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(Në foto)  Kryetari i PD Lulëzim Basha gjatë një mbledhjeje të kryesisë. Faksimile e propozimeve për ndryshime në statutin e PD-së
Në faqe 10

 

Në faqet 2-3

REAGIMET 

U lajmërua vajta 
e Ramës, protesta 
në Shkodër. PD: 
Të ka zënë frika 

Kush është Adriatik Lagji nga Borshi 

Dyshimi, atentati ka lidhje me përplasjet Dyshimi, atentati ka lidhje me përplasjet 
mes grupeve të trafiqeve. Pistat e krimitmes grupeve të trafiqeve. Pistat e krimit

Shqiptari vritet 
me plumb në kokë 

në kryeqytetin 
e Kolumbisë 

Një tjetër shqiptar ka mbetur i vrarë me armë zjarri në 
Amerikën Latine, konkretisht në Bogota, kryeqytetin e 
Kolumbisë. Lajmin e ka bërë të ditur gazetari Artan Hoxha, 
i cili ka publikuar në profi lin e tij në ‘Facebook’ detaje mbi 
vrasjen. Bëhet fjalë për shtetasin Adriatik Lagji. Ndërkaq, 
Hoxha numëron vrasjet në Ekuador ...
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500 kreditë e buta, 
ja kriteret që 

ndryshojnë nga 
vitet e kaluara 

DEBATE NE KRYESI/ MASA PER ATA QE MBAJNE QENDRIME KUNDER POLITIKES SE PARTISE 

Nuk pushtohet 
Surreli me trëndafila 

Gurë dhe hunj mbi traun e konc-
esionarit në Rrugën e Kombit. 

Qepena të mbyllur në tregjet e paki-
cës. Miell në parlament mbi kokat e 
qeveritarëve ... Vijon në faqen 22

Opinioni
 Ditës Nga ANDI BUSHATI i

 

Llalla sulmon Lu: 
Akuzat ndaj meje, 
u bëre prokuror 

dhe gjykatës 
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Ministria “nxin” 
Mynyr Konin: UT 
në kaos, shkelje 

ligji e dëm financiar
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Nga INA ARAPI
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Historia e Nifonit dhe dorëshkrimet e panjohura nga Shqipëria në shek. 16 

Shenjti rumun dhe jeta në oborrin e Skënderbeut 

Suplement

Në brendësi: “Nga Gorbaçovi tek Putini, libri i ri i historianit Adem Mezini 
fund të majit të vitit 2013. 
Gjatë kësaj vizite mësova 
se në katalogun e kolek-
sioneve speciale gjendet një 
dorëshkrim  që përmban 
lutje të kopjuara në gjuhën 
greke prej ieromonahut 
Nifon nga Shqipëria midis 
viteve 1503-1554 ...

1. Rreth historikut të 
dorëshkrimit. Të dhënat 

që po sjellim këtu lidhen me 
një dorëshkrim, të cilin e 
kam parë për herë të parë 
gjatë vizitës sime në Bibli-
otekën Qendrore të Univer-
sitetit të Jashit (Rumani) në 

Zbardhen propozimet për ndryshimin e rregullores së PD: Anëtarësia 
zgjedh kandidatët për deputetë. Imami: Të ikë kryetari që humb zgjedhjet 

Nga BUJAR NISHANI

Media ka njoftuar një vizitë të 
afërt të Komisioneres së Lartë 

për Politikën e Jashtme të BE, znj. 
Mogherini dhe Komisionerit për 
Zgjerim z. Hahn ... Vijon në faqen 21

Pritshmëritë nga vizita e 
Mogherinit dhe Hahn

Opinioni
 Ditësi
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Partia Demokratike or
ganizoi dje një pro
testë në qytetin e Sh-

kodrës me një grup treg-
tarësh të vegjël, të cilët
kundërshtojnë përfshirjen
në skemën e TVSH-së.
Demokratët ishin infor-
muar se kryeqendrën e veri-
ut do ta vizitonte gjatë ditës
së djeshme edhe kryeminis-
tri Edi Rama, por një gjë e
tillë nuk ndodhi. Protesta që
ishte menduar se do të
përkonte në ditën kur kreu
i ekzekutivit do të vizitonte
Shkodrën u "tradhtua" nga
"ndryshimi" i axhendës që
Rama bëri në momentet e
fundit. Megjithatë, shko-
dranët nuk u tërhoqën. Mes
protestuesve kishte edhe
nga ata që kërkuan qeveri
teknike, duke mos hezituar
të fajësojnë edhe Partinë
Demokratike për situatën që
vendi ka kaluar ndër vite.
Protestuesit u mblodhën në
qendër të qytetit përballë
bustit të Luigj Gurakuqit.
Menjëherë ata nisën thirr-
jet "Rama ik, Rama ik",
duke kërkuar kështu lar-
gimin e kryeministrit nga
drejtimi i vendit. Teksa
opozita po protestonte, në
anën tjetër dy ministra të
kabinetit qeveritar, Ditmir
Bushati dhe Arben Ahmetaj
morën pjesë në panairin e
punës në shkollën e mesme
profesionale "Arben Broci"
dhe më pas zhvilluan një
takim me biznesin e vogël
për ta mbyllur me një dë-
gjesë me komunitetin serbo-
malazez në Shkodër. Protes-
tuesit patën mundësi që të
flisnin përmes qendrës së
zërit të mundësuar nga PD-
ja, duke treguar arsyet për-
se kishin dalë në shesh. Pje-
sa më e madhe kanë prob-
leme ekonomike dhe varfë-
ria në shtëpitë e tyre i bëri
që t'i bashkohen kësaj pro-
teste. "S'kam as bukë për të
ngrënë, jam në pikë të hal-
lit. Jetoj e vetme me burrin
dhe mbaj frymën vetëm
çfarë më falin vëllezërit e
motrat. Jam bërë të mbytem
tek ura e Bunës, sepse kësh-
tu nuk jetohet", tha një prej
protestuesve të pranishme.
Si ajo ishin edhe pjesa më e
madhe e atyre që morën
mikrofonin. Një shqetësim
kryesor për këtë shtresë ësh-
të përjashtimi i tyre nga ske-
ma e ndihmës ekonomike,
gjë të cilën e quajtën të pa-
pranueshme. Në orën 10:00
në shesh erdhën edhe treg-
tarë të biznesit të vogël. Ata
mbyllën sërish qepenat,
duke protestuar për të dytën
herë brenda pak ditësh. Treg-

PROTESTAT
REAGIMET

Qytetarët shkodranë qëllojnë me vezë dhe patate ndërtesën e prefekturës

Kryeministri do shkonte në Shkodër,
tregtarët: Të largohet nga qeveria
"Rama kaloi çdo limit përballë popullit"

Senad Nikshiqi

tarët e biznesit të vogël janë
kundër futjes së tyre në
skemën e TVSH-së nga ana
e qeverisë. Ata deklaruan se
e kanë të pamundur që të
përballojnë edhe 20% të
TVSH-së, duke thënë se nëse

vijohet kështu, atëherë ata
janë të falimentuar. Protes-
tuesit duke qenë se kryemi-
nistri Rama nuk erdhi siç
ata prisnin, zhvendosën
protestën përpara prefek-
turës së qarkut Shkodër si

organi përfaqësues i qever-
isë. Sapo iu afruan prefek-
turës, dhjetëra vezë fluturu-
an në muret dhe xhamat e
godinës. Pas 15 minutash
përpara prefekturës protes-
ta u mbyll. Në fund mbylljen

PROTESTA
Aksioni i opozitës
për mosbindje
civile dhe protesta
është shtrirë edhe
në Shkodër.
Demokratët ftuan
dje qytetarët të
protestojnë
kundër qeverisë
"Rama" për të
gjitha problemet e
jetës së
përditshme nga
rritja e taksave
deri tek
problematika e
rritjes ekonomike.

AKUZA
Protestuesit qëlluan
me vezë ndërtesën e
prefekturës, ndërsa
akuzuan kryeministrin
Edi Rama se anuloi
vizitën në Shkodër
nga frika e protestës.
Deputetët Izmira
Ulqinaku, Romeo
Gurakuqi, Bardh
Spahia dhe kreu i PD
Shkodër, Ramiz
Çobaj e quajtën një
frikacak kryeministrin
Rama që nuk pati
forcën për t'u
përballur me ta.

"Javën tjetër presim një përgjigje nga BE"

Bushati dhe Ahmetaj i përgjigjen
PD-së: Shkodra do punë, jo protesta

e protestës zgjodhën ta
bëjnë përmes një marshimi
në pedonale, ku u ndalën
përpara prefekturës së Shko-
drës, institucionit më të
lartë që përfaqëson qever-
inë, ndaj së cilës nuk mun-

guan goditjet me vezë dhe
tymues. Dega lokale e PD-së
tha se ky është vetëm fillimi
i një vale protestash dhe
mosbindje civile, pasi qever-
ia ka kaluar limitet e saj për-
ballë popullit.

Nga Shkodra ku ishin
të pranishëm në

panairin e punës, dy min-
istrat e kabinetit qeveri-
tar, Ditmir Bushati dhe
Arben Ahmetaj iu përgji-
gjen protestës së Partisë
Demokratike, duke thënë
se Shkodra dhe e gjithë
Shqipëria duan të jenë në
punë dhe jo në rrëmujë.
Bushati përsëriti edhe një
herë rëndësinë e 17 prillit,
ku Shqipëria pritet të nji-
het me vendimin për çel-
jen e negociatave. Përku-
ndër deklaratave të opo-
zitës për thellimin e krizës
ekonomike në vend, min-
istri i Ekonomisë dhe Fi-
nancave, Arben Ahmetaj
deklaroi se raporti i ditëve
të fundit i Bankës Botë-
rore konfirmon se Sh-
qipëria e ka lënë pas kri-
zën e vitit 2013 dhe rrez-
ikun për t'u kthyer si Gre-
qia. Panairi i Punës për
qarkun e Shkodrës u or-
ganizua nën kujdesin e
kryeministrit Edi Rama
dhe Ministrisë së Finan-
cave dhe Ekonomisë. Ende

pa mbaruar protesta, minis-
tri i Jashtëm, Ditmir Bushati
u shpreh në panairin e punës
nga shkolla "Arben Broci"
se, "Shkodra dhe e gjithë Sh-
qipëria duan që të jenë në
punë dhe jo atje në rrëmujë.
Ky nuk është një mesazh

politik, por real. Nëse i duhet
një përgjigje për protestën,
unë ju them se javën tjetër
presim një përgjigje nga BE,
propozimin për çeljen e nego-
ciatave dhe kjo do jetë për të
gjithë shqiptarët për më
shumë ekonomi dhe punë-

sim". Edhe ministri Ah-
metaj ishte në të njëjtën
linjë duke thënë se, "kur e
gjithë Shqipëria plani-
fikon të shkojë në punë,
dikush vetëm disa metra
larg po kërkon ta prishë
këtë proces".

REAGIMI
"Nëse i duhet një
përgjigje për protestën
unë ju them se javën
tjetër presim një
përgjigje nga BE,
propozimin për çeljen e
negociatave dhe kjo do
jetë për të gjithë
shqiptarët për më
shumë ekonomi dhe
punësim", tha ministri
Bushati.

Ademi: Shkodra e
shpalli "non grata" Ramën!

Është vetëm fillimi

Kryebashkiakja Volta
na Ademi përshëndeti

protestën që zhvilloi bizne-
si i vogël në Shkodër, kundër
skemës së TVSH-së. Përmes
një statusi në faqen e saj të
"Facebook"-ut, Ademi ko-
mentoi anulimin e vizitës së
kryeministrit Edi Rama në
Shkodër, duke shtuar se Sh-
kodra e shpalli "non grata"
Edi Ramën, ndërsa dha
paralajmërimin se ky ishte
vetëm fillimi. "Qytetarët sh-
kodranë, si gjithmonë në
krye të çdo ndryshimi në
Shqipëri! Edhe sot qindra
qytetarë protestuan kundër
qeverisë dhe kryeministrit
që po rrënon familjet sh-
qiptare, po shkatërron bi-
znesin, po detyron të rinjtë
të braktisin vendin, që po
burgos të pafajshëm dhe
mbron kriminelë të veshur
me imunitet. Një falënderim
i veçantë për biznesin e Sh-
kodrës, i cili në shenjë soli-
dariteti uli qepenat për t'i
thënë kryeministrit se janë
kundër masave shtypëse, siç
është TVSH-ja për biznesin
e vogël. Nga Shkodra ka ni-
sur lëvizja që do të shënojë
rënien e një qeverie, që do të
mbahet mend gjatë si
armike e shkodranëve e ver-
iut. Sot Shkodra e shpalli
'non grata' Edi Ramën! Dhe
është vetëm fillimi…", shpre-
het zj.Ademi.

Protesta e opozitës
dje në Shkodër

Ministrat Ditmir Bushati dhe
Arben Ahmetaj, dje në Shkodër
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Shkodranët e prisnin
dje Edi Ramën me pro
testë, por ai u shfaq në

Vlorë dhe këtë demokratët
e konsideruan si frikë të
kryeministrit për t'u përbal-
lur me protestat. Por Kryem-
inistria reagoi ndaj pro-
testës së shkodranëve duke
thënë se kreu i qeverisë nuk
ka pasur asnjë plan për të
vizituar Shkodrën. Sipas
Kryeministrisë, vizita e tij në
veri është shpikur dhe supo-
zuar nga PD-ja me qëllimin
për të nxitur tension të kotë
në luftën e dëshpëruar me
pafuqinë saj. Kryeministria
sqaron më tej se kreu i
qeverisë, ditën e shtunë ish-
te në një aktivitet në Vlorë
me rastin e 100-vjetorit të
Shërbimit Stomatologjik, ku
nëna e tij Aneta Rama ndero-
het nga Urdhri i Stoma-
tologëve të Shqipërisë, si
gruaja e parë në këtë shër-
bim. Por Partia Demokra-
tike, në një deklaratë për
mediat, insistoi në varian-
tin e saj se Kryeministri e
anuloi vizitën në Shkodër
pasi ka frikë nga shkodranët
dhe protestat. "Kryeministri
nuk ka pasur asnjë plan për
të vizituar Shkodrën sot
(dje) dhe vizita e tij e supo-
zuar, është shpikur nga Par-
tia Demokratike për të  nxi-
tur një tension të  kotë  në
luftën e dëshpëruar me pafu-
qinë e saj. Sot kryeministri
është në  Vlorë  për të  mar-
rë  pjesë  në  takimin e plan-
ifikuar me rastin e 100-vje-
torit të  Shërbimit Stoma-
tologjik në  Vlorë , ku nena
e tij, Aneta Rama, do të
nderohet nga Shoqata e Sto-
matologë ve të Shqipërisë, si
gruaja e parë  në  kë të  shër-
bim", thuhet në njoftimin e
Kryeministrisë. Pas dek-
laratës së Kryeministrisë,
reagoi PD-ja përmes një de-
klarate për mediat, e cila
theksoi se Rama u tregua
frikacak përballë qytetarëve
të Shkodrës. Sipas demo-
kratëve, Rama është i
çekuilibruar për shkak të
protestave që po e ndjekin
deri te dera e shtëpisë, ndaj
sipas tyre gënjeu sot publik-
isht shqiptarët, kur tha se
do shkonte në Vlorë. PD bëri
të qartë se Kryeministria e
kishte shpërndarë njoftimin
për axhendën e Ramës në
Shkodër te disa nga ga-
zetarët. "Edi Rama u fsheh
si frikacak sot nga shko-

dranët, duke anuluar viz-
itën e bërë publike një ditë
më parë nga mediat e kon-
trolluara prej tij. I çekuilib-
ruar psikologjisht, për sh-
kak të protestave që po e
ndjekin deri tek dera e sh-
tëpisë, Edi Rama gënjeu
publikisht shqiptarët, kur
tha se nuk kishte në plan të
shkonte në Shkodër, por në
Vlorë. Kryeministria e ka

shpërndarë njoftimin për
axhendën e Edi Ramës në
Shkodër te disa nga ga-
zetarët që mbulojnë aktivi-
tetin e Ramës, tek Partia
Socialiste e Shkodrës dhe
deputetët e saj. PD u bën
thirrje mediave të pub-
likojnë mesazhet e shpërn-
dara nga Kryeministria, të
jenë në lartësinë e misionit
të tyre për të informuar pub-

E prisnin në Shkodër, por iku në Vlorë, PD: I çekuilibruar, protestat e ndjekin nga pas

Rama anuloi vizitën në Shkodër,
PD: Të zuri frika e protestave

Kryeministria: S'e kishte në plan, u shpik nga PD
Valentina Madani

likun me vërtetësi dhe paan-
shmëri. Propaganda bajate
nuk e mbulon dot as frikën
e Ramës as nga shqiptarët,
as faktin se, në çoroditje e
sipër nga protesta e shko-
dranëve, gazetarët e Vlorës
u lajmëruan me urgjencë
nga Bashkia për praninë e
Ramës në ceremoni vetëm 10
minuta para nisjes së saj
"thuhet në reagimin e PD-së.

REAGIMI
"Edi Rama u fsheh si
frikacak nga
shkodranët, duke
anuluar vizitën e bërë
publike një ditë më
parë nga mediat e
kontrolluara prej tij. I
çekuilibruar
psikologjisht, për
shkak të protestave
që po e ndjekin deri
tek dera e shtëpisë,
Rama gënjeu
shqiptarët, kur tha se
nuk kishte në plan të
shkonte në Shkodër,
por në Vlorë",-
theksoi PD-ja.



Berisha: Revolta qytetare në
Shkodër i ngriu vizitën Ramës

Ish-kryeministri Sali Berisha reagoi pas lajmit se
kryeministri Edi Rama anuloi vizitën e tij në Shkodër,

ku dhjetëra qytetarë protestuan kundër taksës së TVSH-
së. Berisha përmes një statusi në 'Facebook' tha se re-
volta qytetare në Shkodër i ngriu vizitën Ramës. Mes të
tjerash ish-lideri i PD-së vlerësoi iniciativën e qyteta-
rëve të Shkodrës që sipas tij bën që Rama të anulonte
vizitën. "Revolta qytetare në  Shkodër i ngrin vizitën
Edi Ramës! Shkodra në  këmbë  në  revoltë kundër Ed-
vin Kristaq Ramës, antishqiptarit që  urren shkodranët,
veriorët dhe mbarë shqiptarët! Nderim të  veçantë qyteta-
rëve të  Shkodrës që  i ngrinë vizitën e përgatitur për dy
javë  rresht, urrejtësit të tyre dhe mbarë  shqiptarëve, që
tallej me ta ditët e përmbytjeve dhe do shkonte për llogje
pazari! Fitore!"- shkruan z.Berisha.

Deputetët Izmira Ulqi
naku, Romeo Gura-

kuqi, Bardh Spahia dhe
kreu i PD Shkodër Ram-
iz Çobaj e quajtën një
frikacak kryeministrin
Rama që nuk pati forcën
për t'u përballur me ta.
Nga ana e tij, deputeti
Bardh Spahia, i cili ishte
me protestuesit, postoi
një video në "Facebook",
nga ku deklaroi se kryem-
inistri Rama kishte anu-
luar vizitën nga frika.
"Kryeministri ka vendo-
sur të anulojë vizitën e tij
në Shkodër. Ai është trem-
bur nga shkodranët. Jam
këtu me të rinjtë dhe të
rejat e Shkodrës që e

trembën kryeministrin
Rama. Le të vijë e të përbal-
let me ta", deklaroi deputeti
demokrat Bardh Spahiu. Në
videon e publikuar nga
z.Spahia shihet një qytetar

shkodran, që po përgatitet
për protestën. I riu pohon
se ka marrë patate dhe
vezë, ndërsa tha se me to
do të qëllonte kryeminis-
trin Rama.

Deputeti Spahia: E trembëm kryeministrin

Protestuesi: Vezë e patate
do ia rras ballit Ramës

AXHENDA QË  ANULOI RAMA

ANULIMI
"Kryeministri nuk ka pasur asnjë  plan për të vizituar Shkodrën sot (dje) dhe

vizita e tij e supozuar, është shpikur nga Partia Demokratike për të  nxitur një
tension të  kotë  në  luftën e dëshpëruar me pafuqinë e saj",-thuhet në

sqarimin e Kryeministrisë .

Programi për të shtunën, në Shkodër
Ora 09:00 nisja nga Tirana
Ora 10:30 Inaugurimi i Qendrës Multifunksionale/ MFE
Ora 11:00 Çelja e Panairit të  parë  Rajonal të  Punës
për Shqipërinë (vendi: Shkolla Industriale)
Ora 12:00 Panel me bizneset e vogla për të
diskutuar për TVSH-në
Ora 13:00 Drekë  me bizneset e vogla në  Shkodër
Ora 14:30 Dëgjesa me minoritetin serb dhe malazez

Kryeministri Edi Rama

ZYRA PËRMBARIMORE PRIVATE ENIRJETA ZISI

Permbaruese gjyqesore private Enirjeta Zisi zhvillon ankandin per shitjen e pasurise se
paluajtshme "Apartamenti" me siperfaqe 92.1m2, ZK.3866, Nr.Pasurie.300/143+1-
7,Vol.83,Fq.186,Indeksi i Hartes K-34-100, te ndodhur ne Tirane, Yzberisht prane  rruges “Joklin
Persi “, kati i 3 ,shk.1 ap.7 Tirane,per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit Yzeir Llanaj,

Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi është ne shumen 4.778.400 (kater miljon e shtateqind e
shtatedhjete e tete mije e katerqind) leke. e percaktuar ne vendimin gjyqesor.

Ankandi zhvillohet ne date 20.04.2018, ora 16.00 ne zyren e Permbarueses gjyqesore private
Enirjeta Zisi, Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallati “Gora”Kulla.2,Kati i 2, Tirane  Nr.Tel.
0694799000, email:enirjeta.zisi@gmail.com
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NDRYSHIMET
STATUTI

Zbardhen ndryshimet në statutin e PD, si zgjidhen kandidatët për deputetë

Dokumenti i PD, penalizime për
ata që i shkaktojnë 'dëme partisë'
Debatet, çfarë propozuan kritikët e Bashës

REKOMANDIMET PER NDRYSHIME STATUTORE
PROCESI ËSHTË UDHËHEQUR NGA DY PARIME:
Sigurimi i hapësirave dhe garancive demokratike në parti
Përfshirja në  vendimmarrje e anëtarësisë.
Burimet për rekomandimet e ndryshimit të  statusit vijnë nga:
Propozimet e dala gjatë  analizës
Praktika e partive simotra në  Gjermani dhe Britani
Propozimet e dy flukseve të  ndryshme, që kanë  paraqitur platformë politike dhe draftstatut
krejt të  ri
Propozime individuale nga anëtarë, kryetarë  degësh dhe anëtarë të  forumeve të  partisë.
Afrimi i vendimmarrjes tek anëtarësia.
Propozimi për përfshirjen e anëtarësisë në procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për
deputetë. Kandidaturat, pa asnjë kufizim, që plotësojnë kriteret, kalojnë në filtrin e anëtarësisë
përpara se institucionet qendrore, Kryesia dhe Këshilli Kombëtar të marrin vendimin
përfundimtar.
Ndryshimet u japin kompetenca të qarta organeve qendrore (Kryesi, Këshill Kombëtar dhe
Kuvend Kombëtar) për vendimmarrje të rëndësishme politike të partisë, duke përfshirë miratimin
e propozimeve për kandidatura, për koalicione dhe aleanca, për strategjitë dhe programet
politike dhe elektorale.
Vendosja e parimeve dhe garancive për zgjedhje transparente dhe demokratike në çdo nivel.
Parimi i transparencës, garantimi i barazisë së kandidatëve në garë dhe garancia mbi kontrollin
e procesit zgjedhor. Të  detajohen plotësisht në  Rregulloren e Brendshme të Partisë që duhet të
miratohet nga Këshilli Kombëtar.
Forcimin e rolit të institucionit të kontrollit të partisë, Komisioni Apelimit/gjykatës, dhe ngritja e
tij të bëhet që në mbledhjen e parë të Këshillit Kombëtar. Për të bërë një instrument real që ka
besueshmëri për anëtarësinë është propozuar që Komisioni të jetë në nivel nacional.
Standardet etike të bashkëjetesës dhe disiplinës së partisë. Futja e konceptit të "dëmit ndaj
partisë", si parim që  përdoret nga CDU gjermane dhe parashikon rastet kur anëtari kalon në
grup tjetër parlamentar; merr pjesë në aktivitete të kundërshtarëve politikë; mban publikisht
qëndrim kundër politikës së partisë, publikon informata konfidenciale dhe sensitive; shkel ligjet
dhe kryen akte të rënda në kundërshtim me etikën qytetare.
Rregullimet për ngritjen dhe funksionimin e Komitetit të Seleksionimit të Kandidaturave, që  do
të funksionojë mbi bazën e një rregulloreje të  miratuar nga Këshilli Kombëtar. Është propozim i
shpallur në  projekt-statutin e dy anëtareve të  KK, i përshtatur për kushtet tona nga modeli
origjinal i Partisë Konservatore Angleze.

Basha paralajmëron fermerët:
Rama po kolektivizon fshatin

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha takoi dje ferm-

erë të Elbasanit të cilët i
paralajmëroi se qeveria dhe
Edi Rama po përpiqen të
bëjnë një kolektivizim të
dytë të fshatit. Basha pre-
zantoi planin e PD për
bujqësinë, ndërsa u tha ban-
orëve dhe fermerëve të
Shushicës se vendosja e
NIPT-it nga e ana e qever-
isë ishte karremi për të ven-
dosur TVSH për fermerët.
"Të gjithë fermerët që bëjnë
një xhiro prej 2 milionë lekë
jeni subjekt i TVSH-së, një-
soj si bizneset e tjera të vog-
la edhe ju, prandaj iu është
kërkuar që të futet NIPT, pas
NIPT-it do t'ju merret TVSH-
ja. Nuk do të ndodhë vetëm
me biznesin e vogël, do të
ndodhë me këdo që përm-
bush këto kushte, të bësh
mbi 2 milionë lekë xhiro.
Prandaj plani për të vënë
NIPT-in që pastaj t'ju regjis-
trojnë dhe t'ju matrikullojnë
edhe ju dhe t'ju tatojnë edhe
ju, të marrin TVSH-në një-
soj siç ia marrin biznesit të

vogël", -tha z.Basha. Ai garan-
toi fermerët në mbarë vendin
se PD do të jetë në krah të tyre
përballë kësaj mase që ndësh-
kon fermerët dhe i shërben
Edi Ramës me një grusht të
vogël oligarkësh. "Duhet të
ngriheni të merrni fatin tuaj
në duart tuaja. Koha e fjalëve

po merr fund, ka marrë fund
është koha e veprimeve. Po
nuk u çuat, po nuk e kundër-
shtuat vendosjen e TVSH-së
edhe për fermerët me NIPT që
kanë xhiron mbi 2 milionë
lekë nesër, siç e tha Rexhepi,
do të vijë t'ju marrin tokën. E
keqja nuk di të ndalet po nuk

TAKIMI
Fermerët korçarë i shprehën
dje shqetësimin deputetit të
PD-së Ervin Salianji, se
qeveria nuk bën asnjë
përpjekje për t'u kujdesur për
kanalet kulluese dhe tharjen
e ujit, duke mos ofruar asnjë
shërbim, ndërkohe që
taksën e pronës e vjel me
dhunë e polici. Tokat janë
kthyer në këneta, ndaj
fermerët protestuan duke
hedhur patatet në rrugë.

Nga Skrapari, LSI nis
riorganizimin tërësor

të partisë

Zëvendëskryetari i LSI-
së, Luan Rama ka mble-

dhur strukturat e LSI-së në
qytetin e Skraparit ku foli
për fillimin e një procesi ri-
organizimi tërësor të LSI-së.
"Revanshi politik nuk i
tremb dot qytetarë t e Skra-
parit. Nga Skrapari po ni-
sim një proces riorganizimi
tërësor të  LSI-së . Protestat
qytetare janë institucion në
demokraci dhe LSI mbësh-
tet çdo protestë qytetare"-u
shpreh z.Rama. Sipas tij
"Kjo është qasja demokra-
tike në një shoqëri demokra-
tike, ta pranosh protestën.
I gjithë ky proces, ne pran-
daj jemi këtu, është për të
qenë në krah të njëri-tjetrit
dhe solidar me njëri-tjetrin
dhe për t'u bërë bashkë. Për
t'u bërë bashkë, për t'i thënë
ndal keqqeverisjes, arro-
gancës, abuzivizmit, shpër-
dorimit dhe sjelljes krimina-
le të qeverisjes ndaj qyteta-
rëve shqiptarë".

e ndalëm të gjithë bashkë.
Po të ngriheni të gjithë bash-
kë nuk ka forcë mbi tokë t'ju
ndalojë. Nuk ka qeveri sado
të korruptuar, sado krimi-
nale, sado bandite, t'i bëjë
ballë popullit, fermerëve,
kur janë të gjithë të bash-
kuar", -tha z.Basha.

