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(Në foto)  Deputeti gjerman, Gunther Krichbaum, gjatë një takimi me kreun e PD-së
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“GULF OIL” 

Mashtrimi me 
tollonat e naftës,

kërkohet menaxheri, 
bllokohen asetet

Historia e 55-vjeçarit që vrau për Kanun

“Më shitën motrën, s’më lanë të varrosja “Më shitën motrën, s’më lanë të varrosja 
babain, më poshtëruan edhe gruan”babain, më poshtëruan edhe gruan”

Pjetër Marku:
Jeta në bunker e

kullën e braktisur,
rroj me ujë e sheqer

Njëzet e dy vite më parë ka vrarë kushëririn në emër të 
Kanunit për të mbrojtur nderin e familjes së tij. Ndërsa, 
prej 10 vitesh endet rrugëve duke u strehuar në bunkerë e 
shtëpi të braktisura. Kjo është historia e Pjetër Markut ...
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RAPORTI

DASH: Korrupsioni
në Shqipëri, i 

përhapur në të 
gjithë qeverisjen
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KALLEZIMI

Abuzimi me lejet 
e legalizimeve, 
20 punonjës të 

ALUIZNI-t në hetim

KRICHBAUM KRITIKOI ECURINE PAS RAPORTIT TE KE, KREU I PD: FUSHATE SHPIFJEJE NDAJ TIJ

Tepsia e 
tenderave

Përgjithësisht u zë më shumë 
besë shifrave dhe jo fjalëve, pasi 

jo rrallë këto të fundit përpiqen të 
mbulojnë shifrat. Po paraqes disa 
prej shifrave ... Vijon në faqen 22

Opinioni
 Ditës Nga  JORIDA TABAKUiNga PETER STURM  

Në Kore duket se më shumë se diku 
tjetër ekziston vetëm vështrimi 

bardh e zi. Vetëm pak muaj më parë 
thuhej që gadishulli dhe ambienti 
përreth ecnin ... Vijon në faqen 21

Problemi korean dhe 
zgjidhjet e mundshme 

Opinioni
 Ditësi

Nga ARMIR MEHAJ

 

4500 punonjës
të burgjeve në

sitën e vetingut,
janë 200 të prekur

MINISTRIA
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A është vepra
e Barletit, burimi

kryesor për 
Skënderbeun?

Suplement

“MILOSAO”

Në faqet 2-3

Historia e një ‘marke’ të gazetarisë, që u rrit e u formësua në çerek shekulli të demokracisë 

‘Përvjetori i argjendtë’, sot 25 vjet “Gazeta Shqiptare” 

Në faqet 10-11

Më 22 prill 1993 nisi publikimi i një prej gazetave të para të pavarura në vend 
themeluar në 1927, publiki-
mi i saj u ndërpre në 1939, 
me pushtimin fashist të 
Shqipërisë. E ndaluar dhe 
nga regjimi komunist, i ri-
fi lloi publikimet më 22 prill 
1993. “Gazeta Shqiptare” 
solli në Shqipëri modelin e 
gazetarisë evropiane ...

Sot “Gazeta Shqiptare” 
feston ‘përvjetorin e 

argjendtë’. 25 vite ‘martesë’ 
me publikun, në përpjekje 
për të thënë të vërtetën, 
pa kompromis, përtej çdo 
vështirësie e pengese.  
“Gazeta Shqiptare” është 
një nga gazetat e pavarura 
më të vjetra në Shqipëri. E 

Reagon kryeministri: Nuk e kam mik, por e respektoj. Luli, ndaloje baltën 
deri në qershor! Ndërhyn Doris Pack: Nuk shiten e blihen të gjithë si ti
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PERPLASJA PS-PD
REAGIMET

Kreu i PD merr në "mbrojtje" deputetin gjerman: Fushatë e turpshme

Basha: Shpifjet e Ramës ndaj Krichbaum
dëmtojnë interesat e shqiptarëve për BE
Ftesa pas Këshillit Kombëtar: Bashkohemi në një projekt

QENDRIMET

THIRRJA
"Dua të përsëris ftesën time
si kryetar i Partisë Demo-
kratike, për çdo demokrate
dhe demokrat, çdo qytetar, që
të jetë pjesë e këtij projekti
transformues për PD-në sot
dhe parimet e të cilit do të
transformojnë nesër
Shqipërinë", tha Basha.

RAPORTI I DASH
"Shqetësimet kryesore
përmblidhen në katër apo
pesë konsiderata; zgjedhje të
blera, qeverisje e korruptuar
në çdo degë të saj, drejtësi e
kapur, media të kapura dhe
nën presion dhe sulm qeve-
ritar, çdokush mund t'i lexojë
vetë këto gjetje në raport".

Ish-eurodeputetja kritikon qëndrimin e kryeministrit për Krichbaum

Pack: Rama mendon se të gjithë
mund të shiten e të blihen si ai

BUJAR NISHANI
Ish-presidenti Nishani e cilësoi të papranueshëm "sulmin",

sipas të tij të deputetit gjerman nga kryeministri. "Sulmi
qeveritar i financuar me paratë e pista kundër Gjermanisë mike

dhe përfaqësuesve dinjitarë të popullit gjerman, i papranueshëm.
Turp!", shkroi dje në një reagim të tij, ish-presidenti Nishani.

DEKLARATA
Sipas Bashës, "kjo
fushatë e pistë, e
frymëzuar nga sulmet
e kryeministrit Edi
Rama në mediat e
kontrolluara prej tij,
kryetarit të Bashkisë
së Tiranës, Erion
Veliaj dhe ish-ministrit
të Brendshëm,
trafikantit
ndërkombëtar të
drogës, Saimir Tahiri,
bie ndesh me çdo
vlerë demokratike dhe
europiane".

DEPUTETI GJERMAN
Menjëherë pasi u dha lajmi i rekomandimit pozitiv nga
Brukseli, Gunther Krichbaum tha për radion gjermane
'DW': " …Nuk mjafton vetëm rekomandimi i Komisionit
të BE-së për hapjen e kapitujve të anëtarësimit". Ai
nënvizoi se parlamenti gjerman do të lexojë edhe
"raportin e 'Transparency International', raportin e
'World Bank' dhe raporte të tjera ndërkombëtare".



Kryetari i PD-së, Lul
zim Basha akuzoi
dje kryeministrin Edi

Rama se prej tri ditësh po
shpif  ndaj deputetit gjerman,
Gunther Krichbaum, i cili u
shpreh kritik këto ditë ndaj
përfshirjes së Shqipërisë në
BE. Në një dalje për mediat,
kreu i PD-së, Basha u shpreh:
"Ky aksion i ulët propagan-
distik dëmton interesat e sh-
qiptarëve, dëmton interesat e
Shqipërisë, dëmton perspek-
tiven e saj. Me sulmet ndaj
Krichbaum, Edi Rama vetëm
sa po shton radhët e de-
putetëve gjermanë në Bung-
estag që janë pesimistë për
hapjen e negociatave me Sh-
qipërinë, vota e të cilëve ësh-
të e domosdoshme para se
qeveria gjermane të japë ven-
dimin e saj për Shqipërinë".
Duke i cilësuar të papran-
ueshme dhe të turpshme këto
sulme, Basha tha: "Dua të
shpreh neverinë time perso-
nale, jo vetëm si politikan, por
mbi të gjitha si shqiptar dhe
të dënoj fuqimisht këtë fush-
atë shpifjesh dhe sulmesh
skandaloze kundër dinjitetit
njerëzor të një njeriu
dhe politikani të nder-
shëm që punon për in-
teresin e përbashkët
europian jo vetëm të
Gjermanisë, por të të
gjithë popujve europi-
anë". Sipas Bashës,
"kjo fushatë e pistë, e
frymëzuar nga sulmet e
kryeministrit Edi Rama në
mediat e kontrolluara prej tij,
kryetarit të Bashkisë së Ti-
ranës, Erion Veliaj dhe ish-
ministrit të Brendshëm, trafi-
kantit ndërkombëtar të
drogës, Saimir Tahiri, bie
ndesh me çdo vlerë demokra-
tike dhe europiane. Ajo dësh-
mon mentalitetin kri-
minal dhe autokratik
se kritikët dhe ata që
mendojnë ndryshe du-
het të sulmohen per-
sonalisht dhe të deni-
grohen".
KËSHILLIKËSHILLIKËSHILLIKËSHILLIKËSHILLI

I pyetur nga gazetarët në
lidhje me mbledhjen e Këshil-
lit Kombëtar dhe me faktin
se kritikët e tij nuk e shpre-
hin lirshëm mendimin në

parti, Basha tha: "Jam mirën-
johës që është përqafuar plat-
forma që unë e kam shpallur
prej vitesh, e kufizimit dhe
transferimit të pushtetit në or-

gane kolegjiale, ç'ka ka çuar
në forcimin e vendimmarrjes
në Kryesi, në Këshillin Ko-
mbëtar dhe në Kuvendin Ko-
mbëtar të partisë. Por mund
të them pa dyshim që risia më
e madhe jo vetëm për Partinë
Demo-kratike, por për Sh-
qipërinë, është përqafimi pa
asnjë dilemë mbrëmë nga
Këshilli Kombëtar dhe jam i
bindur edhe të dielën nga Ku-
vendi Kombëtar, i parimit të
konsultimit, me parimin 'një
anëtar, një votë', me të gjithë
anë-tarësinë e PD përpara se
të vazhdohet me procesin e
seleksionimit të kandida-
turave të ardhshme për Par-
lamentin e Shqipërisë. Dua të
përsëris ftesën time si kryetar
i Partisë Demokratike, për
çdo demokrate dhe demokrat,
çdo qytetar, që të jetë pjesë e
këtij projekti transformues
për Partinë Demokratike sot
dhe parimet e të cilit do të
transformojnë nesër Sh-
qipërinë. Kufizimi i pushtetit,
çlirimi i politikës nga konf-
likti i interesit, vendosmëria
për të luftuar krimin dhe ko-
rrupsionin dhe çlirimin e
ekonomisë nga monopolet
dhe oligarkët janë parimet
bazë me të cilat Partia
Demokratike do ta udhëheqë
vendin larg humnerës ku
ndodhet sot", tha Basha. Në
komentin e tij për raportin e
DASH, Basha u shpreh se,
"për fat të keq është një pas-
qyrë e realitetit të trishtë të
Shqipërisë, këtë herë nga
qeveria amerikane".

Ish-eurodeputetja Doris
Pack është përfshirë në

debatin e fundit mes Edi
Ramës dhe Lulzim Bashës
për kryetarin e Komision-
it të Çështjeve të BE-së në
Bundestagun gjerman,
Gunther Krichbaum. Dek-
laratat e Ramës ndaj
Krichbaum kanë bërë që
kryetarja e Gruas në PPE,
Pack të shpërthejë në një
status në rrjetet sociale me
fjalë të ashpra ndaj kreut
të qeverisë shqiptare. Ajo
e akuzon Ramën se ka fab-
rikuar histori kundër
Krichbaum, pasi ky i fun-
dit është shprehur skeptik
në lidhje me çeljen e nego-
ciatave për vendin tonë.
Pack thotë se Rama kujton
që të gjithë janë në nivelin
e tij e mund t'i shesë apo t'i
blejë. "Një histori e pabe-

sueshme dhe e fabrikuar në
mënyrë perfekte nga Edi
Rama, kryeministri sh-
qiptar, për shpifje ndaj
Gunther Krichbaum, kry-
etar i Komisionit të Evropës
në Bundestagun Gjerman.
Rama mendon për të tjerët se
janë në kategorinë e tij, të
gjithë mund të blihen e shit-
en. Turp për të dhe gazetarët

që përhapin shpifjen", sh-
kroi dje Doris Pack. Men-
jëherë pasi u dha lajmi i
rekomandimit pozitiv nga
Brukseli, Gunther Krich-
baum tha për radion gjer-
mane 'DW': "… Nuk mjaf-
ton vetëm rekomandimi i
Komisionit të BE-së për
hapjen e kapitujve të anë-
tarësimit". Ai nënvizoi se
parlamenti gjerman do të
lexojë edhe "raportin e
'ransparency Internation-
al', raportin e 'World Bank'
dhe raporte të tjera ndër-
kombëtare", pastaj do të
krahasojë "se sa ka ndry-
shuar situata nga nëntori
i vitit 2016 deri në prill 2018
dhe vetëm nëse vërejmë se
ka pasur përmirësime
thelbësore, do të mira-
tojmë hapjen e negociat-
ave të anëtarësimi".

Parlamenti Evropian

Kryetari i PD-së,
Lulzim Basha
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SQARIMI
"Gunther Krischbaum nuk është miku im dhe as nuk hyn
ndër dashamirësit e Partisë Socialiste e të qeverisë sonë!
Unë nuk jam aspak dakord me opinionin e tij për punën e
qeverisë sime dhe këtë ai e di shumë mirë, sepse e ka
dëgjuar nga unë, sy më sy dhe jo mbrapa krahëve. Por,
zotëria në fjalë ka të gjithë respektin tim për ndihmën që dha
kur zotrote bllokoje reformën në drejtësi", sqaroi dje Rama.



Kreu i qeverisë: Krichbaum na ndihmoi kur PD bllokoi reformën në drejtësi

Edi Rama, Bashës: Ndaloje deri
në qershor baltën nëpër Europë
"Udhëheqja jote thellon humbjet e partisë që ti drejton"

ABUZIMET

Kryeministri:
Larguam 80

punonjës
nga hipotekat,
do ikin të tjerë

"Süddeutsche Zeitung":
Nëse BE nuk pranon të hapë

negociatat, njerëzit do largohen

Kreu i qeverisë, Edi
Rama i kërkoi dje
kundërshtarit të tij

politik, Lulzim Basha që të
paktën deri në qershor të
ndalojë baltën ndaj vendit.
Duke sqaruar qëndrimet e tij
ndaj deputetit gjerman
Gunther Krichbaum, Rama
iu drejtua personalisht
kreut të PD-së. "Kjo është fiks
ajo që ti dhe kanakarët e tu
anglisht apo gjermanisht-
folës bëni pa pushim prej ko-
hësh, kudo e kurdoherë gje-
ni veshë të huajsh për të der-
dhur baltën tuaj. Shani e
shpifni për t'i lënë Shqipërisë
faturën e dëshpërimit prej
humbjeve thellë e më thellë
të betejave tuaja zgjedhore.
Abuzoni si s'ka më keq me
miqësitë e miqtë tuaj gjithnjë
e më të paktë ndërkombë-
tarë, duke përfituar nga
dëshira e tyre për t'ju dëg-
juar dhe nga pamundësia
apo në ndonjë rast, edhe mos-
dëshira e tyre për t'i veri-
fikuar ngarkesat e rënda të
baltës suaj", reagoi Rama
përmes një postimi në rrje-
tin social "Facebook". "E
quani të kryer me nder
punën tuaj krejt të pander-
shme ndaj këtij vendi, kur
dilni prej takimeve me ta pasi
i keni shastisur me zeznajën
e gjuhës suaj të shthurur.
Dhe meqë mua e Partinë So-
cialiste nuk na mundni dot
në fushën e betejave politike
përpara popullit shqiptar,
mundni Shqipërinë në re-
citimet tuaja të turpshme
përpara të huajve të intere-
suar për ecurinë e saj drejt
Europës!", iu drejtua Rama,
Bashës. "I dashur Lulëzim,
Gunther Krichbaum nuk
është miku im dhe as nuk hyn
ndër dashamirësit e Partisë
Socialiste e të qeverisë sonë!
Unë nuk jam aspak dakord
me opinionin e tij për punën
e qeverisë sime dhe këtë ai e
di shumë mirë, sepse e ka dëg-
juar nga unë, sy më sy dhe jo
mbrapa krahëve. Por, zotëria
në fjalë ka të gjithë respek-
tin tim për ndihmën që dha
kur zotrote bllokoje re-
formën në drejtësi dhe kur-
rën e kurrës, jo ai po asnjë i
huaj i interesuar për Sh-
qipërinë, nuk ka qenë e
s'mund të jetë shënjestra e
ndonjë sulmi të orkestruar
prej meje apo prej Partisë
Socialiste. Kurrë!", sqaroi
Rama. "Unë dhe Partia So-
cialiste, jo vetëm s'jemi mar-
rë me asnjë lloj shkrimi për
mikun tënd gjerman, po

Darina Tanushi

s'jemi marrë asnjëherë as me
vetë jetën tënde personale a
me familjarët e tu, siç ti dhe
partia jote keni bërë e bëni
pa pushim me zë e me figurë,
me jetën time personale, me
familjarët e mi dhe me jetën
e familjarët e plot kolegëve
të tjerë. Një fjalë e mençur e
një dijetari të famshëm gjer-
man thotë se kush të aku-
zon për çka nuk ke bërë, ose
e ka bërë, ose është në
gjendje ta bëjë vetë atë për
të cilën të akuzon!", vijoi
më tej kryeministri. "Mba-
se zoti Krichbaum nuk e ka
të mundur ta bëjë dallimin
e qartë mes nesh, sepse ai
është miku yt e jo imi dhe
nuk e ka as kohën, ndosh-
ta as dëshirën të thellohet
në verifikimin e gënjesh-
trave të tua të mëdha për
mua e për qeverinë time. Por

shqiptarët e kanë shumë të
qartë këtë dallim dhe pran-
daj besueshmëria jote në
sytë e tyre vetëm bie dhe
udhëheqja jote vetëm thel-
lon humbjet e partisë që ti
drejton, në rrugën e saj pa
lavdi e as shpresë, nga
humbja në humbje", i tha
përmes këtij postimi në
"FB", Rama, Bashës. Krye-
ministri i kërkoi kreut të
PD-së të mos bëhet më
shumë qesharak se sa ësh-
të bërë para shqiptarëve,
duke bërë rolin e të indin-
juarit nga balta e hedhur
mbi zotin Krichbaum, ndër-
kohë që balta e tij e përdit-
shme është e së njëjtës cilë-
si, mizerabël. "Dhe ndaloje të
paktën deri në qershor ek-
sportin e asaj balte nëpër
Europë!", i kërkoi Rama,
kreut të PD-së.

Uzinat e Kromit dhe Rafineria e Naftës në Elbasan
janë gjetur në befasi dje nga kryetari i grupit so-

cialist Taulant Balla, kryetari i bashkisë Qazim Sejdi-
ni dhe deputetët Evis Kushi dhe Arben Kamami. Në
fakt, deputeti Balla prej kohësh i kishte kërkuar Ins-
pektoratit të Mjedisit në Elbasan marrjen e masave
për ndotjen që shkaktojnë këto uzina. Balla i ka
kërkuar ministrit të Mjedisit, Blendi Klosi të marrë
masa ndaj këtyre ko-
mpanive që ndotin mjedi-
sin, por edhe ndaj Inspek-
toratit të Mjedisit, i cili nuk
bën detyrën. "I kërkojmë
ministrit të Mjedisit, Blen-
di Klosi, por edhe Drejtorit
të Përgjithshëm të Inspek-
toratit të Mjedisit marrjen
e masave emergjente. Nuk
mund të tolerohet 1 vit afat
për të vënë në punë plu-
hurkapëset. Duhet të jetë e
kundërta, të vendosen plu-
hur kapëset, pastaj të fil-
lojë puna. Në këtë drejtim
ne do të jemi armiqtë tuaj
kryesorë, nëse nuk respek-
toni mjedisin, si deputetë të Elbasanit dhe do të jemi
mbështetësit tuaj më të mëdhenj, nëse respektoni rreg-
ullat", u shpreh Balla. Kryebashkiaku i Elbasanit, Sej-
dini tha se ajri i qytetarëve nuk mund të ketë afate 1
apo 2-vjeçare, kjo sipas tij është e patolerueshme: "Unë
i drejtohem ministrit Klosi të vijë vetë të shohë gjend-
jen dhe ndotjen që ekziston dhe gjithë këtë ndotje e
ka jo vetëm zona rrotull, por po aq të ndotura janë
ujërat nëntokësore dhe mbitokësore. Në emër edhe
të këshillit bashkiak i drejtohem ministrit të marrë
masa për heqjen e licencës të të gjitha atyre firmave
që nuk plotësojnë kushtet dhe standardet kombëtare
e ndërkombëtare", tha Sejdini.

