paz-
ar e për të blerë gjëra që ju pëlqejnë.

Puna e mërzitshme mund të presë, sot për
ju vetëm argëtim dhe hobi të shëndetshme
dhe të këndshme. Kështu mund të kaloni
kohën duke pikturuar, apo edhe pas sobës,
duke përgatitur ushqime të shijshme!

Keni përjashtuar një person pa u menduar
shumë, por tani duhet të ndreqni situatën,
duke qenë se e keni kuptuar si është puna.
Ju takon të bëni një hap mbrapa... T'u rik-
theheni gjërave është një lëvizje e zgjuar,
kur e keni kuptuar se keni gabuar. Më mirë
vonë se kurrë!

Projektet më të rëndësime fillojnë mbarë.
Me Jupiterin në shenjën e juaj do të keni
mundësinë që të shtoni talentet që keni.
Nuk keni probleme t'u tregoni të tjerëve se
keni të drejtë, ja pse do t'ju ndjekin pa u
sforcuar.

Të humbësh një mundësi të mirë nuk ësh-
të e këndshme, por tani mos e dramatizo-
ni. Kërkoni të tjera, ndoshta edhe më të
mira, kështu do të keni diçka për t'u ngush-
ëlluar. Mos u dekurajoni përballë dyshi-
meve të ndokujt. Nevojitet kohë për t'ia dalë
që ta bindni.

Bashkëveprimi i planetëve mund të krijojë
mundësinë e duhur për të menduar rreth
asaj gjëje që doni me të vërtetë, duke brak-
tisur drejtimet që nuk sjellin gjë. Një për-
pjekje fizike e tepërt mund të t'ju krijojë
shqetësime. Prandaj merruni me sport, por
me masë.

BRICJAPI
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... "demokrat." Të kuptoj, se çfarë i
shqetëson njerëzit dhe t'i temati-
zojë ato. Nacionalkonservatori?
Edhe ai një "demokrat". Kombi janë
zgjedhësit. Vënia e interesave të
tyre para gjithçkaje tjetër është
detyrimi i çdo qeverie, sipas tij.
HUNGARIA E PARA

Me parimin "Hungaria e para",
Orban ka ndikuar më shumë se çdo
politikan tjetër vendin që nga rënia
e Perdes së Hekurt. Ai qeveris nga
viti 2010, para kësaj edhe në vitet
1998-2002. Të dielën pritet rizgjedh-
ja e tij. Partia Fidesz kryeson. Për
të kuptuar këtë duhet të kthehesh
në vitin 2006. Atë vit u bënë pub-
like disa regjistrime të kreut social-
ist të qeverisë, Ferenc Gyurcsány.
Pa pushim e ka gënjyer popullin,
dëgjohej në këtë regjistrim. Diçka
u thye atëherë. Besimi tek
demokracia dhe bindja, se falë
ndryshimit të sistemit, gjithçka do
të bëhet më mirë. Protestat masive
kundër Gyurcsány u shtypën bru-
talisht. Para derës së shtëpisë në
Budapest shihja i shokuar, se si
nipërit e komunistëve, socialistët-
me shkopinj gome qëllonin nipërit
e revolucionarëve të vitit 1956,
opozitën e drejtuar nga Orban.
I RRITUR ME KRIZËN

Pastaj erdhi kriza e vitit 2008-
2009. Vendi gati u ndodh para kolap-
sit. Hungaria ishte vendi i parë që
kishte nevojë për kredi të FMN-së.
Me një ndjenjë të pafuqisë sytë u
drejtuan nga Orban që premtoi një
fillim të ri: Hungaria duhet të fil-
lojë të mendojë sërish me kokën e
vet. Thirrja e tij në betejë ishte
"liri". Si në vitin 1989, ende para
kthesës, si student kur kërkonte
largimin e rusëve. Kjo e ngriti atë
në skenën politike. Dëshira për
ndryshim ishte prezente kudo, dhe
Orban e mishëronte atë. Ndërsa në
kohën e krizës ai mishëronte ndjes-
inë se kjo kthesë kishte dështuar,
dhe duheshin rrugë të reja. Në vitin
2010 ai arriti një fitore spektakolare.
MEDIAT TË GODITURA
NË KËRCI