Kreu demokrat Lulzim
Basha mblodhi mbrë-
më kryesinë e PD-së

për të vendosur mbi ndry-
shimet statusore, që do t'i pro-
pozohen me 20 prill Këshillit
Kombëtar dhe do të mirato-
hen nga Kuvendi Kombëtar
me 28 dhe 29 prill. Anëtarësia
e kryesisë diskutoi rekoman-
dimet e grupit politik të punës
për ndryshimet statutore, të
cilat pritet të jenë ndryshime
rrënjësore. Sekretari i përgji-
thshëm i PD, Arben Ristani,
prezantoi para kryesisë do-
kumentin me rekomandime
për ndryshime statutore.
Burime brenda mbledhjes
konfirmojnë se anëtari i krye-
sisë së PD-së, Gent Malko tha
se nuk ishte dakord 100 % me
draftin. "Është një material
që e njoh vetëm tani. Edhe pse
isha anëtar i grupit të punës.
Nuk i them i mirë apo i keq.
Po të ishte diskutuar në grup
edhe me mua", tha Malko.
Kryesia mori vendim me shu-
micë votash që kuvendi i 28-
29 prillit të jetë vetëm për ndry-
shimet në statut dhe jo kuv-
end zgjedhor. Një tjetër kritik
i Bashës, Arben Imami pyeti
nëse kuvendi do të jetë statu-
tor apo zgjedhor. Basha, i cili
preferonte statutor, i hodhi në
votim çështjet që ngriti
Imami. "Duhet vendosur në
statut rregull për mandatin
e kryetarit nëse humb zgjedh-
jet. Le të zgjidhet edhe me de-
klaratë politike nga ana e
kryetarit, por të vendoset si
parim. Këshilli kombëtar të
këtë kryetar dhe të jetë organ
autonom", u shpreh Imami.
Kurse jashtë mbledhjes ai u
shpreh për mediat: "Ndry-
shimet e paraqitura nga unë
më herët, nuk ishin pasqyru-
ar në këtë projekt-statut, kjo
pasi nuk janë trajtuar çësht-
jet thelbësore të organizimit
të PD. Kam kërkuar dorë-
heqjen e kryetarit, pasi humb
zgjedhjet, si dhe ngritjen e një
bordi për administrimin e fi-
nancave të Partisë. Kjo e fun-
dit është mjaft e rëndësishme,
pasi të gjithë duhet të dinë se
si dhe pse përdoren paratë e
Partisë". PD synon afrimin e
vendimmarrjes tek anëtarë-
sia. Konkretisht propozohet
për përfshirjen e anëtarësisë
në procesin e përzgjedhjes së
kandidatëve për deputetë.
Kandidaturat, pa asnjë kufi-
zim, që plotësojnë kriteret,
kalojnë në filtrin e anëtarë-
sisë përpara se institucionet
qendrore, Kryesia dhe Këshil-
li Kombëtar të marrin vendi-
min përfundimtar. Ndry-
shimet u japin kompetenca të
qarta organeve qendrore
(Kryesi, Këshill Kombëtar
dhe Kuvend Kombëtar) për
vendimmarrje të rëndë-
sishme politike të partisë,
duke përfshirë miratimin e
propozimeve për kandidatu-
ra, për koalicione dhe alean-
ca, për strategjitë dhe pro-
gramet politike dhe elekto-
rale; Vendosja e parimeve dhe
garancive për zgjedhje trans-
parente dhe demokratike në

çdo nivel; Parimi i transpar-
encës, garantimi i barazisë së
kandidatëve në garë dhe ga-
rancia mbi kontrollin e pro-
cesit zgjedhor; Të detajohen
plotësisht në rregulloren e
brendshme të partisë që du-
het të miratohet nga Këshilli
Kombëtar; Forcimin e rolit të
institucionit të kontrollit të
partisë, Komisioni Apelimit/
gjykatës, dhe ngritja e tij të
bëhet që në mbledhjen e parë
të Këshillit Kombëtar. Për të
bërë një instrument real që ka
besueshmëri për anëtarësinë
është propozuar që komisio-

ni të jetë në nivel nacional.
Standardet etike të bashkë-
jetesës dhe disiplinës së par-
tisë; Futja e konceptit të
"dëmit ndaj partisë", si parim
qe përdoret nga CDU gjer-
mane dhe parashikon rastet
kur anëtari kalon në grup
tjetër parlamentar; merr pjesë
në aktivitete të kundërsh-
tarëve politik; mban publik-
isht qëndrim kundër politikës
së partisë, publikon informa-
ta konfidenciale dhe sensitive;
shkel ligjet dhe kryen akte të
rënda në kundërshtim me
etikën qytetare.

Valentina Madani

DISIPLINA
Një ndër
propozimet
është:
Standardet etike
të bashkëjetesës
dhe disiplinës së
partisë. Futja e
konceptit të
"dëmit ndaj
partisë". -
Rregullimet për
ngritjen dhe
funksionimin e
Komitetit të
Seleksionimit të
Kandidaturave.

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, dje në Elbasani

Faksimile e propozimeve për
ndryshime në statutin e PD-së
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NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA NR 189/6, LLOJI “TRUALL + NDËRTESË”, ZK 1557, VOL. 7, FQ. 132,
nga të cilat: SIPËRFAQE TOTALE TRUALLI 561 M2, NGA TË CILAT 237 M2
JANË NDËRTESË, NË PRONËSI TË ZNJ. ETLEVA HAKA, ME ADRESË: DRIZË,
FIER ”.

ÇMIMI   3.280.000 LEKË . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 25.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA nr. 3/438+2-53, LLOJI ‘APARTAMENT’, VOLUMI 36, FAQE
37, SIPËRFAQE 103 M2,  ZONA KADASTRALE 8380, TIRANË, NË
PRONËSI TË Z. ALBAN QEMAL BALA.

ÇMIMI  12.016.000 LEKË . Data e zhvillimit të ankandit do jetë
23.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me  PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

Dt. 18.04.2018 ora 16:00ërfundon Ankandi i Tretë për pasuritë:
- Pasuria “Apartament” (1+1)  me sip. 102 m2, me ambjente ndihmëse, me adresë  Shijak, Durrës. Me
çmim 26 208 Euro
-Pasuria “Apratament” me Sip. totale 59.7 m2,  me adresë në Linzë, Tiranë. Me çmim 17 640 Euro
- Pasuria “Apartament” me sip. 60m2, me adresë L. 29 Nëntori, Shijak, Durrës. Me çmim 14 616 Euro
-  Pasuria “Apartament 2+1” me sip. 102m2,  me adresë Shijak, Durrës.
Me çmim 21 168 Euro
- Pasuria “Apartament” me sip. 106m2, adresë L. 7, Rr. “Hajdar Demiri”, Durrës. Me çmim 26 863 Euro
Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”, me
adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës, Kontakt Cel 0682096575

Këshilli i Sigurimit i
Kombeve të Bash
kuara zhvilloi një

takim urgjent të thirrur nga
Rusia, e cila ka propozuar
një rezolutë ku dënohen
goditjet e ndërmarra nga tre
aleatë perëndimorë ndaj ob-
jektivave siriane.

Ambasadorja amerikane
në OKB, Nikki Haley tha se
Shtetet e Bashkuara janë të
gatshme të vazhdojnë presio-
nin ndaj regjimit sirian, nëse
Siria bën marrëzinë të krye-
jë sulme të tjera me armë
kimike. "Koha e fjalëve
mbaroi mbrëmë. Amerika
qëndron në gatishmëri. Kur
presidenti ynë cakton vijën
e kuqe, ai e zbaton".

Ambasadori rus në OKB
akuzoi Shtetet e Bashkuara
për huliganizëm në politikën
e jashtme dhe për shkelje të
rëndë të ligjit ndërkombëtar.

Pentagoni deklaroi se op-
eracioni i ndërmarrë në Siri
ka goditur me sukses objek-
tivat e synuara me qëllimin
për të dobësuar kapacitetet
e armëve kimike të regjimit

Shtetet e Bashkuara,
Franca dhe Britania ndër-
morën sulme ajrore të sh-
tunën në mëngjes, duke
lëshuar 105 raketa mbi tri ob-
jekte siriane të armëve
kimike, një në Damask, dy të
tjerë pranë Homsit në afërsi

SHBA, Britania e Madhe dhe Franca udhëheqin sulmin ushtarak. Nikki Haley: Jemi gati të godasim prapë

Ndëshkohet Assad, 105 raketa bien në Siri
Presidenti Trump: Shkatërruam objektet e programit për armët kimike

të kufirit me Libanin.
Zyrtarët ushtarakë

amerikanë thanë se të gjitha
raketat goditën objektivat
pak minuta njëra pas tjetrës,
duke i shkatërruar objektet.

"Kemi goditur zemrën e
programit sirian të armëve

kimike," tha Gjeneral Lejt-
nanti në një konferencë për
shtyp të shtunën në Penta-
gon. Presidenti Donald
Trump vlerësoi rolin e Brit-
anisë dhe Francës për an-
gazhimin në operacionet e
bashkërenduara ajrore mbi

Siri. Zoti Trump postoi para
pak orësh një koment në
Twitter ku shkruan se u re-
alizua një goditje e ekzeku-
tuar në mënyrë perfekte dhe
falënderon dy vendet aleate
si dhe forcat e armatosura
amerikane. Presidenti kish-

te paralajmëruar se Shtetet
e Bashkuara do të
përgjigjeshin ndaj sulmit me
armë kimike të javës së kalu-
ar në Siri. Mbrëmë Donald
Trump iu drejtua ameri-
kanëve me një fjalim të drejt-
përdrejtë ku njoftoi vendi-

min për të goditur objektiva
të ushtrisë siriane:  "Pak më
parë u dhashë urdhër forcave
të armatosura të Shteteve të
Bashkuara të ndërmarrin
goditje të përqendruara tek
objektiva që kanë lidhje me
kapacitetet për sulme kimike
të Presidentit sirian Bashar
al-Assad",-tha Presidenti
Trump. Presidenti Trump iu
drejtua vendit mbrëmë me
një fjalim të transmetuar
përmes televizionit dhe me-
dias sociale, pak sekonda
para se të fillonin goditjet
ajrore, që tronditën me
shpërthime dhe gjëmime të
zhurmshme Damaskun.

Administrata i prezantoi
goditjet si një veprim që syn-
on t'i japë një mesazh të qartë
regjimit të Presidentit sirian
Bashar al-Assad për sulmin
me armë kimike ndaj civilëve
të zhvilluar javën e kaluar, si
dhe për të parandaluar sul-
me të tilla në të ardhmen.

"Është e qartë se regjimi i
Assadit nuk e mori me-
sazhin vitin e kaluar. Këtë
radhë, ne dhe aleatët
goditëm më fort. Së bashku i
dërguam një mesazh të qartë
Assadit dhe ithtarëve të tij
vrastarë se nuk duhet të zh-
villojnë të tjera sulme
kimike, për të cilat do të
mbajnë përgjegjësi",-tha Sek-
retari Mattis.

DONALD TRUMP
Presidenti i SHBA vlerësoi rolin e Britanisë
dhe Francës për angazhimin në operacionet
e bashkërenduara ajrore mbi Siri. Zoti Trump
postoi para pak orësh një koment në Twitter
ku shkruan se u realizua një goditje e
ekzekutuar në mënyrë perfekte dhe
falënderon dy vendet aleate si dhe forcat e
armatosura amerikane.



ILIR META
"Mbështesim ndërhyrjen ushtarake të SHBA, Francës e
Britanisë ndaj arsenalit kimik të regjimit kriminal të
Assadit. Jemi ne krah të aleatëve tanë dhe mbështesim
vendosmërinë e Presidentit Trump në mbrojtje të jetëve
të njerëzve, të të drejtave të njeriut dhe të çdo veprimi, i
cili jo vetëm ndëshkon akte barbar, por krijon më shumë
siguri dhe stabilitet në mbarë botën",-deklaroi dje
presidenti i Republikës, Ilir Meta.



Qeveria siriane është për
pjekur të përcjellë një

mesazh sfidues pas sulmeve,
duke postuar një video në
median sociale ku shihet
Presidenti Bashar al-Assad
duke ardhur sot në mëngjes
në zyrë, shoqëruar me diçi-
turën: "Mirëmëngjesi Qën-
dresë".

Gjëmimet e sulmeve të
Shteteve të Bashkuara dhe
aleatëve në Siri janë ndjerë
në të gjithë botën dhe janë
përcjellë me reagime të
ndryshme.

Rusia reagoi me revoltim
të hapur. Në një deklaratë të
presidentit Vladimir Putin
thuhet: "Moska e dënon në
mënyrën më të fortë sul-
min". Një gjeneral rus tha se
Moska mund ta pajisë Sir-
inë me një sistem më të avan-
cuar raketash.

Presidenti i BE, Donald Tusk: Përkrah aleatëve tanë, në anën e drejtësisë

Reagime pas sulmeve në Siri, Moska:
E dënojmë në mënyrën më të fortë

Kina ka bërë thirrje për
gjakftohtësi, duke theksuar
se synimi duhet të jetë ulja e
tensioneve dhe puna për një
zgjidhje politike të konflik-

tit. Kryeministrja britanike
Theresa May, vendi i së cilës
ishte i angazhuar në sulmin
e fundit në Siri, tha se godit-
jet ishin të nevojshme pasi

përpjekjet diplomatike për
të ndalur përdorimin e
armëve kimike kishin dësh-
tuar, falë vetos së Rusisë në
Këshillin e Sigurimit.

Ndërkaq, aleatët perën-
dimorë të Amerikës kanë
reaguar duke mbështetur

sulmin si një përgjigje e
merituar ndaj sulmeve
kimike.

Gjermania, Kanadaja,
Australia dhe Japonia
shprehën mbështetje për ve-
primet amerikane. Ndërkaq,
Presidenti i Këshillit Evropi-

REAGIMI I ITALISE
Kryeministri italian Paolo Gentilioni mbajti një
konferencë për shtyp ku tha se goditjet ishin
motivuar nga sulmi i qeverisë siriane me armë
kimike. "Besoj se një shekull pas Luftës së
Parë Botërore nuk mundemi të pranojmë idenë
e përdorimit të armëve kimike gjatë konflikteve
të tanishme",-tha kryeministri Gentilioni.



an Donald Tusk tha se
"blloku qëndron përkrah ale-
atëve tanë, në anën e drejtë-
sisë".

Edhe ministrja gjermane
e Mbrojtjes, Ursula von der
Leyen, shprehu mbështetje
për sulmet ajrore të aleatëve.

"Sulmi i Assadit me armë
kimike ndaj popullit të tij
është jo vetëm i tmerrshëm,
por edhe një shkelje serioze
e ligjit ndërkombëtar.
Armët kimike nuk mund të
tolerohen dhe komuniteti
ndërkombëtar u detyrohet
viktimave, ndërkohë që
Këshilli i Sigurimit vazhdon
të jetë i bllokuar. Prandaj
është e drejtë që Shtetet e
Bashkuara, Franca dhe
Mbretëria e Bashkuar
morën këto masa",-tha zon-
ja von der Leyen.
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Bashkia e Tiranës hap
aplikimet për 500
kreditë të buta. Bash-

kia përcakton datën 16 prill
për nisjen e aplikimeve, të
cilat do të zgjasin për një pe-
riudhë njëmujore. "Bazuar
në vendimin e Këshillit
Bashkiak me nr. 28, datë
29.03.2018, për miratimin e
Programit Social të Stre-
himit 'Për subvencionimin e
interesave të kredisë' njofto-
hen të gjithë qytetarët e in-
teresuar të paraqesin ap-
likimet e tyre sipas Aneksit
nr. 2 për këtë program pranë
njësive administrative që
kanë vendbanimin, nga data
16.04.2018 deri më.16.05.2018?,
thuhet në urdhëresën e
Bashkisë Tiranë. Për të për-
fituar kredi, një familje e
vogël me 1-2 persona duhet
të ketë të ardhura mujore të
deklaruara 44 mijë deri në 80
mijë lekë në muaj. Ndërsa
për ato me më shumë se 5
persona, që mund të kenë në
pronësi një banesë nën nor-
mat e strehimit dhe
kërkojnë të sigurojnë një
banesë 3+1, duhet të kenë të
ardhura mujore nga 88-158
mijë lekë në muaj.
NDRNDRNDRNDRNDRYYYYYSHIMETSHIMETSHIMETSHIMETSHIMET

Bashkia bën të ditur se
janë përcaktuar tri kritere të
reja për përfituesit. Së pari,
ndryshon mosha e për-
fituesve, pasi është marrë në
konsideratë fakti që disa për-
fitues për shkak të moshës
së madhe janë penguar në
klasifikimin për kredi. Tash-
më mosha e çiftit duhet të jetë
me moshë totale deri në 70
vjeç. Së dyti, afati subvenci-
onimit të kredisë do të rritet
nga 15 në 20 vjeç, duke bërë
që kësti mujor për një famil-
je përfituese të jetë më i ulët
dhe më i përballueshëm. Së
treti, ndryshojnë edhe të
ardhurat e përkohshme.
PËRFITUESITPËRFITUESITPËRFITUESITPËRFITUESITPËRFITUESIT

Përfitues potencial në pro-
gramin "Subvencionimi i in-
teresave të kredisë për famil-
jet e reja" do të jenë familjet e
reja që përbëhen nga çifti i ri
me moshë totale deri në 70
vjeç. Po kështu, edhe familje
të reja që kanë në ngarkim
persona me aftësi të kufizuar
apo persona në pension. Janë
disa nga kriteret që duhet të
plotësojnë ndër të cilat: nuk
kanë në pronësi një banesë,
kanë të ardhura sipas limitit
të përcaktuar në këtë pro-
gram, nuk janë dhe nuk kanë
qenë përfitues të programeve
të tilla të ngjashme më parë.
Sipas zyrës së shtypit të bash-
kisë, thuhet se sipas këtij pro-
jektvendimi, duke u nisur
nga problematikat e hasura
gjatë thirrjes së parë është
parë e arsyeshme të ndry-
shojnë disa nga përbërësit e
skemës së subvencionimit të
interesave të kredisë dhe
kufijtë minimal dhe maksi-
mal të nivelit të të ardhurave
që duhet të plotësojnë ap-
likuesit.
APLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMI

Në fazën e parë të aplikim-
it, çdo aplikant që ka
mbushur moshën 18 vjeç dhe

Procedurat e aplikimit dhe dokumentet që duhet të dorëzoni

Bashkia e Tiranës hap në 16 prill
aplikimet për 500 kredi të buta
Ndryshojnë tri kritere mosha, afati dhe të ardhurat

Ornela Manjani

familjet që janë të regjistru-
ara në zyrat e gjendjes civile
të Bashkisë Tiranë, të cilat
në momentin e aplikimit
plotësojnë kushtet e përcak-
tuara në pikat ligjit "Për
programet sociale të stre-
himit" kanë të drejtë të
paraqesin kërkesë për të për-
fituar nga programi "Sub-
vencionimi i interesave të

kredisë". Sakaq, aplikantët
duhet të plotësojnë Formu-
larin e Strehimit TIP, pranë
Njësisë Administrative për-
katëse, të cilit do t'i bashkëli-
dhin edhe dokumentacionin
si: deklarata e vërtetësisë së
informacionit të pasqyruar
në formularin e strehimit,
kopja e kartës së identitetit
të aplikuesit, certifikata

familjare. Pas plotësimit të
formularit dhe dokumenta-
cionit, Njësitë Administra-
tive përkatëse i përcjellin
ato në Bashkinë Tiranë,
pranë Drejtorisë së
Përgjithshme të Shërbimit
Social, e cila realizon proces-
in e seleksionimit të formu-
larëve të vlefshëm sipas kë-
tyre kritereve të përcaktu-

ara. Pas marrjes së njoftim-
it, familjet përfituese dorë-
zojnë pranë Zyrës së Pritjes
me Qytetarin në Bashkinë
Tiranë të gjithë dokument-
acionin e nevojshëm, që
vërteton deklarimin dhe
vërtetësinë e plotësimit të
formularit të strehimit, në
bazë të të cilit janë
përzgjedhur fitues. Në fazën

e dytë të aplikimit, Drejtoria
e Strehimit Social, në bash-
këpunim me Drejtorinë e
Përgjithshme për Mar-
rëdhëniet me Publikun dhe
Jashtë shpallin njoftimin
për dorëzimin e dokumenta-
cionit që duhet të dorëzojnë
individët apo familjet që
kanë kaluar fazën e parë të
aplikimit.

KUFIRI I
FINANCIMIT
Kufiri maksimal i
kreditimit për
familjet llogaritet
deri në 80% të
vlerës së pasurisë
(bazuar tek
kontrata e shitjes).
Llogaritja e
pagesave mujore
(kësteve) është
bërë, duke
supozuar që
interesi për
kredimarrësin do
të jetë në normën
3%, për një
periudhë kohe 20-
vjeçare.

FAMILJET
PËRFITUESE

Familjet përfituese pas
marrjes së njoftimit nga
Drejtoria e Strehimit,
paraqesin pranë Zyrës
së Pritjes me Qytetarin
në Bashkinë Tiranë të
gjithë dokumentacionin
e kërkuar dhe që
mbështetet në
deklarimet e bëra dhe
që aprovon vërtetësinë e
aplikimin të bërë në
momentin e dorëzimit të
formularit të strehimit
pranë Njësisë
Administrative
përkatëse. Pas marrjes
në dorëzim të listës së
inventarit, Komisioni i
Strehimit në bazë të
dokumenteve të
dërguara nga aplikuesit,
kritereve për
përzgjedhjen e
përfituesve dhe formulës
së pikëzuar shqyrton
dhe vlerëson aplikimet,
duke vendosur pikët për
secilin aplikim.

DOKUMENTACIONI QË DUHET PËR TË APLIKUAR PËR KREDI TË BUTË

normat në fuqi për strehim.
13. Vërtetimi nga ZRPP të origjinës se nuk figuron e regjistruar
asnjë pronë, e cila mund të përdoret edhe për strehim, për familjet
që kanë ndryshuar vendbanim për efekt punësimi, për të gjithë
anëtarët e familjes.
14. Vendimi i gjykatës, që i lë në ngarkim fëmijën ose fëmijët për
çiftet e divorcuara, shoqëruar me vërtetimin nga zyra e
përmbarimit për masën e pensionit që përfitojnë për fëmijët.
15. Vërtetimi përkatës nga institucioni ku ka qenë i strehuar dhe
librezën e jetimit, dhënë nga institucioni shtetëror i autorizuar, për
individët me statusin e jetimit.
16. Vërtetimi nga komisioni mjekësor për përcaktimin e aftësisë
së kufizuar, për individë me aftësi të kufizuara.
17. Dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për
personat që kanë statusin "emigrant", "punëtor emigrant" dhe
azilkërkues.
18. Dokumenti i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për
familjet e punonjësve të rënë në detyrë, që u përkasin Policisë së
Shtetit, Gardës së Republikës, Policisë së Burgjeve etj.
19. Dokumenti i lëshuar nga institucionet përkatëse për viktimat e
dhunës në familje. Urdhri i mbrojtjes i lëshuar nga gjykata e rrethit
gjyqësor, seksioni familjar (fotokopje e njehsuar me origjinalin).
Vërtetim nga strukturat e shërbimit social, qendrave sociale dhe
rehabilitimit për viktimat e dhunës pranë njësive të qeverisjes
vendore.
20. Deklaratë noteriale që lëshohet nga kryefamiljari, që shprehet
se është dakord që kredia të lëvrohet për aplikantin që rezulton i
përfshirë në Formularin e Strehimit.

1. Formulari i Strehimit i plotësuar pranë njësisë administrative në
të cilën aplikanti ka vendbanimin.
2. Certifikata e lindjes e aplikantit dhe certifikata e gjendjes
familjare.
3. Vërtetimi i vendbanimit në bashkinë ku kërkohet vendstrehimi,
ose leje banimi për familjet që kanë lëvizur nga zona të tjera të
vendit.
4. Vërtetimi i të ardhurave neto të familjes/individit.
5. Dokumenti përkatës nga punëdhënësi (vërtetim punësimi), për
detyrën dhe të ardhurat e aplikantit dhe të personave të tjerë të
familjes që janë në marrëdhënie pune.
6. Dokumenti nga organet tatimore dhe nga sigurimet shoqërore
për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe
shëndetësore për të gjithë anëtarët e punësuar në familje.
7. Vërtetimi nga zyra e ndihmës dhe përkujdesjes pranë njësive të
qeverisjes vendore për anëtarë, të përfshirë në programin e
ndihmës ekonomike dhe të pagesës për personat me aftësi të
kufizuar.
8. Vërtetimi nga zyra e punës e njësisë vendore përkatëse për
personat e përfshirë në programin e pagesës së papunësisë.
9. Vërtetimi nga organet e sigurimeve shoqërore për personat në
pension.
10. Dokumenti zyrtar i celebrimit dhe certifikatat personale, për
efekt të llogaritjes së moshës, për çiftet e reja.
11. Vërtetimi nga ZRPP se familja apo ndonjë anëtar i saj nuk
disponojnë në pronësi banesë a ndonjë mjedis që mund të
përdoret si e tillë.
12. Vërtetimi nga ZRPP për sipërfaqen e pronës që zotëron familja
apo ndonjë anëtar i saj, kur banesa është me sipërfaqe nën
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Fermerët që krijojnë
një kooperativë do të
përfitojnë përjashtim

nga TVSH-ja. Ka qenë kjo de-
klarata e ministrit të Bujqë-
sisë, Niko Peleshi, gjatë
takimit të zhvilluar në fsha-
tin Laknas, të qarkut të Ti-
ranës, për të informuar ferm-
erët dhe për t'u ofruar asis-
tencën e duhur për skemat e
programit IPARD. Siç është
njoftuar edhe më parë, çelja
e "Thirrjes së parë" për ap-
likime për financime, subven-
cione dhe grante që ky pro-
gram do të japë për bujqës-
inë shqiptare, do të bëhet në
fillim të muajit maj. Gjatë
takimit ku ishin të pran-
ishëm përfaqësues të organi-
zatave anëtare të Këshillit të
Agrobiznesit Shqiptar, min-
istri Peleshi u shpreh se pro-
movimi i këtij programi ësh-
të një proces, që kërkon në
radhë të parë një punë të de-
tajuar sqaruese, që duhet
bërë mundësisht personal-
isht, me të gjithë ata që janë
të interesuar, me qëllim
kthimin e besimit për të
gjithë aktorët pjesëmarrës
për aplikimet dhe përfitimet
nga këto skema. Më tej Pe-
leshi është shprehur se një
rëndësi e veçantë i është
dhënë transparencës me të
cilën do zhvillohet ky proces,
i cili do të vazhdojë të jetë e
tillë dhe gjatë vlerësimit dhe
përzgjedhjes së fituesve.
"Paratë janë, por na duhet t'i
çojmë tek përfituesit. Rruga
nga dëshira dhe deri tek për-
fitimi kalon së pari nga qartë-
simi i idesë, pastaj kthimi i
kësaj ideje në projekt, pastaj
plotësimi i projektit me
gjithë të dhënat që kërkon

Ministri në Laknas: Aplikimet për grantet dhe subvencionet mbyllen më 27 prill

Peleshi: TVSH zero për kooperativat,
procedurat për të përfituar subvencione
Shteti do të shpërndajë 2.56 miliardë lekë

Ornela Manjani

Brenda këtij viti aksi
që lidh Kukësin me

Morinën, pjesë e Rrugës së
Kombit do të jetë i përfund-
uar me urat dhe elementët
e sigurisë rrugore. Minis-
tri i Infrastrukturës dhe
Energjisë, Damian Gjik-
nuri, i shoqëruar nga drej-
tori i Autoritetit Rrugor Sh-
qiptar, Afrim Qendro inspe-
ktuan në Kukës kantierin
e hapur në një prej urave,
të cilat po dublohen. Gjatë
fjalës së tij, Gjiknuri dek-
laroi se po vijojnë negoci-
atat me koncesionarin dhe
komunitetet lokale të
Qarkut të Kukësit për çësh-
tjen e tarifës së kalimit.
Ministri tha se po flitet për
tarifë të reduktuar për ban-
orët e Kukësit dhe u shpreh
besimplotë se përpara se të
fillojë edhe njëherë funk-
sionimi i pagesave të Toll-
it, ne do të kemi një
zgjidhje. Por, ende nuk
flitet sa do të jetë kjo tarifë.
"Jemi duke negociuar me
koncesionarin, por njëko-
hësisht duke u konsultuar
edhe me popullatën për të
gjetur një zgjidhje për një
tarifë të reduktuar për ban-
orët e këtyre zonave, sido-
mos për transportin publik
dhe qytetarët që e për-

dorim më shpesh rrugën
Kukës-Tiranë. Nga ana
tjetër, dua të them që kemi
filluar edhe me evidentimin
e të gjitha mjeteve që janë të
targuara në Kukës. Jemi
duke bërë krahasimet me
banorët që janë pjesë e këtij
komuniteti dhe që i
zotërojnë këto mjete, në
mënyrë që të trajtohet ajo
fashë e njerëzve që preken
nga ky koncesion dhe që je-
tojnë në Qarkun e Kukësit.