Kryeministri shqiptar, Edi Rama u bëri thirrje politi
kanëve në gjermanë të mos pengojnë rrugën për

hapjen e negociatave të anëtarësimit të vendit të tij në
BE. "Ekziston një shqetësim i qartë që individë dhe forca
politike të Bashkimit Europian kërkojnë të trazojnë
gjërat që nuk duhet të trazohen", deklaroi kryeministri
shqiptar për "Süddeutsche Zeitung". Kancelaren gjer-
mane, Angela Merkel (CDU), ai e konsideron një mbësh-
tetëse të tij. Por, ai e di mirë se ka edhe disa deputetë që
duhet të binden në bazë të fakteve dhe rezultateve. Komi-
sioni Europian rekomandoi të martën hapjen e negociat-
ave të anëtarësimit me vendet e Ballkanit, Shqipërinë dhe
Maqedoninë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Europi-
an, Federica Mogherini deklaroi se rekomandimi për
hapjen e negociatave lidhet me reformat e fundit të dy
vendeve. "Ne nuk po trokasim në portën e Bashkimit
Europian për të hyrë nesër, ne dëshirojmë vetëm të ulemi
në tryezën e bisedimeve", deklaroi Rama. Në të njëjtën
kohë ai paralajmëroi për zhgënjim në vendin e tij. "Reko-
mandimi i Komisionit nuk është një dhuratë dhe as lë-
moshë, por ai është i bazuar në arritjet tona", deklaroi
Rama. "Nëse perspektiva e BE-së eklipsohet dhe fiton poli-
tika dritëshkurtër mbi strategjitë afatgjata, njerëzit do
kërkojnë të largohen", paralajmëroi Rama.

Kreu i grupit të PS, kontrolle të papritura për ndotjen e ajrit

Balla në Elbasan: Klosi të marrë
masa ndaj kompanive që ndotin mjedisin Gjatë takimit të kabi

netit qeveritar me
drejtuesit qendrorë e ven-
dorë sot në Fier, kryemi-
nistri Edi Rama shprehu
vendosmërinë për të çuar
shërbimet ndaj qyteta-
rëve në një nivel krejt
tjetër, edhe pse sipas tij,
me një sërë vështirësish
që ne hasim në këtë aspe-
kt, pasi ende në zyrat e
shërbimeve administra-
tive, ka parazitë dhe gra-
bitqarë që janë mësuar të
shfrytëzojnë detyrën dhe
mundësinë që u jep dety-
ra për të përfituar në dëm
të interesit dhe të dre-
jtave të qytetarëve. Ai
solli në vëmendje se pak
ditë më parë, ministrja e
Drejtësisë ka informuar
lidhur me ecurinë e pro-
cesit të bashkëqeverisjes
përmes platformës në
raport me dhënien e të
drejtave nga hipoteka e
ALUIZNI, si dy pika krye-
sore që kanë qytetarët në
këtë fazë të historisë
sonë ku nevoja për titujt
e pronësisë dhe legalizi-
mi është ende shumë e
madhe. Ndërsa u lajmë-
rua për largimin e 80
punonjësve nga hipo-
tekat, Rama ka lajmëru-
ar kështu largimin edhe
të punonjësve të tjerë.

Kreu i qeverisë, Edi Rama
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SITUATA NE PD
REAGIMET
Ish-drejtuesja e PD-së: Basha shkatërroi partinë, të largohet

Topalli refuzon hyrjen në Këshillin
Kombëtar: S'kam nevojë për asnjë karrige
"Partia Demokratike ka nevojë për rithemelim"

ROMEO
GURAKUQI
"Dikur kritikët kanë
kontrolluar segmente
të caktuara të territorit
politik të forcës
politike, sot aktualisht i
gjithë procesi i
përzgjedhjes nga baza,
grupseksioni e deri në
strukturat më të larta
organizohen nga
procesi i përzgjedhjes.
Para të se të jetë kritik,
të bazohet në
dokumentacion, në
shqyrtimin e fakteve",
tha dje Gurakuqi.

NARD NDOKA
Kreu i PDK-së, Nard Ndoka, u ka bërë thirrje
kundërshtarëve të Bashës që të lënë mënjanë mëritë
personale, por të bashkohen dhe të rrëzojnë Edi
Ramën. Ndoka thekson se këto ditë forca kryesore
opozitare e ka përqendruar vëmendjen tek statuti dhe
grindjet personale, duke harruar se Shqipëria ka një
problem më të madh, i cili quhet Edi Rama.



Ish-deputeti krahason kreun e PD-së me presidentin kinez

Patozi: Xi Jinping përjetësoi
qëndrimin në post, Luli e shenjtëroi



Ish-ministrja e Integrimit

Majlinda Bregu: Basha do
të jetë lider i humbjeve

Ish-kryetarja e Kuvendit,
Jozefina Topalli, kritikoi
ashpër dje kreun e PD-së,

Lulzim Basha, duke thënë se
ai vrau demokracinë e
brendshme të partisë. Një
ditë pas mbledhjes së Këshil-
lit Kombëtar të PD-së, Topal-
li e cilësoi propagandë ven-
dimin e Këshillit për të kthy-
er anëtarë të tij, figurat që
kanë drejtuar institucionet
kryesore të vendit. Me këtë
vendim të Këshillit, Topalli
rikthehet në këtë forum, por
duket se ajo e ka refuzuar
hapur. "Lulzim Basha i dha
vetes të gjitha pushtetet,
duke vrarë edhe me letra
demokracinë e brendshme
dhe për të mbuluar këtë
turp. Luli bën kujdes të
shpërndajë në media se po
kthehet Jozefina në Këshil-
lin Kombëtar, sepse Luli pas-
ka pranuar që anëtare të KK
të jenë ish-kryeministri, ish-
presidenti dhe ish-kryetari i
parlamentit", shkroi dje To-
palli. "Hileqar siç di të jetë
vetëm ai, për të mbuluar çi-
mentimin e tij dhe kapjen
përfundimtare të PD. Ky nen
në statutin e PD ka qenë në
vite", vijoi më tej Topalli.

Ish-deputetja e Shkodrës
e cilëson falsitet edhe vetë
mbledhjen e Këshillit. "Për
herë të parë në historinë e
PDSH ndodh që në Këshillin
Kombëtar të PD të mos lejo-
het që të diskutohet për zh-
villimet politike, të mos lejo-
het të bëhet një analizë e situ-
atës pas humbjeve të përsërit-
ura dhe në veçanti pas hum-
bjes katastrofale të 2017", tha
Topalli. Sipas ish-kryetares
demokrate të Kuvendit,
"Basha mund të humbë të
gjitha zgjedhjet edhe më zi se
një vit më parë, por Luli aty
do të jetë me statutin e ri. Sh-
qiptarët do të vazhdojnë të
ikin të pashpresë nga ky vend,
por Luli me letra karrigen
prapë do e ketë. Shqipëria do
të vazhdojë të zhytet e të vua-
jë nga krimi, korrupsioni e
varfëria, por tani që po bën
letrat e tij, askush nuk do
shqetësojë më "Kryetarin e
përjetshëm". "E kisha karri-
gen dhe e bëra të qartë pub-
likisht se me LB kam diferen-
ca të mëdha. Unë nuk kam
nevojë për asnjë karrige! As-
një në këtë botë, as më heq as
më vendos në PD, sepse në PD-

Një tjetër kundërshtar
i kreut demokrat,

Lulzim Basha, ish-depute-
ti Astrit Patozi kërkon që
Bashën të mos e kraha-
sojnë me presidentin kin-
ez, pasi ky i fundit ka vu-
losur qëndrimin e tij të për-
jetshëm në pushtet, ndër-
sa Basha ka shenjtëruar
fitoren e përjetshme të
humbësit. "Po shoh që po
e krahasojnë këtë statutin
e ri të Partisë Demokra-
tike me ndryshimet në
kushtetutën kineze. Dhe
po e trajtojnë sikur Lulzim
Basha po ndjek modelin e
Presidentit të Kinës, Xi
Jinping, i cili, që prej Kon-
gresit të fundit, mund të
qëndrojë përjetë në atë
post. Më duket pasaktësi e
madhe, përveçse një fyerje
e rëndë për popullin vëlla
kinez. Sepse në Pekin i
kanë dhënë mundësi për të
qëndruar pa kufizim në

pushtet fituesit, kurse në
partinë e Lulit është shen-
jtëruar 'fitorja' e përjetshme
e humbësit", u shpreh dje Pa-
tozi. Pak ditë para
mbledhjes së Këshillit Ko-
mbëtar, Patozi u shpreh se
"delegatët po lodhen kot deri
në Tiranë, pasi 'dashnorët' e
statutit duhet ta dinë që
askush prej nesh nuk e çon

nëpër mend se kjo krizë dhe
çarje e madhe në PD ka
ardhur për shkak të librit
të rregullave dhe as që
mund të ndreqet vetëm prej
tij. Sepse Lulzim Basha dhe
kushdo tjetër, që qëndron
pas tij, siç shpërfilli dhe nuk
e respektoi kurrë të vjetrin,
ashtu mund të hedhë në
kosh edhe të riun".

në e ëndrrave të viteve '90 unë
kisha hyrë që para se të lind-
ja, por këtë Luli nuk e kup-
ton", theksoi Topalli. Ajo aku-
zoi Bashën duke thënë se ai
kontrollohet nga Rama.
"Natyrisht nuk hesht kur
shoh vendin tim të rrëshqasë,

kur shoh e dëgjoj se kryetari
i opozitës është miku i krye-
tarit të qeverisë! Nuk hesht
kur shoh se kreu i opozitës
kontrollohet nga qeveria,
sepse e di që një vend pa
opozitë është një vend pa
shpresë; aq më shumë për ne,

që e kemi provuar shumë
gjatë dhe me kosto shumë të
lartë diktaturën. Për karrigen
e vet, ai e ktheu PD si një kar-
rige me rrota, që herë e shtyn
me Ramën, herë me LSI, por
kurrë me demokratët. Jozefi-
na nuk pajtohet kurrë që për

demokratët të vendosë Rama
me të tjerë", tha Topalli. "Lul
Basha duhet të dorëhiqet për
rezultatin katastrofal që i ka
dhënë PD! Ai duhet të largo-
het për marrëveshjen e
tradhtisë me Ramën, për
shpartallimin që u ka bërë

strukturave, për rrëshqitjen
majtas e mbi të gjitha për
moskryerjen e misionit si
opozitar. Partia Demokra-
tike ka nevojë për një fillim
të ri, rindërtim, bashkim,
rithemelim", nënvizoi ish-
drejtuesja e PD-së.

Ish-ministrja e Integrimit, Malinda Bregu e cilësoi dje
kreun e PD-së, Lulzim Basha si "lider të humbjeve".

Sipas saj, PD lindi si parti e fjalës së lirë dhe sot ka për-
funduar në linçim kundër kujtdo që flet i lirë. "S'dua të
përsëris veten me asgjë që kam thënë këto vite. E kam
ditë që do të vijë kjo ditë dhe e kam thënë me dhjetëra
herë. PD lindi si parti e fjalës së lirë dhe sot ka përfund-
uar në linçim kundër kujtdo që flet i lirë. Lindi duke
dëgjuar zërin e shqiptarëve e sot përfundoi duke mby-
tur zërin e arsyes brenda vetes! E kam kërkuar
mbledhjen e këshillit kombëtar në shtator të 2015 pas
humbjes që ishte më e madhe se Dibra vetë. I ringriti
hienat e portaleve e tavolinave të intrigave për sulmin e
radhës", tha Bregu për "CNA.al". Të gjithë në politikë
duan të jenë liderë të fitoreve, Luli do të jetë lider i hum-
bjeve! Urime! Këtu e ka fituar vendin e parë!", - është
shprehur ish-ministrja Bregu.

KRAHASIMI
"Po shoh që po e
krahasojnë këtë statutin
e ri të Partisë
Demokratike me
ndryshimet në
kushtetutën kineze. Dhe
po e trajtojnë sikur
Lulzim Basha po ndjek
modelin e Presidentit të
Kinës, Xi Jinping, i cili,
që prej kongresit të
fundit, mund të qëndrojë
përjetë në atë post”.

Ish-kryetarja e Kuvendit,
Jozefina Topalli
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EDI PALOKA
Nënkryetari demokrat i Kuvendit tha dje se, "Trump i
lëshoi raketat për Kim Ramën: zgjedhje të blera,
qeverisje e korruptuar në çdo degë të saj, drejtësi e
kapur, media të kapura dhe të shantazhuara. Raketat
janë lëshuar. Pritet shpërthimi. A do e shpëtojë
bunkeri i Surrelit, Kim Ramën...?", tha Paloka.



Raporti për 2017: Politikanë e gjyqtarë shmangën ndjekjen penale

DASH: Korrupsioni në Shqipëri, i
përhapur në të gjithë qeverisjen
"Presioni politik dhe fondet ndrydhën median e pavarur"

Gjonaj: Mbështetja më e
madhe buxhetore e qeverisë
për institucionet e vetingut

Kreu i grupit të LSI-së: DASH nxjerr në dritën e diellit kalbësirën shtetërore

Vasili: Shqiptarët janë pa
drejtim, Rama po fundos vendin

Departamenti i Shtetit
u shpreh në raportin
e tij për vitin 2017 se

problemet më të kon-
siderueshme të të drejtave të
njeriut në vitin 2017 në Sh-
qipëri ishin "kufizimet në li-
rinë e shprehjes dhe të sh-
typit, përfshirë autocen-
surën dhe frikësimin e
gazetarëve shkaktuar nga
interesat financiare e poli-
tike dhe korrupsioni i
përhapur në të gjitha degët
e qeverisë". Përsa u takon
zgjedhjeve, raporti i refero-
het OSBE-së, kur thotë se
zgjedhjet respektuan liritë
themelore, por u ndikuan
negativisht nga akuzat për
blerje votash dhe presion
ndaj votuesve. Në raportin
e përvitshëm për të Drejtat
e Njeriut thuhet se
mosndëshkueshmëria mbe-
ti një problem serioz. "Nd-
jekja penale dhe veçanërisht
gjetja fajtorë e zyrtarëve që
kanë kryer shkelje ishte spo-
radike. Zyrtarët, politi-
kanët, gjykatësit dhe perso-
na me interesa të fuqishme
biznesi ishin shpesh në
gjendje të shmangnin nd-
jekjen penale", thuhet në
raportin që doli të premten,
citon VOA. Departamenti i
Shtetit thotë se gjatë vitit
2017, "korrupsioni ishte i
përhapur në të gjitha degët
e qeverisjes në Shqipëri. Mes
janarit dhe gushtit, zyra e
Prokurorit të Përgjithshëm
regjistroi 185 hetime të reja
korrupsioni. Gjatë së njëjtës
periudhë, 122 persona dolën
në gjyq për shkelje të lidhu-
ra me korrupsionin dhe 99 u
shpallën fajtorë", thuhet në
raport. "Ndërsa prokurorët
shënuan përparim të kon-
siderueshëm në ndjekjen e
rasteve të korrupsionit në
nivele të ulëta, përfshirë
prokurorë dhe gjykatës të
korruptuar, ndjekja penale
e krimeve të niveleve më të
larta nuk po ndodh, për sh-
kak të frikës së hetuesve për
hakmarrje, një mungese të
përgjithshme burimesh dhe
korrupsionit brenda vetë
gjyqësorit", thuhet në ra-
port. Probleme të ngjashme
përmenden edhe për gjyqë-
sorin. "Presioni politik, frikë-
simi, korrupsioni i përhapur
dhe burimet e kufizuara disa
herë nuk e kanë lejuar gjyqë-
sorin të funksiononte në
mënyrë të pavarur dhe efek-
tive", thuhet në raport. Po
ashtu, thuhet se politizimi i
emërimeve në Gjykatën e
Lartë dhe atë Kushtetuese
vunë në rrezik pavarësinë dhe
integritetin e këtyre institu-
cioneve dhe se Ministria e
Drejtësisë nuk mori masa të

duhura disiplinore ndaj
gjykatësve. Në raport thuhet
se në përgjithësi autoritetet
mbajtën kontroll efektiv mbi
policinë, Gardën e Repub-
likës, forcat e armatosura
dhe shërbimin e zbulimit,
"megjithëse zyrtarët herë
pas here përdorën burime
shtetërore për përfitime per-
sonale dhe pjesëtarë të
forcave të sigurisë kryen sh-
kelje. Policia jo gjithmonë e
zbatoi ligjin në mënyrë të
balancuar. Lidhjet personale,
ato politike ose kriminale,
infrastruktura e dobët, mu-
ngesa e pajisjeve ose menax-
himi i papërshtatshëm kon-
tribuuan në korrupsionin e
vazhdueshëm dhe sjellje jo-
profesionale. Autoritetet
vazhduan të bëjnë përpjekje

për t'i trajtuar këto prob-
leme, duke riparuar ambien-
tet e policisë, duke marrë au-
tomjete më të reja dhe duke
nxjerrë në pah masat antiko-
rrupsion", thuhet në raport.
Sipas raportit, mosndësh-
kueshmëria mbeti një prob-
lem serioz, "megjithëse qever-
ia shtoi përpjekjet për ta tra-
jtuar, veçanërisht duke rritur
përdorimin e pamjeve filmike
për të dokumentuar dhe për
të ndjekur penalisht shkeljet
e policisë". Megjithëse qever-
ia kishte mekanizma për të
hetuar dhe dënuar abuzimet
dhe korrupsionin, korrupsio-
ni i policisë vazhdoi të mbetej
problem. Përsa i takon lirisë
së shprehjes dhe së medias,
raporti thotë se qeveria në
përgjithësi i respektoi këto të

drejta, por shton se pati njof-
time se qeveria, bizneset dhe
grupet kriminale u përpo-
qën të ushtrojnë ndikimi tek
media në mënyrë të papërsh-
tatshme. "Media e pavarur
ishte aktive dhe shprehu një
larmi të gjerë pikëpamjesh,
megjithëse pati disa për-
pjekje për të ushtruar pre-
sion direkt dhe indirekt poli-
tik dhe ekonomik ndaj me-
dias, përfshirë kërcënime
dhe dhunë ndaj gazetarëve
që punonin për histori inves-
tigative për krimin dhe kor-
rupsionin", thuhet në
raport. Po ashtu, "presioni
politik, korrupsioni, mung-
esa e fondeve e ndrydhën
median e pavarur të shkru-
ar dhe problem mbeti auto-
censura".

Kreu i grupit parlamen
tar të LSI-së, Petrit

Vasili, deklaroi dje, se
kryeministri Rama po fun-
dos vendin. Në një reagim
për raportin e Departa-
mentit Amerikan të Sh-
tetit mbi Shqipërinë, Vasili
tha se raporti tregon
kapjen e medias, shkatër-
rimin e zgjedhjeve përmes
blerjes së votës, si dhe
përhapjen e korrupsionit
në çdo institucion publik.
"Departamenti Amerikan
i Shtetit nxjerr në dritën e
diellit kalbësirën sh-
tetërore, që ka ndërtuar
kryeministri", tha Vasili.
Sipas kryetarit të grupit të
LSI-së, "DASH tregon qartë

se sa skandaloze është kap-
ja e medias dhe autocensu-
ra e saj. Lindja e ERTV si
televizion i ngjashëm i Sad-
am Husejnit dhe nënshtrimi
i turpshëm i televizioneve, që
transmetojnë atë janë
produkti i kryeministrit

hajdut dhe manipulator i
lirisë së medias". "DASH
tregon se praktikisht
zgjedhjet janë shkatërru-
ar nga blerja e votës. Kor-
rupsioni ka pllakosur çdo
degë të qeverisjes, pasi
frymëzuesi më i madh i ko-
rrupsionit është vetë
kryeministri. Reforma në
drejtësi është shkatërruar
dhe tashmë drejtësia e
kryeministrit garanton që
ai dhe ministrat të mos
hyjnë në burg, por njerëz-
it e thjeshtë e pa pushtet
të burgosen pa faj si
qytetarët kuksianë", shtoi
Vasili. "Koha nuk pret. Sh-
qiptarët janë pa drejtim",
ngriti shqetësimin Vasili.