Në mandatin e viteve 1998-2002
Orban pati një bilanc pozitiv në
qeverisje. Ai investoi në mënyrë
masive në arsim. Lënda e parë e
Hungarisë është zgjuarsia e të rin-
jve të saj, më tha ai. Ai uli borxhet
shtetërore dhe ndihmoi familjet.
Megjithatë i humbi zgjedhjet në
vitin 2002 kundrejt gënjeshtarit
Gyurcsány. Një shok që e ndryshoi
atë. Ai ishte i bindur, se rënia e tij
kishte të bënte me mediat që tento-
nin majtas. Kështu pas kthimit në
pushtet, ai, së pari, i dha një goditje
në kërci mediave me ligjin e ri për
mediat. Kjo i zemëroi të gjithë
gazetarët. Ky zemërim ngjyros që
atëherë prezantimin e Orbanit në
media.

 Ndërkohë që ai ka arritur shumë
gjëra. Në kohën e krizës në vend që
të shtrydhte qytetarët, ai detyroi kon-

Opinioni i   Ditës Europa ime: Dritëhijet
e kryeministrit hungarez

Viktor Orban
Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban shpreson të

dielën të fitojë mandatin e katërt. Imazhi i tij në media
shpesh del i njëanshëm, ndërkohë, që ai i ka arritur disa

gjëra, mendon korrespondenti Boris Kalnoky.

Boris Kalnoky

cernet multinacionale me tatime
speciale dhe uli taksat për qytetarët
dhe shtresën e mesme. Rriti efi-
ciencën e mbledhjes së tatimeve.
Borxhet shtetërore u ulën nga 82%
në 72% të prodhimit të brendshëm
bruto. Ai urdhëroi konvertimin e
detyruar të të ashtuquajturave kre-
di devizash nën vlerën e tregut.
Bankat (e huaja) u goditën, por qin-
dra mijëra familje shpëtuan nga
ngecja në borxhe. Ekonomia rritet,
rrogat po rriten, në vend ka gati
punësim të plotë. Ndërkohë që gar-
dhi me tela me gjemba e mban Hun-
garinë larg krizës së refugjatëve.

POLITIKA E SHTETIT
 TË FORTË

Dritëhije: Victor Orban po e sh-
katërron frymën qytetare,
mishërues i së cilës ka qenë ai vetë.
"Qytetari" si anëtar aktiv i sho-
qërisë, që mban përgjegjësi dhe
sjell rezultate. Orban ishte ai që e
futi këtë mendësi. Por politika e tij
e shtetit të fortë që komandon
gjithçka është e kundërta e
vetëpërgjegjësisë qytetare. Porositë
nga ku merren fonde publike nuk
shpërndahen sipas parimit të mer-
itës qytetare, por tek aleatët.

Ai i dha fund edhe mendësisë

korrekte politike dhe me këtë edhe
hoqi mjegullën e frazave boshe. Sot
ai futet në mjegullën e vet: Fushata
e tij kundër Sorosit, që jep imazhin
e një konspiracioni botëror për sh-
katërrimin e Europës, largon vësht-
rimin nga kompleksiteti i të vërteta-
ve. Ai e ka përqendruar pushtetin,
dhe qendra është ai vetë. Kjo të le
të dyshosh për kaosin, kur Orban të
largohet. Nëse mund t'i besosh
zërave nga afër rreth tij, Orban
dëshiron të përgatisë pasardhësin
dhe rigjenerimin e partisë, nëse fi-
ton zgjedhjet. Kjo do të ishte e rëndë-
sishme, sepse Victor Orban e ka

humbur në masë të madhe rininë.
Lëndën e parë të rëndësishme të
vendit. Kjo i bën këto zgjedhje më
interesante se sa mendohej. "Ne
mund të humbasim,-thotë një
këshilltar i tij, por do të ishte e hab-
itshme."