Është një proces i filluar
mirë dhe besoj brenda një
periudhe shumë të shkurtër,
përpara se të fillojë dhe
njëherë funksionimi i page-
save të Toll-it, ne do të kemi
një zgjidhje. Besoj do jetë
shumë e pranueshme, por
njëkohësisht nuk cenon
edhe efektivitetin e kon-
tratës, nuk cenon mbarëva-
jtjen e kontratës për mirë-
menaxhimin e kësaj rruge",
u shpreh Gjiknuri.

programi i IPARD-it, apliki-
mi dhe padyshim, pastaj pro-
cesi i vlerësimit. Është detyra
jonë që të jetë edhe më trans-
parent edhe më i shpejtë,
edhe më i mbrojtur nga
fenomenet, të cilat nuk kanë
munguar në të kaluarën.
Unë besoj se kemi bërë hapa
të rëndësishëm drejt rritjes
së transparencës, madje në
skemën kombëtare, që tani
është akoma në proces, mby-
llen në datën 27 prill ap-
likimet për skemën ko-
mbëtare të granteve dhe sub-
vencioneve, ne e çuam në
zero burokracinë për sub-

vencionet, për pagesat
direkte", tha Peleshi.
SUBVENCIONETSUBVENCIONETSUBVENCIONETSUBVENCIONETSUBVENCIONET

Shteti shqiptar do të
shpërndajë 2.56 miliardë lekë
në grante për të mbështetur
bujqësinë dhe zhvillimin ru-
ral. Skema e re përfshin
mundësi financimi që nga
mbjelljet e reja e deri tek in-
vestimet në sera, teknikat e
ujitjes, shtimin e kafshëve,
blerjen e makinerive e deri
tek hapja e dyqaneve për të
tregtuar produkte vendi.
Ministria e Bujqësisë ka për-
gatitur një "skemë" dhe fon-
det për secilën pikë të saj do

të jenë të kufizuara, në
mënyrë që fermerët të diver-
sifikojnë produktin dhe in-
vestimet në bazë të nevojave
të vendit. Në këtë rast, apliki-
mi për një nga skemat që ka
fondin më të madh i jep ferm-
erit shansin më të lartë për

të përfituar. Sipas vendimit të
ministrit të Bujqësisë, pjesa
më e madhe nga fondi i pro-
gramit do të shkojë për
ndërtimin e serave diellore
për kultivimin e domates,
kastravecit dhe specit. Për
këtë zë, qeveria ka vendosur
të financojë plot 626.4 milionë
lekë. Një vlerë të madhe fi-
nancimi do të jepet edhe për
krerët e lindur të matrikul-
luar në fermat me mbi 100
dele/dhi ose mbi 20 lopë. Për

këtë zë, nga programi do të
jepen 243.6 milionë lekë. Një
pjesë të madhe të buxhetit e
zë gjithashtu ndërtimi i ther-
toreve, si dhe mbështetja për
pikat e grumbullimit dhe
fermerëve që blejnë fidanë.
Sa u takon kulturave bujqë-
sore, pjesa më e madhe e fon-
dit do të shkojë për mbjelljen
e ullinjve me fidanë autok-
tonë dhe për mbjelljen e
lajthisë dhe shegës, si dhe
vreshtave.

KRITERET
Sipas vendimit mësohet se aplikuesit duhet të jenë
shtetas shqiptarë ose kompani me bashkëpronësi,
njëri nga të cilët të jetë shqiptar. Përfitues sipas
masave mbështetëse mund të jenë fermerë
individualë, grup fermerësh, subjekte me status
fizik, juridik, SHBB, OMP ose OJF. Fermerët
individualë duhet të jenë të pajisur me NIPT-in e
fermerit. Ndërsa SHBB-të, OMP-të dhe personat
fizikë dhe juridikë të jenë të pajisur me NIPT/NUIS.



Taksa në Rrugën e Kombit

Ministri Gjiknuri: Do të
reduktojmë, ja kush përfiton

Ministri i Bujqësisë,
Niko Peleshi

Ministri i Infrastrukturës dhe
Energjisë, Damian Gjiknuri

VACANCY ANNOUNCEMENT
The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and is being implemented by a
consortium of three organizations: the Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH), and the NGOs Terre des Hommes (TdH) and Save
the Children (SC). The Project started in January 2015 and will have an implementation timeframe of 4 years. Its overall goal is that the Albanian
population benefit from better health due to improved Primary Health Care (PHC) services and health promotion activities.

Save the Children is recruiting for motivated and experienced staff for the project “HAP project”

Post title: Communication Project Officer for HAP project
Albania Country Office

Application dateline: 24th April 2018, 1:00pm

The Communication Project Officer for HAP will support HAP project in various aspect of communication with focus on maximizing the visibility
of the project while increasing public understanding of health matters and their involvement in the project.

Required qualifications and experiences

 A university degree in communications,  marketing or journalism, and preferably work experience in public health or any other related
field

 Excellent command of English and Albanian languages, both verbal and written
 Proven ability to maintain excellent relationships with Local and Central Government personnel and to advocate effectively with high-

level officials
 At least 5 years of experience in a Senior Communications or media - related role
 Proven experience for producing project’s communication plan
 Experience of planning and implementing successful communication and campaigns, ideally for a non-profit  or international

organisation
 Ability to synthesise complex information into concise and compelling articles, notes and documents
 Very good ability in producing photos and short semi-professional videos related to project activities
 Excellent ability to work both independently and in consultation and cooperation with others
 Proven experience using media for communication and campaigning purposes in print and electronic media. Experience in using

social media for communication purposes is an asset
 Excellent organisational skills, including time management and ability to produce the required administrative documents, meet

deadlines and work under pressure
 Advanced Information Communication Technology skills needed for presentations
 Excellent knowledge and use of social media (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Linkedin)
 Commitment to and understanding of Save the Children’s aims, values and principles.
 Ability to work on field.

Information regarding the duties and responsibilities (Job Description) you may find on the website of Save the Children https://
albania.savethechildren.net/jobs

Interested candidates should submit the following within the application dateline:

1- Cover letter clearly explaining your motivation for applying your motivation for applying for the position and how you meet the position
criteria;

2- Detailed CV
3- List of reference with contact details

Application should be sent by email with subject “Communication Project Officer for HAP project” to the address below.

E-mail: info.albania@savethechildren.org

*only short listed candidates will be informed.
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Policia: Autorët janë shpallur në kërkim, ja si ua prishëm planin

Tentuan të kultivonin hashash në
Dukagjin, zbulohet grupi kriminal
Gjashtë trafikantët shmangën rrugën
kryesore, kaluan në një zonë malore

SHKURT

GJOVALIN LOKA
Dy ditë më parë, zëvendësdrejtori i Policisë së
Shtetit, Gjovalin Loka deklaroi se do të goditen
kokat e krimit. "Trafikantët po kërkojnë ndihmë
edhe më larg, por do ta kenë shumë të shkurtër,
sepse bashkëpunimi me partnerë të huaj është i
fuqishëm. Kemi dërguar, por, edhe kanë ardhur në
vendin tonë specialistë policie nga më të mirët nga
Anglia, Franca, Amerika dhe vende të tjera dhe
askush s'do t'i shpëtojë",-u shpreh Loka.



VEHBI BUSHATI
"Nëse kriminelët nuk heqin dorë dhe duan të na
sfidojnë, ne kemi të gjithë instrumentet dhe kemi
vullnetin për t'i çuar para drejtësisë. Jemi të
përqendruar tek ata që e organizojnë dhe
financojnë kultivimin e bimëve narkotike. Ne do të
mundohemi që asnjë shteg të mos jetë i hapur",-
pohoi Bushati. Ndërsa, u shpreh se është e
dhimbshme kur sheh që 11-vjeçarët të largohen
nga shkollat, sepse janë bërë përdorues të drogës.



Gjykata lë në burg Renaldo Latifin dhe Xhuljan Muçën

Jetë luksi me 100 milionë lekët e vjedhura,
kamerat e sigurisë e tabulatet tradhtuan 2 të rinjtë

FIER FIER FIER FIER FIER - Jeta e luksit prej
afro një viti ka nxjerrë zbu-
luar dy të rinjtë që akuzo-
hen për vjedhjen e shumës
prej 10 milionë lekë të rinj
dhe të një makine tip
"Benz" në fshatin Levan të
Fierit. Më pas pamjet e ka-
merave të sigurisë dhe tab-
ulatet telefonike kanë bërë
të mundur dokumentimin
e ngjarjes së ndodhur më
29 maj të vitit që shkoi. Ba-
zuar në provat e siguruara
nga hetimet e kryera, togat
e zeza të Fierit kanë lënë
dje në burg 22-vjeçarin Re-
naldo Latifi dhe 24-
vjeçarin Xhuljan Muça, të
cilët akuzohen për
vjedhjen e lekëve dhe të
makinës së shtetasit Xhe-
mal Kalemaj. Ka qenë
prokurori i çështjes, Dor-
jan Tafili që ka kërkuar
lënien në qeli të dy të rin-
jve për veprën penale
"Vjedhje e kryer në bash-
këpunim", kërkesë e cila
është pranuar nga gjyqtar-

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Trafikantët e drogës
nuk kanë të ndalur.
Pavarësisht masave të

rrepta të marra nga policia e
Shkodrës dhe fluturimeve të
avionëve të Guardia di Finan-
za, ata vazhdojnë të tentojnë
për kultivimin e kanabisit në
zonën e Dukagjinit. Me-
snatën e së premtes, policia e
Shkodrës ka goditur një grup
të dyshuar si kriminal që po
tentonte të bëhej gati për kul-
tivimin e bimëve narkotike
në Dukagjin. Ngjarja ndodhi
vetëm pak orë pas takimit në
njësinë administrative Gur i
Zi, ku zëvendësdrejtori i Poli-
cisë së Shtetit, Gjovalin Loka
dhe kreu i bluve të Shkodrës,
Vehbi Bushati deklaruan se
do të kapin organizatorët dhe
financuesit e kultivimit të
kanabisit. Mësohet se rreth
orës 23:30, një grup prej 5-6
personash kanë shmangur
postbllokun e policisë në
rrugën Shkodër-Dukagjin.
Ata janë futur tek ura e Mes-
it dhe më pas kanë marrë
rrugën malore të Shllakut
(pjesë e bashkisë Vau i Dejës).
Nga aty, ky grup bashkë me
materialet dhe mjetet për kul-
tivim kanë mbërritur në fs-
hatin Drisht të Postribës
duke shmangur kontrollin
policor. Përmes urës së Telit,
ata kanë menduar që
ngarkesën që iu duhej për të
nisur kultivimin e kanabisit
ta kalonin me krahë përmes
urës së Telit duke ecur në
këmbë. Sipas planit të tyre, në
anën tjetër të urës sipas tyre
do të shkonte një tjetër mak-
inë për të marrë personat,
materialet dhe pajisjet për
kultivim për t'i çuar më pas
drejt Dukagjinit. Falë infor-
macioneve të siguruara në
rrugë operative, blutë kanë
zbuluar dhe identifikuar
pjesëtarët e këtij grupi dhe

janë vënë në ndjekje të tyre.
Ndërkaq, burime nga policia
e Shkodrës bënë me dije se
autorët mundën të merrnin
arratinë, ndërsa braktisën

dy automjetet që kishin në
fshatin Drisht. Në vendngjar-
je ka mbërritur edhe vetë

kreu i bluve të Shkodrës, Ve-
hbi Bushati bashkë me she-
fin e komisariatit, drejtues të
tjerë, forcat Shqiponja dhe
dhjetëra efektivë për të mos
lejuar grupin prej 5-6 person-
ash që të realizonin planin e
mirëmenduar për nisjen e

punës për kultivimin e
kanabisit në zonën e Duk-
agjinit. Forcat e policisë janë
vënë në ndjekje dhe po
punojnë për kapjen e këtyre
personave që dyshohen se do
të mbillnin hashash. Prej disa
ditësh, policia e qytetit veri-

or ka ngritur një postbllok në
rrugën Shkodër-Dukagjin
për të pasur nën kontroll të
gjithë ata që kalojnë në atë
aks për të mos lejuar trans-
portimin e materialeve dhe
mjeteve për kultivimin e
kanabisit.

SENAD NIKSHIQI

ja e çështjes Matilda Shalla.
Mësohet se përgjatë një viti,
Latifi dhe Muça kanë blerë
sende të shtrenjta dhe kanë
harxhuar para pa hesap.
HETIMETHETIMETHETIMETHETIMETHETIMET

Kanë qenë pamjet e një
kamere sigurie që kanë çuar
në identifikimin e një prej dy
të rinjve të arrestuar pak

ditë më parë si autorë të dy-
shuar të vjedhjes së një au-
toveture tip "Benz" dhe 10
milionë lekëve të rinj një
banori nga Levani i Fierit.
Bëhet fjalë për Renaldo Lat-
ifin, banues në këtë fsha, i
cili është kapur nga kamera
e sigurisë së një objekti tek-
sa ecte pranë vendit të ng-

jarjes, me një çelës të ngjas-
hëm me atë të 'Benz'-it të
vjedhur. Pas verifikimit të
pamjeve filmike e pamjeve
filmike është konstatuar se
rreth orës 07:29 minuta me
orën e kamera, Latifi ka kalu-
ar në drejtim të vendit të
ngjarjes ku në anë të rrugës
ka qenë parkuar makina e
Xhemal Kalemajt. Ndërsa,
nga tabulatet telefonike ka
rezultuar se Xhuljano
Muça, më datë 29.05.2017
paradite ka qenë në Levan e
në Panaja të Vlorës dhe jo
në Vlorë, ashtu si ka dek-
laruar. Ndërsa Renaldo Lat-
ifi rezulton të ketë qenë
gjatë gjithë datës 29.05.2017
në fshatin Levan. Gjithash-
tu, nga hetimet ka rezultu-
ar se Muça është bash-
këpunëtor i Renaldo Latifit.

Ky i fundit është kamerier
në lokalin e Xhuliano
Muçës. Ndërsa, nga hetimet
me metoda speciale dhe
përgjimet ambientale e tele-
fonike është arritur të sig-
urohen prova se dy person-
at e mësipërm kanë kryer
vjedhjen e 'Benzit' dhe 10
milionë lekë të rinj të Xhe-
mal Kalemajt. Të dy të rin-
jtë kanë dhënë versione të
ndryshme rreth veprimeve
të tyre ditën e ngjarjes.
Ndërsa Xhuliano Muça ka
pretenduar se ka qenë së
bashku me Renaldo Latifin
të cilin e ka transportuar
me mjetin e tij, Renaldo
Latifi ka deklaruar se ka
qenë në vendin e ngjarjes
dhe është largua me auto-
bus në drejtim të qytetit të
Vlorës.                              ErErErErEr.K.K.K.K.Ku.u.u.u.u.

Policia duke kryer veprimet
hetimore te ura e Telit

Të arrestuarit Renaldo Latifi
dhe Xhuljan Muça

I shpërthen mina,
humb jetën

minatori 52-vjeçar
MAMAMAMAMATTTTT - Një tjetër ngjarje
e rëndë ka ndodhur në
minierë, ku një 52-vjeçar
ka humbur jetën. Mëso-
het se Angjelosh Shahi-
ni ka mbetur i vdekur,
pasi i ka shpërthyer
mina. Ngjarja ndodhi
ditën e djeshme në mini-
erën e Klosit, teksa ai ish-
te duke vendosur lëndën
plasëse. Tri ditë më parë
(mbrëmjen e së enjtes) në
minierën e kromit në
Cerunjë të Klosit humbi
jetën po nga shpërthimi
i një mine minatori 57-
vjeçar P. M., banues në
Burrel. Policia shkoi në
vendin e ngjarjes ku nga
hetimet paraprake rezu-
ltoi se 57-vjeçari me
detyrë zjarrmëtar, gjatë
punës për vendosjen e
minës, ajo ka shpërthy-
er duke mos i lënë kohë
të largohet. Pas kësaj
ngjarjeje, blutë arrestu-
an teknikun e minierës,
Ilia Alliu, banues në Bul-
qizë dhe dy zjarrmëtarët:
Petrit Kaca, banues në
Burrel e Ilmi Xhiherri,
banues në Klos. Ata aku-
zohen për veprat penale:
"Shkelje e rregullave mbi
lëndët plasëse, djegëse
dhe radioaktive" dhe
"Shkelje e rregullave të
mbrojtjes në punë".

Gjendet e mbytur në
pus 77-vjeçarja, i

shoqi: Më preu krahët
DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS - Mëngjesin e
djeshëm, është gjetur e
mbytur në pus pranë
banesën së saj një 77-
vjeçare në lagjen nr. 18 të
qytetit të Durrësit. Para-
prakisht dyshohet se e
moshuara ka rënë aksi-
dentalisht në pus. Kjo
referuar dëshmisë së
bashkëshortit të saj në
polici. I moshuari në
gjende të rënduar
psikologjike ka thënë se
jetonin vetëm të dy, e sot
(dje) si çdo mëngjes e sho-
qja është ngritur të bëjë
punët e shtëpisë. Por
duke qenë se prej disa
ditësh vuanin nga mung-
esa e ujit, ajo ka shkuar
të mbushë kovën në pus.
Gjithashtu, i moshuari
është shprehur se dys-
hon që të shoqen e ka
tërhequr kova drejt pu-
sit, dhe ai e ka gjetur pak
orë më vonë. "E gjeta në
mëngjes të mbytur në
pus. Kishte nisur të bënte
punët e shtëpisë. E thër-
risja nëpër shtëpi, kur
pashë pusin të hapur
mbeta pa frymë. Gruaja
ime vuante nga diabeti
dhe skleroza. Jetonim të
vetmuar, pasi fëmijët i
kemi në emigrim. Më pre-
hu krahët", - ka thënë i
moshuari. Ndërkaq, poli-
cia e Durrësit po heton
për zbardhjen e plotë të
rrethanave të kësaj ng-
jarjeje.
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Nën sekuestro dhe trualli me sipërfaqe 1146.6 m2 në pronësi të Bledar Dedës në Lezhë

U ndërtuan me leje të falsifikuara,
sekuestrohen 2 pallate në Shëngjin
Policia: Objektet në pronësi të Agustin Uldedajt

Stresi në polici: Kokaina s'ishte
imja, konsumoj me miqtë, kur e gjej

Avokati i Mario Majollarit: Suedia
nuk e besoi se i rrezikohej jeta

Flakët përpijnë dhe makinën e një fieraku në fshatin Bishan

Digjen dy automjete të efektivit të Delta Forcë,
Policia: Dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË- Tre automjete
janë djegur gjatë orëve të
mëngjesit të djeshëm në
Vlorë, në dy raste të ndry-
shme. Mësohet se djegia e
dy mjeteve në pronësi të
efektivit të Delta Force në
Vlorë, Ermelind Abazit
dyshohet të jetë e qëllim-
shme. "Më datë 14.04.2018,
rreth orës 00:40 në fsha-
tin Bishan, Vlorë, është
djegur plotësisht mjeti
tip 'Volkswagen',  në
pronësi të shtetasit K.T.,
banues në Kafaraj, Fier.

LEZHËLEZHËLEZHËLEZHËLEZHË

Gjykata e Shkallës së
Parë të Lezhës ka
vendosur sekuestro

preventive ndaj disa pasur-
ive të paluajtshme, pasi nga
hetimet e kryera nga
prokuroria ka rezultuar se
janë ndërtuar në kundërsh-
tim me ligjin, me leje të falsi-
fikuara. Burime zyrtare nga
drejtoria e policisë së këtij
qarku dje bënë me dije se të
premten, gjykata ka vendo-
sur sekuestro mbi pasuritë
e paluajtshme, pallate në
ndërtim të një shoqërie
sh.p.k. në Kune të Shëngjinit
në pronësi dhe administra-
tor të shtetasit Agustin Ul-
dedaj. Konkretisht është
vënë nën sekuestro një pal-
lat 5 katësh dhe në proces
kati i fundit, me sipërfaqe të
sheshit të ndërtimit 2000 m2
dhe një pallat 7 katësh, në
proces kati i fundit, me sipër-
faqe të sheshit të ndërtimit
4712 m2. Gjithashtu, është
vendosur nën sekuestro pre-
ventive dhe një truall me
sipërfaqe 1146.6 m2 në lagjen
"Besëlidhja" të qytetit të
Lezhës, e cila është në pronë-
si të shtetasit Bledar Deda.
Në njoftimin e prokurorisë
së Lezhës thuhet se: "Arsye-
ja e vendosjes së kësaj
sekuestro është bërë pasi,
nga vendimi penal i
gjykatës, leja për ndërtim
ka rezultuar e siguruar në
kundërshtim me ligjin.
Njëkohësisht, pranë Zyrës
Vendore të Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme
Lezhë u kryen veprimet

duke vendosur kufizimet
përkatëse në zbatim të ven-
dimit penal të gjykatës".
Ndërkaq, burimet e më-
sipërme pohuan se ky pro-
cedim policor me rezultat
"Sekuestro preventive" ësh-

të rezultat i bashkëpunimit
të ngushtë me policinë së
Lezhës, e cila ka referuar në
prokurorinë e këtij rrethi
materialet procedurale mbi
bazën e dyshimit të arsye-
shëm, në lidhje me këto dy

PASURITË NËN
SEKUESTRO
PREVENTIVE

1.Një pallat 5 katësh në
Kune të Shëngjinit, me sipër-
faqe të sheshit të ndërtimit
2000 m2.
2.Një pallat 7 katësh në
Kune të Shëngjinit, me sipër-
faqe të sheshit të ndërtimit
4712m2.
3.Një truall në lagjen "Be-
sëlidhja" në qytetin e
Lezhës, me sipërfaqe
1146.6 m2

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Maravgi Staifo, avokati i 28-vjeçarit Mario
Majollari, i cili u ekzekutua pak ditë më parë me 3 plum-
ba në zonën e Kinostudios në kryeqytet deklaroi se au-
toritetet suedeze nuk besuan motivet, për të cilat Ma-
jollari kërkoi azil. Në emisionin "Kjo Javë" në Neës24,
avokati u shpreh se as vetë 28-vjeçari nuk kishte bërë të
gjitha përpjekjet për të marrë mbrojtje në vendin e tij,
Shqipëri. "Autoritetet nuk e besuan motivet, për të cilat
ai kërkonte mbrojtje, dhe i refuzuan azilin. Nuk ka ndon-
jë dokument nga policia shqiptare që siguronte
mbrojtjen e tij. Morën vendimin që autoritetet në Sh-
qipëri, nuk kishin probleme e mungesa, dhe se nuk kish-
te aplikuar për mbrojtje. Dhe se ai nuk kishte bërë çdo
lloj përpjekje për të marrë mbrojtje në vendin e tij. Au-
toritetet në Suedi nuk do të bëjnë gjë, por mediat këtu,
kanë shkruar për këtë rast, por shpresoj që bordi i mi-
grimit dhe gjykatat t'i shohin me sy tjetër këto çësh-
tje"," tha Maravgi Staifo.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Reperi Arkimed Lushaj, i njohur ndryshe
dhe me emrin e artit, "Stresi" ka mohuar se posedonte
kokainë në momentin e ar-
restimit nga policia e Ti-
ranës. "Jam përdorues
droge, por nuk merrem me
shitjen e saj",-është shpre-
hur ai. Lushaj u prangos
mbrëmjen e së premtes,
pasi në lokalin ku ishte me
miqtë e tij u gjet edhe një
sasi kokaine. "Kokainën
nuk e kam blerë. Unë e gje-
ta në lokal ku e kishin
sjellë disa djem për ta pirë.
Me miq konsumoj drogë
kur gjej. Dua të më lironi se nuk kam bërë asnjë shkel-
je", është shprehur Stresi. Bashkë me reperenin u ar-
restua dhe 34-vjeçari Kujtim Pershpalaj, ndërsa u pro-
ceduan në gjendje të lirë dhe 3 persona të tjerë.

raste për veprat penale:
"Ndërtim i paligjshëm" dhe
"Falsifikim dokumentesh" si
dhe Prokuroria e Rrethit
Gjyqësor, e cila ka regjistru-
ar procedimin penal duke
kryer më pas veprimet e

Nga veprimet paraprake
hetimore dyshohet se zjar-
ri është shkaktuar si pa-

sojë e një shkëndije elek-
trike në mjet. Më datë
14.04.2018, rreth orës 02:00,
në lagjen "1 Maji" të qy-
tetit të Vlorës, janë dje-
gur automjetet tip 'Benz'
dhe 'BMW', në pronësi të
shtetasit E.A.. Dyshohet se
zjarrvënia është e qëllim-
shme. Grupi hetimor po
punon për zbardhjen e
plotë të ngjarjes dhe për
identifikimin e kapjen e au-
torit/ëve", thuhej në
njoftimin zyrtar të policisë
së qytetit bregdetar.

Pallatet e sekuestruara
në Shëngjin

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerja e suportit vjetor te produkteve
Cissco”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4,671,000 Lekë”.

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

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerja e suportit vjetor te produkteve
Cissco”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 08 Maj  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.



E diel 15 Prill  201810 - AKTUALITET

KKKKKOLOLOLOLOLUMBIUMBIUMBIUMBIUMBI

Një tjetër shqiptar ka
mbetur i vrarë me
armë zjarri në

Amerikën Latine, konkre-
tisht në Bogota, kryeqytetin
e Kolumbisë. Lajmin e ka
bërë të ditur gazetari Artan
Hoxha, i cili ka publikuar në
profilin e tij në 'Facebook'
detaje mbi vrasjen. Bëhet
fjalë për shtetasin Adriatik
Lagji. Ndërkaq, Hoxha
numëron vrasjet në Ekua-
dor dhe atentatet ndaj sh-
qiptarëve, të cilat tashmë
janë zhvendosur edhe në
Kolumbi. Ndërkohë, burime
për "Gazeta Shqiptare"
bëjnë me dije se vrasja e
Adriatik Lagjit ka ndodhur
në 4 prill. Ai ka qenë i mar-
tuar me një kolumbiane dhe
është prind i një djali. Në
Bogota, Adriatik Lagji nga
Saranda njihej me emrin
Andrea, ndërsa mësohet se
është qëlluar me disa plum-
ba në kokë. "Pas vrasjeve të
vitit të kaluar dhe 4 atentat-
eve ku viktima ishin sh-
qiptarët në Guayaquil të
Ekuatorit, këtë radhë ngjar-
jet janë zhvendosur në
Kolumbi, vendi nga ku u nis
kontenieri me 613 kg ko-
kainë i kapur në Maminas
një muaj e gjysmë më parë.
Këtë radhë viktima është
shqiptari nga Borshi i Sa-

randës, Adriatik Lagji, i
ekzekutuar në kryeqytetin
e Kolumbisë, Bogota. Policia
shqiptare po kërkon infor-
macion nga kolegët kolum-

bianë nëse kjo ngjarje ka
lidhje me narkotrafikun
dhe përfshirjen e shqip-
tarëve në trafikun e ko-
kainës. Lagji kishte kohë

Policia : Ngjarja dyshohet të ketë marrë shkas nga trafiku i kokainës

Ekzekutohet me plumb në kokë në Bogota
të Kolumbisë, shqiptari Adriatik Lagji

Viktima nga Borshi i Sarandës, baba i një fëmije

që jetonte në kryeqytetin
kolumbian, Bogota. Dy-
shimet e policisë janë se kjo
vrasje ka të bëjë me luftën
për territor të grupeve

kriminale shqiptare të
përfshira në trafikun e ko-
kainës nga Amerika e Ju-
gut drejt Europës…"-, shk-
ruan gazetari Hoxha.