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj tha dje se qever-
ia shqiptare ka ofruar të gjithë mbështetjen bux-

hetore për institucionet e vetingut. Gjatë një takimi të
zhvilluar me avokatë, noterë dhe juristë të qytetit të
Fierit, Gjonaj diskutoi lidhur me çështjet e reformës
në drejtësi, ecurinë e saj, krijimin e institucioneve të
reja të drejtësisë dhe efektet që do ketë ajo për qyteta-
rët, por edhe për aktorët e fushës së drejtësisë. "Qever-
ia shqiptare e ka mbështetur në mënyrë të jashtëza-
konshme reformën në drejtësi dhe në një kohë shumë
të shkurtër ka bërë gati të gjitha aktet nënligjore
duke i miratuar ato, për sa i përket infrastrukturës
dhe mbështetjes buxhetore. Është mbështetja buxhe-
tore më e madhe që u është dhënë në një kohë kaq të
shkurtër komisioneve, të cilët po kryejnë vlerësimin
kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve", u shpreh
ministrja. Gjonaj ka bërë një prezantim të plotë të
ecurisë së reformës dhe ndryshimeve cilësore që ajo
do të sjellë, veçanërisht në rikthimin e besimit të
qytetarëve te sistemi i drejtësisë, ndërsa ka theksuar
se reforma në drejtësi ishte një nga arritjet më të
rëndësishme, të vlerësuara edhe nga Komisioni Euro-
pian në dhënien e rekomandimit pa kushte për çeljen e
negociatave për anëtarësim të Shqipërisë në BE.

Raporti i DASH për 2017



E diel 22 Prill  20186 - AKTUALITET

PUKËPUKËPUKËPUKËPUKË

Njëzet e dy vjet më parë
ka vrarë kushëririn
në emër të Kanunit

për të mbrojtur nderin e
familjes së tij. Ndërsa, prej
10 vitesh endet rrugëve
duke u strehuar në bunkerë
e shtëpi të braktisura. Kjo
është historia e Pjetër
Markut nga Gjegjani i
Pukës, i cili tha dje për "Gaze-
ta Shqiptare" se u detyrua të
bënte një krim të tillë, pasi i
kanë shitur motrën, i kanë
djegur shtëpinë dhe nuk e
kanë lënë as të varroste të
atin. Pasi ka kryer 18 vite
burg, 55-vjeçari i sëmurë me
tuberkuloz dhe i braktisur
nga familja rrezikon të
vdesë në një kullë të brakti-
sur.
DRAMADRAMADRAMADRAMADRAMA

Fenomeni i gjakmarrjes
vijon të rëndojë shumë sh-
qiptarët, kryesisht në veri të
vendit. Diku në një prej kul-
lave të braktisura, në një nga
fshatrat Pukës strehohet si
një simbol i mbijetesës, duke
sfiduar mungesën e ushqim-
it, sëmundjen dhe pam-
undësinë për të lëvizur, çfarë
e ka bërë që të shkojë drejt
venitjes në këtë botë, i pash-
presë për asgjë. Pjetër
Marku prej ditësh jeton
vetëm me ujë të përzier me
sheqer, ndërsa për të tashmë
çdo gjë është e pamundur,
pasi tuberkulozi, nga i cili
vuan ia ka rënduar situatën
aq sa e shikon të pamundur
mbijetesën. Një vrasje e kry-
er në vitin 1997 në fshatin
Gjegjan e ndjek ende nga pas
këtë burrë, i cili pasi ka kry-
er 18 vite burg, i braktisur
nga familja dhe pa shpresë
për t'u kthyer në fshat, jeton
në bunkerë e shtëpi të brak-
tisura dhe ku të mundet.

Pjetër Marku: Jam me turbekuloz, prej 10 ditësh mbaj frymën gjallë me ujë e sheqer

Vrau kushëririn, 55-vjeçari rrezikon
të vdesë urie në një kullë të braktisur
"Krimin e bëra për Kanun. Më shitën motrën, s'më lanë

të varrosja babain, më poshtëruan edhe gruan"

Armir Mehaj

SHKURT

Tritol automjetit në Fier,
drejtuesi i shpëton

mrekullisht atentatit
Një automjeti në lagjen "29
Nëntori" të qytetit të Fierit i
është vendosur një sasi
lënde shpërthyese mbrëmjen
e sotme, duke alarmuar ban-
orët. Shpërthimi i automjetit
tip "Mercedes Benz" me tar-
ga AA 270 IV ka ndodhur
gjatë kohës kur po dilte nga
parkingu, fare pranë qen-
drës së qytetit. Drejtuesi i au-
tomjetit, E.M., 38 vjeç, ka ar-
ritur të shpëtojë edhe pse
shpërthimi ka qenë mjaft i
fortë dhe dëmtimet më të
mëdha i ka në krahun e shof-
erit. Objektivi ka qenë pikër-
isht 38-vjeçari E.M. dhe at-
entatorët kanë synuar
ekzekutimin e tij me tritol
në makinë. Nuk dihet ende e
kaluara e shënjestrës, por
policia po heton pikërisht
pistën e hakmarrjes. 38-
vjeçari është transportuar
për në spitalin e Fierit, ku po
merr ndihmë mjekësore për
plagët e marra në gjymtyrë.
Ndihma e parë atij i është
dhënë nga kalimtarët e ras-
tit si dhe familjarët, të cilët
kanë bërtitur dhe kanë
kërkuar ndihmë. Në vendin
e ngjarjes kanë mbërritur
forca të shumta policie dhe
një zjarrfikëse, e cila ka neu-
tralizuar flakët shpërthimit
të "Benz"-it.

U sekuestruan 310 kg kanabis,
arrestohen 3 vlonjatët

FIERFIERFIERFIERFIER - Një ditë pas sekues-
trimit të sasisë prej 310 kg
kanabis në fshatin Kraps,
policia e Fierit ka bërë të
mundur arrestimin e pose-
duesve të saj. Mësohet se
kanë përfunduar në pranga
shtetasit Velo Myrtaj, 28
vjeç; Gramoz Shakaj, 33 vjeç
dhe Foto Shahaj, 25 vjeç, të
tre banues në Vlorë.
Ndërkaq, materialet në
ngarkim të personave të më-
sipërm i kaluan për hetime
të mëtejshme prokurorisë.

VITE BURG
Pas vrasjes së kushëririt në vitin 1997,
Pjetër Marku është dënuar me 18 vite
burg. "Vrasjen nuk e kam kryer në
pabesi, por në mes të ditës, i
vetëdijshëm. Kam pritur policinë deri kur
erdhën dhe më arrestuan. Pasi kam
kryer dënimin, kam dalë, por kuptova se
gruaja dhe familja më kishin braktisur.
Në fshat nuk mund të kthehem më. Nuk
ka kuptim t'i shkoj gjakësit në gojë,
është provokim", tha 55-vjeçari.

"130 persona të këtij shërbimi rezultuan me precedentë penalë"

Edis Ibrahimi: 4500 punonjës të burgjeve
në sitën e vetingut, 200 të prekur deri tani

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - E gjithë trupa
policore e burgjeve dhe
stafi civil që është i an-
gazhuar në Institucionet e
Vuajtjes së Dënimit Penal
do të kalojnë në sitën e
vetingut. Edis Ibrahimi,
këshilltar në Ministrinë e
Drejtësisë, ekspert i çësh-
tjes së burgjeve dhe shër-
bimit të provës gjatë një in-
terviste për Agjencinë
Telegrafike Shqiptare tha
se procesi ka nisur dhe ësh-
të mjaft dinamik. Sipas tij,
qëllimi është pastrimi i
trupës së angazhuar në

IEPV nga elementë, të cilët
kanë pasur probleme me
ligjin në të shkuarën. "Ky
proces do të prekë të gjithë
punonjësit e burgjeve. Aktu-
alisht janë 4 500 persona, një
pjesë punonjës të policisë së
burgjeve dhe një pjesë tjetër
stafi civil, që është i an-
gazhuar në këtë shërbim. Të
gjithë do të kalojnë në sitën
e veting-ut", u shpreh Ibra-
himi. Sipas tij, në fazën e parë
të verifikimeve u prekën gati
200 persona. "Verifikimi ësh-
të bazuar në ligjin për po-
licinë e burgjeve dhe bazohet

tek pastërtia penale e punon-
jësve të policisë së burgjeve.
Në këtë kontekst, kanë rezu-
ltuar 130 punonjës të këtij
shërbimi me precedentë pe-
nalë, apo rekorde kriminale.
Pra, që në të shkuarën, në
kurriz të tyre kishte një ven-
dim gjykate për shkelje lig-
jore të caktuara. Këta perso-
na janë duke u larguar nga
ky sistem. Shtylla e dytë e ver-
ifikimit - sqaroi Ibrahimi - ësh-
të ajo që lidhet me arsimin e
punonjësve të burgjeve. Në
këtë kontekst duhet pranu-
ar se janë 70 persona, të cilët

kanë rezultuar të punësuar
në IEPV duke mos plotësuar
kushtin e arsimit", tha ai.
Pra, 70 persona kanë rezul-
tuar me një arsim që nuk për-
puthej me vendin e punës.
"Me këtë grupim po punohet
që këta punonjës të transfer-
ohen tek vendi i punës që i
takon sipas arsimit, ose edhe

një pjesë e këtij grupi mund
të largohet nga sistemi. Pro-
cesi i vetingut në burgje po
ecën me ritëm shumë të shpe-
jtë, por nuk ka një datë për-
fundimtare, pasi në sitë du-
het të kalojnë 4500 punon-
jësit e burgjeve", deklaroi
Ibrahimi gjatë intervistës
për ATSH.

Pjetri tregoi se ka vrarë për
nderin e familjes, pasi nuk
kishte rrugë tjetër. "Unë vra-
va se nuk kisha ku të shko-
ja, kështu e kanë zakonet
tona, ose të vrasësh, ose të
jetosh i turpëruar. Familja,
me të cilën jam në hasmëri
është ajo e kushëririt tim. Më
kanë poshtëruar gjithnjë. Më
kanë shitur motrën, më kanë
djegur shtëpinë, nuk më
kanë lënë të varros babën e
në fund më kanë poshtëruar
edhe me gruan. Nuk kisha
çfarë të bëj. Vrasjen nuk e

kam kryer në pabesi, por në
mes të ditës, i vetëdijshëm.
Nuk kam ikur. Kam pritur
policinë deri kur erdhën dhe
më arrestuan. Pasi kam kry-
er 18 vite burg, kam dalë, por
kuptova se gruaja dhe famil-
ja më kishin braktisur. Në
fshat nuk mund të kthehem
më. Nuk ka kuptim t'i shkoj
gjakësit në gojë, është pro-
vokim", tha 55-vjeçari Marku,
i cili prej një dekade endet
rrugëve. "Ka afro një vit që
jam strehuar në këtë banesë
të braktisur. Por tuberkulozi

së fundmi më ka lodhur, sa
nuk lëviz dot më. Prej shumë
ditësh nuk kam më as ush-
qime, ndërsa barnat po
mbarojnë. Po shkoj drejt
fundit, e ndjej. Ndoshta s'do
e marrë vesh kush se kam
vdekur e do kalbem në këtë
kullë të braktisur", u
shpreh ai i përlotur. Pjetri
prej ditësh e mban frymën
gjallë me ujë e sheqer, teksa
kushtet higjieno-sanitare
janë si mos më keq në sh-
tëpinë ku nuk ka drita, ujë
dhe as kushtet më minimale.

Ai pohoi se vrasja nuk është
zgjidhje, por nën mentalitetin
e malësorit, ai e justifikon
vrasjen ndaj kushëririt si të
vetmen mundësi që i kishte
mbetur. "U bëj thirrje gjithë
shqiptarëve, se vrasja nuk
është zgjidhje, por në rastin
tim, nuk kisha një zgjidhje.
Unë jam djalë i vetëm e për
shkak të nëpërkëmbjes
gjithnjë kam menduar ose
të vras veten, ose të vras ata
që më nëpërkëmbnin. Zg-
jodha këtë të dytën", tha
Pjetër Marku.

55-vjeçari Pjetër Marku
 duke folur për “GSH”

Ministria e Drejtësisë
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Studio Permbarimore “SHKRELA” do te zhvilloje
Ankandin e dyte per pasurine

“Truall + Ndertese”, regjistruar ne regjistrin hipotekor vol 16, faqe 195
date 18.10.2002, me siperfaqe totale 1250 m2 nga i cili 354 m2 eshte
ndertim, me nr. Pasurie 7/173, Z.K. 8501, e ndodhur ne Lagjia “Clirim”, Berat
ne pronesi te Baki Shyqyri Kungulli.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren
58,339,882.08 (pesedhjete e tete milion e treqind e tridhjete e nente
mije e teteqind e tetedhjete e dy pike zero tete) Leke.
Ankandi i Dyte zhvillohet me dt.26.04.2018, ora 16:00 ne ambientet e
Studios Permbarimore Shkrela, me adrese : Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”,
H.2, K.3, Ap. 5, Tirane.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
Ne date 25.04.2018 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor
privat Irisa Tereziu PF me adrese ne "Rruga Fadil Rada, Pallati
Danjela, Kati Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane", zhvillohet ankandi
per shitjen e pasurise se paluajtshme e llojit Apartament, me sip.90
m2, me adrese Lagjia 13 Plazh, Rruga Pavaresia, shkalla 1, kati 4,
apartamenti 22, Durres ne pronesi te Erjon Adem Estrefi.Cmimi ne
ankand te trete eshte ne vleren 2,772,000 (dy milion e shtateqind e
shtatedhjete e dy mije) lekë.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE  ANKANDI

Më datë 30 prill 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do
zhvillohet ankandi i I-rë për shitjen e pasurisë  së shoqërisë “Komfort”shpk
Apartamenti/zyra që do të shitet ndodhet në ZK 8310, Rr”Dritan Hoxha”,
Tiranë (kati 7 i ndërtesës, mbi zyrat e Bankës NBG). Prona ka sipërfaqen prej
230.75 m².
Prona është e debitorit e nuk rëndohet nga asnjë detyrim tjetër civil.
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi është 18.688.000 lek.

Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al
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Prokuroria, Tatimeve dhe bankave: Bllokoni çdo aset apo llogari të "Gulf"

Mashtrimi me tollonat e naftës, në
kërkim menaxheri i kompanisë "Gulf Oil"
Albano Aliko, "koka" e skemës së mashtrimit. Dëmi
që u shkaktoi klientëve arrin në 1.5 milionë euro

MLN EURO
Prokuroria e Tiranës
dyshon se menaxherët
e "Gulf"-it, kanë shitur
nëpërmjet tollonave
shumë më tepër litra
karburant nga sa ka
pasur në gjendje
kompania. Ndonëse
karburanti është shitur
me vlerë të reduktuar
brenda pak ditëve,
dyshohet se nga kjo
skemë janë mbledhur
mbi 1,5 milionë euro
(dëmi që iu është
shkaktuar klientëve).

1.5
MLN EURO
Mbi 2 milionë euro
është detyrimi që
kompania kishte ndaj
pikave të shitjes së
karburanteve që
kishte marrë me qira,
të cilat thuhet se prej
4 muajsh nuk
paguheshin. Në total,
dëmi shkon mbi 5
milionë euro, por
këtu nuk llogariten
detyrimet tatimore, të
cilat administrata
fiskale nuk i ka bërë
të ditura.

5

SKEMA MINIPIRAMIDË
Dyshohet që Aliko të jetë "koka" e skemës së
mashtrimit të ngritur me tollonat e naftës. Vetëm pak
muaj më parë kompania në fjalë ka shitur tollona deri
në 120 lekë për litër, që është 25-40% më lirë se
nafta që tregtohet në pikat e tjera të pakicës (165-
178 lekë/litër), një skemë minipiramidë kjo, duke ua
lënë tollonat në dorë konsumatorëve.



Nexhmije Laçi: Vendimi për Vasilin ishte bombë për ne

Gjykata e Apelit e la në burg kuksianin, nëna:
Më lironi djalin, protestoi si gjithë të tjerët

KUKËS KUKËS KUKËS KUKËS KUKËS - Një ditë pas ven-
dimit të dhënë nga Gjykata
e Apelit në Shkodër, kanë
reaguar familjarët e Vasil
Laçit, njërit prej 4 protes-
tuesve të Rrugës së Kombit
që mbeti në burg. Fëmijët,
bashkëshortja dhe familja
prisnin që ai të lirohej, por
mbetën të zhgënjyer. Nëna
dhe vëllai i Vasilit kërkojnë
lirimin e tij, ndërsa e cilë-
sojnë të padrejtë gjithçka
ndodhi. "Gjykimi ka qenë jo
i pastër dhe i rregullt. Të
gjithë personat duhej të ish-
in liruar. Unë i bëj thirrje
qeverisë t'i lirojë sa më shpe-
jt. Janë brenda padrejtë-
sisht", u shpreh vëllai i Va-
sil Laçit. "Vendimi ka qenë
si një bombë për ne. Në pro-
testë nuk kanë qenë vetëm 4
vetë, ishin edhe shumë të
tjerë. Ishin të gjithë në pro-
testë për një qëllim. Edi

Rama është diktatori më i
madh i këtij vendi. Dua të më
lirohet djali sa më shpejt.
Duhet të lirohen të katërt,
janë hallexhinj. Ata nuk pro-
testuan për qejf", tha nëna e
protestuesit. Vëllai i Vasilit

pranon se edhe ai vetë ishte
pjesë e protestës kundër
tarifës në Rrugën e Kombit.
Urim Laçi pohoi se kuksian-
ët u ngritën për një qëllim, për
të kërkuar të drejtën e tyre,
pasi në kushtet e tyre

ekonomike ishte e pamundur
pagesa e tarifës. "Unë isha i
pari në protestë. Nuk protes-
tuam politikisht, dolëm për të
drejtat tona. Nuk kemi
mundësi të paguajmë taksat.
Jemi pa të ardhura dhe ndih-
më ekonomike. Duhet urgjen-
tisht të lirohen 4 protestues-
it. U bëj thirrje qytetarëve që
të përkrahin vëllezërit tanë
në qeli", tha Laçi. Ndërkaq,
pjesëtarët e kësaj familjeje u
shprehën se nata kur policia
ndërhyri në banesën e famil-
jes e tyre për të arrestuar Va-
silin ishte e tmerrshme. "E

morën në orën 3 të natës, na
terrorizuan. Djali ishte i
sëmurë, i lidhën duart dhe e
futën në makinë. Erdhën me
maska, armë dhe nuk kanë
folur", tha Nexhmije Laçi.
Ajo kërkon lirimin e të birit,
pasi kushtet e vështira
ekonomike ia vështirësojnë

përkujdesjen për dy fëmijët e
Vasilit, të cilët kërkojnë pa
pushim të atin. "Dua të më
sjellin djalin tek shtëpia.
Fëmijët qajnë për të atin. Nuk
kemi mundësi të mbajmë 2
fëmijët e Vasilit. Jemi të pap-
unë. Fëmijët kërkojnë të atin",
pohoi nëna e Vasil Laçit.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Albano Aliko, menax
heri kryesor i ko
mpanisë "Gulf Oil"

është shpallur në kërkim
pas falimentimit të kësaj ko-
mpanie. Mësohet se ai ka
shitur një numër të madh
tollonash pak ditë përpara
mbylljes së aktivitetit të ko-
mpanisë së tregimit të kar-
buranteve, duke shkaktuar
një dëm të madh financiar.
Ndërkohë, dyshohet që Ali-
ko të jetë "koka" e skemës
së mashtrimit të ngritur me
tollonat e naftës. Vetëm pak
muaj më parë kompania në
fjalë ka shitur tollona deri
në 120 lekë për litër, që është
25-40% më lirë se nafta që
tregtohet në pikat e tjera të
pakicës (165-178 lekë/litër),
një skemë minipiramidë kjo,
duke ua lënë tollonat në dorë
konsumatorëve. Prokuroria
e Tiranës dyshon se menax-
herët e "Gulf"-it kanë shitur
nëpërmjet tollonave shumë
më tepër litra karburant
nga sa ka pasur në gjendje
kompania. Ndonëse kar-
buranti është shitur me
vlerë të reduktuar brenda
pak ditëve, dyshohet se nga
kjo skemë janë mbledhur
mbi 1,5 milionë euro.
MASHTRIMIMASHTRIMIMASHTRIMIMASHTRIMIMASHTRIMI

Prej disa kohësh, "Gulf
Oil" iu blinte furnizuesve të
mëdhenj naftë me 1500 lekë
litrin dhe shiste tollonë me
1200 deri në 1300 lekë litrin.
Kjo vuri në lëvizje furnizue-
sit, të cilët nisën të kërko-
nin llogari, ndërkohë që
detyrimi që "Gulf" kishte
krijuar vetëm ndaj dy ko-
mpanive të njohura është
900 mijë dhe 700 mijë, gjith-
sej 1.6 milionë euro në total.