Boris Kálnoky, lindur në vitin,
raporton si korrespondent hun-
garez për gazetën "Welt" dhe media
të tjera gjermane. Ai është autor i
librit "Vend pasardhësish" (Droem-
er 2011), ku kërkon gjurmët e
paraardhësve tij, edhe të ministrit
të Jashtëm të perandorisë austro-
hungareze, Gustav Kálnoky.
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Mallin dhe dashurinë që ka
për fëmijërinë ai e sjell
përmes artit që bën. Pik-

tura që flasin, lojcake që të lenë
hapësirën për t'i interpretuar, siç
ti do, Eljan Tanini i sjell në ek-
spozitën "Detyrë shtëpie". Autori
ka si qëllim të kthehet në fëmijëri,
duke provokuar me pastërtinë e
dëshirave njerëzore. Përveçse si
artist atë e njohim dhe si aktivist
të shoqërisë civile. Në një interv-
istë për "Gazeta Shqiptare" Eljani
shprehet se është atraktivist dhe
se do protestojë gjithmonë vetëm
për mjedisin dhe artin.
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Kështu është thirrja e ek-
spozitës për t'iu thënë fëmijëve që
të vijnë me prindërit këtë herë,
sepse është një ekspozitë që i kush-
tohet totalisht fëmijërisë dhe fëm-
ijëve. Ka ndodhur që kanë ardhur
dhe janë totalisht më të lumtur,
dikush erdhi e pa ekspozitën me
biçikletë për shembull. Është një
thirrje shumë e thjeshtë për t'u
kthyer gjithmonë te fëmijëria,
sepse atje janë simbolikat e para
të jetës. Personalisht çdo gjë që e
bëj sot, e kam të ndjere nga ajo
kohë, nga ato ndjesitë e para që
provon.

Çfarë ka të veçantë nga ek-Çfarë ka të veçantë nga ek-Çfarë ka të veçantë nga ek-Çfarë ka të veçantë nga ek-Çfarë ka të veçantë nga ek-
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Përveçse këtu janë 200 punime,
janë punë me këndvështrime të
tjera dhe kanë fabul, ngjyra të
tjera, janë më lojcake se "detyrat e
klasës", më të shumta në numër
dhe kanë një tallje tjetër me kush-
tet që ne jetojmë. Këtë herë ka më
shumë krijesa që vrasin mjedisin,
krijesa që hanë dallëndyshet që
s'vijnë më, ka më shumë shpendë,
zogj dhe fabula groteske.

Prej sa kohësh je përgatiturPrej sa kohësh je përgatiturPrej sa kohësh je përgatiturPrej sa kohësh je përgatiturPrej sa kohësh je përgatitur
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E kam menduar prej kohësh,
kam skicuar goxha gjatë, kam nd-
jekur fëmijët nga afër se si viza-
tojnë nëpër kopshte, por është e
pamundur të kopjosh stilin e tyre
teksa vizatojnë, sepse kanë një lir-
shmëri tjetër. Është bërë prej nën-
torit të vitit 2017 deri në 30 mars
2018, edhe kam qëndruar mbyllur
për një kohë të gjatë, nuk kam dale
nga studio apo shtëpia. Është diç-
ka që e nis dhe duhet ta mbarosh,
pasi ke dhe një kohë të caktuar që
duhet të hapësh ekspozitën. Dhe i
ve një qëllim vetes se në cilën datë
duhet të mbarosh pikturat.

Ekspozitat e tua janë të lidhu-Ekspozitat e tua janë të lidhu-Ekspozitat e tua janë të lidhu-Ekspozitat e tua janë të lidhu-Ekspozitat e tua janë të lidhu-
ra kryesisht me fëmijërinë, si era kryesisht me fëmijërinë, si era kryesisht me fëmijërinë, si era kryesisht me fëmijërinë, si era kryesisht me fëmijërinë, si e
kujton ti atë?kujton ti atë?kujton ti atë?kujton ti atë?kujton ti atë?

E kujtoj shumë të qetë, me të
njëjtat ngjyra. Gjithmonë punoja
pafund nëpër letra, lapustila, fle-
tore, libra te ndryshëm, shkallet
e pallatit, nëpër letrat që mbësh-
tillnim librat madje kështu kam
mësuar dhe të shkruaj. Kur më
thërrisnin shokët në lagje për të
luajtur, unë nuk dilja kurrë pasi
preferoja më shumë të pikturoja.

Si ka nisur dashuria për ar-Si ka nisur dashuria për ar-Si ka nisur dashuria për ar-Si ka nisur dashuria për ar-Si ka nisur dashuria për ar-
tin që bën?tin që bën?tin që bën?tin që bën?tin që bën?