Sherr në pikën e
basteve, plagoset

me armë i riu
FIER - Mbrëmë, rreth

orës 21:25 është plagosur
në qendër të Fierit një 32-
vjeçar. Burime nga policia
bënë me dije se nga të sh-
tënat me armë zjarri ësh-
të plagosur shtetasi me
inicialet A.J., banues në
këtë qytet. I riu është dër-
guar në  Spitalin Rajonal
Fier  dhe ndodhet nën
kujdesin e mjekëve. Para-
prakisht dyshohet se sh-
tetasi i plagosur dhe au-
tori janë konfliktuar në
një pikë basti. Policia ka
shoqëruar disa persona
për t'u marrë në pyetje në
lidhje me ngjarjen. Grupi
hetimor po punon inten-
sivisht për zbardhjen e
rrethanave të ngjarjes,
identifikimin dhe kapjen
e autorit.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Kanë kaluar 3
vite nga atentati i supo-
zuar që trazoi politikën në
vend, por dosja për Tom
Doshin, Mark Frrokun
dhe Durim Bamin vazh-
don të përcillet nga njëra
gjykatë në tjetrën. Pas
Odisesë në të gjitha sh-
kallët e gjyqësorit dhe
pasi Krimet e Rënda
shpallën mos kompe-
tencën, edhe Gjykata e
Lartë ka larë duart nga
gjykimi i kësaj çështjeje,
duke e përcjellë për
shqyrtim të mëtejshëm në
gjykatën e kryeqytetit. Si-
pas Top Channel, burimet
pranë gjykatës së Tiranës
bënë me dije se pas hedhjes
së shortit dosja i ka rënë
gjyqtarit Bledar Abdullai
dhe seanca e parë do të
jetë në datën 15 maj. Por
çështja Doshi, e cila gjatë
hetimeve paraprake dety-
roi të ngjisnin shkallët e
akuzës politikanët më të
lartë në vend, u kthye në
një loje ping-pongu në
gjyqësor. Kjo gjë ndodhi
herë për paqartësi nëse
duhej të gjykohej një ish-
deputet si Frroku bashkë
me një deputet si Doshi dhe
herë se gjyqtarët i lexuan
ndryshe nga njëri-tjetri
ndryshimet ligjore të re-
formës në drejtësi. Për më
shume se 6 muaj dosja qën-

droi e pezulluar në Gjykatën
e Lartë, në pritje të një qën-
drimi nga Gjykata Kush-
tetuese, e cila zgjidhi dilemën
nëse duheshin gjykuar në ju-
ridiksion fillestar të tre të
akuzuarit. Por kur dosja u
riçel në Gjykatën e Lartë, dy
prej gjyqtarëve dhanë

dorëheqjen nga gjykimi
duke lënë të paplotësuar
trupën. Me rinisjen e proces-
it u lexuan në gjykatë emrat
e 50 dëshmitarëve mes tyre
politikanët më të lartë në
vend. Por ndërsa për disa
prej dëshmitarëve dhe njërin
prej të dyshuarve, 2017-a ish-

te vit zgjedhor, për vetë
gjykatën vera 2017-s ishte
koha e hyrjes në fuqi të Kodit
të Procedurës Penale, që sol-
li në vjeshtë shpalljen e
moskompetencës. Gjykata e
Lartë përdori risinë e re të
paketës ku nënvizohet se de-
putetët do të gjykohen nga

gjykata e re që do të hapet,
por që sipas dispozitës kal-
imtare për momentin i përka-
sin Krimeve të Rënda.
Ndërkaq, Krimet e Rënda
nga ana e tyre e gjetën veten
jo kompetent duke ia kaluar
sërish Gjykatës së Lartë me
argumentin se kjo dosje i

Seanca e parë gjyqësore do të zhvillohet më 15 maj

Atentati i supozuar ndaj Tom Doshit, pas
3 vitesh dosja mbërrin në Gjykatën e Tiranës

ÇËSHTJA
DOSHI
Burimet pranë
gjykatës së Tiranës
bënë me dije se
pas hedhjes së
shortit dosja i ka
rënë gjyqtarit Bledar
Abdullai dhe
seanca e parë do të
jetë në datën 15
maj. Por çështja
Doshi, e cila gjatë
hetimeve paraprake
detyroi të ngjisnin
shkallët e akuzës
politikanët më të
lartë në vend, u
kthye në një loje
ping-pongu në
gjyqësor.

takon një gjykate të zakon-
shme. Nuk dihet nëse Gjyka-
ta e Tiranës do t'i japë zgjidhje
kësaj dosjeje, në të cilën thu-
het se nuk pati asnjë plan për
të vrarë Tom Doshin,
përveçse një bashkëpunim
mes të pandehurve për të
krijuar rrethana të rreme.

PROCESI
Me rinisjen e procesit u lexuan në gjykatë emrat e
50 dëshmitarëve mes tyre politikanët më të lartë në
vend. Por ndërsa për disa prej dëshmitarëve dhe
njërin prej të dyshuarve, 2017-a ishte vit zgjedhor,
për vetë gjykatën vera 2017-s ishte koha e hyrjes në
fuqi të Kodit të Procedurës Penale, që solli në
vjeshtë shpalljen e moskompetencës.

Viktima
Adriatik Lagji

Tom Doshi
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Kaos në Universitetin
e Tiranës, shkelje
ligji dhe dëme finan-

ciare. Një fakt i tillë konfir-
mohet në raportin e Minis-
trisë së Arsimit dhe Sportit
i publikuar edhe nga "Bal-
kanweb".

Konkluzionet janë nxjer-
rë nga një grup pune i për-
bërë nga Alqi Kushi, Mirela
Bimo, Jeton Shehu, Iva Be-
liu dhe Bledar Biçoku, të
cilët kanë konstatuar se në
Universitetin e Tiranës ka
"problematika të adminis-
trimit të brendshëm, krye-
sisht nëpërmjet bllokimit të
procedurës së brendshme të
protokollimit, delegimit dhe
vulosjes se praktikave sh-
kresore, duke sjellë konfuz-
ion në ushtrimin e funk-
sioneve nga të gjitha orga-
net dhe autoritetet drej-
tuese të këtij institucioni".

Grupi i punës ka konstat-
uar, gjithashtu, shkarkime
të stafit të UT-së të kryer në
kundërshtim me ligjin.

Po ashtu raporti thekson
se Rektori Mynyr Koni ka
mosmarrëveshje pothuajse
me të gjithë administratën,
përfshirë drejtuesit e një-
sive kryesore, ish-kan-
celarin dhe administratorin
e ri.
PRECEDENTETPRECEDENTETPRECEDENTETPRECEDENTETPRECEDENTET

Pak kohë më parë, për-
plasja për kompetencat lig-
jore mes rektorit Mynyr
Koni dhe kancelarit apo ad-
ministratorit të përkohs-
hëm të Rektoratit të Ti-
ranës, Robert Skënderi, ka
përfunduar në Ministrinë e
Arsimit. "Lufta" me shkresa
mes rektorit dhe kancelar-
it, ka sjellë pasoja në
mbarëvajtjen e punëve në
rektoratin e UT.

Sipas bordit të adminis-
trimit në kundërshtim me
ligjin, Rektori ka pezulluar
kancelarin nga detyra dhe i
ka hequr disa herë të drejtën
e protokollit dhe për më
shumë se dy muaj e ka lënë
jashtë institucionit. Si pa-
sojë e kësaj përplasje, 65
punonjës të rektoratit nuk
kishin marrë pagat prej 2
muajsh.

Administratori i përko-
hshëm deklaroi asokohe se
pagat nuk kishin kaluar,
pasi ai kishte përjashtuar
nga borderotë rreth 10
punonjës dhe kjo gjendje do
të vazhdojë derisa të sqaro-
het edhe pozicioni i tyre ju-
ridik.

Sipas tij në këtë kategori
janë, tre punonjës të sh-
karkuar nga ai me urdhër
të bordit, tre punonjës të
emëruar nga rektori Koni.
Kjo në shkelje të ligjit, pasi
janë komanduar nga rek-
tori, i cili është jashtë ko-

Raporti "nxin" Mynyr Konin: Ja problematika në Universitetin e Tiranës

Ministria e Arsimit: UT në kaos,
dëm financiar dhe shkelje ligji

"Rektori, mosmarrëveshje pothuajse me të gjithë"

mpetencave të tij. Ndërsa 2
punonjës të tjerë janë push-
uar po nga rektori, sërish
jashtë kompetencave.

Për shkak të këtyre 10
personave mbahen peng
edhe 65 punonjës të tjerë pa

u paguar. Rektori Koni me
anë të një shkrese drejtuar
shefes se Financës, e ur-
dhëron të mos pranojë kal-
imin e asnjë borderoje që
nuk i vjen e miratuar nga
drejtoresha e burimeve

njerëzore. Në të kundërt do
të merren masa administra-
tive ndaj saj. Sipas Kancelar-
it kjo shkresë është në sh-
kelje të ligjit dhe tejkalim të
kompetencave, ndërsa drej-
toresha e burimeve njerë-

zore është e shkarkuar prej
tij nga detyra në vijim të
urdhrave të bordit të admin-
istrimit.

Kancelari Skënderi u
shpreh asokohe se kjo ishte
arsyeja që pagat nuk kanë

kaluar ende dhe se në këtë
moment duhet të ndërhyjë
ministria përgjegjëse për
të zgjidhur këtë situatë, i
dorëzuar përpara kësaj
paligjshmërie që ka mbër-
thyer institucionin.

UNIVERSITETI I TIRANES
RAPORTI

Rektori Mynyr Koni

Rektori ka
pezulluar

kancelarin nga
detyra dhe i ka

hequr disa herë të
drejtën e protokollit
dhe për më shumë

se dy muaj e ka
lënë jashtë

institucionit. Si
pasojë e kësaj
përplasje, 65
punonjës të

rektoratit nuk
kishin marrë pagat

prej 2 muajsh.

MOSMARREVESHJET

Grupi i punës ka konstatuar, gjithashtu,
shkarkime të stafit të UT-së të kryer në

kundërshtim me ligjin. Raporti thekson se
Rektori Mynyr Koni ka mosmarrëveshje

pothuajse me të gjithë administratën,
përfshirë drejtuesit e njësive kryesore,

ish-kancelarin dhe administratorin e ri.

“
Faksimile nga raporti i  Ministrisë
së Arsimit dhe Sportit
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Në këtë numër: DR. INA ARAPI, Dr. SUL GRAGJEVI, ARISTOTEL MICI, ADEM MEZINI ETJ...

 Vijon në faqen  15

NGA DR. INA ARAPI

1. Rreth historikut të1. Rreth historikut të1. Rreth historikut të1. Rreth historikut të1. Rreth historikut të
dorëshkrimitdorëshkrimitdorëshkrimitdorëshkrimitdorëshkrimit
Të dhënat që po sjellim këtu

lidhen me një dorëshkrim, të cilin
e kam parë për herë të parë gjatë
vizitës sime në Bibliotekën Qen-
drore të Universitetit të Jashit
(Rumani) në fund të majit të vitit
2013. Gjatë kësaj vizite mësova se
në katalogun e koleksioneve spe-
ciale gjendet një dorëshkrim  që
përmban lutje të kopjuara në gju-
hën greke prej ieromonahut Ni-
fon nga Shqipëria midis viteve
1503-1554. Duke pasur parasysh se
dokumenti i parë i shkruar në
gjuhën shqipe është një frazë e
vitit 1462, e ashtuquajtura For-
mulë e pagëzimit, dhe se libri i parë
në shqip që njohim deri sot vjen
nga viti 1555, kuptohet që një
dorëshkrim, i cili i përket peri-
udhës para librit të parë në gju-
hën shqipe paraqet një interes të
veçantë edhe pse i shkruar në gju-
hën greke.

NIFONI

Për këtë dorëshkrim janë bërë disa
studimi, por më i rëndësishmi është ai i
priftit prof. I Zugrav në vitin 1955. Zu-
gravi na informon që Biblioteca e Uni-
versitetit të Jashit ka një numër të
rëndësishëm dorëshkrimesh, prej të
cilave disa janë në gjuhën greke dhe
vijnë nga Biblioteka e Manastirit të
Shën Savës, ku ka ekzistuar dikur sh-
kolla greke. Në këtë fond të dorëshkri-
meve greke bëjnë pjesë edhe disa dorësh-
krime me përmbajtje religjioze-kishtare.
Njëri prej tyre është ai, i cili prezanto-
het në këtë mënyrë në numrin 199 të kat-
alogut të ekspozitës të organizuar nga
kjo Bibliotekë në vitin 1885 me rastin e
50-vjetorit të saj: “Dorëshkrim grek i sh-
kruar në Shqipëri prej ieromonakut Ni-
fon. Fleta e fundit me të kuqe: Çka do të
thotë dhurata Jote, punë e ireomonahut
Nifon. Në vitin 7011-1503. Përmban lutje,
80 faqe, dimensionet 16x11).

Mirëpo në momentin kur Zugravi fil-
lon punën për leximin dhe përshkrimin
e dorëshkrimit kjo faqe e fundit me shën-
imin e rëndësishëm për autorin, datën
dhe vendin e hartimit të dorëshkrimit
mungon. Me sa duket, thotë ai, për sh-
kak të pakujdesisë ka humbur fleta e
fundit, që përfshinte shënimin e rëndë-
sishëm të dhënë më lart me datën dhe
emrin e kopjuesit. Prandaj ai përshkru-
an 79 faqet që kanë mbetur duke thek-
suar se këto nuk përmbajnë vetëm lutje,
siç përshkruhet pasaktësisht në kata-
log, por edhe tekste të mirëfillta kish-
tare.

Shenjti rumun dhe
jeta shpirtërore në

oborrin e Skënderbeut
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L
LETËRSIA

Me rastin e 95 vjetorit të lindjes së Jakov  Xoxës, lindur  më 15 prill 1923, autori na ka përcjellë një shkrim, që është pjesë
e studimit të tij. I ndjeri po ashtu më 20 shkurt të vitit 1979 u nda nga jeta duke na lënë trashëgiminë e një autori të
nderuar dhe shumë produktiv

NGA ARISTOTEL  MICI

Ishte një mesditë e gushtit të
vitit 1955. Po studjoja his
torinë e letërsisë së vjetër sh
qipe të hartuar nga Ziaudin

Kodra, kur më vijnë në dritaren e
dhomës përdhese fëmijë të kushu-
rinjëve e më thonë se ka ardhur
një mik nga Tirana dhe të kërkon.
Dola jashtë dhe më vajti mëndja se
duhej të ishte Jakovi, me që më
kish dhënë fjalën . Dhe vërtetë ai
qe. Po më priste duke mbajtur në
duar një biçikletë.

- Paske gjetur kalë të shpejtë,
- i  thashë.

- Është biçikleta e Lil Beles, -
m’u përgjegj. – Më bëri nder.

Pasi mbështetëm biçikletën në
trungun e një fiku, Jakovi më tha:

- More , po si nuk më tregove,
kur u takuam në Institut, se më
kishje  nisur dikur një tregim në
redaksi? M’u duk  e papritur, kur
pashë emrin tënd dhe titiullin e
tregimit “Subash Pallamari”.

- Tregimin nuk ua kam nisur
me postë,- iu përgjegja,- po ua kam
dhënë në Shkodër, kur erdhët dhe
organizuat një takim me letrarët
e rinj në gjimnaz.

- Ke të drejtë, - më tha,- ka  më
shumë se një vit.. Gjatë kësaj kohe
kam grumbulluar mjaftë shkrime
nga studentët e shkollave të mes-
me dhe të Fakultetit të Letërsisë..
I kam sistemuar në dosje dhe po
bëj një seleksionim. Në këtë proces
pune hasa edhe tregimin tënd, i cili
më pëlqeu dhe në një të ardhme do
të botohet. Po mos harro se “Tri-
buna Letrare” si faqe  e brendshme
e gazetës del një herë në dy javë,
kështu që siç  kuptohet  për
tregimet nuk ka shumë sipërfaqe.
Është ndryshe me poezitë.  Me që
ra fjala  për shkrimet që jam duke
përzgjedhur, desha të them gjith-
ashtu se këto krijime, pasi  të shap-
tilografohen, do të përmblidhen në
një  dispencë, e cila do të shërbejë
si bazë për një seminar me letrarët
e rinj, që do të  mbahet nga fillimi i
vitit të ardhshëm; mbase dhe në
muajin  shkurt. Kjo dispencë do t’u
dërgohet gjithë autorëve të rinj.  Po
ti mos prit sa të të arrijë me postë.
Kur të vish në Tiranë për provimet
e sesionit  të dimrit në janar, kthe-
hu edhe nga redaksia e gazetës dhe
merre vetë  përmbledhjen me sh-
krime që të fitosh kohë për t’u njo-
hur me materialin.

            Ishte akoma vapë gush-
ti, prandaj e  pëlqyem të rrinim jas-
htë  dhe u ulëm tek  dy stola dër-
rase që ishin vendosur nën hijen e
shelkut në oborr, ku dëgjoheshin
mijëra  cicërima të  harabelave  tok
me këngën e pandërprerë  të
gjinkallave.  Aroma  e lule tatul-
lave ne mezhden e gardhi e bënte
edhe më të këndshem qendrimin
përjashta .

Ndërkohë nëna ime, dukë parë
se dikush kishte ardhur e po bise-
donte me mua në oborr, doli nga
shtëpia dhe, kur erdhi pranë nesh,
te hija e shelkut, unë i thashë se
“miku ka ardhur nga Tirana, ësh-
të shkrimtar dhe e kam profesor
në Institut, e quajnë Jakov Xoxa.”

Atëherë nëna i dha dorën dukë
thënë:

“Mirësenaerdhet!  Dhe të qoftë
e mbarë  ardhja që bëre dëri këtu !
Me sa dëgjova nga djali,  mos jeni
nga dera e Xoxallarëve.

- Po- u dëgjua Jakovi- i biri i
Nasit.

Pastaj nëna m’u drejtua mua:
“Po ti më mirë thuaj se e kemi
mikun  nga Fieri dhe jo nga Tira-
na.  Me Xoxallarët kemi njohje të
vjetra, sidomos me avokat Zoin.”

  Sigurisht, në ato vite, ardhja
në fshat e një  intelektuali prej Ti-
rane, dhe aq më tepër e një profe-
sori nga Instituti i Lartë, ishte një
vizitë e rrallë që nëna e priti me
nderim.:

“Gëzohem, vazhdoi të fliste ajo
që djali di të mbaj lidhje me njerëz
të ditur e të mirë . Ashtu si i thonë
një fjale , nga i dituri dhe nga i vua-
jturi ke çfarë të mësosh gjithnjë”.

Duke parë se jashtë në hije ish-
te bukur, nëna nuk kërkoi të qen-
dronim  brënda shtëpisë  me një
hërë sipas zakonit; ajo na la të
vazhdonim bisedën  që kishim ni-
sur dhe pas pak minutash na solli
me një tabaka dy gota me dhallë të
freskët tundësi.

Ndërkohë, nëna vuri shkarpa të
thatë të vatra me tulla jashtë sh-
tëpisë, aty prane, tek hija e atij
shelku, ndezi zjarrë me to dhe nisi
të përgatiste vezë të skuqura me
djathë të bardhë.

Kur ishim duke ngrënë atë
drekë të shpejtë, Jakovi iu drejtua
nënës tek po zjente xhezvenë e
kafesë.

- Si e mban mend zotrote shpërn-
guljen e fisit nga Griza?

- Më tepër se shpërngulje, ikja
jonë ishte dëbim. Na dëbuan në
mënyrë të pamëshirëshme,-  iu
përgjegj nëna, duke afruar shkar-
pat  te urat e zjarrit.

            - Po si ndodhi? Për çfarë
arsye?

- Në të vërtetë inati i beut
filloi me kthimin e tim shoqi, Çaçit,
nga kurbeti.. Ai kur erdhi nga
Amerika, solli me vete ca para, dhe
për çudi edhe një makinë shkrimi.

Atëherë, beu, me  të marrë vesh,
na erdhi gjoja për urim dhe  i tha
tim shoqi se fisi i Micallarëve  i

detyrohej atij për hakën e të tre-
tave për dy vjet, që  ishin të padhë-
na ende..

-Vërtëtë nuk ia kishit dhënë ?

-Ia jepnin, po nuk i mbushej syri
qehajajit. Është pak, thoshte, e kini
fshehur misrin  dhe grurin .

- Po kishte fakte për atë që thosh-
te.

-Aspak. Qehajai fliste në tym. E
treta dilte me pakicë, sepse  pak u
prodhua. Ishte koha e Luftës së
Madhe.  Austriakët erdhën që
andej nga veriu;  ushtarët e Italisë
së  Parë nga Vlora…..dhe bënin
luftë midis tyre. Mjaftë të ruaje
kokën; lëre më pastaj  atë sëmund-
jen e keqe të Gripit Spanjoll. Gjys-
ma  e njerzëve të fisit vdiqën.  Po
ata nuk donin të dinin as për këtë
mynxyrë as beu, as qehajai. Dhe
kështu, kur erdhi  Çaçi me ato para
gjithë mundime, ia behën ata, siç
thashë. Në fillim i  kërkuan mak-
inën e shkrimit për një avokat të
tyren.  Po nuk u mjaftuan me aq.
“Mos harro”,  ngulnin këmbë:
“kemi dy vjet pa të tretë.”

“-More zotërinj, -  ua ktheu Pet-
ua, një kushuri, - me ato para  që
na solli Çaçi, lamë borxhët , që qenë
marrë nëpër miq, tani shpirti  ka
mbetur.”

- Po nuk na dhatë hakën, nuk
do t’i keni mirë punët,  - u hakër-
rua qehajai.

Në ato kohë Çaçi qe  përzierë
edhe me fanolistat. E  kishte njo-
hur Fan Nolin qysh në Amerikë.
Një më dy dhe fliste për të. Pastaj u
lidh edhe me ata  të “Bashkimit”.
Mirëpo më vonë, kur Fan Noli ra
dhe iku, beu ngriti zërin edhe tha:
“Më mirë një bujk më pak, se sa
një kokëlartë më shumë. …. Nuk
të lintë beu të çoje kokë sipër, ja,
fjala vjen të ngrije oxhak në vend
të baxhasë.

- Dhe pastaj, nga kërcënimi i
beut, ju ikët me një hërë.- pyeti Ja-
kovi.

- Nuk shkuleshim kollaj ne,
Micallarët ishin fisi i madh. Gjithë
djemtë kishin armë. Po me gjithë
atë, ishte koha e bejlerëve. Ata bë-
nin ligjin se kishin qeverinë me
vete. Pastaj, duhet thënë se
armiqësia e beut me fisin e Mical-
larëve ishte e vjetër. Shumë e
shumë vite para se unë të futesha
nuse në këtë derë….Me të dëgjuar
e kam se mëria kishte nisur  qysh
kur qe djegur një pjesë e kashtës
së kënetës së Grizës. Po për këtë
sherr, që u kthye në hasmëri, më
mirë pyesni xha Kolin, sepse ai e
ka më të qartë se sa unë. Dhe ash-
tu, ta ngas llafin, beu na kishte  si
halë në sy, sidomos kur guxuam të
bënim  oxhak në vend të baxhas.
Ditën e Pashkës së Madhe na dër-
goi lajmin që brenda muajit të lar-
gohëshim nga Griza.  Dhe, kur pa
se fisi nuk kishte sy për të lëvizur,
beu vendosi të vriste burrat duke
u zënë pusi. Ashtu mendoi dhe ash-
tu bëri. Si kohë më të përshtat-
shme atëherë gjeti një ditë të mar-
të, që ishte dita e pazarit në Fier.

Atë dit im shoq ,Çaçi, dhe kush-
uriri i tij, Petro, u nisën kaluar për
në qytet, po ecnin si për ditë paz-
ari. Atyre nuk u shkonte në mend
se tek kthesa e Mbyetit, tek një
vend që i thonë Çesma e Shën-Kol-
lit”, poshtë kodrës, tek ca blaca të
mëdha me ferra dhe marina, i ligiu,
një njeri i beut, iu kishte zënë pusi.
Kur burrat  iu afruan  kthesës kalu-
ar, duke u llafosur qetë- qetë midis
tyre, i ligu,  ai vrasësi, qëlloi dy
herë.  Petron e kapi plumbi në
zemër dhe ra  për tokë i vilanosur,
kurse im  shoq, Çaçi, që nuk e zuri
plumbi, u hodh nga  kali, nxori rev-
olen dhë u sul vringthi nga vrasë-
si, duke qëlluar  drejt tij, po ai u
zhduk  në shkorretë..
Ishte ditë pazari dhe tërë kal-
imtarët dhe pazarasit u grumbul-
luan për rreth të vrarit, ndanë
rrugës. U bë zhurmë e madhe; dhe
ashtu  përmes asaj berihaje Peton
e vrarë e sollën në shtëpi  me qerre
të lyer me gjak.  Ditën e varrimit ,
tok me vajet, u  nxor e u këndua
edhe një këngë me  “oi”, nga gratë
dhe me kaba nga burrat::

Të vranë, Peto të vranë,
Të vrau beu me qehajanë.

 Zanafilla e romanit
“Lumi i Vdekur”
të Jakov Xoxës

Gurin e rëndë të
varrit të vdekurit ia

venë, po i gjalli e
mban1

   J. Xoxa

Jakov Xoxa nga Fieri dënoi shfrytëzimin
e fshatarësisë së varfër nga bejlerët  mi-
zorë në  romanin “Lumi i Vdekur”, që
është një nga veprat  e rralla të kohës me
merita artistike
Robert  Elsie
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Jakov Xoxe
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Sipas Zugravit (1955: 286)
ekzistenca e një dorëshkri
mi nga Shqipëria në këto
anë mund të shpjegohet

me praninë e murgjërve grekë në
shkollën greke të Manastirit të
Shën Savës në Jash. Ai përmend p.
sh. Matein, kaligraf epirot, i cili
rreth vitin 1599 ishte egumen (drej-
tues) i këtij Manastiri, por nuk tre-
gon nga e ka marrë këtë të dhënë.
Pas shqyrtimit të lutjeve që thu-
hen gjatë proskomidisë Zugrav
arrin në përfundimin se “Këto vari-
ante i përkasin një teksti më të
vjetër, i cili ka shërbyer si model,
nga koha përpara uniformizimit
dhe sistematizimit të vendosur në
Diataksën e patriarkut Filotei të
Konstandinopojës (gjysma e dytë
e shek. XIV)].

Gjatë vizitës sime të dytë në Bib-
liotekën Qendrore të Universitetit
të të Jashit në në nëntor të vitit
2015munda ta shoh këtë dorësh-
krim. Dorëshkrimi ka përmasat
15, 5 x 10, 5 cm dhe është i ruajtur
në gjendje shumë të mirë, i shkru-
ar me bojë të zezë e të kuqe dhe i
pajisur me disa zbukurime. Infor-
macionet që m’u dhanë rreth pre-
jardhjes së dorëshkrimit qenë të
pakta. Fondet e Bibliotekës vijnë
nga burime të ndryshme dhe të
shumta. Janë bërë gjatë shekullit
të shkuar dy inventare. Dorëshkri-
mi në stadin aktual paraqitet i
lidhur dhe i numëruar, faqja e fun-
dit përmban numrin 79 verso, por
gjatë numërimit tim doli që dorësh-
krimi ka në fakt 80 faqe të plota.
Ndoshta fleta e humbur është gje-
tur më vonë dhe është lidhur. Si-
doqoftë, dorëshkrimi duhet rilexuar,
çka nuk është e lehtë, sepse nevojitet
specialisti i duhur, të cilit nuk kam
arritur ende t’i bie në gjurmë.

 Murgu gjuhëtar Kozma Petriti
nga Mali i Shenjtë Athos, i cili me
ndërmjetësinë e kolegut dhe mikut
Doris Kyriazis e lexoi këtë faqe, ar-
riti gjithashtu në përfundimin se
bëhet fjalë për një pjesë nga Ako-
luthia. Murgu Petriti sqaron se
nuk është specialist për datime,
megjithatë ai mendon se teksti i

përket shek. XIV. Bile për tekstin
sipër mendon se duhet të jetë më i
hershëm ose është shkruar nga një
dorë tjetër me shkrim shumë më të
vështirë.