Ndërsa dëmi që u shkaktoi
klientëve, të cilëve u kanë
mbetur në dorë tollonë pa
vlerë është 1.5 milionë euro.
Ndërkaq, mësohet se janë
edhe një numër institu-
cionesh shtetërore që kanë
blerë tallona te "Gulf" për
automjetet. Mbi 2 milionë

euro është detyrimi që ko-
mpania kishte ndaj pikave
të shitjes së karburanteve që
kishte marrë me qira, të cilat
thuhet se prej 4 muajsh nuk

paguheshin. Në total, dëmi
shkon mbi 5 milionë euro,
por këtu nuk llogariten
detyrimet tatimore, të cilat
administrata fiskale nuk i

ka bërë të ditura. Për këtë
arsye, përveç shpalljes në
kërkim policor të menaxher-
it kryesor të "Gulf"-it në ven-
din tonë, Albano Aliko,
prokuroria u ka kërkuar
Tatim-Taksave si dhe ban-
kave që të bllokojnë çdo aset
apo llogari që ka lidhje me

kompaninë "Gulf", në
mënyrë që të përdoren për të
minimizuar sadopak vlerën
e dëmit financiar që ka sh-
kaktuar, raporton 'TCH'.
"Gulf" e nisi aktivitetin e vet
në Shqipëri në shator të vitit
2013 me krijimin e shoqërisë
"Sun Petroleum". 6 muaj më
vonë, në shkurt të vitit 2014,
shoqëria u ble nga kompa-
nia "offshore" "Universal
Energy Group", duke kri-
juar kështu një skemë zinx-
hir kompanish guaskë,
përmes së cilës nuk mund të
arrihet tek pronarët e
vërtetë. Ndërkohë, më 9
mars, administratori gje-
orgjian i kompanisë, Irakli
Svanidze dha dorëheqjen
për arsye që thuhen se janë
personale.

Pas largimit të adminis-
tratorit, Drejtoria e Tati-
meve vendosi bllokimin e
pikave të karburantit
"Gulf". Kjo situatë ka shkak-
tuar një kaos të vërtetë në
tregun e karburanteve, pasi
edhe pse në mbyllje e sipër,
"Gulf" ka shitur tollona pa
fund, të cilët tashmë ndod-
hen në duart e konsuma-
torëve, por naftë nuk ka.

Nexhmije Laçi,
duke folur për “GSH”Urim Laçi, vëllai

i të arrestuarit
Vasil Laçi

Menaxheri i kompanisë
"Gulf Oil", Albano Aliko

SHPALLJE ANKANDI

Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me permbarues Enuar Merko me
adrese Rr Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyra 8, Ap 1, Tirane, njofton se me date
13.05.2018 ora 8ºº - 16ºº ne ambjentet e saj, do te zhvillohet: Ankandi i III per
shitjen e pasurise te paluajtshme Truall me Nr. pasurie.6/286 dhe sip.242 m²,
Zona Kadastrale Nr.8513, Vol.24, Fq.102 e ndodhur në Rr”V.Kuqi”, Lagjia 12,
Durrës  me vlere fillestare ne ankand  60,480 EURO . Të interesuarit të kontaktojnë
në nr. e telefonit 0672027580, 355 4 22 31 888. email enuar.merko@gmail.com

SHPALLJE ANKANDI

Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me permbarues Enuar Merko me
adrese Rr Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyra 8, Ap 1, Tirane, njofton se me date
13.05.2018 ora 8ºº - 16ºº ne ambjentet e saj, do te zhvillohet: Ankandi i II per
shitjen e pasurise te paluajtshme Ndërtesë me Nr. pasurie.6/56 dhe sip.108.24
m², Zona Kadastrale Nr.8513,vol.31,fq.121 e ndodhur në Rr”V.Kuqi”,Lagjia 12,
Durrës me vlere fillestare ne ankand  784 EURO . Të interesuarit të kontaktojnë
në nr. e telefonit 0672027580, 355 4 22 31 888. email enuar.merko@gmail.com

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

Shoqëria Përmbarimore “Executores Litium “ sh.p.k
do të zhvillojë ankandin e dytë për pasuritë e paluajtshme  :
Truall me nr.pasurie 45/8, me sip. 4392 m2, ZK 1006, vol 01, fq.197, e ndodhur ne Ahmetaq Tirane, ne
pronesi te Petrit Shefqet Elezi.
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 74,975 Euro
Ndertese me nr. pasurie N/45/8, me sip. 1167 m2, ZK 1006, vol 9, fq.197, e ndodhur ne Ahmetaq Tirane,
ne pronesi te Petrit Shefqet Elezi, Altin Dervishi, Ermir Stafa.
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 131,362 Euro
Ankandi do të zhvillohet në datë  14.05.2018 ora 16:00, në zyrën përmbarimore “Executores Litium”
sh.p.k, me adresë Blv “Zhan Dark”, Kulla 1 Teknoprojekt, shk 1, kati 4, ap 10, Tirane
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Qeveria ka gjetur
zgjidhje me kompan
inë "Bankers Petro-

lium" për dëmet u janë kri-
juar banorëve nga lëkund-
jet në Zharrës. Ministri i In-
frastrukturës dhe Energjisë,
Damian Gjiknuri deklaroi
dje se ajo do të paguajë kon-
tributin e saj për riparimin
e një pjese të dëmeve të sh-
kaktuara nga lëkundjet.
"Është biseduar me 'Bank-
ers' dhe është arritur dako-
rdësia që edhe ata të japin
pjesën e tyre të kontributit.
Do të krijohet ai fond si kon-
tribut që do të dorëzohet tek
Emergjencat Civile. Pjesa e
parë e fondit është dhënë
nga qeveria dhe tanimë do
mund të akordohet dhe pje-
sa e dytë. Ndërkohë do të
bëhen verifikimet që të sig-
urohemi që këto para sh-
kojnë për merimetimin e sh-
tëpive dhe t'i marrin, t'i
shpenzojnë dhe më pas thonë
shtëpinë e kam të dëmtuar.
Pra, paratë do të shkojnë për
të rindërtuar shtëpitë e dëm-
tuara aty. Ky do të jetë pro-
cesi që do të bëhet verifiki-
mi. Paratë do të kalojnë në
buxhetin e shtetit, por do të
disbursohen në bazë të veri-
fikimeve që do të bëjnë eki-
pet në terren", sqaroi Gjik-
nuri. Ministri bëri të ditur
gjithashtu, se po bisedohet

Gjiknuri: Verifikime që paratë të shkojnë për riparimin e shtëpive

Dëmshpërblim për dëmet
nga lëkundjet në Zharrëz
Lëkundjet, ministri: "Bankers" do të paguajë kostot, sigurim shtëpive

Ornela Manjani

me kompaninë që të ketë
edhe një policë sigurimi, e
cila t'u japë zgjidhje edhe sit-
uatave eventuale pa rëndu-
ar buxhetin e shtetit. "Nga

Ministri i Ekonomisë
dhe Financave, Ar-

ben Ahmetaj, në një takim
në Lushnjë ka shpjeguar
sërish nisëm e qeverisë për
uljen e pragut të TVSH-së.
"Kjo nuk është taksë e re -
tha Ahmetaj. - Një his-
torik të kësaj takse... Ësh-
të vendosur në vitin 1996.
Në vitin 1997 është 20%, që
atë ditë nuk ka ndryshuar
më, është 20%.  Biznesi i
vogël - shpjegoi Ahmetaj -
do të ketë një deklarim
shumë të thjeshtëzuar,
nuk do të bëjë atë deklar-
imin që bën biznesi i madh.
Do të jenë 4 deri në 6 kuti
në deklarimin e tij dhe do
të bëhet një herë në 3 muaj.
Ashtu siç bëni deklarimin
për sigurimet shoqërore
dhe shëndetësore të
thjeshtëzuar njëherë në 3
muaj, ashtu do të bëjë bi-
znesi i vogël edhe deklar-
imin e thjeshtësuar në atë
deklaratë të TVSH-së dhe
ajo që dua të them është që
tashmë biznesit të vogël do
t'i jepet mundësia të kredi-
tojë. Pra, ajo kosto që mund
t'i ngelej nga TVSH-ja dhe
për shkak të vetë-faturim-
it në zinxhir që rakordonin
me biznesin e madh, sot en-
ergjinë, qiranë, ujin mund
ta kreditoni dhe në finale,
kur të fillojë deklarimi si
procedurë do të keni
mundësi që të përfitoni

Ministri shpjegon sërish pse u vu TVSH-ja tek të vegjlit

Ahmetaj: Synojmë të kapim biznesin e madh

kreditim dhe në një moment
edhe rimbursim", - tha min-
istri. Ahmetaj u shpreh se,
"administrata tatimore nga
9975 sipërmarrje të vogla, ka
prekur 6000. Vetëm në Fier
janë prekur 883 sipërmarrje
të vogla, në Kukës nga 64
janë prekur 64. Këtu 550 janë,
550 do të preken. Në Shkodër
nga 464 do preken 464. Në
Tiranë 4000 janë, 4000 do
preken. Pra, do preket çdo
sipërmarrje dhe kur them do
preket, pra do takohet me
sipërmarrjen, do të infor-
mohet, do ndihmohet, do t'i
tregohet se si mbushet dek-
larata dhe është dhënë një
urdhër që nuk do të ketë as-
një gjobë për deklarim të

gabuar deri në 31 dhjetor të
2018. Nuk është fokus bizne-
si i vogël, është fokusi te bi-
znesi i madh", përsëriti min-
istri. "Tani jemi në situatë
që anti-informaliteti ka kalu-
ar në një fazë shumë të
rëndësishme, inteligjente e
intensive dhe sigurisht që
fokusimi tek transaksionet
e biznesit të madh na kërkon
që ta ulim pragun e dekla-
rimit për ta pasur pamjen të
plotë. Madje, për informacio-
nin tuaj, po në funksion të
këtyre transaksioneve, ne
do të kalojmë në një sistem
të ri fiskalizimi të kontrol-
lit të biznesit të madh në
funksion të anti-informali-
tetit", - tha Ahmetaj.

ana tjetër, për të ardhmen
jemi në diskutime me ko-
mpaninë që të bëjë edhe një
policë sigurimi që në çdo
rast, sikur të ketë situata të

tilla sizmike, pavarësisht se
ne i kemi pezulluar proces-
et aty, fondi financiar të jetë
nga kompanitë e sigurimit
dhe qytetarët të mos pagua-
jnë asgjë, pasi do jetë kompa-
nia që do të derdhë në këtë
fond sigurimi. Kjo, në
mënyrë që edhe aktiviteti të
vazhdojë, por edhe që impa-
kti ekonomik të mos rën-
dojë më tek buxheti i shtetit,
ndërsa qytetarët të jenë të
siguruar për çdo eventual-
itet", u shpreh Gjiknuri.
Kreu i Infrastrukturës dhe
Energjisë i bëri këto dek-
larata gjatë një takimi me
naftëtarët, ku shpërndau
për disa prej tyre dëshminë
e Statusit të Naftëtarit.
STSTSTSTSTAAAAATUSITUSITUSITUSITUSI

Ministri i Gjiknuri bëri të
ditur se është miratuar nga
komisioni statusi i naftë-
tarit për 1 mijë aplikimet e
para. "Qeveria këtu në Fier
miratoi edhe një shtesë per-
soneli për ministrinë, të dedi-
kuar vetëm për përpunimin
e dosjeve për statusin e naf-
tëtarit. Pra, do të ketë
punonjës shtesë në ministri
për t'i trajtuar këto kërke-
sa më shpejt. Naftëtarët
kanë vuajtur shumë dhe
kanë kontribuar shumë për
ekonominë e vendit. Ne si
qeveri menduam që t'u
japim prioritet naftëtarëve
dhe jam i bindur që ata e
meritojnë, kanë sakrifikuar
shumë dhe patjetër duhet të
jenë të parët që duhet të tra-
jtohen me një pension të
posaçëm nga shteti", u
shpreh Gjiknuri.

BERZH miraton kredinë për
KESH me vlerë 218 mln euro

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim
(BERZH) ka miratuar kredinë me vlerë 218 mil-

ionë euro për Korporatën Elektroenergjetike Shqiptare
(KESH) për ristrukturimin e borxheve të vjetra. Lajmin
e ka bërë të ditur ministri i Infrastrukturës dhe En-
ergjisë, Damian Gjiknuri, sipas të cilit BERZH ka njo-
hur zyrtarisht plotësimin e të gjitha kushteve nga pala
shqiptare, duke i konsideruar negociatat si të vështi-
ra. Kjo kredi u nënshkrua fillimisht më 30 qershor 2016,
por tani është disbursuar. "Banka Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim njoftoi zyrtarisht plotësimin e
të gjitha kushteve nga pala shqiptare për bërjen efek-
tive të marrëveshjes së kredisë, të lidhur ndërmjet kësaj
banke dhe KESH sh.a., me vlerë 218 milionë euro, e cila
u nënshkrua më 30 qershor 2016, me synim ristruk-
turimin e borxheve të vjetra. Plotësimi i kushteve përf-
shinte kryerjen e reformave të thella ligjore dhe rreg-
ullatore në sektorin e energjisë elektrike në funksion
të ristrukturimit të kompanive KESH, OST, OSHEE si
dhe liberalizimit të tregut dhe krijimit të Bursës Sh-
qiptare të Energjisë", është shprehur Gjiknuri.
"Ndërkohë, duke e cilësuar këtë si një garanci më shumë
për stabilitetin financiar të sektorit të energjisë - ka
shtuar më tej ministri - është zgjidhur problematika
mbi marrëveshjen për shlyerjen e plotë të të gjitha
detyrimeve ndërmjet kompanive të sektorit".

DEMTIMET
“Do të bëhen verifikimet
që të sigurohemi që
këto para shkojnë për
merimetimin e shtëpive
dhe t'i marrin, jo t'i
shpenzojnë dhe më
pas thonë shtëpinë e
kam të dëmtuar. Pra,
paratë do të shkojnë
për të rindërtuar
shtëpitë e dëmtuara
aty. Ky do të jetë
procesi që do të bëhet
verifikimi. Paratë do të
kalojnë në buxhetin e
shtetit, por do të disbur-
sohen në bazë të verifi-
kimeve që do të bëjnë
ekipet në terren”.

Ministri i Infrastrukturës dhe
Energjisë, Damian Gjiknuri, dje në Fier

Ministri i Ekonomisë dhe
Financave, Arben Ahmetaj

 TENDER I HAPUR NDËRKOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Upgrade i sistemit të Regjistrit të
Kredive të Bankës së Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur ndërkombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 30,000,000 Lekë
ose 226,655 Euro”.

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: “Upgrade i sistemit të Regjistrit të
Kredive të Bankës së Shqipërisë”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 04 Qershor  2018, ora 09:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Kontrolli i Lartë i Sh
tetit ka kallëzuar në
prokurori 4 punonjës

dhe 4 ish-punonjës të ALUIZ-
NI-t të Kamzës dhe Vorës, të
cilët akuzohen për shpër-
dorim detyre. Ndër personat
e kallëzuar është ish-drejtori
i kësaj zyre. Sipas një auditi
të kryer nga KLSH, këta per-
sona kanë kryer legalizime të
jashtëligjshme. Sipërfaqja e
legalizuar është 14 mijë m2.
Kryesisht janë ndërtime në
brigjet e liqenit të Paskuqan-
it, brigjet e lumit të Tiranës,
afër autostradës Tiranë-Dur-
rës dhe bulevardit të Kamzës.
Gjithashtu, një tjetër shkelje
e kryer nga zyrtarët është se
nuk kanë skualifikuar 1200
objekte të ndërtuara në
zonën historike, arke-
ologjike. Në disa raste janë
shmangur procedurat ligjore
për arkëtimin e rreth 2 mil-
ionë lekëve, të cilat mungojnë
në fondin për kompensimin e
ish-pronarëve. Për 13 punon-
jës të tjerë të zyrave të ALU-
IZNI-t Kamzës dhe Vorë, Kon-
trolli i Lartë i Shtetit i ka
kërkuar drejtorit të këtij in-
stitucioni të vlerësojë
përgjegjësitë e tyre në këto
raste dhe të marrë masa disi-
plinore.
RAPORTIRAPORTIRAPORTIRAPORTIRAPORTI

Kontrolli i Lartë i Shtetit
ka audituar Drejtorinë Rajo-
nale të ALUIZNI-t Kamëz dhe
Vorë (fshat) për periudhën ja-
nar 2015 deri në korrik 2017.
Nga ky auditim u konstatu-
an shkelje të dispozitave lig-
jore, për të cilat KLSH me
vendimin nr.12, datë 28.02.2018
të kryetarit, ku janë gjetjet
dhe rekomandimet për
përmirësimin e gjendjes ka
kryer kallëzim penal në
Prokurorinë e Rrethit Gjyqë-
sor Tiranë, për konsumim të
elementëve të veprës penale
të "Shpërdorimit të detyrës",
neni 248 i Kodit Penal. KLSH
ka gjetur shkelje në 11 raste.
Për  sipërfaqen 3842 m2, ko-
muna Paskuqan, janë kryer
legalizime të objekteve infor-
male, në tokë arë, pronë 'sh-
tet' dhe 'privat', në afërsi të
rezervuarit të Paskuqanit,
për truall të shitur dhe tjetër-
suar në truall privat, ku dis-
tanca e objekteve nga bregu i
rezervuarit të Paskuqanit
është më e vogël se 100 ml.
Ndërkohë në 12 raste me
sipërfaqe prej 5603m2 në ko-
munën Paskuqan, kanë kry-
er legalizime të objekteve in-

formale, në tokë arë, pronë
'shtet' dhe 'privat', në afërsi të
Lumit të Tiranës, ku distan-
ca e objekteve nga bregu i
Lumit të Tiranës është më
pak se 100 ml, distanca bren-
da të cilave pasuria sh-
tetërore është e patjetër-
sueshme dhe e paparashk-
rueshme. Sipas raportit të
KLSH-së, në 28 raste kanë
kryer legalizimin e objekteve
në mungesë, pa nënshkrim të
deklaratës personale për sh-
kak të faktorëve që ndikojnë

në qëndrueshmërinë e objek-
tit, për marrjen përsipër të
përgjegjësisë për çdo pasojë.
Punonjësit e ALUIZNI-t kanë
shkelur afatet kohore në
kundërshtim me urdhrin,
duke krijuar vonesa në likui-
dimin e tarifave të parcelave
ndërtimore, për vlerën
1,556,400,000 lekë + bono
privatizimi, si e ardhur e
munguar në buxhetin e sh-
tetit. Në raport thuhet se
mungon dokumentacioni
shkresor për skualifikimin e
1200 objekteve të ndërtuara
në zonën historike, arke-
ologjike apo zonë e mbrojtur
dhe nuk ka dokumentacion
për informimin e DP të ALU-
IZNI-t Tiranë dhe Bashkinë
Vorë e Kamëz. Nuk kanë re-
spektuar afatin prej 60
ditësh për marrjen e vendim-
it për kualifikimin ose jo të
objektit nga konstatimi.
"Nuk ka dokumentacion
shkresor në Drejtorinë e
ALUIZNI-t Kamëz e Vorë për
skualifikimin e 1200 objek-
teve të ndërtuara në zonën
historike, arkeologjike apo
zonë e objekteve të mbrojtu-
ra dhe nuk ka informuar
Drejtorinë e Përgjithshme të
ALUIZNI-t Tiranë dhe Bash-
kinë Vorë e Kamëz. Nuk ka
mbajtur evidenca mbi sipër-
faqet e lira në pronësi 'shtet',
lënë jashtë procesit të legali-
zimit dhe të pamundura për
parcelizim për vetë pozicion-
in gjeografik që kanë, por që
posedohen nga subjektet pa
asnjë detyrim financiar apo
qiraje, pra nuk ka marrë as-
një masë për të njoftuar dhe
bashkëpunuar me institucio-
net vendore, konfirmimin e
tyre në pronësi 'shtet' apo
vlerësimin e tyre si troje që
përdoren nga qytetarët, pa u
taksuar ose për kthim në
ambiente publike", - thuhet në
raportin e KLSH-së.

KLSH kallëzon në prokurori ish-drejtorin, 2 përgjegjës

Abuzimet me lejet e
legalizimeve, 20 punonjës

të ALUIZNI-t nën hetim
Formalizuan ndërtime anash rrugëve

Ornela Manjani

NDËRTIMET
ANASH RRUGËS
Në 2 raste kanë kryer
legalizime të ndërtimeve
informale, të cilat kufizohen
me rrugë automobilistike të
kategorive B dhe C, në
distancë prej rrugëve deri në
10 m, kur distancat e lejuara
nga rrugët interurbane të
këtyre kategorive janë: 20 m
për rrugët e kategorisë B
dhe 10 m për rrugët e
kategorisë C.