Siç e përmenda më lart ka lin-
dur që në fëmijëri, pa e kuptuar,
por më vonë unë fillova studimet
në Liceun Artistik ku fitova
konkursin. Familjarët gjithmonë
më jepnin trysni qe nuk do e fito-

 INTERVISTË

ja, por ia dola, pasi besoja shumë
tek vetja. Konkursi ishte 6 orë,
unë e kam mbaruar pikturën  për
4 orë. Ishte një shkollë që e doja.
Jam lumturuar kur fitova
konkursin dhe mund të them se
kam atë ditë kam bërtitur më
shumë se tek protestat që kam
qenë pjesëmarrës (qesh). Ndryshe
nga shoqëria ime unë e urreja
gjimnazin, doja diçka ndryshe për
kënaqësinë time. Kur isha i vogël,
gjithmonë kur kaloja pranë liceut
u thosha prindërve që kjo do jetë
shkolla ime edhe pse nuk isha fu-
tur akoma në pikturë.

A ke  një  mesazh për  tëA ke një  mesazh për  tëA ke një  mesazh për  tëA ke një  mesazh për  tëA ke një  mesazh për  të
përcjelle me pikturat e tua?përcjelle me pikturat e tua?përcjelle me pikturat e tua?përcjelle me pikturat e tua?përcjelle me pikturat e tua?

Të gjitha pikturat kanë me-
sazhe të thjeshta dhe të vështira.
Po të vini re tek kjo ekspozitë asn-
jë nga pikturat nuk ka poshtë tit-
ullin e veprës ose një shpjegim për
punën. Këtë herë nuk dua të them
çfarë ka dashur të thotë autori.
Njësoj si tek ekspozita "Detyrë
klase" i kam lënë njerëzit të bëjnë
vetë ç'të duan me ekspozitën, ta
shohin, kush ka pyetje mund të
m'i bëjë, por nuk dua t'i josh ata
me titujt e punëve të mia në këto
ekspozita. Unë dua të provokoj
shumë pasi edhe vendosja e tyre
nuk është në një sens normal, por
me hipje ngritje ndryshe, apo me
hapësirë nga njëra- tjetra. Janë
vendosur në këtë mënyrë për të
krijuar zhurmën e brendshme
dhe kënaqësinë personale qe ka në

këtë rast autori.
Eljan, ti ke spikatur siEljan, ti ke spikatur siEljan, ti ke spikatur siEljan, ti ke spikatur siEljan, ti ke spikatur si

protagonist i shoqërisëprotagonist i shoqërisëprotagonist i shoqërisëprotagonist i shoqërisëprotagonist i shoqërisë
cicicicicivile dhe pjesëmarvile dhe pjesëmarvile dhe pjesëmarvile dhe pjesëmarvile dhe pjesëmarrës nërës nërës nërës nërës në
protesta të ndryshme, porprotesta të ndryshme, porprotesta të ndryshme, porprotesta të ndryshme, porprotesta të ndryshme, por
tani duket sikur ke hequrtani duket sikur ke hequrtani duket sikur ke hequrtani duket sikur ke hequrtani duket sikur ke hequr
dorë, sa e vërtetë ështëdorë, sa e vërtetë ështëdorë, sa e vërtetë ështëdorë, sa e vërtetë ështëdorë, sa e vërtetë është
kjo?kjo?kjo?kjo?kjo?

Nuk kam hequr dorë,
nuk e di se kur do heq dorë
thjesht jam shkëputur.
Është e pamundur t'i bësh
të gjitha dhe unë si Eljan
dua të plotësoj dhe
kënaqësitë e mia person-
ale. Nëse merresh me ak-
tivizmin, është e pamun-
dur të gjesh kohë për të
punuar. Nuk jam

tërhequr, por edhe të dal të bërtas
për shqiptarët apo institucione që
nuk ta dëgjojnë të mirën e asaj që
kërkojnë unë nuk do sakrifikohem
për shoqërinë ashtu siç u sakrifik-
ova  me përpara. Unë dhe shokët
e mi e bëmë zhurmën tonë, e
çuam deri në fund atë që donim,
por njeriu ka dhe limite të veta
personale. Mbi të gjitha është një
sakrificë nervore dhe shëndetë-
sore të merresh me gjëra që sh-
qiptarët nuk reagojnë, dhe insti-
tucione të veçanta nuk bëjnë atë
që duhet bërë.