2. Autori i dorëshkrimit – Nifoni
II, Patriark i Konstandinopojës dhe
i pari Shenjt në tokat rumune

Merita për identifikimin e shpe-
jtë të kopjuesit të dorëshkrimit i
takon koleges dr. C. Vatasescu nga
Bukureshti. Ieromonahu Nifon
është Shenjti Nifon, patriark i Kon-
standinopojës, reformator i Kishës
Rumune dhe i pari shenjt i kanoni-
zuar në tokën rumune. Jeta e jash-
tëzakonshme e shenjtit të ardhs-
hëm bëri që vetëm pak vjet pas vde-
kjes të shkruhet biografia e parë
për të. I pari biograf i tij është
Gavriil Protul ose protosul, murg
dhe dijetar grek i shek. XV-XVI,
nxënës i Nifonit me të cilin jetoi
disa kohë edhe në Vllahi. Gavrili e
shkroi biografinë e tij në greqisht,
por më vonë ajo u përkthye edhe në
sllavisht e rumanisht.

Nga ky jetëshkrim mësojmë se i
jati i Nifonit, emri i pagëzimit të të
cilit ishte Nikolaus, quhej Manuil
dhe ishte arratisur nga Dalmacia
(Serbia) në Peloponez për t’i shpë-
tuar dënimit me vdekje. Këtu ai u
martua me vajzën e një çifligari me
të cilën pati dy djem dhe një vajzë.
Nikolau ishte një nxënës shumë i
zoti. Për një kohë të shkurtër qën-
droi te prifti murg Josif. Nën
ndikimin e tij u bë murg dhe mori
emrin Nifon. Pas kësaj vajti në qy-
tetin e Nartës te prifti Zaharia. Ësh-
të fjala për qytetin e Artës pranë
detit Jon, një qytet i banuar edhe
sot nga shqiptarë që vetëquhen

çamë. Zaharia kishte qenë në ma-
nastirin Vatopedi të Malit Athos
dhe dinte të shkruante e të lexonte
greqisht dhe sllavisht. Nifoni i
kërkoi që ta bënte prift, por ai e bëri
murg të përkryer, siç na thotë Gavri-
il Protu. Por pas një kohe të sh-
kurtër, të dy donin të shkonin në
Vendin e Askolonit. Protu na njof-
ton se me ta u bashkuan edhe
shumë të tjerë duke u nisur nga
Iustiniania, disa me rrugë tokësore,
ndërsa të tjerët nëpër det me anije
dhe arritën në një qytet të madh me
emrin Dracea, që ishte në Vendin e
Askolonit. Kuptohet që është fjala
për qytetin e Durrësit. Që andej u
ngjitën në qytetin e Krujës, 6 milje
larg nga Durrësi dhe vajtën te
Gjergji, udhëheqësi i Shqipërisë, për
të cilin thotë se e thërrisnin Sk-
enderbeg. Protu thotë se ai i priti
me gëzim dhe dashuri, pasi kishte
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E dhëna që është sjellë këtu lidhet me një dorëshkrim, të cilin autorja e ka parë për herë të parë gjatë vizitës së saj në
Bibliotekën Qendrore të Universitetit të Jashit (Rumani) në fund të majit të vitit 2013. Gjatë kësaj vizite, ajo ka parëe në
katalogun e koleksioneve speciale se gjendet një dorëshkrim  që përmban lutje të kopjuara në gjuhën greke prej iero-
monahut Nifon nga Shqipëria midis viteve 1503-1554. Duke pasur parasysh se dokumenti i parë i shkruar në gjuhën
shqipe është një frazë e vitit 1462, e ashtuquajtura Formulë e pagëzimit, dhe se libri i parë në shqip që njohim deri sot
vjen nga viti 1555, kuptohet që një dorëshkrim, i cili i përket periudhës para librit të parë në gjuhën shqipe paraqet një
interes të veçantë edhe pse i shkruar në gjuhën greke, shkruan ajo për Milosao.

NIFONI, i pari shenjt i Rumanisë
dhe jeta shpirtërore në oborrin e
Gjergj Kastriotit - Skënderbeut

Shën Nifoni për historiografinë shqiptare
Duhet thënë se Shën Nifoni është një figurë e njohur për histori-
ografinë shqiptare. Kjo për faktin se në përgjithësi mendohet që i
jati duhet të ketë qenë shqiptar. I pari që na e njofton këtë është F.
Konica në shkrimin me titull “Një patrik shqiptar në shek. XV”
(rev. Bota shqiptare, 1943) duke iu referuar një serie doku-
mentash mbi Perandorinë Bizantine të botuara prej bizantologut
gjerman B. G. Niebuhr. Këtij autori i referohet edhe ëikipedia ku
Nifoni II konsiderohet gjithashtu shqiptar nga i ati. Në dh-
jetëvjeçarët e fundit për Nifonin II kanë shkruar edhe M. Zeqo e A.
Plasari, por ekzistenca e këtij dorëshkrimi ka qenë e panjohur.
Duket se edhe prof. Zugravi në vitin e largët 1955 nuk e kuptoi se
iromonahu Nifon nga Kruja ishte Patriku i madh, Reformatori dhe
Shenjtori i parë i Kishës Rumune, i cili përkujtohet më 11 gusht.

dëgjuar për jetën e tyre të më-
parshme. Ky paragraf nga jetësh-
krimi i Nifonit, patriarkut të
ardhëm të Konstandinopojës, na
jep një imazh të popullsisë që jeton-
te në oborrin e Gjergj Kastriotit.
Njerëz të ardhur nga të gjitha anët,
shpesh të ikur nga shtëpitë e tyre,
një masë ndërkombëtare, midis së
cilës edhe dijetarë të klasit të parë
si prifti Zaharia dhe dhjaku Nifon.
Pra, një oborr kozmopolit nën
mbrojtjen e një princi të fuqishëm,
liberal dhe tolerant.

Kryepishkopi i Krujës e shu-
guroi Nifonin prift. Midis kryepish-
kopit të Krujës dhe Nifonit kishte
njëfarë lidhje, sepse si mitropolitin
e Artës që e bëri dhjak Nifonin, ash-
tu edhe kyepishkopin e Krujës i
kishte shuguruar i njëjti patriark.
Ky ishte Nikolau i madh, patriark i
Iustinianës së parë dhe i gjithë bull-
garëve, serbëve e i Shqipërisë e
vendeve të tjera, siç thotë Protul.

Por pas ca kohe, vazhdon Prot-
ul, u ngritën turqit nga lindja dhe
pushtuan të gjitha vendet drejt
perëndimit deri në detin Jon dhe çdo
gjë që gjenin e prisnin, grabisnin
dhe ndiznin. Në pranverë të vitit
1466, sulltan Muhameti II, pushtue-
si i Konstantinopojës, sulmoi Sh-
qipërinë duke shkatërruar gjithç-
ka. Krujën e rrethoi pa mundur ta
marrë, por arriti ta shtrijë push-
timin deri në breg të detit Adriatik.
Në këto kushte Nifoni dhe ati i tij
shpirtëror Zaharia largohen nga
Kruja dhe shkojnë në Ohër.

Duhet thënë se Shën Nifoni ësh-
të një figurë e njohur për histori-
ografinë shqiptare. Kjo për faktin
se në përgjithësi mendohet që i jati

duhet të ketë qenë shqiptar. I pari
që na e njofton këtë është F. Konica
në shkrimin me titull “Një patrik
shqiptar në shek. XV” (rev. Bota
shqiptare, 1943) duke iu referuar një
serie dokumentash mbi Peran-
dorinë Bizantine të botuara prej
bizantologut gjerman B. G. Niebu-
hr. Këtij autori i referohet edhe ëiki-
pedia ku Nifoni II konsiderohet
gjithashtu shqiptar nga i ati. Në
dhjetëvjeçarët e fundit për Nifonin
II kanë shkruar edhe M. Zeqo e A.
Plasari, por ekzistenca e këtij
dorëshkrimi ka qenë e panjohur.
Duket se edhe prof. Zugravi në vitin
e largët 1955 nuk e kuptoi se
iromonahu Nifon nga Kruja ishte
Patriku i madh, Reformatori dhe
Shenjtori i parë i Kishës Rumune, i
cili përkujtohet më 11 gusht.

Në jetëshkrimin e Protut nuk
përmendet data e lindjes së Nifonit,
por nëpër shkrime të tjera jepen
vitet 1434-1440. Pra, kur është lar-
guar përgjithmonë nga Kruja ai ka
qenë në një moshë të pjekur, 26-32
vjeç. Është shumë e mundshme që
gjatë kësaj periudhe relativisht të
qetë Nifoni, për të cilin Protu thotë
se shkruante shumë bukur, të jetë
marrë me kopjimin e dorëshkri-
meve që ka gjetur në oborrin e
Skënderbeut. Arsyeja pse ky
dorëshkrim, të cilin Shenjti Nifon
e ka pasur gjithmonë me vete, gjen-
det sot në Jash lidhet ndoshta me
rrethanat dramatike në të cilat ai
u detyrua të largohej nga Vllahia.
Sidoqoftë, ky dorëshkrim është për
ne sot një dëshmi e jetës së pasur
shpirtërore që zotëronte në qyte-
tin e Krujës dhe në oborrin e prin-
cit Gjergj Kastrioti.

Biblioteka Qendrore e Universitetit të Jashit

Shenjti Nifon

Gjergj Kastrioti - Skënderbeu



E diel 15 Prill 201816 -MUZIKOLOGJIA

A
ARGUMENT

Frederik Shopen ishte një gjeni që kishte lindur, padyshim, me reflekse në gishtërinjtë, veshët dhe mendje, që muzikantë të
tjerë nuk i kishin. Natyrisht, ai erdhi shumë më herët me pjekuri të plotë, sesa kompozitorët e tjerë dhe çdo gjë i dukej e
lehtë. Si një muzikant, Shopeni ishte një nga fatlumët, një teknik i natyrshëm me një stil të lehtë, një kompozitor që kishte
vendosur të shkruante qysh herët vetëm për instrumentin që e donte aq shumë, na shkruan autori, në një shenjë respekti
për muzikantin e madh duke na shpjeguar dhe shumë aspekte të krijimtarisë së tij...

NGA SUL GRAGJEVI*

I mërguar nga revolucioni, i brak
tisur nga e dashura, i ndarë nga
jeta prej tuberkulozit, por gjith
monë elegant i veshur, imazhi

delikat i Shopenit përmbushi të
gjitha stereotipet e artistit Roman-
tik. Ishte poeti i parë i pianos, muz-
ika e tij ishte sakaq popullore dhe
ai gjithmonë ishte mbi të gjithë. Një
hero kombëtar, muzika e tij deklaroi
lirinë e Polonisë, atdheut të tij.

Interpretimet e Shopenit në piano
gjithmonë kanë qënë të bukura dhe
fisnike, plot delikatesë, virtuozitet
dhe pasion. Tonet e tij këndonin,
herë në forte e herë në piano me
ëmbëlsi, ngrohtësi, me rubato e mbi
të gjitha, ishin cantabile, (cantabile
në Si bemol). Nuk është lehtë të in-
terpretosh muzikën e Frederik
Shopenit se, ngaqë është e bukur, e
këndshme, duket si e lehtë, por jo.
Për ta interpretuar atë në mënyrën
‘shopeniane’ dhe pa gabime, është e
domosdoshme të njohësh mirë kar-
akterin e tij duke depërtuar në të.
“Karakteri Polak” i muzikës së
Shopenit është totalisht i pakundër-
shtueshëm sepse në muzikën e tij ai
është përpjekur t’i jepte ekspresio-
nin më të thellë të kombit të tij ......
Shumë kompozitorë të Romantizmit
kanë luajtur ose kanë dirigjuar
muzikën e njëri-tjetrit, disa prej tyre
ia kanë kaluar shpresat e brezit të
ardhshëm. Frederic Shopen, që ish-
te pjesë e kësaj lëvizje, ishte tjetër.
Në të vërtet, ai nuk e pëlqente Ro-
mantizmin. Ai e mendonte muzikën
e Listit vulgare, nuk e pëlqente muz-
ikën e Schumannit ndërsa për Ber-
liozin dhe Mendelssohnin nuk
thoshte asgjë megjithëse ishte mik
me ata të gjithë. Po të dëgjonte muz-
ikën e Schubertit, ai nuk e zinte në
gojë ndërsa për Beethoven-in thosh-
te se kishte pjesën e admirueshme
dhe atë të papëlqyeshmen, argumen-
ton Harold C. Schonberg. Vetëm dy
janë mjeshtrat që Shopeni donte,
Bach dhe Mozart dhe për ta, ai kish-
te vetëm lavdërime. Ai, madje ko-
mpozoi ‘Variacione në “La ci darem”
nga Don Giovanni i Mozartit. Fred-
erik Shopen pëlqente të ishte në rre-
thin aristokratik dhe ishte i intere-
suar tepër në stilin, shijen, veshjen
por edhe për një ton të bukur. Si një
nga pianistët më të mëdhenj në his-
tori, ai dha pak koncerte gjatë jetës
së tij, ai ishte në thelb një pianist që
preferonte mjedisin e ngushtë të
sallonit. Që herët në jetë ai kish
mësuar se nuk duhej të luante në
piano në salla të mëdha, dhe ai u duk
për herë të fundit para publikut në
Paris më 26 Prill 1835, kur ishte
vetëm njëzetegjashtë. Më pas, se ai
u nda nga jeta 49 vjeç, ai dha vetëm
tre recitale më shumë në një sallon
të prodhuesit të pianove, Pleyel,
duke zgjedhur më përpara me
kujdes audiencën që nuk i kalonte
300. Por një mbrëmje, Shopen dhe
List luajtën muzikë në piano për
katër-duar ndërsa Mendelssohn
kthente faqen e partiturës dhe priste
radhën. Rreth pianos ndodheshin
Berlioz, Meyerbeer, Delacroix, Eu-
gene Sue, Heine dhe George Sand.
NË PARIS

   Shopeni iu përshtat mirë Parisit
të viteve 1830’s dhe 1840’s.   Ai nuk
kishte shumë shokë të afërm, por e
respektonte dhe e donte gjithkush.

Ata e dinin që ky ishte një gjeni.
Parisi ishte kryeqyteti intelektual
dhe artistik i botës. Atje jetonin fig-
ura të shquara të letërsisë si Hugo‘,
Balzak, Lamartine, Heine, Gautier,
Musset dhe Sand, ndërsa muzi-
kantët si List, Rossini, Mayerbeer,
Berlioz dhe Cherubini e kishin Pa-
risin si shtëpinë e tyre kurse Men-
delssohn shkonte e vinte. Parisi
kishte tri orkestra shumë të mira
dhe ‘operan house’ më madhësh-
toren.

Shopeni arriti në Paris më 1831
ku kaloi pjesën tjetër të jetës së tij.
Vinte nga vendlindja Zelazowa
Wola, afër Varshavës, i ati kishte
emigruar nga Franca ndërsa e ëma
ishte Polake.        Talenti muzikor i
Shopenit u shfaq herët, në moshën
6 vjeç ai ishte një pianist shumë i
mirë. Adalbert Zyëny ishte mësuesi
i tij, ai kultivoi te nxënësi i tij krye-
sisht muzikën e J.S.Bach. Në
moshën 8 vjeç, Shopeni printon ko-
mpozimin e parë të tij që ishte një
poloneze. Nga viti 1826 deri më 1928,
ai studion kompozim me Jozef El-
sner i cili e trajtoi studentin e tij në
një mënyrë të veçantë. Ai kërkonte
prej tij që të kompozonte simfoni,
sonata madje edhe opera. Mirëpo,
nuk mundi ta detyrojë atë dhe e la
pianistin e ri ta zhvillonte talentin
e tij natyrshëm. Kontributi i tij si
mësues ishte i madh aqsa Shopeni u
bë një muzikant i ‘panatyrshëm’, më
shumë se një ‘mrekulli’ se ai, ishte
jo vetëm një gjeni si një pianist, ai
ishte në mënyrë krijuese një gjeni,
një nga origjinalët më të bujshëm të
shekullit. Gjeneza e një pjese të muz-
ikës së Shopenit mund të gjendet në
gjurmët e punimeve të Karl Çernit
(Carl Czerny) (ish student i Beetho-
venit) dhe të Johann Nepomuk
Hummel.

Frederik Shopen ishte një gjeni
që kishte lindur, padyshim, me re-
flekse në gishtërinjtë, veshët dhe
mendje, që muzikantë të tjerë nuk i
kishin. Natyrisht, ai erdhi shumë
më herët me pjekuri të plotë, sesa
kompozitorët e tjerë dhe çdo gjë i
dukej e lehtë. Si një muzikant, Shope-
ni ishte një nga fatlumët - një teknik
i natyrshëm me një stil të lehtë, një
kompozitor që kishte vendosur të
shkruante qysh herët vetëm për in-
strumentin që e donte aq shumë. Ai
ndihmoi në ndryshimin e faqes së
muzikës dhe pjesa më e madhe e
bashkëkohësve të tij e njihnin atë
si revolucionar. Në vitin 1829, Shope-
ni dha disa koncerte duke mahni-
tur ekspertët me të rejat e muzikës
së tij. Ashtu si të gjithë virtuozët,
Shopeni u përqëndrua në muzikën
e tij. Kur shkoi në Vienë dhe filloi të
improvizojë në polonisht, midis re-
agimeve të vienezëve ishte edhe ky:”
Si, kaq shumë ka mësuar Shopeni
në Varshavë ?” Ai luajti edhe një
herë tjetër në Vienë, kontaktoi
shokë muzikantë, bisedoi me ta, dhe
dëgjoi një konkurs pianistësh. Sigis-
mond Thalberg, ishte një pianist për
të cilin Shopeni tha:”Ai luajti në
mënyrë të shkëlqyeshme por nuk
është njeriu im”. Shopeni mund të
bënte karrierë në Vienë por synimi
i tij ishte Parisi dhe më 1833 shkru-
ante:” E kam gjetur mënyrën time
të jetës si dhe një shoqëri shumë të
mirë”. Tashmë, Shopeni e përfshiu
veten e vet në një nga episodet më të
gjalla të historisë së muzikës.
Njëzetenjë vjeçari, një gjeni me një
stil pianistik të formuar dhe origji-
nal në mënyrë të përsosur, dëgjoi në

tij dhe debutimin e tij të Parisit e
bëri më 1832. List dhe Mendelssohn
ishin të pranishëm në recitalin e tij.
Pas kësaj, nuk kish më kuptim Kalk-
brenner të cilit Shopeni ia dedikoi
piano-koncertin No.1 në E minor.
Jeta e pianistit ndryshoi me njohjen
e  Zhorzh Sandit e cila ishte 32 vjeçe
ndërsa ai ishte vetëm 26. Emri i saj i
vërtetë ishte Amantine-Lucile-Au-
rore Dupin, por e kishte adaptuar
në George Sand menjëherë pas bot-
imit të romanit të saj të parë ‘Indi-
ana’ (1832) e më vonë të romanit Le-
lia (1833) në të cilët ajo trajton mar-
rëdhëniet shoqërore dhe ngre lart
revoltën e grave. Të dy librat tërho-

rëndësishme në Majorka, përfundoi
kompletin me 24 prelude të op.28.
Preludet: në Do diezis minor op.45,
në La bemol, në Do minor op.28/17
dhe 20, janë të ekzekutuara nga
Vladimir Ashkenazi. Njëri prej ko-
mpletit ishte ‘Raindrop’ që men-
dohej të ishte një interpretim i sh-
iut që binte pa pushim në shtëpinë
ku jetonin të dy dashnorët. Preludi
ishte në Re minor op.28/15 dhe i tr-
ishtuar. Lidhja e Shopenit me
Zhorzh Sandin vazhdoi deri më 1847.
Në Paris ata jetuan katër muaj në
shtëpinë e Sandit në Nohant, këtu
Shopeni kompozoi muzikën e tij më
madhështore. Vitin e fundit, pasi

herë të parë pianoforte bëhet një
instrument total: një instrument që
këndon, një instrument i kolorit
pafund, poezi dhe nuancë, një instru-
ment heroik, një instrument intim”.
(Harold C. Schonberg) dhe vazhdon
më tej: “muzika pianistike e Schu-
mann-it, është e mrekullueshme,
origjinale siç është, muzika e
Shopenit lulëzon natyrshëm jashtë
mënyrës së tij të luajtjes në piano
dhe si një pianist, ai ishte shumë
para Schumann-it, duke shfrytëzuar
instrumentin në një mënyrë idiom-
atike dhe tërësisht moderne”. “Në
çdo rast, muzika e Schubert-it ush-
tronte një ndikim relativisht të
vogël në ditët e tij, ndërsa ideja e re
e pedaleve të pianos, përdorimi i gish-
tave, ritmi dhe burimet koloristike
të cilat Shopeni i zbuloi, menjëherë
u përvetësuan nga pianistët e rinj
dhe kompozitorët e muzikës së pi-
anos”.

Mendelssohn shkruante për
Shopenin:”Është diçka tërësisht
origjinale në luajtjen e tij në piano
dhe është në të njëjtën kohë, mjesh-
tërore për të cilën ai mund të quhet
një ‘virtuoso’ i përsosur....ai krijon
efekte të rinj si Paganini në violinë,
dhe përkryerja e gjërave praktikisht
nuk ishte menduar më parë”. Franc
List nuk ishte shumë krenar të më-
sonte nga Shopeni, midis tyre ishte
një miqësi e turbulluar. Në fakt, List
sinqerisht e admironte pianizmin e
Shopenit dhe adaptoi shumë nga
idetë e tij. Shopeni tregoi që piano
mund të ishte më shumë sesa një
instrument virtuoz në një  “virtuo-
so music”. Shopeni futi konceptin e
ornamentacionit funksional (dëgjo
piano-koncertin No.1) madje List,
një herë luajti një nokturn të
Shopenit duke i shtuar të gjitha llo-
jet e ornamenteve.

FREDERICCHOPIN,

piano Friederich Kalkbrennerin
dhe u çudit. Ai ishte padyshim një
pianist i mrekullueshëm, por ishte
një klasik i shkollës së vjetër si pia-
nistët e tjerë para-romantikë,
Moscheles, Hummel dhe Clementi.
Këta kishin një ide të vogël të buri-
meve koloristike të pianos. Pia-
nistët klasikë nuk kishin ndonjë
simpati për muzikën e Romantizmit.
Kalkbrenner ishte ndoshta më i afti
dhe më me përvojë ndër ata. Ai ish-
te ndër pianistët më popullorë në
ditët e tij. Për disa arsye, Shopeni
ishte i emocionuar me mënyrën e tij
të ekzekutimit. Kalkbrenner e dëg-
joi Shopenin dule luajtur në piano
dhe i tha që “ti je një talent”, duke
dëshiruar që Shopeni të kalonte tri
vjet për tu zhvilluar si artist i fam-
shëm në studion e tij. Shopeni nxi-
toi të njoftonte familjen e tij për hap-
in që po merrte. Babai dhe mësuesi i
tij Jozef  Elsner, të dy të tmerruar, i
dërgojnë letër nga Polonia. Për fat
të mirë, Shopeni, erdhi te arsyeja e

qën vëmendjen e gjërë për sulmin
ndaj moralitetit tradicional,
veçanërisht martesës. Në jetën pri-
vate, ajo ka qenë përfshirë në një
martesë pafat me Kazimir Dudevant
të cilit nuk i interesonin as roma-
net dhe as muzika. Zhorzh Sand ish-
te e orientuar nga Romantizmi dhe
ëndërronte për “një dashuri në
frymën Russo”, ana fiziologjike e
martesës e rrënoi shumë, koha ka-
lonte dhe ndjehej nevoja për dashu-
ri.
SËMUNDJA E TIJ

Nga ajo martesë pafat, Aurora
(Sand) ndahet zyrtarisht më 1836.
Ajo i vazhdon lidhjet me Shopenin
dhe më 1838 ata jetonin së bashku,
madje kaluan dimrin e 1838-39 në
Majorka. Koha ishte e keqe, shiu
nuk pushonte, shtëpia ku jetonin
ishte tërë lagështirë dhe sëmundja
e mushkërive të Shopenit po përpa-
ronte. Sand e solli atë në Marsej të
sëmurë. Pavarësisht nga sëmundja,
Shopeni shkroi disa punime të

ishte kthyer nga Anglia, Shopeni
dukej mentalisht i depresuar. “unë
ende s’kam filluar të luaj në piano
dhe unë nuk mund të kompozoj”.
Atë e ndihmuan Jane Stirling,
nxënëse dhe mike e tij Skoceze, si
dhe motra e saj të cilat kur panë
gjendjen e tij pa shpresë, i dhuruan
një shumë parash. Motra e Shopen-
it Luiza, u kthye nga Varshava për
t’i shërbyer atij ditët e fundit.
Zhorzh Sand i dërgoi një letër Lu-
izës me të cilën donte ta shihte
Shopenin por nuk mori asnjë
përgjigje prej saj. Ishte e bija Sand-
it, Solange Clesinger, e cila qëndroi
në krah të Shopenit kur vdiq në
mëngjesin e 17 Tetorit 1849 (168 vjet
më parë). Gjithashtu aty ndod-
heshin edhe motra Luiza dhe Prince-
sha Marcelline Czartoryska, një
mike e familjes.