DËMI
Në të gjitha rastet e
audituara kanë kryer
legalizimin e objekteve
informale, në kushtet kur në
praktika mungojnë vërtetimet
për likuidimin e taksës së
ndikimit në infrastrukturë,
duke krijuar një mungesë të
ardhurash në buxhetin e
shtetit në vlerën 175,886
mijë lekë. Mungesë vërtetimi
për likuidimin e taksës së
ndikimit në infrastrukturë,
duke krijuar një mungesë të
ardhurash në vlerën
175,886,000 lekë.

Foto ilustruese

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(Consulting Company)

ALBANIA
CITIZEN - CENTRIC SERVICE DELIVERY PROJECT
Loan Agreement
Project ID No. 8521

Assignment Title: The Preparation of Detailed Design and Supervision for Integrated
Service Delivery Center Shkoder

Posted: April 19, 2018

Ref. No. AL-8521-CS/CQ/2.05.07

Under the Innovative Good Governance priority, launched in April 2014, the Program "Innovation against
Corruption: Building a Citizen Centric Service Delivery Model in Albania" (ISDA), entails a multilayered
reform that focuses on key administrative central government public services to reduce the time and
burden for citizens and businesses and improve service delivery quality, transparency and efficiency
by using innovative solutions and ICT. Its key pillars are i) the establishment and management of an
integrated nationwide model of service delivery whereby, new/enhanced front office is focused on the
provision of services and relations with the public through separately managed front and back office
functions of various public institutions, integrated with  the one-stop-shop and in-one-place approach
of the Citizen Service Center; (ii) service provision standardization, simplification through business
process re-engineering and digitization, with a focus on online services; iii) citizen feedback and
performance monitoring on service delivery for ongoing improvement.
Project Implementation aims the refurbishment and reconstruction of the selected premise, which is
expected to improve the quality of services for citizens by being closer to the public with the offered
services. The building is positioned in one of the main arteries of the city of Shkodra, has easy access
by the citizens and serves as a convenient environment for the establishment of the Integrated Public
Services Delivery Center

The scope of work consists in preparation of the design and environmental checklist of the following
activities:
Task 1:  Preparation of the Designs for OSS Shkoder
Task 2: Preparation of Bidding Documents and Cost Estimates of the envisaged Works.
Task 3: Supervision of works

The Consultant shall have the following qualifications, experience, skills and competencies:

-The consultant must have at least 7 (seven) years in design and supervision of the similar projects.
-The consultant must have at least two similar contract including the design and the supervision of
works.
The consultant (its staff) should be licensed in design, implementation and supervision works and
in carrying out environmental studies.

Project Manager

Senior Architect / Designer
Licensed architect, with more than 12 years of experience who has a design or technical focus and is
responsible for significant parts of the project and worked in at least in 2 similar projects
 Good command of English language

Architect / Structural Engineer Licensed architect with 8-10 years of experience who shall be
responsible for significant aspects of projects.
 Good command of English language

Civil Engineer (s) consultants with at least 10 years of general experience and worked in at least 2
similar projects and shall focus on design work and on the physical aspects of the design.
  Good command of English language

Mechanical Engineer graduate degree in field related with mechanical installations
 At least 5 years of general experience at the position of mechanical Engineer of design and/or
supervision teams

Electrical Engineer
 electrical Engineer with graduate degree in field related with electrical installations
 At least 5 years of general experience at the position of electrical Engineer of design and/or
supervision teams

Quantity Surveyor
 Quantity Surveyor Engineer, or technician able to check and measure the work quantities
 At least 5 years of general experience at the position of quantity surveyor of design and/or
supervision teams

Environmental Specialist
 Environmental Specialist with graduate degree in environment
 At least 5 years of experience in environmental issues

The Project Management Unit now invite eligible "Consultants" to indicate their interest in providing the
Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required
qualifications and relevant experience to perform the Services.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank's Guidelines:
Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank
Borrowers (January 2011 edition, revised July 2014) ("Consultant Guidelines"), setting forth the World
Bank's policy on conflict of interest.

The Consultant will be selected in accordance with Consultant Qualification (CQ) Method set out in the
Consultant Guidelines.

Further information can be obtained at the address below during office hours from 08:00 to 16:00,
Mondays to Thursdays, and from 08:00 to 14:00 on Fridays

The REOI is posted on the website of the Agency for the Delivery of Integrated Services in Albania
(ADISA): www.adisa.gov.al.

Expressions of interest (Company Profile, CVs, Letter of Interest and documentary evidence for
fulfilling the qualifications) must be delivered in a written form to the address below in person, or by
mail, or by e-mail by May 04, 2018, at 12.00 local time

Project Management Unit
Blvd: Zhan d'Ark,

Ish shtepia e oficerave, Kati V-te
Tirana, Albania

E-mail: roland.larashi@inovacioni.gov.al;
and        fiorentina.jorgji@inovacioni.gov.al
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Historia e një 'marke' të gazetarisë, që u rrit e u formësua në çerek shekulli të demokracisë shqiptare

Sot festohet 'përvjetori i argjendtë',

mbush fiks 25 viteMë 22 prill 1993 nisi publikimi,
në ballinë një shkrim për
plagën e emigracionit

saj pa personelin ndihmës.
Rreth 70 për qind e stafit

aktual që punojnë në "Gaze-
ta Shqiptare" kanë përfund-
uar degën e Gazetarisë, në
universitete brenda dhe jas-
htë vendit. Rreth 20 për qind
e stafit janë të kualifikuar
me mastera pasuniversitarë,
ndërkohë që 80 për qind e
tyre flasin një ose më shumë
gjuhë të huaj.

Sot në treg, "Gazeta Sh-
qiptare" është një konkur-
rente e fortë, jo vetëm sa i
përket lajmit dhe informa-
cionit, por edhe çmimit të
saj, 50 lekë, përkundër
gazetave të tjera që shiten
vetëm me 30 lekë.

Vitin e kaluar "Gazeta
Shqiptare" e mbylli bilancin
e saj me mbi 700 mijë kopje
të shitura në të gjithë ven-
din.

"Gazeta Shqiptare" u ndalua nga regjimi komunist
dhe i rifilloi publikimet më 22 prill 1993.

"Ku janë paratë e piramidave?", pyet retorikisht
"GSH" në vitin e largët '96. Qindra mijëra shqiptarë
humbën kursimet në firmat piramidale.

17 shkurt 2008. Kjo është një datë historike, sepse
Kosova, e vuajtura e madhe e këtij pellgu, shpalli
mëvetësinë nga unioni Serbi-Mali i Zi. Festë kombëtare.

13 shtator
1998. Faqja e
parë e "GSH",
ku pasqyrohet
ajo që është
quajtur
"Vrasja e
shekullit",
ekzekutimi i
deputetit të
PD-së dhe
njëri prej
njerëzve
simbol të
kësaj partie,
Azem Hajdarit.

SPECIALE

Sot "Gazeta Shqiptare"
feston 'përvjetorin e
argjendtë'. 25 vite 'mar-

tesë' me publikun, në për-
pjekje për të thënë të
vërtetën, pa kompromis,
përtej çdo vështirësie e peng-
ese.

"Gazeta Shqiptare" është
një nga gazetat e pavarura
më të vjetra në Shqipëri. E
themeluar në 1927, publiki-
mi i saj u ndërpre në 1939,
me pushtimin fashist të Sh-
qipërisë. E ndaluar dhe nga
regjimi komunist, i rifilloi
publikimet më 22 prill 1993.

"Gazeta Shqiptare" solli
në Shqipëri modelin e gaze-
tarisë evropiane. Prej shumë
vitesh u konsiderua një sh-
kollë autentike e gazetarisë
moderne dhe vazhdon të
merret si shembull nga
shumë gazeta të tjera sh-
qiptare.

"Gazeta Shqiptare" shpër-
ndahet në gjithë territorin
kombëtar dhe mund të shi-
het 'online' nga të gjithë në
www.gsh.al.

Që nga viti 1993 dhe deri
më sot, kur mbushen fiks 25
vjet, "Gazeta Shqiptare" ësh-
të rritur nga dita në ditë, me
kontributin e shumë
gazetarëve, që e kthyen
"GSH" në një shkollë të mad-
he, por edhe në një gazetë të
pavarur të së vërtetës në
Shqipëri.

Në vitin 1993, "Gazeta Sh-
qiptare" rifilloi botimin e saj
nga kompania 'Edisud s.p.a',
me iniciativën e gazetarit
italian Carlo Bollino e me
kontributin e vlefshëm të
gazetarëve shqiptarë. Prej
vitit 2011, "Gazeta Sh-
qiptare" është pjesë e "Focus
Group" me pronar të vetëm,
presidentin e kompanisë, Ir-
fan Hysenbelliu.

Në fillimet e veta, "Gaze-
ta Shqiptare" doli vetëm me
tetë faqe, katër në shqip e
katër në italisht, ku dy faqet
kryesore ishin në gjuhën
shqipe. Pati një numër të
madh kopjesh të shitura që
në ditët e para. Këto ishin
arsyet që inkurajuan stafin
e gazetarëve që të ecnin për-
para.

Fillimisht, "Gazeta Sh-
qiptare" shtypej në Bari dhe
vinte në Shqipëri, ku mandej
shpërndahej me vështirësitë
e para në të gjithë vendin.

Ditë pas dite, muaj pas
muaji e vit pas viti, "Gazeta
Shqiptare" u rrit jo vetëm në
tirazhin e saj, por edhe në
cilësi dhe personel.

Aktualisht "Gazeta Sh-
qiptare" shtypet me ngjyra
në Shqipëri dhe është një e
përditshme e pavarur me 24
faqe. Aktualisht, në "Gaze-
ta Shqiptare" punojnë rreth
35 vetë, prej të cilëve janë 25
gazetarë në Tiranë e jashtë

"Gazeta Shqiptare" nisi botimet në vitin 1927. E themeluar në 1927,
publikimi i saj u ndërpre në 1939, me pushtimin fashist të Shqipërisë.
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16 mars 2008. "Hiroshima shqiptare" e ka quajtur "GSH"
tragjedinë e Gërdecit, ku mbetën të vrarë 26 persona
dhe mbi 300 të plagosur.

28 prill 2009. Denoncohet në "GSH" marrëveshja dypalëshe
Shqipëri-Greqi për ndarjen e kufijve detarë. Paktin ndërshtetëror e
rrëzoi Gjykata Kushtetuese në vitin 2010: i vetmi vendim në historinë
e kësaj gjykate, që prish një marrëveshje mes dy vendeve.

30 qershor 2009. "GSH" projekton një qeveri imagjinare.
"Rama-Meta" do të bëhen bashkë në vitin 2013, sepse
në vitin 2009 e vërteta ishte ndryshe. Meta u bashkua
me PD-në për t'i dhënë Sali Berishës mandatin e dytë si
kryeministër. "Mea Culpa".

"Vrasje nga Kryeministria" titullon "GSH" në 22 janarin e
vitit 2011. Një luftë e egër për pushtet: kurbani si
gjithmonë është vetëm një, populli.

Tetor 2011. Një telefonatë në sekretarinë e "GSH" nga
kabineti i presidentit të Maqedonisë. Gjorgji Ivanov kërkon
të japë një intervistë për marrëdhëniet dypalëshe.

28 nëntor 2012. Shteti shqiptar mbush 100 vjeç dhe "Gazeta
Shqiptare" i kushton një numër special. Të gjitha faqet e
dedikuara përvjetorit historik të pavarësisë.

22 shtator 2014. Vizita historike e
Papa Françeskut zë frontespicin e "GSH".

7 korrik 2013. "Gazeta Shqiptare" ruan 'traditën': Kronika e
zezë zë hapësirë të konsiderueshme. I akuzuari si vrasës i 4
oficerëve të policisë flet nga burgu.

22 korrik 2016. Kushtetuta e re e Shqipërisë
miratohet me konsensus. Kjo i hapi rrugën
reformës dhe me shpresë, edhe drejtësisë.
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DOKUMENTET

Pronarëve që u është
zënë tona nga ndër
timet pa leje, dhe nuk

kanë marrë ende kompen-
simin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë le-
kësh. Këto para do t'i përfi-
tojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendin. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3'500 sub-
jekte përfitues nuk janë
paraqitur fare në ATP për të
aplikuar me qëllim përfiti-
min e shpërblimit të mirat-
uar për ta në VKM-të për-
katëse. Duke qenë se ky
proces nuk është i kushtë-
zuar dhe i limituar në kohë,
ATP fton të gjithë këta sub-
jekte përfitues që të para-
qiten pranë sporteleve të saj
për të aplikuar me qëllim
përfitimin e kompensimit të
miratuar. APT, në varësi të
të ardhurave të arkëtuara
deri më sot për këtë proces
nga ALUIZNI dhe fondeve të

vëna në dispozicion nga bux-
heti i shtetit, sipas përllog-
aritjeve përkatëse shpërn-
dan aktualisht 70% të vlerës
së miratuar në VKM për
subjektet përfituese"-thuhet
në njoftimin e Agjencisë së
Trajtimit të Pronave, të cilit
i bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët. Pronarëve,
toka e të cilëve është zënë
nga ndërtimet informale, u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku
është përcaktuar edhe shu-
ma për secilin, por për të

marrë paratë duhet të dorë-
zojnë në ATP 6 dokumente.
PROCEDURAT

Procedura e aplikimit
nga subjektet përfitues ësh-
të e thjeshtë. Bazuar në
VKM nr.383 datë 19.05.2010
"Për përcaktimin e proce-
durave të shpërndarjes së
fondit të kompensimit në
vlerë për pronarët e pasur-
ive të paluajtshme, pronë
private që preken nga ndër-
timet informale", i ndry-
shuar, subjektet përfitues
mund të paraqesin kërkesë
individuale apo të përbash-

kët, për pjesën takuese në
pronën që kompensohet.
Nëse kërkesa paraqitet nga
një pjesë e bashkëpronar-
ëve, ajo shoqërohet nga
prokura e posaçme e nënsh-
kruar prej tyre, ku si tagër i
nevojshëm të jetë edhe e drej-
ta për të tërhequr vlerën fi-
nanciare, në emër të tyre. Në
rastin e kërkesave individu-
ale të secilit bashkëpronar
apo të një pjese të tyre, për
çdo aplikim të kryer, pagu-
het tarifë shërbimi, pavarë-
sisht se i përket të njëjtës
pasuri të paluajtshme.

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, vendimet nga viti 2008 deri në vitin 2017

Pronat që nuk kanë marrë
kompensimin, aplikimi për 3500 dosje
Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në ‘Agjenci’

1. Kërkesën për kompensim sipas formatit tip, e cila plotësohet
në ATP;

2. Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së
trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil.

3. Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjitha subjektet
që përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë
edhe e drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të
tyre;

4. Vërtetimin e lëshuar nga banka e nivelit të dytë për hapjen e
llogarisë bankare në emër dhe për llogari të subjektit
përfitues, ku përcaktohet edhe numri i llogarisë bankare ku
do të transferohet vlera financiare e përfituar;

5. Mandatpagesën, që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit;
6. Dokument identifikimi.

Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)

Emri Atësia Mbiemri
Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)

Emri Atësia Mbiemri

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)

AFERDITA MUSA KATROSHI

AGIM MUSA KATROSHI

ASTRIT MUSA KATROSHI

BESNIK QEMAL ALLA

UILEDNAC

ENVER CAN DELIU

FATMIRA MUSA KATROSHI

FATOS MUSA KATROSHI

MAJLINDA QEMAL ALLA

MEREME OSMAN ALLA

ALLAEMIAN

MUSTAFA OSMAN ALLA

ORNELA HAMIT DELIU

QEFSERE OSMAN ALLA

SANIJE OSMAN ALLA

SKENDER CAN DELIU

SUZANA QEMAL ALLA

ADNAND QEMAL ALLA

8310 6/524 181.3 31,219         5,660,004.70 

IMAGALLALINA

IMAGALLADIA

ICORMIDALERIM

IMAGALLEIDNEKHS

ICAVOKEPIQHS

IMAGALLEQELEM

IMAGALLLAMEQ

IMAGALLIRUHSAD

IMAGALLSINED

IMAGALLNODILEH

IMAGALLAVELTE

IMAGALLRADELB

IMAGALLAHDRABTAF

OMAHDANAID

)UHEHS(IMAGALLATIDREFA

ITIRANAPLIMAQ

IMAGALLADNARIM

IMAGALLLYHDRAB

IMAGALLEREBLYD

IMAGALLANAJUB

IMAGALLNAIROD

IMAGALLATIREM

IMAGALLADJELK

00.224,432,100.192681/103             00.242,46683

INABLLANNORGA

INABLLANEHSIA

INABLLANNATRA

INABLLANMISEB

INABLLANRIMTAF

INABLLANMIZEG

INABLLANAVAH

INABLLANNESYH

INABLLANNEJEZYM

INABLLANILLY

00.191,301072,1303.3272/80818ATUHEJIRDEB                

MARTIN PREND NDOCI 8190 11/1160 247.40 33,755 8,350,987.00            

08.306,62701.22                3/304 878,230718

IMAGALLAED

IMAGALLEIDJAH

IMAGALLLIRIV

IMAGALLNIVID

IMAGALLRODARIM

IMAGALLADIENE
06.848,7897404.38112/796793AJAPS MESAKLIAMSI                  

ARTAN MYZAFER

JAMHARATARUHD

ADASETERIQIF

ADASRILI

AGNIDEJIDUMHAM

ADASTIRTEP

ADASMITEPHS

ADASACLLOJV

GJOVALIN KOL MEHILLI

PJERIN KOL MEHILLI

)itarts(IJEBAILAGIF

PANAJOT - STRATI

DORA - STRATI

ARTEMISA Zaim STRATI

FATIME QERIM BERISHA

HAJRIE QERIM DEMA

HYRIJE REXHEP KASTRATI

ISUF ABDI MUKA

MEREME QERIM BERISHA

MUHAMET REXHEP MUKA

SABRIJE MEHMET MUKA

SKENDER QERIM MUKA

SOKOL ABDI MUKA

464,626.80               2/271

33.20

13.20

3/10 17.30

08.209,519/89                  

608,942.70               35,199

1,372,761.00            

3,340,385.10            

2/322

2/941

8140

8140

3976

39.00 35,199

974AHSUTERP

94.90 35,199

35,199

8140

8140
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Në këtë numër: KAROL WOJTYLA, EVDOKIJA PETROVNA ROSTOPÇINA (ARDHUR NGA DRITA LAZRI), FERIDE PAPLEKA,
DAVID MACHADO, LOER KUME, ARQILE TETA ETJ…

NGA FERIDE PAPLEKA

Humanist i
shquar dhe his
torian, Barleti
është i pari au
tor i njohur

dhe një nga më të mëdhenjtë
e letërsisë së hershme shqipe.
Vepra e tij Historia e Skënder-
beut u shkrua në latinisht
dhe, siç thotë F. Pall, u përk-
thye pothuaj në të gjitha gju-
hët e Europës, sepse në të
vërtetë lufta çlirimtare e ar-
bërorëve, të udhëhequr prej
Skënderbeut, sipas mendimit
politik të njerëzve më të qartë
të kohës, kishte një funksion
europian, e cila gjeti shpre-
hjen te ideja për një front të
gjerë kundërosman, që mbeti
sidoqoftë në letër nga politika
e mbyllur e disa shteteve. Pas
rreth 500 vjetësh, më 1965, kjo
vepër iu dha edhe publikut sh-
qiptar në gjuhën shqipe, në gju-
hën amtare të autorit, me përk-
thimin mjeshtëror të Stefan I.
Priftit.

Duke na njohur me një të
kaluar të lavdishme, vepra ësh-
të edhe një dëshmi e zjarrtë at-
dhedashurie e shqiptarizmi,
burimi kryesor i një literature
të gjerë dhe veprash artistike
në pikturë, në skulpturë, në
muzikë dhe në kinematografi.
Me emrin e Gjergj Katriotit-
Skënderbeut lidhen identiteti
ynë dhe krenaria jonë ko-
mbëtare. Lavdia e tij ka qenë
përherë simbol qëndrese në
vitet e rënda e të gjata pesëshek-
ullore të robërisë turke. Kujti-
mi i tij i ndriçoi rilindësit për
realizimin e epopesë së zgjimit
kombëtar për pavarësi dhe
emancipim historik. Emri i tij
është simbol i përjetshëm
frymëzimi.