U shpalle një ndër fituesit ngaU shpalle një ndër fituesit ngaU shpalle një ndër fituesit ngaU shpalle një ndër fituesit ngaU shpalle një ndër fituesit nga
Bashkia e Tiranës për skulptur-Bashkia e Tiranës për skulptur-Bashkia e Tiranës për skulptur-Bashkia e Tiranës për skulptur-Bashkia e Tiranës për skulptur-

aaaaat dekt dekt dekt dekt dekoraoraoraoraoratititititivvvvve për parqet e qy-e për parqet e qy-e për parqet e qy-e për parqet e qy-e për parqet e qy-
tetit, a ishte ky një pajtim metetit, a ishte ky një pajtim metetit, a ishte ky një pajtim metetit, a ishte ky një pajtim metetit, a ishte ky një pajtim me
kryetarin e bashkisë dhe arsye-kryetarin e bashkisë dhe arsye-kryetarin e bashkisë dhe arsye-kryetarin e bashkisë dhe arsye-kryetarin e bashkisë dhe arsye-
ja e tërheqjes nga protestat?ja e tërheqjes nga protestat?ja e tërheqjes nga protestat?ja e tërheqjes nga protestat?ja e tërheqjes nga protestat?

Unë i dhashë dorën kryetarit të
Bashkisë, njeriu i parë i qytetit
dhe këtë gjë e bëra për respekt
ndaj institucionit. Në fund të fun-
dit ishte një konkurs, por edhe
nëse s'do ishte i tillë unë çoj në
vend gjërat që dua të bëj. Ashtu
siç e ka thënë dhe kryetari Bash-
kisë kjo nuk na pengon ne të dyve
të punojmë apo të bëjmë gjëra të
mira për Tiranën. Unë kam
zgjedhur një rrugë tjetër, që të bej
një herë në ca kohë sipas planeve
të mia personale disa gjera të
bukura për qytetin, flasim për ve-
pra publike jo ekspozita që është
personale apo botime të miat.
Edhe kur bëra skoden, një insta-
lacion që është vendosur te am-
basada gjermane, te muri i pasmë
i ambasadës ( skoda e famshme e
2 korrikut 1990) filluan njerëzit
duke thënë që ja Eljani bash-
këpunoi me kryetarin e bashkisë.
Dhe gjithçka që dua të them ësh-
të pse s'e bëri dikush tjetër para
meje? Unë jam një brez gjatë
viteve të fundit të diktaturës dhe
e kishte në dorë ta bënte kushdo
me përpara, e bëra unë, mos u
anko të paktën. Domethënë ne
duke kritikuar vandalizojmë atë

diçka të bukur që bëhet.
Çfarë mendimi ke për pro-Çfarë mendimi ke për pro-Çfarë mendimi ke për pro-Çfarë mendimi ke për pro-Çfarë mendimi ke për pro-

testën në lidhje me taksen etestën në lidhje me taksen etestën në lidhje me taksen etestën në lidhje me taksen etestën në lidhje me taksen e
Rrugës se Kombit nga qeveriaRrugës se Kombit nga qeveriaRrugës se Kombit nga qeveriaRrugës se Kombit nga qeveriaRrugës se Kombit nga qeveria
shqiptare? A duhet protestuar?shqiptare? A duhet protestuar?shqiptare? A duhet protestuar?shqiptare? A duhet protestuar?shqiptare? A duhet protestuar?

Sigurisht që duhet protestuar,
nuk duhet protestuar kur të vijnë
në shtëpi problemet, duhet çdo
ditë në disa forma të ndryshme.
Taksa është shume shqetësuese
dhe uroj që edhe njerëzit nga
qytete të tjera të çohen ashtu siç
bënë kuksianët. Nuk ka kohë për
të thënë a ishte e bukur ajo pro-
testë apo jo. Ajo që më shqetëson
mua në atë protestë është që nuk
më shqetëson asgjë.  Ata njerëz

kanë të drejtën e tyre të reagojnë
në atë mënyrë madje edhe me keq.
Ajo lloj proteste bëhet në çdo vend
të botës. Ajo që me shqetëson mua
te protesta e Kukësit  është se ço-
hen kuksianët se u vjen në shtëpi
problemi dhe nuk çohen ata që je-
tojnë në Valbonë për betonizimin
e saj, apo ata në Vjosë apo Lagunën
e Divjakës. Unë solidarizohem me
ta dhe me shumë miq të mitë që
janë proceduar penalisht tashmë,
disa prej tyre janë njerëz të rëndë-
sishëm si nga profesioni apo jeta e
aktivizmit.