 Si pianist, Shopeni krijoi një stil
që mbizotëroi tërë gjysmën e dytë të
shek.19 dhe që nuk ndryshoi deri me
Debussy-n dhe Prokofievin. “Për

Frederik Shopen
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bemol op.34/1, në La bemol op.69/1,
në Mi bemol gjithashtu janë ekzeku-
tuar nga Michelangeli. Pianisti Ev-
gevy Kissin, i cili pothuaj çdo sezon
interpreton para publikut të Çika-
gos, u shqua në interpretimin e pi-
ano-sonatës No.3, preludit op.45 në
Do diezis dhe të scherzo No.4 në Mi
op.54. Ai luajti me mjeshtërinë që e
karakterizon, me një natyralitet
dhe freski duke heshtur kritikën.
Sensi i tij i poezisë dhe rubato e tij
idiomatike janë të kombinuara me
teknikën impresive në nivelin më të
lartë.
MUZIKA E TIJ

Si një emigrant Polak në Paris,
Shopeni qëndroi jashtë traditës së
linjës kryesore të shek.19 – muzikës
instrumentale Gjermane dhe op-
eras Italiane. Punimet e tij në muz-
ikë zbulojnë një kuptim të thellë të
dy traditave. Eleganca, origjinalite-
ti dhe efikasiteti i formave të Shopen-
it janë unike. Vështirësia e luajtjes
të punimeve të Shopenit më të
shumtën duket në realizimin e idesë
së tij më origjinale, ndryshe prej
disa kompozitorëve të tjerë si Schu-
mann apo Mendelssohn. Po të dëg-
jojmë dy piano-koncertet e Shopen-
it dhe veçanërisht të parin lirik,
vështirë të ndahemi nga to, aq të
këndshëm e tërheqës që gjithmonë
janë interpretuar me shumë sukses
në publik. Këto dy piano-koncerte
ai i shkroi midis moshës 17-21 vjeç.
Ashtu si Beethoven, Schumann dhe
List, ai u rrit me dy ciklet e preludeve
dhe fugave të J.S.Bach “Le Clavier
bien tempere`” të cilët i interpreton-
te vetëm si recital dhe deklaronte se
edukimi muzikor i kohës së tij ishte
plotësisht i gabuar, se studimi fillon-
te me harmoni duke e lënë kontra-
puntin për një vit më vonë. Për
Shopenin kontrapunti ishte baza e

zotërojë në mënyrë mahnitëse melo-
dinë operistike Italiane. Në disa nok-
turne, sonata në Si minor dhe bar-
carole, Shopeni tregon një mjeshtëri
e cila e afroi shumë me Vincenzo
Belinin, një prej të paktave muzikë
bashkëkohore të admirueshme. Ai
zhvilloi aftësitë e tij në stilin Italian
me Andante spianato, shkruan
Charles Rosen, me sa duket, përpara
se të njihej me punimet e Belinit. Ai
adaptoi një hapje të një melodie për
violonçelo nga Norma e Belinit, në
një etyd të tij. Stili spianato ishte
stili i Belinit dhe ishte bazë e shumë
arritjeve të fuqishme ekspresive të
Shopenit: Andante spianato &
Grande Polonaise brillante op.22,
me Sviatoslav Richter në piano:
Richter luajti jo vetëm në mënyrë
brilante por edhe poetike. Stili i op-
eras Italiane madje duket shpesh në
punimet më etnike dhe folklorike
Polake të Shopenit, mazurkat,
përgjithësisht në një interlud qën-
dror lirik. Shopeni shkroi shumë
poloneze. Por edhe të tjerë kompozi-
torë kanë shkruar poloneze, por
polonezet e Shopenit në La maxhor
dhe në La bemol maxhor nuk ishin
dëgjuar më parë. Polonezet në La
(militare) op.40/1, në La bemol op.53
të Shopenit kanë qënë kuptuar si
deklaratë politike e patriotizmit për
vendin e tij i cili ishte në luftë për të
siguruar lirinë e tij. Etydet e Shopen-
it ishin një fitore e pikësynimit të
ideologjisë Romantike dhe ndikuan
thellë në brezat e mëvonshëm, çdo
etyd ka vështirësi teknike të
veçantë. Etydet op.10/1-12 dhe  op.25/
1-12, dhe 3 Nouvelles etudes, janë in-
terpretuar nga pianisti virtuoz Ni-
kollaj Luganskij me një tingull
mjaft të bukur në çdo dinamikë dhe
me një delikatesë të përsosur. Ko-
mpozitori Polak, delikat dhe shën-

pa forcë. Skercot (1-4), scherzo 2 në
Si bemol minor dha balladat (1-4),
Fantasia në Fa minor op.49, Fan-
taisie-impromptus op.66, polonezet
e fundit si ajo heroike në Fa diezis
minor, dy sonatat e fundit (ai kompo-
zoi tri por ajo në Do minor është stu-
denteske), Variacione në temë nga
“I Puritani” të Belinit, përmbajnë
madhështi. Shopeni nuk nxitohej të
shtronte në partiturë idetë e tij siç
ndodhte shpesh te Mozarti dhe Schu-
bert. Shopeni punonte ngadalë dhe
nuk e publikonte punimin pa qenë i
përsosur. Shumë nga kompozimet e
tij rezultonin nga improvizimet. Pi-
anisti dhe kompozitori Karl Filtsch
(ish nxënës i Shopenit) përshkru-
ante punën e Shopenit:”Një ditë
tjetër dëgjova (Mars 1842) Shopenin
që po improvizonte në shtëpinë e
Zhorzh Sandit. Ishte një mrekulli të
dëgjoje Shopenin që kompozonte në
këtë mënyrë. Nga frymëzimi i tij
dukej që luante në piano pa hezitim
dhe kur vinte puna që duhej shkru-
ar në partiturë i gjithë mendimi
origjinal me detajet, harxhonte ditë
me nerva të sforcuara dhe i dësh-
përuar. Ai ndryshonte dhe retush-
onte të njëjtën frazë pandërprerje,
ecte poshtë e lart si i habitur.” Mad-
je edhe kur një punim ishte pub-
likuar, Shopeni nuk ishte i kënaqur.
Ai donte të bënte ndryshime në çdo
rast kur ishte e mundur. Shopeni
gjithmonë kishte parasysh që
kolori në kompozimet e tij duhet të
mbizotëronte formën. Edhe ‘idea e
vetme’ e Shopenit shfaqet në etydet,
preludet, mazurkat dhe nokturnet.
Punimet në formën e gjërë, siç janë
skercot, balladat, fantazia në Fa
minor, janë zgjidhje e vetë Shopenit
lidhur me formën-sonatë. Sonata
klasike nuk i interesonte shumë
atij. Sonata e hershme në Si bemol,

një karakter të qartë dhe fanfareje,
me një linjë melodike të ek-
situeshme. Roli i introduksionit ësh-
të i rëndësishëm në këtë piano-kon-
cert. Introduksioni dëgjohet përsëri
në ekspozicionin e pianistit, zhvil-
limin dhe reprizën. Tema e pjesës
kryesore shfaqet në Mi minor, që
tingëllon nga orkestra, është melo-
dioze, lirike. Elementi bazë i temës
mbështetet në harmoninë tonike
(T6) që sjell emocion të përmbajtjes,
kthjelltësi dhe më pas janë tremo-
lot e timpanit dhe të harqeve të ulta
që krijojnë një gjendje emocionale
dhe ankthi. Shopeni përdori me zg-
juarësi pizzicato për t’i shtuar pak-
sa brilancë teksturës si dhe përdori
kontrabasset me pjekuri për të ndry-
shuar kolorin e të gjithë seksionit
të harqeve. Si pjesa kryesore ashtu
edhe sekondare, janë lirike, në të
dyja-mendime ëndërruese, kantile-
në e qetë. Me kadencen e ‘butë’ të
pjesës kryesore përgatitet tema
sekondare tonaliteti i së cilës, në Mi
maxhor, është zgjedhur nga Shope-
ni por që nuk i përshtatet normave
klasike të sonatës. Ekspozicioni i pi-
anistit fillon me temën e shkurtër
të introduksionit, disa pasazhe të
shkëlqyeshme, virtuoso-ornamen-
tale përgatisin shfaqjen e temës të
pjesës kryesore. Zhvillimi ose për-
punimi është i ndërtuar në temën e
pjesës kryesore në kombinim me fig-
ura brilante të instrumentit të pi-
anos ndërsa repriza fillon në masën
486 përsëri me orkestren e cila
ekzekuton temën e hapjes. Pjesa
kryesore në reprizë (rekapitulacion)
është e ekspozuar në tonalitetin
bazë Mi minor, ajo sekondare i drej-
tohet Sol maxhorit që të mos prish-
et përmbajtja figurative.
ORKESTRIMI I TIJ

Në coda-n e shkurtër orkestrale,

krenaria e Polonisë, apoteoza e pianos,
poeti i pianos, pianisti i pianistëve

Frederik Fransoa Shopen lindi më
1810 dhe u nda nga jeta më 1849, në
moshën 39 duke lënë një krijimtari
të pasur muzikore me ndikim të
madh në të gjithë botën muzikore
Perëndimore. Megjithatë, Shopeni u
përqendrua në muzikën e salloneve
me nokturne, mazurkat, valcet.
Nokturnet 1-21 komplet, në Mi be-
mol op.9/2 dhe në Do minor op.27/2,
janë ekzekutuar nga Artur Rubin-
shtein, mazurkat op.59, mazurkat
në Re bemol op.30/3, në Si minor
op.33/4, në La minor op.68/2 janë
ekzekutuar nga Arturo Benedetti
Michelangeli në Milano më 1962. Në
pianon e tij ai luajti në një ton plot
kolor dhe me elegancë. Valcet, në La

të gjithë kompozimit madje për këtë,
ai i referohej Mozartit. Është për tu
theksuar se Shopeni arriti të

detlig, vuri një dorë të fuqishme mbi
të ardhmen e muzikës, dhe kjo nuk
do të thoshte se muzika e tij ishte

sonata 2 me ‘Marshin Funeral’, ësh-
të tërësisht e huaj si koncept i
sonatës klasike dhe këtë ia dedikoi
një admiruesi si Schumann.
Megjithatë, Shopeni kompozoi edhe
dy piano-koncerte prej të cilëve, i
pari në Mi minor op.11, interpreto-
het detyrimisht nga pianistët final-
istë të konkursit Ndërkombëtar të
pianistëve me emrin Frederic
Chopin. Piano-koncerti në Mi minor
op.11, përbëhet nga tri
kohët:1.Allegro maestoso  2.
Romance:Larghetto  3. Rondo: Vi-
vace. Allegro maestoso risoluto ka
tri tema, është e formës-sonatë dhe
fillon me një introduksion të gjatë,
rreth 4 min. Tema e këndshme ka

edhe një herë kujtohet tema e in-
troduksionit. Romanca është shk-
ruar në tonalitetin Mi maxhor, ndër-
sa për Larghetto, Shopeni kishte
bërë shënimin:     “Larghetto nuk
është e fuqishme por shpejt bëhet
romantike, kjo është si një ëndërr
në një natë me hënë”. Janë dy tema
të afërta me njëra-tjetrën, të qarta e
të kthjellta, jo në kontrast. Tema e
parë është ornamentale dhe e shk-
ruar në teksturën homofone-har-
monike, në gjini të nokturnit. Tema
e dytë është e shkruar në tonalite-
tin H dur (Si maxhor) dhe në kra-
hasim me të parën, është më melo-
dioze, me plot pasazhe ornamentale
në regjistrin e sipërm. Koha e dytë

përfundon me një coda të kthjelltë
në material të temës A. Shopeni në
kohën e dytë nuk donte të krijonte
një efekt të fuqishëm sepse pëlqente
Romancën e qetë dhe melankolike
për të dhënë një impresion. Finalja
e koncertit, në Mi maxhor, është sh-
kruar në formën Rondo. Të gjitha
temat kanë bazën e muzikës popu-
llore të dansit. Tema e refrenit ësh-
të energjike dhe e gëzueshme. Kar-
akteri i gëzueshëm i temave bazë,
pasuria e ngjyrave pianistike, efek-
tiviteti i virtuozitetit – të gjitha këto
përcaktojnë tonin festiv të finales
të piano-koncertit në Mi minor. Mba-
si e kompletoi kohën e tretë, Shope-
ni e ekzekutoi koncertin e tij priva-
tisht, në fillim me kuartet harqesh
dhe më vonë me orkester të vogël.
Më 11 Tetor 1830 u bë premiera e pi-
ano-koncertit No.1 me sukses të
madh dhe Shopeni i tha një miku të
tij që, “Koncerti ishte një sukses
madhështor”. Interpretues ‘shope-
nianë’ të piano-koncertit no.1, kon-
siderohen pianistët e mëdhenj Emil
Gilels, Artur Rubinshtein, Claudio
Arrau, Vladimir Ashkenazi, Maur-
izio Pollini, Evgenij Kisin.

Artur Rubinshtein interpretoi
piano-koncertin No.1 në E minor të
Shopenit me ‘London Neë SO’.  Tema
kryesore e koncertit në E minor ish-
te memorabile dhe Larghetto ishte
nën kontrollin e pianistit për kolor-
in dhe rubato-n. Rubinshtein luajti
me delikatesë momentet poetike të
Shopenit në këtë piano-koncert.
“Që të ishe pianist i madh në
shek.19, ishte e domosdoshme të
ishe një pianist Chopin i madh
................ literatura e pianos do të
ishte e papërfytyrueshme pa Shope-
nin” shkruan Harold C. Schonberg.

*Dr*Dr*Dr*Dr*Dr. Sul  Gra. Sul  Gra. Sul  Gra. Sul  Gra. Sul  Gragjegjegjegjegjevi, kritik muzikvi, kritik muzikvi, kritik muzikvi, kritik muzikvi, kritik muzikeeeee

...NGA NUMRI I SHKUAR

“Milosao” e këtij numri ishte relativisht e
mirë, por kuptohet jo ndonjë gjë e veçantë
dhe me kontribute shumë të mira. Shkrimi
i oficerit shqiptar, të cilit i lamë ballinën nuk
ishte ndonjë gjë e jashtëzakonshme, por
duhet thënë se ishte i mirë dhe i veçantë.
Pak patetik dhe nuk tregonte realisht situ-
atën e 7 Prillit, por na u shit si e jashtëza-
konshme. Autori një shkrimtar tepër in-
teresant, Petrit Palushi kam frikë se e kish
retushuar disi. Flitet për pjesën e nxjerrë
prej librit “Dëshmi e rrallë” (7 Prill 1939),
ku mbas 79 vjetësh u botuan materiale
nga “Shënime mbi jetëshkrim” të Qazim
M. Ahmetit (Onuzi), prej katundit Nangë
(Rrethi Kukës). Oficeri i xhandarmërisë
shqiptare jepet para dhe pas kësaj kohe,
e derisa doli në lirim për arsye shëndetë-
sore me 20 Dhjetor të 1939-s…Redaktori

shkroi diçka për debatin e fundit që lidhet
me situatën ën vend dhe Kampin e Tepe-
lenës, por dhe problematikën e Kujtesës.
Larg debateve që po bëhen, por në vë-
mendjen e njerëzve, nuk duhet të jetë
thjesht numri, por mënyra sesi njerëzit
e pambrojtur, gratë dhe fëmijët u zh-
veshën nga koncepti i njeriut. Por, dhu-
na verbale që ushtrohet nuk e lejon këtë.
Lufta e sotme në Shqipëri duket në fak-
tin sesi dhe cili grup mund ta rrëmbejë
Aushvicin, ta bëjë të vetin, pa harruar
se krejt e jona është simbolika e “Tepe-
lenës” dhe tmerri i saj, që është njësoj i
tmerrshëm sa i përket individit
shqiptar...me çdo fenomen dhune. Por,
dhuna verbale nuk e lejon këtë, ajo do
evidentimin e pak njerëzve në kurriz të
çdo gjëje. Jemi Ne. Janë Ata.

Autori Petraq Risto në pjesën “Një mijë
zogj argjendi pikëllojnë” na solli një poezi

shumë të qashtër dhe tejet të arrirë. Ai
shquhet për një ndjeshmëri të lartë poe-
tike dhe stil të mirë, që vjen jo thjesht pas
vitesh të tëra pune por edhe pas shumë
sfidash letrare…

I botuam një tregim post mortum Alida
Cenajt, në shenjë nderimi të përpjekjes
së saj. Nuk mund të themi asgjë për kr-
ijimtarinë e saj, sepse tani është e pa-
nevojshme.

Në këtë numër iu botua dhe vazhdimi
i shkrimit të profesor Gjergj Sinanit. Për
të kuptuar se çfarë ndodhte në diskur-
set e Aleksandrit dhe Aristotelit, ai sjell
argumentet e tij. “Një drejtim i rëndë-
sishëm i historiografisë antike, me
frymëzim stoik, që e gjejmë te Eratoste-
ni dhe Plutarku, theksojnë gjerësinë
shpirtërore të Aleksandrit që ishte i
shqetësuar që të bashkonte grekët dhe
barbarët në një bashkësi universale

(cosmopolis), përballë pikëpamjeve
tradicionale të mësuesit të tij. Sipas
tyre, Aristoteli e kishte këshilluar Ale-
ksandrin që me grekët të sil lej si
hegjemon (shef) dhe me barbarët si
sundues (despotès), të parët t’i traj-
tonte si miq dhe të dytët si armiq, por
Aleksandri nuk ndoqi asnjë nga këto
këshill”, shprehet ai.

Studiuesi i njohur Agron Alibali solli
përpjekjen e tij për sjelljen e bibliotekës
së Norbert Joklit në Shqipëri, si amanet
që ai e la te profesor Çabej dhe njerëz-
it e vet.

Mendojmë se ishte një numër rela-
tivisht i mirë, por duhej të ishte pak më
i përmbledhur... Layout punoi me
shumë bezdi dhe pa shumë inspirim,
që tregon se edhe redaktori ka prob-
leme që duhet t’i zgjidhë për mbarëva-
jtjen.



E diel 15 Prill 201818 - IN MEMORIAM

Në Mbyet ç’ta u zunë pusinë,
Tek  Çezm’ e Shën-Kollit,
Tek blacat me marinë.

Ditë pazari, u muar vesh,
Ç’u bë në Grizë Godolesh.
 Shkrepi dyfeku  për t’ vrarë,
Për të vrarë një myzeqar.  .
 *            *         *
Ndër kohë Jakovi hapi bllokun

e shenimeve dhe shkroi shpejt e
shpejt fjalë dhe fjali që i intereso-
nin, duke pyetur  përsëri:

- -Dhe pas kësaj ngjarje të
dhimbshme, beu vazhdoi t’u binte
më qafë?

-.Për ca javë beu  nuk u ndje, po
në mbarim të gushtit, na vjen një
lajmëtar  nga komunia  më një sh-
kresë në dorë, që ua dorëzoi bur-
rave . Me anë të asaj karte  të vulo-
sur, si bazmata, nga kryetari i ko-
munes  jepej urdhëri që të largo-
heshim një orë e më parë dhe t’ia
linim  të lirë oborrin edhe tokën të
zotit të çifligut. Po ne ,gjene, nuk
po luanim, nuk na benin këmbët
të lëviznim. Dhe ku do të sh-
konim?... Ku të mbyteshim……
Ishim shtëpi e madhe me shumë
fëmijë të mbetur jetim që nga koha
e Gripit Spanjoll. Nuk kaloi dhe
shumë kohë dhe në fillim të vjesh-
tës së parë një mëngjes, u çuditëm
kur pamë qehallarët dhe xhan-
darët , që kishin sjellë me vete edhe
ca argatë me shkallë dhe sqeparë.

- Keni shkelur urdhërin e
komunës, na thanë.  Meqënëse
nuk u larguat vetë, po u dëbojmë
ne, folën ata si më hakërrim.  Vunë
shkallet e drunjta nga jashtë dhe
urdhëruan argatët që të hipnin
lartë e të na hiqnin  çatinë. Nuk
kishim se çfarë të bënim. Nuk i bi-
hej murit me kokë. Bejlerët e kish-
in marrë përsëri fuqinë. Kjo u duk
qysh kur pazarin e Fierit, që
tregëtarët në kohën  e Fan Nolit e
shpunë në Bishanakë, bejlerët  e
hoqën dhe e vunë brenda trojeve
të tyre, siç pati qenë para Fan No-
lit.

-  Me lotë në sy ngarkuam qer-
ret dhe kuajtë edhe u nisëm për në
Fier. Në fillim na hapi oborrin dhe
shtëpinë një mik i Çaçit, Tonç Bufi.
Ku u sajuam e qëndruam për javë
të tëra.

Po për këtë kohë nuk është për
t’u harruar ajo që bëri , Stërgjysh-
ja, që e thërrisnin  Nëna e Mdhe, e
veja  e Petos së vrarë. Atë e quanin
Urani, po djemtë  e thërrisnin Gjy-
she Maja. E vrerosur nga gjëma
që na gjeti, ajo, Nëna e Madhe, një
ditë nuk e mbajti veten;  e ndërkry-
er nga gjëma e vrasjes dhe e dëbim-
it , na merr bastunin e të shoqit
dhe vendosi të shkonte tek sarajet
e beut dhe ta  takonte atë dhe t’i
fliste sy më sy. “Mos shko tek beu,
i thanë djemtë, se ai do të vrasë”.
Le të më vrasë, tha, turpi i tij do të
jetë. Nuk më dhimbet më jeta.
“Çfarë do të ndreqësh tani, o Gjy-
she Maja?”  E pyesnin çunat. As-
gjë,  u tha ajo, vetëm do ta nëm sy

më sy. Zoti që është lart shikon,
mënon , po nuk harron. Tha ato
fjalë dhe mori udhen drejt  sara-
jeve.  Po djemtë nuk e lanë vetëm.
Dikush mori një çfurk druri,
dikush çomange gjuetije dhe i sh-
kuan asaj  pas . Vajti atëherë Nëna
e Madhe dhe trokiti te porta e
rëndë. Pas pak, u hap  një derë dhe
doli qehajai.

kanë dalë  ca  djemuri  që thonë se
nuk ka Zot. Mirëpo ja që
mallkimin e Nënës  së Madhe të
fisit e dëgjoi Zoti. Pas shumë
vjetësh, …do ti që beu i humbi  çi-
fliqet edhe sarajet. Ngeli si i thonë
fjalës me gisht në gojë;  dhe ashtu,
i pazoti për çdo lloj pune, ai e gjeti
më të udhës  të lypte.” Dhe për
çudinë tone,  një herë, Nëna e Mad-
he, megjithëse qe plakur shumë, sa
që ecte me bastun,  një ditë pazari,
i zunë sytë beun  me trastë në dorë
duke lypur . Atëherë ajo e la ina-
tin  mënjanë, bëri kryq me shikim

Çaçit:”Ti nuk kë fëmijë të rritur,
po ke plot nipër; ….nipa që duan
punë. Për të ndihmuar fisin tuaj,
….a nuk do të ishte mirë të bënim
një marrëveshje? Në Shën-Pjetër
ne kemi gjetur një shtëpi të madhe
dykatëshe, që ka disa dhoma dhe
konakë edhe oborr të gjërë. Shtë-
pia që të mbahet do njerëz, kurse
ju doni 3shtëpi. Vendosuni atje, ku
ne duam të bëjmë një si fermë, një
si bujqësi alla amerikane, me që
atje ka hapesira  për kullota. Në
këto mera4 gjysëm kënetore do të
rrisim  kuaj dhe derra, se i kërkon

natë, gjithë fisi gëzonte; të mëdhenj
e të vegjël mendjen dhe sytë i kish-
in te kafshët dhe gjëja e gjallë, tek
bagëtia, se si i thonë asaj fjalës së
moçme që gjëja e gjallë të mban
gjallë.

Mirëpo kënaqësia jonë se po
shpëtonim nga skamja nuk zgjati
dhe aq. Përpjekja e

 tyxharëve ortakë që të fitonin
sa më shumë e të shpenzonin sa
më pak, nuk doli për mbarë. Kuajt
dhe kafshët e tjera vërtetë u shtu-
an për disa vjet, se qenë  me dimra
të butë, dhe…. nuk pati dëmtime.
Mirë po na qëlloi që një vit dimri
na doli tmërrsisht i keq. U bënë
kallkan gjithë kullotat. Fryjti ajo
era e fraqit që vjen nga Elbasani,
që të merrte shpirtin. Pushonte
fraqi, edhe thoshnim ne se po ikte
dimri, po jo, dimri nuk tundej, do
të bënte të tijën; iku fraqi, po fil-
lonte smoreci, një erë edhe më e
ftohtë. Në ato netë me acar kuajt
donin kasolle, donin çati, donin
ushqim, donin tagji .Kështu që në
atë dimmër të egër, ca nga munge-
sa e kasolleve edhe ca nga pa ush-
qimi kuajt i zuri tartakuti. Mëkat
nga zoti, shumica e kuajve ngor-
dhi nëpër mera në mes të cin-
grimës.

Në ato rrethana tyxharët
ortakë e panë të udhës ta prishnin
marrëveshjen , të merrnin gjënë e
gjallë  të tyre, dhe ne, gjithë fisi, të
mbeteshim pa bukë e pa dhallë.

- Dhe, si jetuat pastaj? Si e
përballuat jëtën?  -  Pyeti,  i bërë
kurioz  Jakovi, që e ndiqte ngjar-
jen me vëmendje.

- Shpëtimtarja e fisit tonë
atëherë u bë  kamina….. Shën-
Pjëtra nga ana e kënetës është e
rrëthuar nga toka shëllirë, kërkër-
ishte, vende trokë, që nuk prod-
hojnë asnjë gjë. Po këto lloj
dherash, ama, kanë  një të mirë, se
janë argjil e gjallë, argjil e pastër,
“tallabak”, që bëjnë një baltë të
përsosur për qeramidhe.  Im shoq,
në atë kohë, gjeti një usta, që bëntë
shtëmba balte, po që ishte edhe
mjeshtër për kaminë. E solli këtu
që t’u mësonte djemëve si të ngrin-
in kaminë.   Brenda një muaj ai ua
dha atyre zanatin. Kurse ne nga
ana jonë i dhamë një mës
peshqesh. Kështu djemtë filluam
të prodhojnë  mijëra tulla dhe qera-
midhe. Me to nxirrnim bukën e
gojës. Shkëmbenim mall me mall.
Jepnim dy mijë tulla, fjala vjen, për
një kuintal misër ose grurë. Ishim
të vetmit që ngritëm kaminë në
këto anë dhe prandaj nuk na nge-
leshin pa shitur  qeramidhet.  Po
edhe kjo punë nuk doli për mbarë.
Duhej paguar shqopa, lënda
djegëse, pa le taksat, që dilnin më
shumë se sa fitim. Me një fjalë
iknim nga varfëria në varfëri.
Ngelëm  përsëri, në udhë kryq., si i
thonë  fjalës.

Kështu e mbylli fjalën nëna atë
pas dreke, tek pinim nga dalë filx-
hanët e kafesë.                      Lidhur me
këto episode si dhe këngën e më-
sipërme të asj kohe, Jakovi do të
shkruante  dhe do të komentonte
me shokët e kolegët  e tij.  Siç  tre-
gon shkrimtari dhe studjuesi i
mirënjohur  Prof.  Nasho Jorgaqi
në librin e vet me kujtime, kur flet
për një nga takimet me Jakovin,
ai shkruan: “ Kësaj radhe m’u duk
krejt ndryshe, gati i ngazëllyer,
kur, sapo u ulëm, më tha:  “Më në
fund, u zgjidh lëmshi. E gjeta  ng-
jarjen maja!” Unë akoma nuk po e
kuptoja se për  çfarë e kish fjalën
konkretisht, sepse vetë togfjalëshi
më tingëllonte i paqartë. Vetëm
kur më shpjegoi, mora vesh se
kish gjetur më në fund ngjarjen që
do të lidhte lëndën e mbledhur e do
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Jakovi dhe Nënëmadhja
Jakovi, i tërhequr  dhe më shumë nga ngjarja, mori fjalën
dhe shtoi nga ana e tij: “Kjo Nëna e Mdhe, a po Gjyshe
Maja, më sjell në mendje  nje grua tjetër  guximtare nga
Myzeqeja. Më kujtohet se kur ishja fare i ri, shkoja në
avokatinë e Zoi Xoxes, ku lexoja  dhe koleksionin e
“Gazetës Zyrtare”. Një herë në atë gazetë më zunë syte
një njoftim të padëgjuar ndonjëherë.  Botohej një  thirrje e
gjyqit paqtues se “kërkohej një grua e ve nga fshati Pishë
i  Levanit të Fierit,  grua, e cila, pasi kishte kundërshtuar
tagrambledhësin e pat qëlluar atë, dhe ishte larguar në
drejtim të paditur, duke marrë me vete edhe fëmijët e saj.
Kjo grua e ve quhej Pulie Spiro Pali ….. Që të dyja këto
raste tregojnë se edhe gratë e Myzeqesë kanë protestuar
kundër  dhunës dhe shfrytëzimit.

- Çfarë kërkon ? – i foli si me
hakërrim.

- Dua të takohem me beun , - i
tha .

Qehajai atë çast hodhi shikimin
nga çunat dhe e pyeti Nënën e
Madhe  se  ç’ donin ata  djemtë
prapa saj.

- Ata janë në merak se mos
rrëzohem unë dhe, po të bie, të më
marrin hopa dhe të me shpjenë në
shtëpi..

- Do të presësh ca aty, sa të
vete dhe të lajmëroj beun, - foli si
me inat  qehajai , duke mbyllur
derën me panxhë.

Më kot po priste Nëna e Madhe
t’i hapej dera  përsëri.  Beu nuk po
dukej të zbriste shkallët që të sh-
pinin në oborr.  Po, megjithatë, ai
doli në ballkonin e katit të dytë dhe
iu drejtua prej andej nga lartë
Nënës së Madhe, duke shikuar
edhe djemtë për rreth saj:

- Për se  ke ardhur?  Çfarë
kërkon?

- Nuk të kërkoj gjë, po jam
këtu që të të them se Zoti atje lart,
shikon, mënon, po nuk harron. A
i sheh  këta djem jetim dhe pa stre-
hë? Ja kështuJa kështuJa kështuJa kështuJa kështu
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sulen qentë e të rrotullohesh, t’usulen qentë e të rrotullohesh, t’usulen qentë e të rrotullohesh, t’usulen qentë e të rrotullohesh, t’usulen qentë e të rrotullohesh, t’u
biesh, të të këputet gjalmi i tor-biesh, të të këputet gjalmi i tor-biesh, të të këputet gjalmi i tor-biesh, të të këputet gjalmi i tor-biesh, të të këputet gjalmi i tor-
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Nëna ime, sado që nuk trembej
nga bestytnitë, ajo prap i ruhej
“syrit të keq” dhe mallkimit , pran-
daj  dhe shtoi një ide të saj: “Sot

nga qielli, duke thënë: “Mëshiroje,
o Zot, se nuk dua ta shoh më keq”
.

Ndër kaq, Jakovi, i tërhequr
dhe më shumë nga ngjarja, mori
fjalën dhe shtoi nga ana e tij: “Kjo
Nëna e Mdhe, a po Gjyshe Maja,
më sjell në mendje  nje grua tjetër
guximtare nga  Myzeqeja. Më kuj-
tohet se kur ishja fare i ri, shkoja
në avokatinë e Zoi Xoxes, ku lexo-
ja  dhe koleksionin e “Gazetës Zyr-
tare”. Një herë në atë gazetë më
zunë syte një njoftim të padëgjuar
ndonjëherë.  Botohej një  thirrje e
gjyqit paqtues se “kërkohej një
grua e ve nga fshati Pishë i  Levan-
it të Fierit,  grua, e cila, pasi kishte
kundërshtuar  tagrambledhësin e
pat qëlluar atë, dhe ishte larguar
në drejtim të paditur, duke marrë
me vete edhe fëmijët e saj. Kjo grua
e ve quhej Pulie Spiro Pali ….. Që
të dyja këto raste tregojnë se edhe
gratë e Myzeqesë kanë protestuar
kundër  dhunës dhe shfrytëzimit.”