Cili ishte Marin Barleti?
Për jetën e tij nuk ekzistojnë

shumë të dhëna, ato i mësojmë
kryesisht përmes veprave që
ka botuar, në të cilat kur e
sjell rasti, ai flet edhe për vet-
en. Barleti lindi në Shkodër.
Këtë e pohon në krye të li-
brave të tij, kur thotë: “Marin
Barleti, prift shkodran”. Në
fillimet e adoleshencës përje-
toi rrethimin e parë të qytetit
(1474). “Kështu më kujtohet se
në Rrethimin  e Parë të Shko-
drës armiqtë u dukën rrëzë
mureve gati më parë se të
merrnim vesh për ta” (Histo-
ria e Skënderbeut, IV, 229).
Ndërsa më 1478-1479, gjatë
rrethimit të dytë, ai bënte
pjesë në garnizonin mbrojtës
të kështjellës. Për këtë bas-

tion të fundmë të qëndresës sh-
qiptare ai thotë se ka luftuar me armë
në dorë, i frymëzuar nga lavdia e
Skënderbeut për të mbrojtur atdhe-
un, “por pa fat” (VI, 339). Në kreun e
trembëdhjetë, apo librin e trembëdh-
jetë sipas Barletit që është edhe epi-
logu i veprës Historia e Skënderbeut,
ai njofton se ka botuar edhe një

„libërzë” për Rrethimin e Shkodrës.
Pas tragjedisë së rënies së Shkodrës

më 1479, që shënon edhe rënien e krejt
Shqipërisë, Barleti i ri mori rrugët e
mërgimit përtej detit me luftëtarët
që kishin mbetur, duke ruajtur në
shpirt kujtimin e prindërve që iu
vranë gjatë rrethimit dhe emrat e
atyre që kishin rënë në atë luftë të

pabarabartë. Më 1479 dhe 1480 u ar-
ratis në dhe të huaj gjithë popullata
e qytetit që nuk duronte dot të je-
tonte në robëri. “Banorët e tij u lar-
guan pothuajse të gjithë […] (His-
tori e Shqipërisë, Tiranë 1973, f. 67).
Dhe është paradoksale kur dëgjon
ndonjë studiues të fushës së his-
torisë mesjetare shqiptare që gux-

on të pohojë se “turqit nuk kanë
qenë pushtues, por administratorë”.
Kjo është jashtë së vërtetës his-
torike po të lexojmë në vetë kroni-
kat osmane vrasjet, shkatërrimet
dhe djegiet e panumërta deri në sh-
kretim të krahinave ku shkelte
pushtuesi.

A është vepra e Barletit,
burimi kryesor për

SKËNDERBEUN?
 Vijon në faqen  14
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A
ARGUMENT

Humanist i shquar dhe historian, Barleti është i pari autor i njohur dhe një nga më të mëdhenjtë e letërsisë së hershme
shqipe. Vepra e tij “Historia e Skënderbeut” u shkrua në latinisht dhe, siç thotë F. Pall, u përkthye pothuaj në të gjitha
gjuhët e Europës, sepse në të vërtetë lufta çlirimtare e arbërorëve, të udhëhequr prej Skënderbeut, sipas mendimit politik
të njerëzve më të qartë të kohës, kishte një funksion europian, e cila gjeti shprehjen te ideja për një front të gjerë kundëros-
man, që mbeti sidoqoftë në letër nga politika e mbyllur e disa shteteve. A është burimi kryesor për Skëndërbeun, ky
argument parashtrohet nga artikullshkruesja...

NGA FERIDE PAPLEKA

VVVVVijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja13aqja13aqja13aqja13aqja13

Dihet se Skënderbeu i fitoi
të gjitha betejat kundër
ushtrive osmane, që nga
ajo e Torviollit (qershor

1444) e deri në atë të Albulenës (sh-
tator 1457), që nga ajo e rrethimit
të parë të Krujës (verë 1450) e deri
në rrethimin e saj të tretë (korrik
1467), gjithsej njëzet e pesë beteja,
përveç asaj të Beratit korrik (1455),
në të cilën për një rastësi fatkeqe
Skënderbeu nuk mori pjesë (shkak
u bë një armëpushimi i imponuar);
humbja aty qe aq e rëndë sa
pothuaj të gjithë komandantët
shqiptarë u zunë rob dhe u masak-
ruan. Të mos harrojmë se çdo fi-
tore ka pasur dëshmorët e saj,
humbje jetësh të pakthyeshme dhe
dëme të mëdha; vetëm në Torvioll
që mbahet si beteja me më pak
humbje, numri i të vrarëve ishte
1600 ushtarë dhe komandantë, i cili
u bë 2000 me 400 te tjerët që u pla-
gosën rëndë dhe vdiqën pas një
kohe të shkurtër. Por gjithë kjo
gënjeshtër bën pjesë në fushatën
strategjike për të shtrembëruar
çdo të vërtetë, në mënyrë që ky
popull mos të gjejë kurrë qetësi e
të realizohet qëllimi famëkeq për
zhbërjen e identitetit kombëtar
shqiptar.

Në Venedik, Barleti kreu stu-
dime teologjike, kuptohet, i ndih-
muar ekonomikisht për të përbal-
luar jetën edhe nga fakti se Shko-
dra kishte qenë zotërim i Repub-
likës së Venedikut dhe ai gëzonte
të drejtën si qytetar i saj. Pas diplo-
mimit punoi si prift në rrethinat e
Republikës. Me dije të thella për
letërsinë dhe filozofinë greke e lat-
ine, ai u pajis me kulturë human-
iste dhe e zotëronte aq mirë latin-
ishten, sa arriti t’i shkruante ve-
prat në këtë gjuhë. Jeta e përbash-
kët me të mërguarit shqiptarë, mes
të cilëve kishte edhe nga ata që
kishin qenë bashkëluftëtarë të
Skënderbeut, e ndihmoi të njihej
gjerësisht me kujtimet për heroin
dhe për epokën e qëndresës sh-
qiptare ndaj pushtuesve osmanë e
të plotësonte kështu me fakte ve-
prën Historia e Skënderbeut, të
cilat i pasuroi pastaj edhe me të
dhëna nga historia e botës, nga
letërsia dhe nga mitologjia.

Barleti pohon se ka i ka përjet-
uar fort të dyja rrethimet e Shko-
drës, 1474 dhe 1478. Për rrethimin
e dytë ai ka shkruar veprën Rre-
thimi i Shkodrës, duke mbetur
kështu historiani i parë shqiptar
dëshmitar sypamës, ashtu si e
përkthen Noli fjalën “okular” i një
lufte të një ushtrie të vogël, me
ushtrinë e një prej perandorive më
të fuqishme të kohës. Ky libër ësh-
të botuar më 1504. Më në fund si
datë vendimtare është     edhe vepra
e tretë, në të cilën flitet për papët
deri në vitin 1512. Nga kjo e dhënë
e fundit merret vesh se ai është

është ndarë nga jeta përafër-
sisht kur ndalet vepra për
jetëshkrimin e papëve, rreth
1512 ose 1513-s. Mendohet se ka
lindur rreth vitit 1460 në Sh-
kodër dhe ka vdekur rreth
viteve 1512 ose 1513 në Padova.
Sipas gjuhëtarit të shquar
Eqrem Çabej1, Barleti vjen nga
trajta shqipe Bardheci. Këtë e
dëshmon edhe Thalloczy në lib-
rin Gjurmime iliro shqiptare2.
Madje në tri botimet e para të
librit Rrethimi i Shkodrës,
shënohet Barleci..

Prej Marin Barletit njihen tri
vepra:

1)De obsidione Scodrensi
(Rrethimi i Shkodrës, Venedik,
1504), në të cilën përshkruhet
historia dramatike e luftës për
jetë a vdekje të banorëve të rre-
thuar për një vit nga Osmanët.
Vepra pati edhe tri ribotime të
tjera më 1576, 1578,  dhe më 1596.
Në shqip u përkthye më 1964
nga Henrik Lacaj.

2) Historia de vita et gestis
Scanderbegi, Epirotarum prin-
cipis (Historia e jetës dhe e ve-
prave të Skënderbeut, princit të
Epirotëve), Romë, midis viteve
1508-1510, të cilës i janë bërë jo
vetëm shumë  ribotime në gju-
hën e origjinalit, latinisht, por
në fillim të shekullit XVI edhe
ribotime nga përkthimet në
gjuhët kryesore të Europës si
gjermanisht (1533), italisht

(1554, 1560), portugalisht (1567), pol-
onisht (1569), frëngjisht (1576),
spanjisht (1582), anglisht (në fund
të shekullit)...  Përkthimit shqip,
në vitin 1965, i janë janë bërë dhe
tri ribotime të tjera para ’90-s si
dhe një ribotim, pas vitit 90.

3) Compendium vitarum sum-
morum pontificum imperatorum-
que Romanorum (Pasqyrë e sh-
kurtër e jetës së papëve dhe peran-
dorëve romakë, Romë, 1553...; kjo

vepër i kushtohet Pjetër Engjëllit,
njërit prej bashkëluftëtarëve krye-
sorë të Gjergj Kastriotit, i cili e pati
nxitur dhe ndihmuar autorin për
të shkruar një histori për Skënder-
beun.

Barleti historian
Vepra e dytë dhe më e rëndë-

sishme e Barletit si historian ësh-
të Historia e Skënderbeut, e cila u
bë shumë shpejt e njohur gati në
të gjithë Europën nëpërmjet përk-

thimeve dhe pati jehonë si vepër
me frymë të lartë humaniste. Përk-
thyesi i saj në shqip, e ka shoqëru-
ar tekstin  me një studim të ad-
mirueshëm për veprën dhe vlerat
e saj historike e stilistike. Ai e ka
pajisur atë edhe me shënime
sqaruese për ngjarje dhe figura të
ndryshme, duke e bërë më të kup-
tueshëm për lexuesin e sotëm:
“Katërqind e pesëdhjetë vjet më
parë Barleti ynë shkroi në gjuhën
latine sipas zakonit, veprën e tij
monumentale për Gjergj Kastri-
otin, “Historinë e Skënderbeut”3.
Në faqen e parë titulli zgjerohet me
një nëntitull: Mbi sjelljet e jetës
dhe punët, veçanërisht kundrejt

MARIN BARLETI
dhe Skëndërbeu

Barleti për rrethimin e Shkodrës
Barleti pohon se ka i ka përjetuar fort të dyja rrethimet e
Shkodrës, 1474 dhe 1478. Për rrethimin e dytë ai ka
shkruar veprën “Rrethimi i Shkodrës”, duke mbetur
kështu historiani i parë shqiptar dëshmitar sypamës,
ashtu si e përkthen Noli fjalën “okular” i një lufte të një
ushtrie të vogël, me ushtrinë e një prej perandorive më të
fuqishme të kohës. Ky libër është botuar më 1504.

turqve, bëmat e Gjergj Kastriotit,
princi i shkëlqyer i epirotëve, i
mbiquajtur Skanderbeg për veprat
e tij, ndryshe Aleksandri i Madh.
Shkruar prej Marin Barlet Shko-
dranit... (lat. De Vita Moribus Ac
Rebus Praecipue Aduersus Turcas,
Gestis, Georgii Castrioti, Clarissi-
mi Epirotarum Principis, qui
propter celeberrima facinora,
Scanderbegus, hoc est, Alexander
Magnus, cognominatus fuit, libri
Tredecim, per Marinum Barletium
Scodrensem conscripti...).

Në parathënie, Barleti na njeh
me konceptin e tij të drejtë për his-
torinë si shkencë, e cila mbështe-
tet te e vërteta. “ [...] Rregulli dhe
ligji i historisë është që, kur shumë
gjëra të gabuara janë të përziera
me të vërteta, të rrihen e të shoshit-
en mirë, me qëllim që të pastrohen
si në ujë të kulluar përrenjsh dhe
të ngelin të llagarta për ata që do
të lexojnë këto shkrimet tona” (VII:
380). Ai mendon se është shumë e
rëndësishme që e kaluara të mos
gjykohet me sytë e së tashme, duke
iu kushtuar njëkohësisht shumë
rëndësi të dhënave, të cilat duhet
të jenë  “të padyshimta”e “të be-
sueshme”, në mënyrë që të ishte
objektiv për lexuesin. Të tilla janë
ato që ai ka parë vetë, pra, i ka për-
jetuar dhe mbi të cilat është mbësh-
tetur në veprën e parë Rrethimi i
Shkodrës, por të besueshme ai i
quan edhe kujtimet e pashlyeshme
të atyre që kanë qenë bash-Gravurë e Skënderbëut
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këluftëtarë të Skënderbeut e mbi
të cilat ai është mbështeur për të
shkruar veprën Historia e
Skënderbeut. Një ndër ata ka qenë
edhe Pjetër Engjëlli,  pjesëmarrës
në epopenë e Skënderbeut, i cili  i
siguroi “shumë të dhëna të sakta”.
Vëllai i tij Pal Engjëlli, kryepesh-
kop i Durrësit dhe hartues i qarko-
res Formula e pagëzimit (1462) në
gjuhën shqipe, ka qenë njëkohë-
sisht edhe bashkëpunëtor i
Skënderbeut për çështjet diploma-
tike. Kur thëniet e bash-
këluftëtarëve të Skënderbeut për-
puthen me përfundimin e ngjar-
jeve, autori është i bindur se i ësh-
të afruar të vërtetës. Në raste të
ndërlikuara ai e lë të vërtetën në
dorë të lexuesit të ardhshëm, te
paanësia e tij: “Megjithëkëtë,
paanësia e lexuesve [...] le ta nxjer-
rë gjithë të vërtetën nga shqyrti-
mi i kujdesshëm i rrethanave të
kohës” (III: 175). Ai që në fillim sh-
kruan “barra që kam marrë për-
sipër më rëndon e më tremb [...],
padashur mua po më rrëmben prej
kohësh kjo dëshirë [...] kam pritur
me shpresë e me zjarr në zemër që
kjo lëndë kaq e gjerë të nxiste ndon-
jë shkrimtar [...] Por asnjeri deri
tani s’e ka pëlqyer një mund kaq
të shenjtë, megjithëqë nuk push-
ojnë së botuari çdo ditë kujtime të
panumërta deri në shpërdorim”
(Parathënie: 59, 60). Sidoqoftë Bar-
leti është i bindurr “se më pas do
të jenë të shumtë ata që do të pro-
vojnë të hyjnë në rrugën e hapur
[...]” (Parathënie: 61).

Vepra ka 13 libra. Kësaj radhe
ai ia kushton nipit të Skënderbeut
që kishte emigruar në Napoli,
“Princit shumë të ndritur të
epirotëve, Kastriotasit Donferand”
( 5 7 ) .
Duke e ndier si detyrim që t’u lëjë
brezave të ardhshëm emrin dhe
lavdinë e Skënderbeut, Barleti  ka
menduar të shmangë rrezikun “që
vepra e kryetrimit të mbulohet nga
harresa”. Heshtja në një rast të
tillë do të ishte “krim ndaj atdheut,
dashuria ndaj të cilit është vlera
më e madhe e çdo vepre (Par-
athënie, I: 60).

Në këtë ligjërim, në radhë të
parë ai krijon të gjallë figurën e
Skënderbeut dhe përmes saj jep
edhe madhështinë e epokës
skënderbejane. Vepra hapet me
dërgimin e Gjergjit peng bashkë me
vëllezërit e tij në oborrin e Sulltan-
it në Stamboll qysh në moshë të
vogël. Noli, i mbështetur në doku-
mente të zbuluara rishmëzi, në li-
brin e tij Historia e Skënderbeut
(Gjergj Kastriotit), mbretit të Sh-
qipërisë, 1921, e kundërshton këtë
fakt me argumente dhe thotë se ai
është marrë peng në moshë të rin-
isë.  Kronikat osmane nuk përcak-
tojnë një moshë të saktë, por mjaf-
tohen me termin “i vogël”. Gjergji
ishte biri i princit të Krujës, Gjon
Kastriotit dhe i Vojsavës, bijë e
familjes feudale të Pollogut..... Ishte
më i vogli i nëntë fëmijëve, pesë
vajza: Mara, Jella, Angjelina, Vla-
jka, Mamica e katër djem: Reposhi,
Stanishi, Kostandini dhe Gjergji.

Sipas konceptit të autorëve
klasikë, Skënderbeu i Barletit, i cili
herë quhet Skënderbe, herë Epiro-
ti, e herë Kastrioti, mishëron çdo
gjë të lartë, të bukur, të fuqishme,
e të mrekullueshme. Që i vogël ai
thurte plane të mëdha. Në shkollë
u shqua mes shokëve, ndërsa kur
u rrit, fitoi famë me trimëritë që
tregonte. Gjergjit, në oborrin e
sulltanit, ia ndërruan emrin dhe e
quajtën Iskander bej, falë tal-
enteve që shfaqi e që iu kujtonte
Aleksandrin e Madh. Teksti nis me

ardhjen e tij në Krujë më 1443 dhe
me çlirimin e saj “Të gjithë kishin
në gojë lirinë. Kudo oshëtinte emri
i ëmbël i lirisë (I: 89); me ngritjen e
flamurit të kuq e zi, më 28 nëntor
mbi kështjellën e Krujës; me kr-
ijimin e ushtrisë mbrojtëse; me
Besëlidhjen e Lezhës më 2 mars
1444, në të cilin ai mblodhi princat
shqiptarë për luftë kundër push-
tuesve osmanë; me betejat e njëpas-

donjës anembanë botës dhe e bëri
të pavdekur kujtimin e Skënder-
beut në Evropë”5. Vepra mbyllet me
vdekjen e Skënderbeut në Lezhë
kur mendonte të bënte një kuvend
të ri me princat shqiptarë, me va-
jtimin në qytet të Lekë Dukagjinit
dhe me varrimin madhështor e
tronditës në kishën e madhe të
Shën Kollit (Shën Nikollës); për një

rastësi të lumtur, ai vdiq  atje ku
kishte shpallur Besëlidhjen. Kjo
vepër dëshmon se autori ishte  një
shkrimtar i nivelit të lartë dhe his-
torian që përpiqet të ndërtojë
kuadrin e saktë të jetës së heroit.
Me gjithë vështirësitë objektive
për të siguruar burimet, jep njo-
huri të gjera për shekullin  XV.

Pavarësisht nga dobësitë që
kanë të bëjnë me ndonjë pasaktësi
kronologjike dhe nganjëherë me
mungesën e të dhënave të sigurta
për ngjarje të veçanta, me tep-
rimet në frymën lëvduese
(panegjerike), që është karakteris-
tike e historiografisë humaniste,
të cilat nuk e zbehin qëllimin e
ligjërimit, Historia e Skënderbeut
e Marin Barletit deri tani mbetet e
para në bibliotekën gjigante që ka
krijuar emri dhe historia e
luftërave të kryetrimit shqiptar.
Sipas Biemit6 mëtohet se ka edhe
një autor tjetër të mbiquajtur
Anonimi i Tivarit, i cili ka shkru-
ar për Skënderbeun dhjetë vjet pas
vdekjes së tij, por që nuk i gjendet
origjinali. Lidhur me këtë problem
At Athanas Gegaj shkruan: “Bot-
imi i Biemit njohu afërsisht të njëj-
tin fat të origjinalit prej nga u
frymëzua, pa dyshim ai nuk ka
humbur, por qëndron ende i panjo-
hur nga specialistët e shumtë të
historisë ballkanike” 7.

Vepra e Marin Barletit shënon
një arritje me vlera të mëdha
origjinale, ajo mbetet një burim i
dorës së parë e i pazëvendësueshëm
për historinë e shekullit XV të Sh-
qipërisë, si dhe të Europës juglin-
dore. Kostantin Jireçek,  bashkau-
tor i veprës Gjurmime iliro-sh-
qiptare, e ka cilësuar si burimin
kryesor për historinë e jetës dhe
veprës së Skënderbeut. Krahasimi
me të dhënat dokumentare të sot-
me i hedh poshtë disa vlerësime
negative të bëra në të kaluarën për
veprën.