A do t'ju shohim më si aktiA do t'ju shohim më si aktiA do t'ju shohim më si aktiA do t'ju shohim më si aktiA do t'ju shohim më si aktiv-v-v-v-v-
ist të shoqërisë ciist të shoqërisë ciist të shoqërisë ciist të shoqërisë ciist të shoqërisë civile avile avile avile avile apo vpo vpo vpo vpo vetëmetëmetëmetëmetëm
brenda artit?brenda artit?brenda artit?brenda artit?brenda artit?

Do më shihni prap në protesta
gjithmonë alla eljance. Unë nuk
jam aktivist, por atraktivist dhe çdo
lloj gjëje që bëj ka një lloj rëndësie
të veçantë për të gjithë ne. Unë
nuk do të protestoj për gjëra të
tjera që janë jashtë natyrës sime.
Mund të jem kundër taksës së
rrugës, por do e bëja atë që bënë
kuksianët vetëm për mjedisin.
Nëse do vendosej një taksë që nuk
duhet për mjedisin unë do dilja i
pari të luftoja. Unë do i bëj pro-
testat e mia në formën time vetëm
për mjedisin dhe për artin. Kjo
është natyra ime. Tani po krijoj
një grup shumë të mirë që do re-
agoj përmes formave të ndryshme
dhe shumë interesante që nuk janë
parë kurrë në Shqipëri, protesta të
llojit ndërkombëtar. Është shumë
e rëndësishme që kur ti proteston,
protesta të ketë zgjidhje intere-
sante dhe të kesh grupin e fortë.

Cila është kauza që ty po tëCila është kauza që ty po tëCila është kauza që ty po tëCila është kauza që ty po tëCila është kauza që ty po të
shqetëson kohët e fundit?shqetëson kohët e fundit?shqetëson kohët e fundit?shqetëson kohët e fundit?shqetëson kohët e fundit?

Gjithmonë jam i shqetësuar
ndaj mjedisit, mënyrës si sillemi
ne me ambientin që na rrethon,
me pemët, parqet natyrore, ajri
tmerrësisht i ndotur, indiferenca
e tepërt e njerëzve të lidhur me in-
dividualizmin e theksuar. Për më
tepër më shqetëson më  shumë një
brez i ri i 20 vjeçarëve që nuk ju
intereson fare se çfarë ndodh me
botën përreth dhe, nëse vazhdon
kjo lloj gjendje, siç janë ata, vendi
më keq ka për t'u bërë.

Cilat janë projektet e tua pasCilat janë projektet e tua pasCilat janë projektet e tua pasCilat janë projektet e tua pasCilat janë projektet e tua pas
ekspozitës?ekspozitës?ekspozitës?ekspozitës?ekspozitës?

Që pas protestave të liqenit u
bëra gati 2 vjet që jam pa punë.
Është e vështirë ta hapë derën
dikush. Por jam marrë dhe me pa-
sionet e mia, ekspozitat dhe punët
që kam bërë. Për sa u përket plan-
eve artistike kam menduar diçka
të bukur për 1 qershorin dhuratë
për fëmijët e Tiranës. Bëhet fjalë
për disa skica, instalacione që dua
t'i vendos nëpër Tiranë ose diku
tjetër. Gjithashtu, jam duke punu-
ar për një ekspozitë tjetër ndërko-
hë, që do t'i kushtohet të verdhës
së fasadave të Tiranës dhe
njëherësh jam duke shkruar një
poemë tjetër që i kushtohet
përgjithësisht baballarëve. Kam
shumë plane dhe projekte në
mendje.

Eljan Tanini: Do protestoj
gjithmonë për mjedisin dhe artin

Artisti rikthim në fëmijëri
me ekspozitën "Detyrë shtëpie"

Elsa Doda

Foto nga ekspozita

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

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
3. Një pune... paguhet.
6. Para Zeppelin në grupin e famshëm.
8. Vincenzo, bomber te Roma.
12. Kufijtë e pritjes.
13. Një Arthur i Edgar Allan Poe.
16. Demek s'ka kufij.
18. Qe filozofi i shkollës eleatike.
19. Nino, kompozitor i famshëm italian.
21. Eshtë ai që ka ngrityr krye.
23. Finlanda e... finlandezëve.
25. Mbledh baskët separatistë.
26. Inicialet e Prost.
28. Shkroi Cockteil party.
29. Titulli i Alex ferguson.
30. Stile pa kufij.
32. Ishin greket që nuk vinin kurrë.
35. Unë dhe ti.
36. Hoxha që qe arbitër.
38. Eshtë provë zjarri.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Gjërat e bukura duhet të luftosh për t'i pasur.... dhe
kur i ke, duhet të luftosh për t'i mbajtur...!