Dhe pastaj, pasi bëri këtë kra-
hasim, Jakovi pyeti  nënën përsëri:

- Po duke  qenë se ishit të stre-
huar ashtu, në një farë mënyre në
Fier, si vendosët edhe  erdhët pikër-
isht këtu në Shën-Pjetër ?
-Shkak për ardhjen tonë këtu në
këte vend qe njohja e Çaçit  me ca
shokë kurbeti qysh nga koha kur
ishin ne Amerikë. Ata, me t’u kthy-
er në Fier nga mërgimi, filluan të
merreshin  me tregëtira; kishin
dhe ortakëri midis tyre dhe u pati
ecur ekonomia,   kishin bërë
prokopi. Dhe këta , ortakët i thanë

tregu i jashtëm. “Ne do t’u japim
“mall” me”hakë” “për gjysëm”;
pra “krerët tona”, kurse “prodhi”
në mes.  Kjo ide u pëlqye nga të
gjithë dhe fisi vendosi të ngulitej
këtu në Shën-Pjëtër..

Ashtu u krijua mundësia që
gjithë fisi të grumbullohej tek kjo
shtëpi e madhe dykatëshe. Nuk u
sqarua atëherë se kush e kishte
ndërtuar a po shitur godinën.
Vetëm se ne mësuam se këtu ishin
trojet e Mingajve , të cilët qenë lar-
guar kohë më parë në Vlorë. Në do
të dish, këtu, në këtë truall e në
këtë shtëpi ka lindur edhe Jani
Minga, për të cilin thonë se u  bë
njeri  shumë i ditur. Për këtë arsye
toka jonë dhe sot e kësaj dite qu-
het “Minga”, ose Arat e Minges .

Kështu, në fillim puna po ecte
mirë. Kuajt kishin hapësirë dhe u
shtuan e u bënë tufa si gjysëm të
egër. Kishin plot mera, hanin
truskë dhe çole që nga Vija e Ng-
jalës në  kënetë dhe deri në bëset 5e
Povelçës. Ishte vërtetë një kullotë
kënetore, dhe  kishte lloj lloj
barërash të egra që rriteshin ve-
tiu dhe kuajt i hanin e u bënë si të
hasdisur. Kuajt e rinj, mëzenjte, u
bënë aq të egër, sa nuk i kapje dot.
Ndonjë herë thërriteshin pelarë të
zotë ciganë, arixhinj, që ishin
mjeshtra për zënien e kuajve të
egër. Ata dinin të përdornin leqe
të mëdhënj për këtë punë.
Në fillin  ne gëzonim, sepse na
dukej që punët në këtë lloj ferme
po ecnin mirë dhe shpresonim se e
kishim lënë pas varfërinë.  Ditë e

NGA ARISTOTEL  MICI

Nëna e Madhe, ose Stërgjyshja e fisit
Mici, e veja e Petros, të vrarë nga

bejlerët,  më1925.
Foto  e vitit 1917.

Fjalët e saj Jakovi do t’i  kishte si
leitmotiv në roman
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ta ngjizte veprën. Si vjen puna,- më
tha,-  njoha rastësisht një mësues
nga Shën Pjetra. Nuk di në se e
njeh, se edhe ai shkruan. Aristo-
tel Mici e quajnë. Më ftoi bile edhe
në shtëpinë e tij në fshat, ku u tak-
ova me të ëmën.  Ajo ishte një
arkiv i gjallë. Këtë e  kuptova  kur
u shtruam në muhabet. Familja e
tyre kishte një histori sa drama-
tike, aq dhe heroike. Ishte histo-
ria e një familjeje myzeqare, vrarë
e gjakosur me bejlerët, për të cilët
këndohet edhe  këngë, gjë e rrallë
kjo në këto anë, ku shtypja dhe
padrejtësia ishte ulur këmbëkryq.
Fisi i Micallarëvë është nga Griza,
por armiqësia me bejlerët  e
shpërnguli prej andej dhe i solli në
Shën Pjetër. Nuk e ke idenë se sa u
gëzova nga gjithësa më treguan.
Gati sa nuk thirra :”eureka”6

             *         *         *

Atëherë, pasi qemë llafosur nja
dy orë, pasi kishim pirë edhe kaf-
enë, kur ra vapa, e nxora Jakovin
për të njohur sadopak fshatin. Në
fillim e shpura tek kisha e Shën-
Pjetrit, që i ka dhënë edhe  emrin
fshatit. Po nuk e gjetëm kisharin
që të na hapte derën. Doja që Jak-
ovi ta shikonte kishën nga bren-
da. Ishte kishë e vjetër, e ndërtuar
me gurë të Apolonisë dhe shumë e
ngjajshme nga konstrukti me
kishën e Shën Mërisë së Pojanit.
Në auditorium, karshi ajodhimës,
kishte afreske artisitke, ku figu-
rat e aureolat  e shënjtorëve qenë
pikturuar me ngjyrë limoni, si në
bojë të verdhë veze , ose bezh në
gri. Kisha e Shën-Pjetrit ishte e
kohës paraturke. Kur erdhën tur-
qit kanë gjetur dhe regjistruan
shtatëmbëdhjetë çifçinj. (Qe një

humbje më vete prishja e asaj
kishe e shekujve të Mesjetës).  Në
oborrin e  kishës e njoha Jakovin
edhe me varrin e tim eti, që ndod-
hej aty  afër mureve të saj. Ishte i
vetmi varr që kishte fotografi prej
porcelani. Babai atë fotografi e
kishte pas  bërë në Boston, po që
nëna më vonë, pas vdekjes  së tij,
ia pat dhënë të kushuririt, Nas
Shtëmbarit, i cili e rifotografoi në
Itali, në porcelan.

- Këtu,- i thashë Jakovit, - tek
ky varr më fillojnë kujtimet e  fëm-
ijërisë. Ishja vëtëm katër vjeç, kur
prifti, Papa Kristua, u tha njerëzve
përqark arkivolit, që po tendosnin
qefinin:

- Le ta hedh djali dheun e parë
!

- Dhe unë, i mësuar nga nëna,
mora me dorë një copë plisi të zi
dhe e hodha mbi qefinin e bardhë.

Teatrin e bën kultura e një
kombi dhe jo individët!

NGA BEN ANDONI

E gjithë problematika e
madhe që ka shkaktuar
në vend drejtimi i ekipit

të mandatit të dytë Rama,
pothuaj e ka shpërndarë vë-
mendjen e publikut në çudirat
që ka afruar ky model qever-
isje. Që nga tarifa e “Rrugës së
Kombit” dhe duke vijuar me
përballjen me biznesin e vogël,
taksat në rritje, shpërndarjen
e ndihmës sociale, duke vijuar
në gjërat makro që lidhen me
mungesën e investimeve të
huaja, qeveria Rama 2, po merr
vetëm notë ngelëse. “I fundit”
problem, por që duket se do
marr peshë është ideja për god-
inën e Teatrit të ri Kombëtar.
Larg platformave, prezanti-
meve dhe barazimeve që i bëhen
Tiranës me kryeqytetet evropi-
ane, Teatri Kombëtar ka nevojë
të madhe që të rikonceptohet
apo të ndërtohet. Ndërkohë që
debati i cili mbizotëron lidhet
me faktin nëse do mbetet aty
ku është apo jo; do ndërtohet
një i ri por me kullat pas; do
prishet dhe do ndërtohet nga
fillimi dhe e gjithë hapësira do
jetë e tij; do zhvendoset diku;
apo do të gjendet diçka që t’i
bëjë të gjitha palët të jenë të in-
teresuara.

Plaga e parë që është hapur
me problematikën e teatrit në
komunitetin e artistëve është
më e dukshmja. Komuniteti i
artistëve është i ndarë sepse të
tilla janë dhe interesat e tyre.

A është interesi kulturor
kombëtar mbi të gjitha? A ka

dhuruar ky teatër vlera kombëtare
për të cilat jemi të vetëdijshëm se
godina duhet mbajtur me çdo
çmim? Nëse do të pranojmë pyetjen
e parë, kjo e dyta po bjerret nga dita
në ditë. Ashtu si po bjerret nga dita
në ditë dhe nguti që Tiranës t’i
ngjeshin dhe disa kulla në mjedis-
et e saj.

Megjithatë qoftë nga strukturat
e shtetit, që fshihen pas hijes së
rëndë të Edi Ramës dhe verdiktit të
tij, por edhe nga pjesa që sot mbu-
lon artistët mungon një gjë, e cila
mund të konsiderohet si primare.
Ajo është realisht transparenca. E
para duhej të ishte e detyrueshme
nga zyrtarët e shtetit tonë që për
fat të keq janë gjithnjë e më shumë
lojcakë me shtetasit, ashtu si ko-
muniteti i artistëve duhej të ishte
shumë më i drejtë. Këta të fundit
janë të konfuzuar shumë veç të tjer-
ave edhe nga Ministrja e Kulturës,
e cila deri në fund mëton se nuk ka
projekt edhe kur një projekt u pre-
zantua në një mjedis ku mungonin
gati artistët. Në këtë katrahurë, e
sollën dhe ata variantin e tyre.

Ndërkohë një pyetje tjetër të
vjen ndërmend në të gjithë këtë
hulli. Nëse artistët do ishin kaq të
interesuar për teatrin dhe ndry-
shimet pse gjithnjë aktivizohen kur
shteti vendos dorë mbi diçka dhe jo
më parë? Pse zërat e tyre më parë

ishin apatikë dhe mbeteshin në
kuadër të prononcimeve kundër
drejtorëve dhe njëri-tjetrit? Pse nuk
janë dreqin bashkë dhe janë aq të
ndarë?

Tirana po e rrit nga dita në ditë
jetën e saj kulturore dhe realisht i
mungojnë mjedise për t’u bërë arti.
Ashtu si shteti nga dita në ditë po
fut hundët deri në art duke i
shfrytëzuar artistët për të bërë poli-
tikën e vet. Ka edhe më. Në çdo kul-
mim që ka një artist patjetër do
kërkojë të ketë pranë bekimin e
politikës!

Të kthehemi pak pas: Regjimi i
kaluar e shfrytëzoi mrekullisht
artin dhe shumë nga aktorët që
janë gjallë kanë shërbyer me artin
e tyre në përcjelljen e turpshme të
realitetit dhe koncepteve artistike

që regjimi sillte para njerëzve. Ndry-
shimi i më vonshëm dhe mohimi
thjesht i ka bërë qesharakë. Të pa-
ktit që janë dënuar, sepse u mundu-
an të dalin nga ky qerthull, sot nuk
kanë më zë sepse një pjesë syresh
janë të vdekur të tjerët janë të
moshuar. Ndërkohë bashkimi me
politikën realisht i ka bërë qeshar-
akë artistët, sepse nga lakmia te
një pjesë e pushtetit të Berishës
kanë shkuar te Rama.

Tirana, si qytet, nuk ka ndonjë
traditë për respektimin e godi-
nave dhe traditave. Prishja e
xhamisë së Sulejman Pashës dhe
mos ndërtimi i saj, prishja e ish-
Komitetit Ekzekutiv (Bashkisë së
para luftës), shkatërrimi i Hotel
“Dajtit”, dëmtimi makabër i Pira-
midës na bën thjesht njerëz që

bëjmë fjalë, por asesi të dedi-
kuar për trashëgiminë tonë.
Ndërtimi i Teatrit me gjithë të
drejtën e madhe është kaluar
në dorë të dytë për zyrtarët
kryeqytetas sepse momental-
isht interesi është te bërja e
xhamisë së madhe të Namasg-
jasë, ashtu si edhe retushimi i
sistemit aktual.

Aman, nuk ngrihet dikush
nga komuniteti artistik dhe të
kujtojë se Tirana ende s’ka një
bibliotekë bashkiake, ku duhej
të ishte. Të mos harrojmë se
gjuha është elementi kryesor
që e ka mbajtur identitetin e sh-
qiptarëve dhe vijimësinë e tyre.
Jo luftërat hipotetike, jo fjalët
dhe pozat protagoniste.

Me pak fjalë, mos bëni kulla
të nderuar politikanë dhe
ndoshta modifikojeni dhe ngri-
ni një teatër sa e meriton Sh-
qipëria; apo ndërtoni një të ri
prej nga fillimi, që t’i kënaqë,
porse mos i lodhni njerëzit me
kauza të paqëna. Ashtu si
artistët nuk duhet të mbesin në
kampe politikanësh, sepse sh-
tëpia e tyre është skena.

Në fakt, të ishte për komu-
nitetin e artistëve, Shqipëria
nuk do ndryshonte asnjëherë,
sepse në shumicën e rasteve
arti i tyre nuk e ka ngjitur dot
stekën as në lartësinë më të pa-
kët të vlerave botërore dhe mad-
je të kontribuojë. Askund ku e
ka çuar të paktën gjuhën shqipe
Çabej, Kadare dhe Migjeni dhe
që shqiptarët pothuaj i kanë
fshirë. Teatrin e bën kultura e
një kombi dhe jo individët të
cilët presin të marrin ndonjë
dorë nga politika! (Milosao)(Milosao)(Milosao)(Milosao)(Milosao)

Dhe, kur  atë çast u përlota pak,
duke shqiptuar ato fjalë më dorën
mbi fotografinë e tim eti, Jakovi
më ngushëlloi me atë shprehjen
lapidare: “S’ thonë kot që gurin e
rëndë  të varrit të vdekurit ia vënë,
po i gjalli e mban”.

                                             *
*                 *

Pastaj dolëm prej  kishës që
shprehte “antikitetin” e fshatit për
të vajtur nga ana romantike e
Shën-Pjetrës. Pra, do të ecnim andej
nga ana e  lumit  .

- Tani do të shkojmë anës lu-
mit, -  i thashë,- po mos prit të sho-
hësh lumë me ujë të valëzuar.

-  Po pse?
- Sepse  ky është lumë pa ujë

tani në verë, prandaj i thone edhe
Lumi i Vdekur.  Ky është një lumë
i çuditshëm, bën të kundërtën e

lumenjëve të tjerë. Ndërsa gjithë
lumenjtë, në kohë dimri, e shpjenë
ujin nga toka në det, ky e sjell ujin
nga deti në tokë.

- Po kur fillon kjo dukuri?
Kur ngjet? Në ç’ kohë ?

-Atëherë kur do të ringjallet iu
përgjegja, në kohën kur ngrihet
bura e detit…...

Atë çast, siç e kishte zakon për
raste të veçanta, Jakovi nxori
bllokun e shënimve nga xhepi dhe,
duke buzëqeshur më tha:

- Më dukët sikur po flasim si
në lëgjenda, për lumë qe vdes dhe
ngjallet.

Dhe mbase në këtë moment,
duke folur për atë lumë të vjetër
që vdes dhe ringjallet, Jakovit do
t’i ketë marrë shkas ideja  për t’i
dhënë emrin metaforik romanit
“Lumi i Vdekur”“Lumi i Vdekur”“Lumi i Vdekur”“Lumi i Vdekur”“Lumi i Vdekur” .

Është për t’u shënuar me këtë
rast dhe koincidenca midis  Lumit
të Vjetër, që ekziston realisht, që
vdiste e ringjallej në Shën-Pjetër
dhë imazhit të Jakovit  për
Legjendën e  një lumi të
vdekur.Vetë ai ka shkruar se “qysh
më 1945 kisha shkruar rtëth 80 faqe
të romanit “Legjenda e Lumit të
Vdekur”7.

                                                      *
*          *

Tok me Jakovin ndoqëm
rrugën anës Lumit, shtrati i të cil-
it në vazhdim bën disa bërrylakë.
Pas një ore ndalëm tek vendi që qu-
het Kurora e Laçanit. Në të djath-
tën  e saj çoheshin ca pirgje të mëd-
henj më rërë, që vendësit i quajnë
bëse, kurse në të majtë shtrihej
Pylli i Shëne Premtes. Pas drurëve
të  pyllit shquanin  disa rrënjë ull-
inj pranë njëri tjetrit, duke  for-
muar një si korije të vogël  më vete..

Pranë ullinjve, buzë lumit, ndod-
hej kisha e Shëne-Premtes. U afru-
am dhe e soditëm nga jashtë. Kisha
të bënte një përshtypje të çudit-
shme, jo me bukurinë e arkitek-
turës, po me fortësinë e mureve dhe
vjetërsinë e saj.  Pamja ekzotike e
kësaj kishe do t’i linte një përsh-
typje të veçantë Jakovit . Shumë
nga ngjarjet e subjektit të roman-
it “Lumi i Vdekur” do të realizo-
hen aty  tek kjo kisha e Shën e
Premtes në Laçn, tek Pylli i Shëne-
Premtes, tek ullastrat e Shëne-
Premte, tek kurrizi i Shëne-
Premtes, tek lëndinat e Shëne-
Premtes,  tek kullotat e Shëne-
Premtes, nga Trokthi në Shëne-
Premte, tek shkallët e drunjta të
Shëne-Premtes, drejt dajlanit të
Shëne -Premtes.(janë emra nga to-
ponimia e romanit)

Të gjitha këto detaje, brenda
romanit, tregojnë  përkushtimin e
shkrimtarit ndaj faktit real, që i
jep dorë frymëzimit të tij, ashtu siç
pohon studiuesja Sh. Islamaj se
Jakovi është sinonimi i
ndërgjegjes krijuese8.
Një nga episodet më të  pikël-
lueshëm të romanit do të pasqyron-
te Jakovi pikërisht këtu në mjedis-
et e Shëne-Premtes, kur do të
ndodhte  përmbytja nga vërshimi
i Lumit të Vdekur. Kjo tablo, që do
të pershkruante ai në vepër,
shpreh një pamje tronditëse mjer-
imi me përmasa migjeniane: me
shprehjen:U ngjall Lumi i Vde-U ngjall Lumi i Vde-U ngjall Lumi i Vde-U ngjall Lumi i Vde-U ngjall Lumi i Vde-
kurkurkurkurkur, mjerë të gjallët!..., mjerë të gjallët!..., mjerë të gjallët!..., mjerë të gjallët!..., mjerë të gjallët!...

Ndërkaq  lamë pas Shëne-
Premten buzë Lumit të Vdekur.
…Dhe ikëm  duke ndjekur tragën
e qerreve, që çante përmes kullotës
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Libri lexohet me një frymë nga studiuesit, por nga ana tjetër është shumë ndihës për njerëzit që i pëlqen politika e
jashtme dhe jo vetëm. Adem Mezini me thjeshtësinë sesi ka zbërthyer historinë politike të shtetit për gati tri dekadat e
fundit na ka dhënë një çelës për të penetruar në shumë nga të panjohurat që na rrethojnë sot lidhur me Rusinë dhe rolin
e saj në botë...

verore drejt fshatit. Prapa shpinës
kishim detin Adriatik, dhe disa
gjole, që vinin si varg  para grykës
se Lumit të Vjetër, si gjolin e Kërr-
nicës, gjolin e Gallanit dhe atë të
Povelçës, që arrinte deri te Pylli i
Madh.. Kurse përball na shfaqej
pylli i Shën-Pjëtrit gjithë qiparisa,
vidha e lisa të stërlashtë.. Para
syve tanë , nga e djathta, shtrihej
edhe kodra e Apollonisë me rrëno-
jat murale sipër dhe, ndanë saj
ngrihej  si një gisht i zgjatur gji-
ganti, Shtylla  antike e Shtyllasit,
që lartësohej sa takonte qiellin.
Tek shikonim rrethe përqark, na
dukej sikur ecnim në një si skenë
në formë patkoi. Ashtu ngjante
atëherë sipërfaqja kënetore e Hox-
harës.  I përmënda gjithë këto
emra vëndesh, sepse mbi to fanta-
zia e Jakovit do të ndërtonte  vep-
rimet e subjektit të romanit  të
ardhshëm. Tek iknim për gjatë
tragës që gjarpronte midis bimëve
dhe barishteve të ndryshme, kudo
na shfaqej flora e kënetës me gjithë

shumëllojshmërinë e vet: fshesa
kripje, jamruk, truska, çole , grëmi
i kripur, shkurre marinash dhe
labot i egër.

Dielli kish anuar shumë  nga
perëndimi, po rrezet e tij e kishin
nxehur tokën e çarë kënetore gjat
tërë ditës. Avujt e kripur sikur drid-
heshin dhe shumë figura  bimësh
edhe  kafshësh transfiguroheshin,
dukë marrë pamje vigane  për
arësye të iluzioneve optike. Atë
çast xhamat e dritareve të Manas-
tirit të Shën-Mërisë në kodrën e
Apolonisë reflektonin butësisht
rrezet e diellit në perëndim e sipër.
Flladi që vinte nga deti përhapte
erën e  kripur të gjolit të  përtharë,
që kishte edhe atë aromën  ngac-
muese te jodit . Në ecje e siper nd-

jehej  ajo kënaqësi që të jepë natyra
virgjine me gjithë erëzat  e saj de-
hëse të bimëve të egëra. Pasi kishim
ecur nga dalë gati për një gjysëm
ore  përmidis bimësisë kënetore,
ndalëm dhe u ulëm tek një trung
druri të rrëzuar nga barinjtë e
merasë. Ndodhëshim në atë pjesë
të kullotës që ishte krejt shëllire
dhe e zhveshur nga çdo lloj
bimësie.

-Këtë pjesë të kullotes e quajnë
Trokas dhe është  vendi më i pëlqy-
er i barinjve.. Këtu luhet cingël,
dokërr dhe bidakthi me shumë
kënaqësi.

- Po pse të jëtë aq i pëlqyer?- tha
Jakovi..

- Sepse nuk të humbet  as cingë-
la, as dokërra edhe kur i jep me aq
forcë sa të ha krahu.

Jakovit siç dukej i kishte
tërhequr vëmendjen emri i  asaj
ngastre me shëllirë të thatë “ Tro-
ka-s” dhe vazhdoi të më
thoshte:”Po sikur ta quajmë Ven-
di Trokth”?

- Është mbase e njëjta gjë, ia
kthëva unë, vëtëm se ndryshojmë
gjininë gramatikore.

Rusia, një histori
politike e tranzicionit

Titulli: Nga Gorbacovi te Putini
Gjinia: Publicistika studimore
Autor: Adem Mezini
Çmimi: 1000Lek
Botues: Morava
Faqe: 225

Profesori veteran i his
torisë në Fakultetin
Filologjik nuk e ka pasur
të vështirë të tregojë

paradokset sllave. Një jetë e tërë
në katedrën e historinë moderne
të shekullit XX e ka bërë jo thjesht
një vëzhgues të hollë por edhe anal-
ist të mirë historik. Adem Mezini
e fillon historinë prej nga koha
kur gati tridhjetë vjet më parë,
Mikhail Gorbaçov u bë Sekretari
i ri i Përgjithshëm i Partisë Komu-
niste të Bashkimit Sovjetik. Ash-
tu si mund të merret me mënd
gjithçka fillon me shpjegimin e
fjalëve më popullore të viteve ’80
“Glasnost” dhe “Perestrojka”,
baza e teorive të politikanit 54-
vjeçar rus të asokohe. Shqiptarët,
përveçse e anatemojnë sistemin e
ri rus, mundohen me sa më shumë
të jetë e mundur të përdorin stig-
mën për një realitet që nuk e njo-
hin. Por nuk është kështu në botë.
Që nga koha e Stalinit ardhja e
Gorbaçovit shikohet si risi. Poli-
tikani i ri e ka të qartë se gjendja e
vështirë ekonomike e Rusisë
mund të kalojë vetëm nëse vendi
rrit  produktivitetin dhe duke e
përshpejtuar rritjen ekonomike.
Ai e di mirë se shteti i tij është te-
jet i dëgjuar për burokracinë qe-
sharake dhe censurën e tij. Pikër-
isht këto shpall se duhet t’i elimi-
nojë pak e nga pak. Autori na e jep
shumë të qartë këtë tablo.

Cilët ishin dëshmitarët e kësaj
gjendje? A ishte realisht vërtetë
Gorbaçovi një komunist? A kanë
të ardhme idetë komuniste në një
botë universale? Këto janë pyetje
që gjejnë vend në librin interesant
të studiuesit të shkencave të his-
torisë politike. Një lexues me in-
teresa gjen gjithashtu përgjigje
edhe për pyetjet interesante që lid-
hen me Rusinë, fatin e saj në ko-
hët moderne, si edhe metamor-
fozën e frikshme që kishte ngër-
thyer breza të tërë të cilët besonin
në plotë gati tetë dekada me radhë

se vendi i tyre ishte fanar ndriçues.
Në fakt burokratët e shumtë të

shtetit rus që e kishin vjelë shte-
tin e madh nuk e dinin se

Glasnosti, që është varianti rus
i transparencës, kërkonte një lloj
pasqyre drejtësie dhe transparence
në të gjithë Bashkimin Sovjetik si
dhe për lirinë e informacionit, që
deri atëherë ishte shtypur.  Duhet
thënë se burokratët do bënin çmos
ta pengonin kurse Perestrojka, që
kishte të bënte me konceptin e ris-
trukturimit të shtetit përbënte një
lloj transformimi të shtetit drejt
një tregu të lirë. Kjo është koha e
Gorbaçovit dhe tezat e tij janë të
jashtëzakonshme për ta shkundur
Rusinë. Vetë Gorbi na pasqyrohet

shumë interesant në librin e stu-
diuesit të njohur. Jo më kot, Perën-
dimi e kapi me erë se përballë kish-
te një bashkëbisedues interesant,
ndaj edhe u afrua ta ndihë me të
gjitha mënyrat. Fatkeqësisht fry-
ma liberale e Gorbaçobit nuk
mund t’i shkonte frymës ruse. Re-
zultati ishte gati katastrofik. Ru-
sia filloi të ndryshojë shpejt, por
për fat të keq në formë kaotike.

“M. Gorbaçovi nuk arriti të per-
ceptojë dhe të zgjidhë raportet kon-
tradiktore dhe interesant midis
forcave të ndryshme e politike të
shoqërisë sovjetike. Studiuesi i
njohur i historisë moderne E. Hob-
sbawm në veprën kapitale “Epoka
e ekstremeve” ka theksuar se në

shoqërinë sovjetike ekzistonin tri
forca: a)shtresa e komunistëve re-
formatorë dhe radikalë, burokra-
cia tradicionale partiake dhe sh-
tetërore me ide dhe koncepte kon-
servatore dhe c) shtresat e gjera të
punonjësve të qytetit dhe fshatit”,
shkruan Adem Mezini.

Dhe, shqiptarëve u mjafton sit-
uata në vendin e madh për ta mar-
rë me mënd katrahurën ruse. Du-
het thënë se nëse para Gorbaçovit
kishte pak mundësi zgjedhje, në
kohën e Gorbaçovit filloi tmerri i
rradhave dhe triskave, të cilat du-
het të administroheshin me forcë
se nuk përmbaheshin më.

Të gjithë rrugën e zhvillimit
politik nga Gorbaçovi deri te ardh-
ja e diktuar e Putinit meritojnë vë-
mendjen e autorit që e trajton me
shumë kujdes por edhe me mjaft
durim, duke treguar etapat, fak-
torët dhe ato që ndikuan në admin-
istratën që krijuan burrat e shtetit
rus që ndajnë këtë segment tejet
interesante për historinë ruse.

Ndërkohë vizita e 1 shkurtit të
vitit 1992 të Jelcin në SHBA ku u
nënshkrua midis dy vendeve “De-
klarata për përfundimin e luftës së
Ftohtë” është ajo që ndryshoj
gjërat. Fraza që shkruhet aty si-
pas të cilës “të dy vendet nuk e
shihnin njëra-tjetrën si kundërsh-
tar potencial” do përbëjë thelbin e
marrëdhënieve mes tyre. Në vitin
1992 Rusia u pranua në Fondin
Monetar Ndërkombëtar dhe
Bankën Botërore. Dhe ato iu zotu-
an vendin t’i jepnin deri 24 miliar-
dë dollarë për të realizuar Refor-
mat e Tregut. Paradoksi ishte se

vetë armikja e saj më e madhe
SHBA-ja ndikoi shumë që të reali-
zoheshin këto afrime dhe e ndih-
moi në terrenin administrativ
Rusinë.