Ka shumë kronikanë osmanë,
venedikas, raguzianë, anonimë, ka
shumë autorë të tjerë që kanë shk-
ruar për betejat e ushtrive osmane
kundër Arbërisë apo për betejat
mbrojtëse të Skënderbeut. Pas
Barletit kanë shkruar edhe të
tjerë, si Gjon Muzaka, Dhimitër
Frëngu, Frang Bardhi, Fan Noli,
Athanas Gegaj (studime doktor-
ate), Aurel Plasari...Historiani i
mirënjohur Kristo Frashëri në stu-
dimin Skënderbeu, jeta dhe vepra,
një punë e mbështetur në doku-
mente dhe materiale arkivore e
nxjerr Gjergj Kastriotin jo vetëm
udhëheqës të luftërave çlirimtare

në Mesjetë, por edhe nismëtar të
shtetit të organizuar shqiptar. Si-
doqoftë  Barleti është si të thuash
guri i themelit, ai i ka ngritur i pari
një monument të shkruar heroit
tonë kombëtar, në mënyrë të atillë
që ai duket i gjallë edhe tani pas
pesë shekujsh. Historia e Skënder-
beut e Marin Barletit duhet të jetë
një ndër librat më të çmuar në bib-
liotekën e çdo shqiptari.

Barleti humanist
Barleti është përfaqësues i hu-

manizmit në shekujt XV dhe XVI.
Dashuria për njeriun, atdheun e
lirinë dhe për çdo gjë të mirë e të
bukur janë pasqyruar me një
frymë të thellë optimizmi në të
gjithë veprën e tij. Skënderbeu i
Barletit udhëhiqet nga ide të larta
morale. Kur çliron Krujën, përpara
qytetarëve të lirë ai mban një fjalim
të zjarrtë: “ [...] Lirinë nuk e solla
unë, por e gjeta këtu. [...] Armët
nuk jua solla unë, por ju gjeta të
armatosur. Lirinë e pashë se e keni
kudo, në kraharor, në ballë, në
shpatat dhe në ushtat. (I: 94, 95).
Artin e tij të përsosur luftarak
Skënderbeu e demonstron me tak-
tikat dhe strategjinë e betejave, që
janë përherë taktika të reja, me të
cilat ai i njeh gjithnjë edhe ush-
tarët e tij para luftimit. Ja si u flet
sfetigradasve para betejës së Sfeti-
gradit: “[...] O sfetigradas, [...] Gjer
tani ne kemi luftuar për fitoren,
për nderin e mbretërisë, tani ju
duhet të luftoni për shpëtimin, për
lirinë, për muret e atdheut […] (IV:
235). Taktikat e tij që do të shpal-
osen, zhvillohen dhe pasurohen
më tej gjatë luftimeve mbrojtëse
janë : bindja në qëllimin e betejave,
goditja në befasi e armikut, shpe-
jtësia në veprime, veprimi në për-
puthje me rrethanat dhe kalitja e
përhershme fizike. Kalitjen fizike,
si dhe disiplinën dhe pastërtinë
morale Skënderbeu i quan ven-
dimtare, prandaj Barleti shkruan:
“Me këto mënyra, ndoshta, u rua-
jt dhe u rrit për vjete me radhë me
aq lavdi e fatbardhësi mbretëria;
me këto i bënë për vete perënditë,
që u jepnin pastaj aq shumë zemër
dhe ua mprehnin aq fort shpatat”
(IX: 470). Zotësinë dhe trimërinë e
Skënderbeut e njeh edhe armiku.
Sulltan Murati II ose Tirani, si e
emërton shpesh në libër autori, e
quan “ luan të pazbutur”. Bar-
barët, domethënë pushtuesit os-
manë pasi kanë hasur kundër-
përgjigjet e Skënderbeut, janë të
bindur se trimëria e jashtëzakon-
shme e tij dhe e ushtarëve të tij
është pengesa kryesore që nuk i lë
të përparojnë ushtritë osmane. Ata
e kanë cilësuar “mjeshtrin më të
madh të pritave” (XI: 563). Duke u
shfajësuar përpara sulltan Meh-
metit II për shpartallimin, Balla-
ban pasha thotë: “Shumë gjëra
dëgjoj të thonë, o prijës i ndritur,
për Skënderbeun, gjëra, për
Herkulin (për zotin), mbinjerëzore,
se ai është i pathyeshëm në luftë, i
pamposhtur në armë, që s’merr
plagë nga hekuri” (XI: 460). Barle-
ti e quan Skënderbeun “mrekulli e
shekullit” (II: 133).

Barleti shkruan se Skënderbe-
un e donin shumë për karakterin
e tij të natyrshëm e popullor, ai tre-
gohej i arsyeshëm me ushtarët, u
shkonte pranë kur plagoseshin, u
jepte zemër, u shpëtonte jetën kur
viheshin në rrezik. Ai këshillohej
gjithnjë me shokët e tij të armëve
dhe lutjet e tyre e preknin në zemër
edhe në rrethana të vështira (VI:
336). Skënderbeu është trim, por
edhe mendjemprehtë, me dije të
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Barleti për Skëndërbeun
Vepra e dytë dhe më e
rëndësishme e Barletit si
historian është “Historia e
Skënderbeut”, e cila u bë
shumë shpejt e njohur gati në
të gjithë Europën nëpërmjet
përkthimeve dhe pati jehonë
si vepër me frymë të lartë
humaniste. Përkthyesi i saj
në shqip e ka shoqëruar
tekstin  me një studim të
admirueshëm për veprën dhe
vlerat e saj historike e
stilistike. Ai e ka pajisur atë
edhe me shënime sqaruese
për ngjarje dhe figura të
ndryshme, duke e bërë më të
kuptueshëm për lexuesin e
sotëm

njëshme fitimtare për marrjen e
kështjellave; me fjalimet që u mban
ushtarëve; me martesën e tij me
Donikën4, bijë e Gjergj Arianit
Komnenit, një princ tjetër i fu-
qishëm i kohës; me brengat dhe
dëmet që shkaktuan  tradhëtia e
Hamza Kastriotit dhe ajo e Gjergj
Stres Balshës, përkatësisht djali i
vëllait dhe i motrës së Skënder-
beut, e gjer te Moisi Golemi apo
ndonjë tjetër; me përballimin e in-
trigave të ndonjë princi deri edhe
për ta asgjësuar; me letrat; me rreg-
ullimet e jetës së shtetasve të vet
në kohë paqeje; me përpjekjet e
Ballaban pashës dhe Jakup Ar-
nautit, dy renegatëve shqiptarë që
erdhën në krye të ushtrive os-
mane, të përbetuar për ta vrarë me
porosi të sulltanit; me tre rre-
thimet e Krujës; me aleancat dip-
lomatike etj. Që nga dita e parë që

erdhi në Krujë e gjersa e çliroi
mbretërinë “mezi i bënte dy orë
gjumë çdo natë, mrekulli kjo
veçanërisht e një trupi hyjnor dhe
e një trimërie të pashterur” (I: 98).
Barleti i ka dhënë ngjarjet me një
stil tërheqës që të rrëmben për pa-
sionin dhe kulturën e gjerë. Për
veprën e tij Noli shkruan: “Me lat-
inishten e tij elegante dhe shtyllën
(stilin) e tij të kujdesur fitoi kën-

Marin Barleti

“Rrethimi i Shkodrës”  (Marin Barleti)
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gjera e të sakta; këto duken sido-
mos në letrat që u dërgon sulltan
Muratit (III: 171) dhe sulltan Meh-
metit (XI: 567). Ai është i matur e i
përmbajtur edhe në situata të rën-
da dhe dallohet për qëndrime të
urta, si bie fjala kur Vrana Konti e
qorton (V: 256), apo kur armiku
është dorëzuar. Ai i fal jetën një
armiku të mundur, Hasan beut, i
cili merr guximin e i thotë: “Kësh-
tu [...] do të kesh më tepër lavdi nga
triumfet e butësisë sate, sesa nga
triumfet e ushtrive dhe të fitoreve
armike (XI: 561). Shpirtbutësinë e
Skënderbeut Barleti e quan
hyjnore, veçanërisht kur përshk-
ruan faljen e gjeneral Moisiut të
penduar. Fjalimet e gjata që vë Bar-
leti në gojën e  Skënderbeut para
betejave, janë një mjet për të shpal-
osur idetë  humaniste të autorit.
Në shtratin e vdekjes ai i porosit
shqiptarët se po të jenë të bash-
kuar, nuk mund t’i thyejë asnjë
armik: “Dhe me të vërtetë, s’ka
asnjë shtet aq të fuqishëm dhe aq
të shëndoshë, saqë mos të shembet
dikur e të mos rrënohet, kur u lës-
hon vend mërive dhe grindjeve të
përbashkëta, kur vë përpara së
mirës së përgjithshme dobinë dhe
përfitimin vetjak” (XIII: 650).

Barleti shpesh jep shpjegime,
duke arsyetuar atë që shkruan, si
për shembull, kur tregon  përse
Skënderbeu i mblidhte aq shpejt
ushtarët e tij (VII: 398), por nuk
rri pa e qortuar kur ndonjëherë
rrëmbehet, sepse Skënderbeu nuk
mund të rrinte pa vepruar men-
jëherë kundër armikut.  Besimi i
njerëzve te Skënderbeu ishte i
madh e i përhershëm: “Qyteti ish-
te derdhur nga çdo anë dhe kishte
dalë kudo për t’i pritur, sepse beso-
nin që, me praninë e Skënderbeut
mund të ngjalleshin edhe të vde-
kurit e të ktheheshin prapë” (VIII:
446). Trupi i Skënderbeut nuk merr
plagë, sepse ai është “hyjnor” (VIII:
442), prandaj kur Mehmeti II erdhi
“në Arbëri dhe në Epir për të sul-
muar qytetin e Shkodrës [...]”, ush-
tarët e tij hapën varrin e Skënder-
beut dhe i nxorrën eshtrat për të
bërë hajmali që t’i varnin në qafë
“si ndonjë gjë hyjnore, të shenjtë e
vendimtare për fatin e tyre” (XIII:
656, 657).

Skënderbeu mishëron çdo gjë të
lartë e të ndritur të popullit të vet,
dëshirën e tij të zjarrtë për liri,
ëndrrat dhe idealet e tij më të
pavdekshme. Ai ka luajtur nje rol
të madh në bashkimin e sh-
qiptarëve.

Jehona e veprës së Skënderbeut
Emri i Skënderbeut është për-

jetësuar në Shqipëri dhe në botë.
Libra mbi princin shqiptar filluan
të shfaqen që në fillim të shekullit
XVI, sepse vepra e Barletit Histo-
ria de vita et gestis Scanderbegi,
Epirotarum principis, pas botimit
ka qarkulluar në Europën perën-
dimore. Përkthimi dhe botimi i ve-
prës së Barletit në shqipe me ras-
tin e 500-vjetorit të vdekjes së
heroit tonë kombëtar është sho-
qëruar edhe me një botim serioz,

përmbledhje dokumentesh të ko-
hës, kryesisht kronika osmane. Dy
shtatore në kalë i janë ngritur atij
në Tiranë dhe në Krujë. Në Krujë,
në kryeqytetin e Arbërisë së kohës
së Skënderbeut është një muze
modern, i cili mund të krahasohet
me shumë muze të atij lloji në botë;
për fat të lumtur ai është ndër ob-
jektet e rrallë që i ka shpëtuar sh-
katërrimit në emër të luftës
kundër komunizmit. Shkolla  ush-
tarake mban emrin e Skënderbeut,
shumë rrugë në Shqipëri dhe në
botë mbajnë emrin e tij. Arbëreshët
e Italisë e kanë të pranishëm në

Kështjella (Ismail Kadare);
Skënderbeu (Sabri Godo) e të tjerë.

Skënderbeu është cilësuar trim
i rrallë si Rolandi i poemës Kënga
e Rolandit në epikën franceze dhe
si shumë heronj të tjerë kombëtarë
të vendeve me histori luftërash çlir-
imtare. Historianë dhe filozofë të
ndryshëm e kanë konsideruar
Skënderbeun si një ndër njerëzit
më të mëdhenj të kohërave, strateg
luftarak dhe të ditur.

Rëndësia e Barletit
Marin Barleti në historinë e

kulturës shqiptare vlerësohet si
një autor shumë i rëndësishëm. Ai

MARIN BARLETI
dhe Skëndërbeu

mbas kaq shekujsh ruan vlera të
patjetërsueshme.

Koncepti i lartë i Barletit për
historinë e vërteton atë si një men-
dimtar të shquar. Idetë humaniste
të tij janë model i triumfit të men-
dimit të lirë, te ai historiani,
kleriku dhe humanisti shkrihen
në një zë të vetëm që tingëllon fort
për lirinë dhe atdheun. Historia
për të ishte fryt i veprimit të
njerëzve dhe jo i fuqive hyjnore.
Veprën e vet ai e mendonte si një
përmendore që ia kushtonte luftës
për liri të atdheut dhe popullit të
vet; ajo nuk do të kishte një funk-
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shumë vendbanime me bustin e tij
dhe në emrat e shumtë të rrugëve,
në këngët dhe në vallet e tyre. Janë
të shpeshta rastet kur figura dhe
emri i Skënderbeut kanë shërbyer
si shembull në vepra të ndryshme
historike apo filozofike. Bie fjala
Voltaire e nis Rënia e Kostandinop-
ojës, duke bërë një krahasim gje-
nial: “Sikur Perandorët grekë të
kishin vepruar si Skënderbeu, pe-
randoria e Lindjes ende mund të
ishte ruajtur”; Skënderbeu është
personazh në disa tragjedi të shek-
ullit XVIII; poetë dhe kompozitorë
janë frymëzuar nga lufta e tij për
liri; Ronsard, poet francez i shek-
ullit XVI i kushtoi një poemë, ash-
tu si edhe poeti amerikan i shekul-
lit XIX Longfelloë shkroi një po-
emë të gjatë për figurën e tij;
Skënderbeu dhe kuftëtarët e tij tri-
ma përmenden edhe në poemën e
Bajronit Shtegtimet e djaloshit
Harold e të tjerë; italiani Antonio
Vivaldi ka shkruar operën me tit-
ull Skënderbeu që u vu në skenë
më 1718, kurse opera e francezit
Fançois Francoeur me të njëjtin
titull Skënderbeu, u vu në skenë
më 1763. Edhe Fan Noli ka shkru-
ar muzikën e një opere për
Skënderbeun.

Autorë shqiptarë të shumtë
janë frymëzuar nga vepra e
Skënderbeut. Po përmendim vetëm
disa në listën e gjatë të krijimeve
kushtuar atij ose të frymëzuar nga
emri i tij: Skënderbeu i pafan (De
Rada); Kënga e Sprasme e Balës
(Gavril Dara, i Riu); Historia e
Skënderbeut (Jani Vreto); Historia
e Skënderbeut (Naim Frashëri),

Historia e Skënderbeut e Bar-
letit është gjithnjë burim i pash-
tershëm nga ku atdhetarët sh-
qiptarë në kohëra kanë mësuar
historinë e luftërave të popullit
tonë nën udhëheqjen e Skënder-
beut dhe janë frymëzuar në për-
pjekjet e tyre për shpëtimin dhe li-
rinë e Shqipërisë. Atdhedashuria
e zjarrtë e Barletit ka derdhur në
letër heroizmin e popullit shqiptar,
ka përjetësuar udhëheqësin trim
të shqiptarëve. Skënderbeu i Bar-
letit është simboli më i madh ko-
mbëtar, ylli i fatit shqiptar që ka
ardhur në agim të shekullit XXI

me sfida të reja. Barleti u ka lënë
kështu brezave trashëgim një dhu-
ratë të paçmuar, pavdekësinë e
Gjergj Kastriot-Skënderbeut.

Prandaj Marin Barleti duhej ta
kishte shtatoren e tij në mes të Ti-
ranës. Vepra e tij është nder për
kulturën shqiptare, por edhe për
atë europiane.
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pati dhuntinë të transmetonte his-
torinë e një jete, por të përgjithë-
sonte edhe një epokë. Vepra e tij
ka edhe tipare të një jetëshkrimi
letrar. Ai përfaqëson mendimin më
të pëparuar të kohës, atë që e bëri
të njohur Skënderbeun në opini-
nonin europian e më gjerë. Vepra
e tij Historia e Skënderbeut, edhe

sion thjesht estetik, por do t’i shër-
bente së vërtetës, si mësuese e
jetës, që do t’i nxiste njerëzit për
“të hapur sytë e për të drejtuar si
duhet punët e njerëzimit”. Marin
Barleti mund të përfshihet me din-
jitet në panteonin e emrave të mëd-
henj të traditës që ka nxjerrë ven-
di ynë dhe kultura jonë.

NGA FERIDE PAPLEKA
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PORTRET  NJERIU

Ka linja të mpleksura thellë. Teksa provon t’i zgjidhësh,
ndjen se bashkë me to të duhet të shkulësh dhe veten.
Ndaj vetëm shih, kupto- shumë ngulshëm mos vështro,
që humnera të mos  të të përthithë.
(nuk është hon i qenies, është veç hon mendimi).

Qenia nuk  përthith, ajo veç rritet, shndërrohet ngadalë në pëshpërimë;
është mendimi që ka mbush qenien- je ti, është gjithësia, Zoti.
Në drejtimin e kundërt- ndjen sesi gjithçka çapëlehet
dhe qenia reduktohet në një pikë, mendimi thahet si stepa.

Ndaj thjesht puno dhe beso. Tek vetja hyr veç
për të njohur fodullëkun  (dhe kjo është përkora).
Më tepër kontrollo vullnetin.  Derdhja e ndjenjave të vrullshme
veç ndonjëherë ndodh  dhe Zotin  nuk e përfshin.

NJERI  EMOCIONESH

Ti nuk merresh me dashurinë që vazhdimisht të përmbyt.
E konsideron njollë entuziazmi, njollë ndjellëse dhe të cekët.
Kur ajo thahet- a ndjen boshësi?

Midis një zemre dhe një tjetre ka një ndarje,
ku hyhet tepër ngadalë
-dhe kur kjo ndodh shikimi ambientohet me ngjyrën, veshi me ritmin.

Duaj, pra, dhe shko thellë tek vullneti
për të mos ndjerë arratinë e zemrës dhe mendimit kontrolluar  mun-
dimshëm!

NJERIU I INTELEKTIT

Ajo që jetës i merr laryshmërinë, ngasjen,
dhe shijen e aventurës së madhe, dhe spontanitetin dhe frymëmarrjen.

Sa ngushtë është në formulat e tua, konceptet dhe gjykimet,
kondensim  përmbajtjesh  dhe për përmbajtje njëherësh të uritura.

Mos e kapërce këtë barierë tek unë, sepse u duhet të gjithëve.
Çdo  udhë njerëzore të çon veç drejt mendimit.

ATDHEU- TEKSA MENDOJ ATDHENË

Atdheu-kur mendoj-shpreh veten dhe lëshoj rrënjë,
Ma thotë shpirti, si të ishte një kufi i fshehtë,
që nga unë kalon tek të tjerët,
Që të gjithë t’i  ngërthejë në të shkuarën e largët sesa secili prej nesh:
Unë dal prej saj...
Kur mendoj Atdhenë-
Që ta mbaj brenda vetes si thesar,
Pyes ngaherë si ta shumoj,
Si ta zgjeroj këtë hapësirë
Që Atdheu mbush.

PISHËS  POLAKE

Atje ku vreshtat, portokallat  erëmira hedhin shtat,
Ti e thjeshta ime shtëpiake, o pishë e Zakopanes
Shkëputur nga i nënës dhe motrave dhé
Qëndron mes kopshtit të huaj jetime.

Ah sa mik i dashur je bërë për syrin tim,
Ngase të dy vuajmë të njëjtin dënim,
Pelegrinazhi edhe mua larg më çon,
Jeta edhe mua në dhé të huaj po m’kalon.

Megjithë mundin e të tjerëve përrreth,
Fuqi përse humbet, shtat përse nuk hedh?
Këtu diellin  dhe vesën pranverore më herët i ke,
Ndërsa degët të lëshohen zbehtë përdhé.

Vyshkesh.
Thahesh trishtshëm në horizontin lulëzues
Nuk ke jetë, sepse Atdhe nuk ke.
O dru besnik!

Dëbimin, përmallimin  dot  s’e përballon
Në vjeshtë dhe dimër moti i keq po afron
Dhe do të biesh e vdekur!
Toka e huaj do të përthithë.
Më thuaj, O e imja pemë,
Më i lumtur se ty vallë do të jem ?