- Mos e humb kohën me ata persona që nuk e
vlerësojnë kohën kur janë me ty....

- Shokët e vërtetë janë të paktë..., janë ata që nuk do
të të lenë kurrë në baltë... çfarë do që të ndodhë...!

- Mendojnë për të ardhmen me shqetësim, dhe harrojnë
të tashmen, nuk e jetojnë të tashmen e as të ardh-
men, (i humbin të dyja).

- Njerëzit mërziten nga fëmijëria, nxitojnë të rriten, më
pas shpresojnë të kthehen të vegjël (fëmijë) përsëri.

Nga mjeshtri magjik, Da Vinçi

- Jam impresionuar nga veprimi.
Të dish nuk është e
mjaftueshme; ne duhet të vëmë
në zbatim. Të kesh vullnet nuk
mjafton; ne duhet të veprojmë.

- Asgjë nuk e forcon autoritetin
më shumë se heshtja.

- Kam vënë re se njerëzit rrallë
përpiqen të arrijnë diçka. Ata më
tepër rehatohen dhe i lënë gjërat
t’u ndodhin. Në fakt, ata i dolën
përpara rastësisë dhe u
ndodhën te gjërat.

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

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

39. Majtas në fund.
41. Agjenci Ajrore Tiranë.
42. Eshtë partia e Ariel Sharon.
43. Një mund të jetë çiklistik.
45. Të parat në sondazh.
46. E famshme ajo e psherëtimave.
47. Qendër ditore.
48. Një Baba përrallor.
49. Mund të jetë proteste.
50. Në fund të fundit.

VERTIKAL
1. Camille, indulgjenti që krijoi Vieux Cordelier.
2. Në krye të solistëve.
3. Janë poetë si Ungaretti.
4. Ylli më i shndritshëm i Demit.
5. Janë kopjet si delja Dolly.
7. Një pjesë e dimensioneve.
8. Fillojnë muzikën.
9. Parafjala e prejardhjes.

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

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

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

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

A R K A A S T R O A M A

D I A N A H T A N T I K

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

P E I T A R I F A T I L E

T T P O L I T I K A N E T

P E K E N E T A O R A R D

P A U L I N R R I

A K A E O T A A D O D I M

R U M U N E E K I E R A

E T J S I T E R I A M A N

T E I V G O R D I A N E

I N T A R O M A E T I T

P A B M E L E R G O

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

O H A R A D A R O M A T

Ç I K L I S T E T

S T A D I U M E T A P E L

D I K A S T E R E R U E

K E N T N G O P J E V

K A T I A S I E E S E

A R N I O L A I R

M A S S I M O Z A N O R E

A M A N A N N A N N

T T E R R E N I E I N E

M I K E K M S E

E K A R O M A K E T

K M I L I T A N T E T

M A T E M A T I K A

P A S A N I K T S

E K U A N E T A R E T

R E T E E I R A N I

I T R B L A K E L

M I A R E D E K I

E M E T A L E I S

T E K E M K U M T

M O R A V I A M A E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18

19 20 21 22

23 24

25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38

39 40 41 42

43 44 45 46

47 48 49 50

5 E 8 P 1O 11S 10 8 13

4 5 3 5 19 2 4 6 2 11 3

5 13 6 3 5 11 6 7 3 5 3

11 5 12 2 8 6 3 20 13 13 6

9 10 6 20 4 2 4 5 7

5 2 1 13 13 2 12 2 3 1 3

9 12 13 10 2 3 5 3 6 11 1

2 7 5 1 3 3 12 8

19 2 4 3 6 6 4 2 11 6

2 13 3 5 10 6 13 2 9

4 1 8 5 3 12 5 11 9 5 3

6 11 2 7 8 2 6 11 4 6
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