Të gjitha këto veçanti por më
shumë njohuritë e thella të profe-
sorit dhe shikimi i tij shumë i
thukët mund t’i kuptosh në konk-
luzionet e librit ku thuhet se “Janë
të rralla vendet që në harkun ko-
hor të një shekulli të kenë njohur
si Rusia dy tranzicione radikale
me drejtim të kundër, që përfshin-
in transformime e reforma, të cilat
ndryshuan natyrën e rendit poli-
tik dhe shoqëror”

Libri lexohet me një frymë nga
studiuesit por nga ana tjetër ësh-
të shumë ndihës për njerëzit që i
pëlqen politika e jashtme dhe jo
vetëm. Adem Mezini me thjeshtës-
inë sesi ka zbërthyer historinë poli-
tike të shtetit për gati tre dekadat
e fundit na ka dhënë një çelës për
të penetruar në shumë nga të pan-
johurat që na rrethojnë sot lidhur
me Rusinë dhe rolin e saj në botë.
(b.an)

 Zanafilla e romanit
“Lumi i Vdekur”
të Jakov Xoxës

Edhe për këtë rast  ai seç shkroi
në bllokun e tij të shënimeve. Nuk
e pyeta për  efektin që do të kishte
ky detaj toponomastik “Troka-s”
në “laboratorin” krijues të  shkrim-
tarit . Vëtëm se kur u botua romai
“Lumi i Vdekur”, morëm vesh se
ngjarjet e subjektit të veprës, që fil-
lonin në Grizë, vijnë e shtjellohen
në fshatin tjetër, pranë Lumit të
Vdekur, që quhet Trokth.  Siç do të
shkruante vetë Jakovi:”Trokthi ne
roman është  fshati Shën- Pjetër”9

Mars, 30 - 2018Mars, 30 - 2018Mars, 30 - 2018Mars, 30 - 2018Mars, 30 - 2018
MassschusettsMassschusettsMassschusettsMassschusettsMassschusetts

1.Shprehje nga romani “Lumi i Vdekur”
2 Këto fjalë të Nënës së Madhe Jakovi do t’i

vendoste si  nje leitmotiv në krye të faqes së parë
të romanit “Lumi i Vdekur”.

3 Truska dhe cole janë dy bimë kënetore
4 Fjal “mera” do të thotë kullotë
5 Bëset, jane kodra me rërë, duna, ose pir-

gje të formuara nga valët e detit gjat shekujve
dikur.

6 N. Jorgaqi,  “Koha e kujtimeve”, OMBRA
GVG, Tiranë,2011, f..367

7 Shiko artikullin e J.Xoxës “Po ta kërkosh,
do ta gjesh’” (gjeneza e një romani)”Nentori”,
11, 1974

8 Sh. Islamaj,  “Gjuha e Jakov Xoxës”, Prish-
tinë, 2000

9 J.Xoxa, Po të kërkosh do të gjesh (Gjeneza
e një romani) Nëntori 11- 1970
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Pritshmëritë nga vizita e
Mogherinit dhe Hahn Planifikimi i mirë është shpirti i punës,

sidomos kur ju duhet të merreni me çësh-
tje praktike, dhe, për t’ i përmbledhur, të
mërzitshme. Vishuni me ngjyra portokalli
për  të  rënë në sy,  dhe bëni  mi rë të
shmangni të kuqen: nëse jeni të lodhur,
bëheni agresiv.

DEMI

Me mendjen e turbullt, mes fantazive të
parealizueshme dhe projekteve të cun-
guara. Nëse kërkoni gjëra, dhe është mirë
që e bëni, mbështetja nuk do t’ju mun-
gojnë. Ajo që mungon sot është në
veçanti dëshira për të hyrë në lojë, duke
shfrytëzuar kapacitetet tuaja.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Hëna e ëmbël tek shenja juaj ju bën të ndihe-
ni të sigurt, të mbështetur nga Dielli, Saturni
dhe Jupiteri. Do të shfaqni prova të mëdha
miqësie dhe idealesh të përbashkëta me të
njohurit. Do të tregoni gatishmëri drejt një
kolegu, i cili po kalon nëpër një fazë të vësh-
tirë. E dini që vepra do t’ju shpërblehet.

T resh ja  e  fo rmuar  nga  D ie l l i ,  Sa tu rn i
dhe  Jup i te r i ,  që  janë  kundra ,  zbu te t
me ka l im in  e  Hënës ,  dhe  k jo  ësh të
arsye ja  pse  so t  shkon i  m i rë  me par t -
ner in !  G j i thash tu ,  të  qe të  me miq të
dhe  fëm i j ë t ,  g j en i  pak  kohë  të  l i r ë
për  të  ka luar  kohë  në  na ty rë .

Hëna është në harmoni me shenjën tuaj
dhe treshen Diell-Mërkur-Neptun, me të
cilët keni marrëdhënie të mira. Shfrytë-
zojini pikat tuaja të forta. Me miqtë keni
mirëkuptim të përkryer, dhe kur dikush
ju këshil lon dëgjojeni me kënaqësi.

Hëna përballë shenjës suaj është gjith-
monë një burim keqkuptimesh dhe dhim-
bje koke, sidomos për ata që kanë push-
tet ose për ata që duan të marrin push-
tet. Një marrëdhënie pune po fi l lon që
t’ju shtrëngojë: keni nevojë për të nxjer-
rë në pah cilësitë e juaja.

Hëna nuk ju  sheh dre j të ,  por  e  bën
këtë pa të keq,  por th jesht  për të fu-
tu r  pak  xhe loz i  që  i  zbut  par tnerë t .
Diel l i -Saturni-Jupi ter i  në një t reshe të
mrekul lueshme ju bëjnë të keni f rymë-
zim romant ik  dhe të f l isn i  e të lexoni
për dashurinë.

Do jetë një ditë shumë e qetë dhe paqë-
sore, e dobishme për ata që kanë punë
të ngutshme për të bërë ose që duhet të
bëjnë punime në shtëpi .  Sot  është i
rëndësishëm edhe kontakti fizik: Me një
ledhatim shprehni të gjithë thellësinë e
ndjenjës.

Të llastuar nga Plutoni dhe Urani, do të ndiheni të
mbrojtur dhe do të keni nxitje për të dhënë më
shumë. Do të jeni të frymëzuar me fjalë e dashu-
rie që edhe një poet do t’i kishte zili. Hëna do të
bëjë që të jeni të ndjeshëm dhe të qëndrueshëm e
të lumtur në çift dhe me fëmijët.

Hëna është e zbehtë, ndërsa planetet
përreth saj vënë theksin tek shtëpia dhe
burimet për ta zbukuruar atë. Në qendër
të mendimeve të juaja keni fami l jen.
Do të gëzoheni ndërsa do të takoni disa
kolegë të juaj, ndërsa keni dalë shëtitje.

Do të keni një ditë të këndshme të formuar nga
treshja Diell, Saturn dhe Jupiter në shenjën
tuaj, dhe ky i fundit përballë Hënës krijuese
dhe sensuale. Fjalë romantike, por jo vetëm:
në çift do të komunikoni me shikime, përkëd-
helje dhe gjeste dashurie.

Pozicioni i Hënës do të bëjë që të kërkoni më
shumë liri nga familja. Veprime të caktuara
janë të tepërta për një shpirt të lirë si juaji.
Hendeku mes brezave, është domethënës
dhe i dyfishtë, sepse ju, fëmijët e së
ardhmes, kështu jeni gatuar.

Nga Bujar Nishani

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

... Vizitat e këtyre përfaqësuesve
të lartë përveçse të mirëpritura
janë shumë të rëndësishme për ne,
pasi së pari, demonstrojnë vëmend-
jen, angazhimin dhe miqësinë e
Bashkimit Evropian për Sh-
qipërinë, por edhe krijojnë pritsh-
mërinë optimiste për nxitjen e
avancimit pozitiv të të gjithë di-
mensionit politik, social,
ekonomik dhe shoqëror në tërësi
të vendit tonë. Nuk ka asnjë dy-
zim apo dyshim dhe duket e tepërt
që të diskutohet për përkatësinë,
qasjen dhe shpresën evropiane të
shqiptarëve. Dyshimi, dyzimi, çori-
entimi dhe pesimizmi që po rriten
çdo ditë e më shumë brenda opin-
ionit publik shqiptar buron nga
realiteti i padrejtësisë, pabarazisë
në mundësi, ndalimit të zhvillim-
it, kufizimit për arsim dhe cilësi
jetese në këtë vend. Të gjitha këto
bashkë si një përmbledhje te hum-
bja e besimit. Natyrisht që sh-
qiptarët e kuptojnë fare mirë, se
një vizitë e tillë, sado e rëndësishme
që të jetë, nuk do ta ndryshojë re-
alitetin e hidhur që ata përjetojnë,
sepse së pari, nuk janë miqtë dhe
partnerët e shqiptarëve ata që e
kanë krijuar këtë situatë. Sepse
edhe zullumi i krijuar nuk fshihet
dot me “një të rënë të lapsit”. Por
më e pakta që opinioni publik pret
nga Evropa është denoncimi i pa-
drejtësive, pabarazive, pamundë-
sive, mohimeve dhe kufizimeve që
dominojnë sot jetesën e familjeve
të tyre. Shqiptarët kanë të drejtë
t’u mundësohet një proces votimi
i lirë e i pa ndikuar si nga shan-
tazhi i forcës së shtetit ashtu dhe
kërcënimi i krimit. Ky është mini-
mumi i së drejtës. Shqiptarët kanë
të drejtë të kenë një shtet që drej-
tohet nga ligji dhe jo të influenco-
het nga krimi. Shqiptarët kanë të
drejtë të rimarrin dhe gëzojnë
pronën e tyre të ligjshme e sekues-
truar dhe mohuar për gati 70-vjet
nga regjimi stalinist më i egër në
të gjithë Evropën Lindore. Shumë
e rëndësishme është lufta ndaj ko-
rrupsionit të pronave në bregdet,
por ajo mbetet retorikë kur tani
edhe me ligj prona as nuk kthehet
dhe madje më keq, rikonfiskohet
për interesa të oligarkëve të lidhur
me politikën. Shqiptarët kanë të
drejtë të gëzojnë shanse të bara-
barta te mundësitë që ofrojnë
resurset ekonomike të këtij vendi.
Ne, të gjithë e dimë se ky vend i
bekuar është plot me burime ujore,
është i vetmi vend i rajonit me
burime mineralesh dhe nafte, ësh-
të një vend që të gjithë hapësirën
perëndimore e ka bregdet, është
një vend që 300 ditë të vitit i ka me
diell, etj. etj. etj. Por të ardhurat e
çdo qytetari janë jo thjesht më të
ultat në Evropë, por disa herë më
të ulta. Të vetmit që gëzojnë në
luks, janë autoritetet tenderuese
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apo koncesionuese të buxhetit
publik. Një popull dhe shoqëri që
mbetet në varfëri ekonomike dhe
kufizim dijesh e kulture kthehet
në masë amorfe dhe e shtypur. Kjo
është eksperience aq e vjetër sa dhe
bota vetë. Por sot jemi në shekul-
lin e implantit kibernetik dhe in-
teligjencës artificiale dhe nuk
mund të pranohet kufizimi e qe-
nieve humane nga arsimimi nor-
mal dhe shërbimi medikal bazik.
Shqiptarët kanë të drejtë t’i gë-
zojnë këto, apo jo? Kur nuk i cekin
dot këto dimensione më se nor-
male shoqërore, trishtohen. Kur
nuk shohin përgjegjësi reflektuese
brenda vendit, humbasin dhe be-
simin. Kur presin të dëgjojnë miqtë
evropianë, shpresojnë të gjenero-
hen forca detyruese për garan-
timin e të drejtave të tyre. Vizita e
pritshme e miqve evropian është
një shprese e shqiptarëve për të
dëgjuar adresimin e padrejtësive
që ju bëhen atyre. Zëri zyrtar qe-
veritar është padyshim legal dhe
në hisen e vet. Por larg, shumë larg
të vërtetës së përditshme qyteta-

re. Kur opinioni publik mëson nga
media se edhe ajo që quhet “sho-
qëri civile”, që financohet nga
Evropa, shkruan në emër të tyre
për Evropën, ulet në emër të pa-
varësisë dhe paanshmërisë me
Evropën, përbëhet nga familjarë të
qeveritarëve, atëherë i shtohet më
shumë nevoja për të dëgjuar të
vërtetën ndryshe. Zëri qeveritar
nga burri dhe zëri i shoqërisë
civile nga gruaja, natyrisht që
dublohet në tonalitetin e voka-
lit agjitativ, por kalon thjesht si
fishkëllimë acaruese në virtual-
itetin e timbrit reaktiv të opin-
ionit.

Para pak kohësh një ekip fak-
tmbledhës me ambasadorë të
nderuar nga vendet anëtare të
BE vizitoi Shqipërinë.

Vizita e këtij grupi ambasa-
dorësh kishte organizuar, njof-
tuar dhe konfirmuar përveç se
takimeve me qeverinë edhe një
takim me zëra të pavarur, indi-
vidë larg qeverisë. Fatkeqësisht,
një ditë përpara atij takimi, u
njoftua anulimi i tij. Nuk di të

them se ambasadorët e nderuar
humbën pak apo shumë nga
mundësia për të dëgjuar diçka
ndryshe nga ajo që zëri qeveri-
tar u kishte treguar për sh-
qiptarët. Ajo që u humb me sig-
uri, ishte një mundësi shtesë për
të njohur të vërtetën e plotë. Në
fund të fundit, e vërteta, e vërte-
ta,  dhe vetëm e vërteta bën
transparencën dhe sjell rrezen e
dritës tek shikimi. Mungesa e të
vërtetës shton veç errësirën dhe
errësira vetëm sa e fsheh atë që
mund të na dëmtojë nesër shumë.
Ndaj vizita e zyrtarëve të lartë të
Brukselit pritet me shumë shpresë
nga opinioni publik në Shqipëri.
Me shpresën se të vërtetat e hidhu-
ra të jetës së përditshme të tyre
nuk pranohen nga ata që kanë ndër-
tuar një realitet ndryshe dhe njerë-
zor për qytetarët e tyre. Me
shpresën, se fuqia e këtyre vendeve
dhe shoqërive, gjeneruar nga liria
dhe e drejta, më së paku ka forcën të
mbajë gjallë besimin tek ata që ende
përpiqen për të njëjtat parime dhe
realitete që mysafirët përfaqësojnë.
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Nga Andi Bushati

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

... Prej disa ditësh opozita po
qëndron me flakandan në dorë për
t’i fryrë çdo konflikti të mund-
shëm. Disa kanë filluar ta quajnë
të dhunshme, disa pesimistë të pa-
shpresë dhe disa të tjerë të mjerë,
që mëton të pengojë reformën në
drejtësi.

Por, pavarësisht nga arsyet për
të cilat po e bën, pavarësisht sa të
ndershme dhe të besueshme janë
qëllimet e saj, një gjë duhet pranu-
ar: tensionimi i situatës është një
ngjarje për t’u duartrokitur.
Ajo që na mëson historia jonë e
këtij çerek shekulli, është sa e
thjeshtë aq edhe e qartë: kur qever-
isjet kanë tendencën për të degrad-
uar në regjime, ato nuk përballo-
hen dot vetëm me mjete demokra-
tike. Po të hedhim sytë pas, ky po-
him rezulton gjithnjë i vërtetë.

Sali Berisha arriti ta fitojë
pushtetin në mars të vitit ’92
vetëm pasi ndoqi politikën e
zhytjes së vendit në kaos, vetëm
pas nxitjes së grevave të
përgjithshme dhe në fund, pas
grushtit vrastar që i dha qever-
isë së përbashkët të stabilitetit.
Nëse ish-lideri i atëhershëm i
demokratëve do të kishte zbatu-
ar lojën demokratike dhe do të
kishte respektuar verdiktin e
zgjedhjeve të 1991, komunistët do
të kishin qëndruar se paku edhe
3 vite në pushtet.

Si për ironi të fatit, loja e his-
torisë i ktheu reston Berishës. Ai
udhëhoqi fillimisht si një despot,
burgosi opozitarë e gazetarë, vo-
dhi zgjedhjet, lejoi ngritjen e pi-
ramidave dhe me anë të tyre fitoi
garën lokale të tetorit ’96, që u
konsiderua e vlefshme nga komu-

Nuk pushtohet
Surreli me trëndafila
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niteti europian.
Duhej që, disa muaj më pas, sh-

qiptarët t’i vinin flakën vendit
për të rrëzuar me çmimin e
tmerrshëm të mbi 2 mijë të
vrarëve, një tentativë për të ring-
jallur diktaturën. Sado e dhimb-
shme dhe cinike të duket ’97-a nuk
e ktheu mbrapa, por e shpuri për-
para vendin.

Po e njëjta taktikë u zgjodh
edhe nga opozita socialiste për të
rrëzuar Berishën e dytë. Provoki-
mi i 21 janarit, shkopinjtë, gurët,
bombat molotov patën një qëllim

të caktuar: të nxirrnin fytyrën e
vërtetë të një qeverisjeje që po de-
gradonte në autoritarizëm.

Pa e provokuar rëndë, ne nuk
do të arrinim të bindeshim kurrë
për profilin e njeriut që urdhëroi
vrasjet në bulevard.

Kjo gjë është e vlefshme edhe
për Edi Ramën sot. Nëse nuk do
ishte mbajtur nën trysni dhe pre-
sion ai do të vazhdonte të propa-
gandonte një Shqipëri ku nuk
mbillej hashash, ku nuk uleshin
avionë droge. Pa këtë trysni ai do
të vazhdonte të pikturonte një

parlament ku nuk ishin zgjedhur
kriminelë, megjithëse policia nuk
i ndalonte dot deputetët e sho-
qëruar me trafikantë, apo një
arenë biznesi ku gjithçka lulë-
zonte dhe nuk ishte kapur nga
klientët e tij oligarkë.

Frymëzimi i tensionit aktual,
thyerja e traut që nxjerr të
vërtetat e koncesionit, mbyllja e
qepenave që tregon se përse po
varrosen tregtarët e vegjël,
demonstrimi në Surrel që flet më
shumë se gjithçka për arsyet pse
po betonohet Tirana, duken në

pamje të parë si akte “vandale”.
Shumëkush edhe e ka aku-

zuar opozitën për to. Por, në fakt,
pavarësisht nga motivet dhe
qëllimet, ajo duhet përgëzuar.
Sepse ajo po na ofron njësoj si në
’91, njësoj si në ’97, njësoj si në
2011, pasqyrën e dhimbshme ku
duhet parë regjimi që po instalo-
het. Dhe historia jonë e afërt na
ka treguar se, ne si popull, kemi
nevojë për shkundje të forta, për
të kuptuar që gjendemi në prag të
katastrofës.

LapsiLapsiLapsiLapsiLapsi
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Nga Adriatik Llalla

Unë hedh poshtë në mënyrë
kategorike akuzat tinëzare
për korrupsion të lëshuara

kundër meje nga ambasadori i
SHBA-ve Donald Lu, gjatë javëve
të fundit. Akuzat e ambasadorit Lu
janë pa bazë dhe do të provohen të
pavërteta nëse do të paraqiten për-
para çdo gjykate.

Përfitoj nga mundësia për të
ripërsëritur në mënyrë të qartë
dhe të prerë se unë kam mbështe-
tur dhe vazhdoj të mbështes re-
formën në drejtësi në Shqipëri.
Unë mbështes çdo reformë që i
shërben interesave të popullit sh-
qiptar duke garantuar një sistem
të pavarur drejtësie dhe ndarje të
pushteteve. Por unë jam kundër
çdo përpjekjeje për ta vendosur
drejtësinë shqiptare nën ndikimin
e kujtdo—qeverisë, partive poli-
tike, oligarkëve, apo interesave
kriminale dhe të biznesit. Natyr-
isht, kurdo që ka qenë e nevojshme
unë kam dhënë këndvështrimin

tim për propozimet konkrete gjatë
hartimit të reformës. Qëndrimet e
mia kanë reflektuar gjithmonë
shqetësimin tim të thellë për detyr-
imin tim si Prokuror i Përgjiths-
hëm për të siguruar se prokuror-
itë vazhdonin të luftonin krimin
dhe korrupsionin edhe gjatë ko-
hës që hartohej reforma dhe për të
ruajtur moralin e shumë
prokurorëve dhe punonjësve pub-
likë që janë të ndershëm dhe të
pakorruptuar.

Natyrisht, është e drejta e pub-
likut të shqyrtojë dhe gjykojë
punën dhe arritjet e mia si
Prokuror i Përgjithshëm, por unë
nuk kam ndërmarrë kurrë asnjë
hap apo veprim kundër reformës
në drejtësi, nuk kam abuzuar kur-
rë me detyrën dhe nuk jam përf-
shirë kurrë në veprime korruptive.

Sulmet personale të ambasa-
dorit Lu janë të papërgjegjshme
dhe të papranueshme. Për mua
është e vështirë të kuptoj se si një
ambasador i huaj mund të preten-
dojë të ketë dijeni për një hetim të
supozuar nga autoritetet e vendit
pritës. Ambasadori Lu jo vetëm që

e ka futur veten e tij në procese
hetimore vendase, por ai i ka dhënë
vetes të drejtën të sillet si
prokuror, gjykatës dhe juri duke
shpallur publikisht se unë jam
nën hetim dhe pastaj duke më
shpallur të fajshëm dhe me çfarë
duhet të dënohem, pa pasur asnjë

provë dhe pa asnjë proces të rreg-
ullt.

Fatkeqësisht, qëndrimi ndaj
meje është një tjetër rast në vazh-
dën e përpjekjeve të vazhdueshme
të ambasadorit Lu për të ndikuar
administratën e drejtësisë në Sh-
qipëri, ndër të tjera duke sulmuar
në mënyrë arbitrare të gjithë
prokurorët, përfshi prokurorët e
ndershëm dhe të devotshëm, të
cilët rrezikojnë çdo ditë jetën e
tyre për të luftuar trafikun e
drogës dhe korrupsionin politik.
Sjellja e ambasadorit Lu është sh-
trembërim i diplomacisë dhe
dhunim i hapur i ligjve shqiptare
dhe atyre ndërkombëtare. Është
momenti që ambasadori Lu të
ndalojë së abuzuari pushtetin e tij
duke ndërhyrë në administrimin
e sistemit të drejtësisë shqiptare.

Akuzat ndaj meje, Lu po
sillet si prokuror e gjykatës
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Mondrian piktor.
5. Safin tenist.
9. Eshtë e re pas Krishtit.
10. Janë grimca të famljes së adroneve të tilla.
12. Fillojnë matematikën
13. Mbarojnë fare
14. Josa trainer.
15. Në mes të dhomës.
17. Gjysma e inatit.
19. Ishin shkolla edukimi.
22. Janë ritransmetues televizivë.
24. Ishte djali që vrau Odiseun.
25. Një pjesë e opozitës
27. Një ekspres në binarë.
29. Kujt ia mbajnë... e mbështesin.
30. Mund të lakohen.
32. Një yll me bisht.
34. Italia në Internet.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

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

- Kur ti të fitosh, unë me krenari do i them botës:
"Ky është miku im". Por kur të humbasësh, unë
do të jem pranë teje duke të shtrënguar dorën
dhe të të them: "Unë jam miku yt."

- Bota është një anije mbi të cilën jemi të gjithë pasegjerë:
nuk duhet të lejojmë që ajo të mbytet. (Mikhail Gorbaçov)

- Pjekuri do të thotë të dish të bësh gjëra, për të cilat nuk
na kontrollon askush: të kesh lekë në xhep dhe të mos i
shpenzosh ato, të të bien në qafë dhe të mos duash të
hakmerresh. (Anonim)

- Bota është një anije mbi të cilën
jemi të gjithë pasegjerë: nuk duhet
të lejojmë që ajo të mbytet.

(Mikhail Gorbaçov)

- Pjekuri do të thotë të dish të bësh
gjëra, për të cilat nuk na kontrollon
askush:të kesh lekë në xhep dhe
të mos i shpenzosh ato, të të bien
në qafë dhe të mos duash të
hakmerresh.

 (Anonim)

HORIZONTAL

2. Një pikturë vetes.
11. Lindgren e Pippi çorapegjatës.
13. Thirrej edhe kështu Persefoni.
14. Hapin ekspozitën.
16. Ruhet pa çifte.
18. Shiroka aktor.
19. Fillojnë masat.
20. Të parat në aksion.
21. Eshtë gara më e gjatë.
25. Inicialete Pacino-s.
26. Janë sponsor të Tiranës.
28. Pavone këngëtare.
29. Kështu thirrej Marco Pantani.
30. Dieta pa ekstreme.
32. Janë salla për projeksione.
33. Duhet çarë më dritë.
36. Italia në tabela.
37. Janë katrorë në sipërfaqe.
38. Williams teniste.
40. Në fillim të verës.

41. Cocker këngëtar.
43. Të fundit në tender.
44. Janë fletë trëndafili.
48. Fillojnë ideologjinë.
49. Eshtë krahinë e Athinës.
51. Emri i Zola.
52. Hari spiune.
53. Janë kulla në xhami.

VERTIKAL

1. Njësi matëse për kondensator.
2. Artet pa re.
3. Fillojnë uraganin.
4. Nisin titrimin.
5. Janë në modë.
6. Inicialet e Kokoschka-s
7. Një mund të jetë ekspres
8. Mund të jenë ushtarake.
9. Jepen për hartim.

10. Janë të lira për hartim.
12. Eshtë magjik ai i fatave
15. Janë aftësi prodhuese të fabrikës.
17. Një orgaqnizatë humanitare
21. Janë shkurre.
22. Janë kapo kozakë.
23. Nino kompozitor.
24. Fillojnë teorinë.
27. Kryqyteti i asirëve.
31. Një verë në Paris.
32.  Një vepër si romani.
34. Mbyllin një sherr
35. Kompozoi një Bolero.
37. Pak mbeturina
39. Një bëhet për të mirë.
42. Eshtë dhomë.
44. Peter që humb hijen
45. Një pjesë e territorit.
46. Pak amerikanë.
47. Gjysmë litari.
49. Dy asa.
50. Kalimi në kufij.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

35. Edouard piktor.
37. Shahu i fundit.
38. Gjysma e aortës.
40. Efekti... i François Truffaut.
41. Inicialet e Lendl
42. Kufizojnë njën kënd.
44. Polanski regjisor.
46. Skuadër greke.
48. Britma e Armkimedit.
49. Egoyan regjisor.
50. Fillojnë turnin.

VERTIKAL
1. Ishte shkolla e Arkimedit.
2. Grandi këngëtare
3. Diftong teatral
4. I përkasin stinës së nxehtë.
5. Një shishe bombë.
6. Janë në qendër.

7. Ndiqet nga një mi
8. Janë këngëtarë lirikë.
10. Emër burri.
11. Një personazh i interpretuar nga Woody
Allen.
15. Botom pa ekstreme.
16. Eshtë figurë letrare.
18. Eshtë enë kryesore gjaku.
20. Një pikë në ligj
21. Risia pa kufij
23. Ulen në Dhomën e lartë të tillë.
26. Janë fletë trëndafili.
28. Robert Mitchum.
29. Inicialet e Moravia-s.
31. Eshtë si fatë.
32. Gjysma e ketrit.
33. Carolina e belle epoque.
36. U shkrua nga Zola.
39. Me të bëhet trokë.
43. Duken të parat
45. Maten të parat.
47. Të parat në kufij.

ZBAVITJE

S A R A B A D P L A
A D D E S I D E R I U S
T E B U R I D A N I I K
R R A H A R A K I R I E
A B A T E S S J V T
P I T O N I H D A N A E

H A S I M U R I A L T
S U S P A R I D I L

A I F A R I S E J T E
G J A K U Y R E
K I N I N A P R O T E U

T D E D I T H S A

C L A U D E K N G O L
S A G A N G A N I M E D I

O K A M I K A Z E
L A R P A G A N I N I A
O K A K L A S I O M A R
K E F A K U V L I K A
A R O S A K T E E T M
L O B T N R T E A

N I C O T A H E R O I
S T A U I P O N K
P I S T A M O S T I E
Y A R D E M E T R A

K A F E T A L E N T

A D A M P A F T E R

T E T H E P A T I T I

E T H E R E T I K E

G K O M I T E T E T

O E K I P E T T F

R I K N E T T A P A

I O G C S T I L

K P S W I N G S L

E O P A T E N T A T

N A Y E U R A T

T Y M I P I R A T I
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26 27 28

29 30 31
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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

7 15 3 6 4 6  6 1 4 1 7

1 15 11 8 8 6 5 L 3 I 6M 1 A
17 14 8 5 8 12 1 7 8 7 7 5

6 3 7 9 6 1 13 8 7 14 8

17 9 6 19 13 3 7 3 7 3 7 13

9 16 8 15 1 7 9 15 8 7 7 7

6 4 13 3 8 13 9 12 1

16 4 4 13 3 13 3 9 6 1 5 5 3

1 6 3 1 13 7 17 9 4 8

13 6 9 7 8 17 3 16 9 15 8

3 7 13 8 7 3 5 8 13 3 8

1 5 3 11 3 4 3 15 7 1 17 3
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