*Përktheu nga origjinali Astrit Beqiri*Përktheu nga origjinali Astrit Beqiri*Përktheu nga origjinali Astrit Beqiri*Përktheu nga origjinali Astrit Beqiri*Përktheu nga origjinali Astrit Beqiri
© © © © © LibrLibrLibrLibrLibreria Editrice Veria Editrice Veria Editrice Veria Editrice Veria Editrice Vaaaaaticanaticanaticanaticanaticana

P
POEZI

Me rastin e 25-vjetorit të vizitës së Papës Gjon Pali II në
Tiranë, Ambasada e Polonisë në Shqipëri ndërhyri dhe
arriti të marrë nga autoriteti klerikal në Vatikan një tufë
poezish të Karol Vojtillës, të krijuara nga vitet ’60 deri
në ’80. Titujt në origjinal të poezive janë “Rysopis czlow-
ieka”, “Czlowiek emocji”, “Czlowiek intelektu”, “Ojc-
zyzna- kiedy myslê Mysl¹c Ojczyzna”, “Do sosny pol-
skiej”...
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NGA BEN ANDONI

Ndër gjashtë kategoritë e
çmimit “Nobel”, triumfi
i personazhit që lidhet

me Letërsinë vjen i dyti men-
jëherë pas Çmimit të “Paqes”,
në atë që konsiderohet si pres-
tigj për vendet por edhe që ësh-
të menjëherë temë e diskutimit
të gjerë botëror.

Lista e atyre që nuk e kanë
fituar por që me famën e tyre e
kanë kaluar Nobelin është e
shumtë. Veç Borhesit të madh
shtojmë Tolstojn, Çehovin, Gor-
kin, Ibsenin, Strindbergun,
Zolan, Proustin, Kafkën, Rilk-
en, Brehtin, Kroçen, Hardin,
Henry Xheimsin, Mark Tuein,
Xhosef Konradin, Xheims
Xhois, D. J. Lorenc, Garsía Lor-
ka etj.

Shkrimtari shqiptar Ismail
Kadare mund të quhet më fat-
keqi i tre dekadave të fundit në
radhën e gjatë të mëtonjësve të
letërsisë së Nobelit, që nuk ar-
riti ta merrte çmimin e madh.
Mundësia më e madhe për të
dukej fundi i viteve ’80 dhe filli-
mi i viteve ’90, kur ai bëri një
akt civil të admirueshëm duke
e braktisur regjimin, por edhe
se vepra e tij asokohe gjendej
në apogjeun e saj sa i përket njo-
hjes ndërkombëtare. Siç ndodh
sot në Shqipëri, ende sot deba-
tohet, jo pak herë fyhet, por sh-
krimtari në mënyrën e vet bëri
zgjidhjen e tij, që e lehtësoi disi
nga makthi tranzitor i vendit
dhe mllefi i akumuluar në de-

kada. Ai siguroi një largim, që e
ruajti nga ajo periudhë krize në
Shqipëri por edhe që i dha mundës-
inë që këtë herë të fliste pa ekuiv-
oke për letërsinë dhe vendin e tij.

Duhet të sqarojmë një fakt: Deri
më atëherë, Kadareja ishte druaj-
tur jo pak nga regjimi (Desidenca
në Shqipëri matej me kokë dhe ai
asnjëherë nuk e bëri këtë), por e
bëri ndryshe detyrën për popullin
e tij. Ai i fali Shqipërisë një letërsi
shumë cilësore, që mund të konsid-
erohej e barazvlefshme me letërs-
inë më të mirë të kohës, rroku tema
interesante, paçka se shumë syresh
kishin grishur dhe kolegë të tij ball-
kanas; eksperimentoi në formë; në
format stilistikore dhe përcolli një
Shqipëri krejt të panjohur jo vetëm
për publikun e huaj por edhe ata
vendas. Hera e dytë ishte në peri-
udhën e luftës së Kosovës kur fak-
tori shqiptar tronditi botën dhe
NATO, Aleanca më e madhe usht-

arake, u investua për të drejtën e
shqiptarëve e Jugosllavisë. Në të dy
rastet, Kadare ishte shumë afër
Çmimit të madh por nuk u mor
parasysh për zhgënjimin e madh të
admiruesve të letërsisë së tij, por
edhe dy vendeve që e shtynë shumë
kandidaturën e tij. E para, Franca
e shtyu gati institucionalisht dhe
me të gjitha burimet e saj; kurse
Shqipëria megjithë admirimin, jo
pak herë, u mundua t’i verë
pengesë me vogëlsinë karakteris-
tike të mllefit ballkanik. Shkrimtari
asokohe dhuroi një nga esetë më të
bukura për shqiptarët, që tregonte
udhëkryqin e tyre, por edhe sfidat
që po përballte dhe që duhej të kri-
jonte për mbijetesën e identitetit.

Në të gjitha rastet, Ismail Ka-
dare mbeti me më shumë me prob-
leme me debatet boshe që u hapën
prej vendasve të tij dhe burimet që
e anatemuan sesa me faktorin e jas-
htëm, që e pati më të lehtë ta

zbuluar se i ka bërë të njohur
shumë kohë para emrat e shtatë
laureatëve të çmimit Nobel. Pas
saj kanë dhënë dorëheqje dhe tre
anëtarë dhe në fund ka qenë e
detyruar të dorëhiqet edhe kry-
etarja e akademisë Sara Danius.
Pra, janë njëmbëdhjetë anëtarë
të mbetur, shumë pak për të bërë
kuorumin e domosdoshëm për
NOBEL.

Gjithnjë publiku është më-
suar që kumti që del pas derës të
komisionit “Nobel” që e përbëjnë
shkrimtarë, studiues të letërsisë
dhe të gjuhësisë si dhe nga his-
torianë, është okult dhe askush
nuk ndërhyn, por realitetet
treguan se gjithçka ka qenë e
ditur qysh më parë. Duket se
Familja Mbretërore Suedeze du-
het ta menaxhojë qartë dhe
njëherë statusin e këtij organiz-
imi, që me sa shikohet do e ketë
të vështirë pas skandaleve të
japë verdiktin për Çmimin No-
bel për Letërsi për vitin 2018.

...
Dhe, Kadare është një nga ata

shkrimtarë që vërtetë e meriton
këtë vlerësim. Paçka se deri më
sot ka rrëmbyer pothuaj të
gjithë çmimet më të nderuara
në botë falë krijimtarisë së tij
të jashtëzakonshme. Është
koha që ai dhe vepra e tij të
mbështeten fuqimisht. Të pak-
tën Shqipëria zyrtare duhet që
ta bëjë e para pa asnjë kompro-
mis dhe me të gjithë forcën e
saj.

Çmimi “Nobel” për Letërs-
inë ka qenë një çmim që kalon
edhe vetë këtë fushë, sepse ai
është dukur shpesh edhe si një
lloj konjukture politike. Vepra
e Kadaresë me pikëvështrimet
e saj e nderon vetë titullin dhe i
rivendos pak nga pak atë sta-
bilitet të rënë, që tashmë duhet
marrë parasysh sepse është një
nga institucionet e fundit, që
ka tradhtuar besimin e
njerëzve në të.

A e ka dëmtuar kriza e
Nobelit, Ismail Kadarenë?

shmangte.

NJË KOHË TJETËR
Gjithsesi, për ta që i kanë

mëshuar shumë faktorit të
brendshëm si një nga arsyet krye-
sore të mos marrjes së Nobelit, tash-
më duhet të lehtësohen disi në kup-
timin relativ.

Kadareja është një nga fatkeqët
jo të pakët të kapriçove të Nobelit
dhe aparatçikëve suedezë, që kanë
pasur në dorë një strukturë të tillë
për të akorduar Çmimin.

Dhe, sot, kur Akademia Suedeze
ndan prej 100 vjetësh çmimin No-
bel për Letërsi, kemi një realitet
krejt anormal. Pas skandaleve të
fundit, ku kanë dhënë dorëheqjen
shumë anëtarë, ajo ka nevojë më
shumë se një reformë për kthimin
e besimit në publik dhe sidomos në
respektin e botës së madhe të
letrave. Çmimet e fundit të akordu-
ar prej saj jo thjesht e kanë lëkun-
dur besimin ndër të, porse ka qenë
e pamundur të lenë ndonjë peshë
në publik. Të paktën , tre fituesit e
fundit të Nobelit, megjithë arritjen
e tyre, janë tejet larg talentit të
Kadaresë, por edhe peshës dhe
forcës së tij për të treguar anatomi
të një strukture ndërbotërore si
komunizmi, pikërisht nga brenda
vetes.

Duhet të sqarojmë se dorëheqjet
e anëtarëve kanë qenë zinxhir. Mes
të parave vijoi ditët e fundit me
anëtaren e Akademisë Katarina
Frostenson që ka marrë pjesë në
vendimet për dhënie subvenci-
onesh për shoqatën kulturore të
bashkëshortit të saj dhe që është

NGA ARQILE TETA

Çështja e shqiptimit drejtë i
emrave dhe sidomos i mbi
emrave të polakëve

(veçanërisht të personaliteteve të
shkencës, letërsisë, politikës, artit,
muzikës, sportit etj.) i vë në vësh-
tirësi e sëkëlldi shqiptarët që nuk
e njohin polonishten. Kjo ndodh
shpesh me emrat e mbiemrat e au-
torëve të librave që përkthehen, të
sportistëve, sidomos të futbol-
listëve, që luajnë në skuadra të
ndryshme kur komentohen nga
folësit tanë në televizion, të politi-
kanëve nga spikerat televiziv e
radiofonik etj. Dikur, disa nga dip-
lomatët tanë nuk dinin si shqipto-
hej mbiemri i politologut të mirën-
johur në Botë me origjinë polake
Zbignjev Bzhezhiñski (Zbigniew
Brzeziñski), këshilltar i afërt për
sigurinë kombëtare i presidentit
Xh. Karter dhe më vonë i presiden-
tit Xh. Bush të SHBA-s, i cili ishte
një nga të parët që formuloi tezën

mbi shpërbërjen e sistemit komu-
nist. Shumë prej tyre ia shqipto-
nin mbiemrin “Bër-ze-zinski” disa
të tjerë “Bze-zinski” dhe de-
formime të tjera fare të largëta me
origjinalin. Një lexues e ka të vësh-
tirë t’i thotë një shoku apo kolegu
se “kam lexuar me ëndje librin për
Frederik Shopen-in të autorit An-
ton Grudzhinjskit, në qoftë se nuk
do të ishte shkruar shqip nga përk-
thyesi mbiemri origjinal i autorit
Anton Grudziñski.

     Pse paraqitet kjo vështirësi?
Mendoj nga që polonishtja është e
largët dhe aspak e  ngjashme në
shkrim, në shqiptim por dhe në
pjesën më të madhe të leksikut me
gjuhët e tjera sllave të Lindjes, të
Jugut (Ballkanit) dhe të Perëndim-
it (çekisht, sllovakisht). Alfabeti i
polonishtes është ai latin por i
zgjeruar me shkronja njëshe dhe
dyshe deri në 39 me tingujt për-
katës. Ajo është si të thuash një
gjuhë fëshfëritëse- fërshëllyese
(shçipjajonce - i thonë vetë po-
lakët), sepse në strukturën e
fjalëve të saj hasen shpesh shkro-
njat s, sh, c, ç, shç, z, zh s, sh, c, ç, shç, z, zh s, sh, c, ç, shç, z, zh s, sh, c, ç, shç, z, zh s, sh, c, ç, shç, z, zh dhe æææææ (si qqqqq
jonë në dialektin gegërisht), apo œœœœœ
(((((si sh  sh  sh  sh  sh te fjala shije), shije), shije), shije), shije), etj.

    Norma e gjuhës sonë letrare
(standarti) kërkon që emrat e mbi-
emrat  e huaj të shkruhen e të sh-
qiptohen në bazë të parimit fone-
tik. Kështu p. sh. ne e shkruajmë
dhe e lexojmë Shekspir (dhe nuk e
shkruajmë si në origjinal Shakes-
peare), ose e shkruajmë dhe e lex-
ojmë Njuton (dhe jo Newton), ose
emrin e artistit të madh të muz-
ikës Frederik Shopen nuk  e shk-
ruajmë  dhe nuk e lexojmë si në
origjinal Fryderyk Chopin. Mund
të renditim dhe shumë shembuj të
tjerë.

     Ish ambasadori i Republikës
së Polonisë në vendin tonë Zoti
Marek Jezhiorski (M. Jeziorski),
njohës shumë i mirë i gjuhës sh-
qipe, e zbatonte me rigorozitet këtë
rregull. Në vitin 2013, në hyrjen e
botimit “Almanaku i letërsisë po-

lake në shqip” ai shkruante emrat
e mbiemrat e shkrimtarëve polakë
(disa prej tyre nobelistë) sipas sh-
qiptimit shqip. Aty ai ka shkruar
p.sh. Visllava Shimborska (dhe jo
Wis³awa Szymborska), Çesllav Mil-
losh (dhe jo Czes³aw Mi³osz),
Andzhej Stashjuk (dhe jo Andrzej
Stasiuk), Rishard Kapushçinjski
(dhe jo Ryszard Kapuœciñski), etj.

     Mendoj se më e drejtë dhe le-
htësuese për lexuesit e dëgjuesit
tanë, më praktike dhe shkencore,
që nuk sjell asnjë ngatërresë e
pështjellim është që përkthyesit
shqiptarë të letërsisë polake si dhe
në përgjithësi përkthyesit e polon-
ishtes të botimeve të ndryshme ku
spikatin emra e mbiemra sh-
kencëtarësh, artistësh, politi-
kanësh, gazetarësh, sportistësh
polakë, që kanë shkronja që nuk i

ka gjuha jonë si: ¹, ê, æ, ó, y, ³, œ, Ÿ,
¿, dz, dŸ, d¿, cz, sz, rz e të tjera bash-
këtingëllore që i ndjek zanorja iiiii,
të shkruhen së pari të shqiptuara
shqip me alfabetin tonë, i cili fat-
mirësisht i mbulon të gjithë këta
tinguj të shkronjave polonisht
(kështu lexuesi do t’i lexojë e sh-
qiptojë drejtë) dhe në kllapa me
domosdo të shkruhen në gjuhën
polonisht (si në origjinal). Në gju-
hën tonë mbiemri duhet të pajiset
dhe me mbaresën e rasave të lakim-
it pas një vize të vogël, p. sh.
“Mbrëmë lexova Henrik Shjen-
kjeviç-in (Henryk Sienkiewicz)”.
Shkrimi origjinal shërben dhe për
kërkimin në Gugëll (Google).

     Gazetarët, folësit televiziv,
komentatorët sportivë dhe të tjerë
që puna u nxjerr mbi tryezë, emra
e mbiemra polakë, për t’i shqiptu-
ar drejtë e pa gabim, për të mos
shkaktuar ilaritet me leximet e
ligjëratat e tyre, mirë është para-
prakisht t’i drejtohen përkthyesve
të polonishtes ose fjalorit polon-
isht shqip, që përmban dhe shqip-
timin e çdo shkronje të alfabetit të
polonishtes, të shkruar me shkro-
njat tona, që prodhojnë tingullin
origjinal.

V
VËREJTJE

Autori e ka marrë frymëzimin për shkrimin nga shqiptimi i emrit Ciermnski dhe bën një kujdes për mënyrën sesi duhet të
shqiptohen emrat polakë në të ardhmen. Vërejtja e autorit të njohur është një ndihmë konceptuale fonetike në të ardhmen,
pasi letërsia polake ka shumë qasje në Shqipëri...

Për të kapërcyer  vështirësitë
në shqiptimin e emrave

dhe mbiemrave  polakë...
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P
PROZA

Pjesa që po botojmë është prej disa javësh në arkivin e “Milosao” dhe i takon romanit “Histori e shkurtër e rrëmujës” të
autorit. Autori shquhet për shikimin interesant të së përditshmes dhe e ka futur krijimin e tij në një rrafsh shumë filozofik...

NGA LOER KUME

Dritare.
Ne duhet të ngjallim frikë.
- Ngjarja doli e papritur. Ne ishim

nisur, unë dhe Deani e dëgjuam ras-
tësisht historinë, të gjenim këtë
njeri mbeturinë njeriu, ta frikë-
sonim derisa të pranonte fajin e tij
të neveritshëm, dhe të dorëzohej në
polici. Hezituam pak në fakt, mend-
uam të prisnim dhe pak, dhe u ulëm
në një lokal. Ndenjëm aty, duke parë
ndeshjen e duke pirë, me njerëz të
rastit aty në klub, deri në mëngjes.
Në mëngjes herët lajmet dhanë që
doktorin e kishin vrarë. Në fillim u
habitëm shumë. Rastësi e pabe-
sueshme. pastaj na shkoi ndër mend
kjo skemë. Që vrasjen vërtet e ka
bërë maniaku, por duhet ta marrim
përsiper ne. grupi ATA.

- Pse?
- Sepse na shkon për shtat. I bie

që sapo kemi dënuar me vdekje një
maniak. Që tregon që çdo maniak
do vdesë nëse bën diçka të tillë.

- Na bëre pak lëmsh tani, mani-
aku ka vrare një maniak dhe ne
duhet të marrim përsipër vrasjen?

- Po, është komode që të vrasë
dikush pa përlyer në duart realisht,
kuptoni? Të vrasësh një njeri me
gjak të ftohtë është gjëja më e
tmerrshme që mund të të ndodhë.

- Pse, e ke provuar ti Enkel?
- Pse, mos doje ta bëje ti para meje?

- E shigjëtoi me një nerv të papritur
Teli personin që njihej si shkrimtar,
frankofon, e si përkthyesi i një sërë
autorësh të mëdhenj nga frëngjish-
tja në shqip.

- Avash o mik se batutë ishte. – ia
ktheu ai. S’ta pata me të keq.

- Po s’jemi për shaka sot këtu.
Është pyetje serioze per ju të tërë.
Diskutohet të marrim përsipër një
vrasje që s’e kemi bërë, ose jo. Pasoi
heshtje në dhomë. Pder pak sekon-
da ddegjohej vetdem kedrcitja e zjar-
rit nde oxhak. - Gjithçka nde emder
tde çeshtjes tonë. Çdo rrugë është e
mirë. Se di tani, vendimi është i për-
bashkët. Mua më duket ide e mirë.
Do kemi në historik një viktimë
tonën, e tërë pa bërë duart pis. Me
mirë nami se syri në këtë rast. Si
thoni ju?

- Mirë them unë personalisht,
pranoj. Por ka të pakten dy prob-
leme, - mori fjalën historiani i ri,
punonjës i Muzeut Historik , – e para,
ku e di populli i tërë ç’ka bërë ky
dentisti i qelbur? E dyta, ku e dimë
ne që e ka vrarë maniaku?

- Po kush tjetër do ta vriste? – foli
Teli menjeherë. - Në një rrugë me një
maniak, kalon një maniak, të cilin
maniaku e vret. E forte është apo
jo?

- Po pse maniaku?
- Po kush?
- Prindi fëmijës.
- Po s’ka si. Ai ishte te klinika kur

vranë maniakun.
- Ku e dimë ne? Ju e latë te klini-

ka, por ai s’ka fjetur te klinika. Dhe
ne s’dimë kur është vrarë dentisti.

- Po e dimë pra, në darkë.
- Lajmin e kam parë dhe unë, dhe

ata tregojnë vetëm që e kanë gjetur
në rrugë në një cep qorr rreth ores
katër, atëherë kur keni dëgjuar dhe

A mund të matet lumturia?
Rreth kësaj pyetjeje është
ndërtuar romani “Indeksi

mesatar i lumturisë” i shkrimtarit
portugez David Machado. Protago-
nisti i romanit është Danieli, tridh-
jetë e shtatë vjeç, në kërkim të iden-
titetit të vet dhe të lumturisë, pas
traumave të njëpasnjëshme të
humbjes së punës, familjes dhe sh-
tëpisë, në një Lisbonë të fshikullu-
ar dhimbshëm nga kriza
ekonomike. Nëse Danieli arrin ta
lërë pas të shkuarën, të shkëputet
prej saj, ai do të mund të kthehet
përsëri në identitet, duke shpëtuar
kështu jo vetëm veten, por edhe të
gjithë ata që janë të rëndësishëm
për të. Ky roman hedh pikëpyetje
të rëndësishme mbi rolin që luajnë

Në gjurmët e kaosit...
ju. Se kur është vrarë saktë, nuk e
dimë.

- Po ashtu si e kanë vrarë vetëm
maniaku mund ta vriste. Këmbën-
guli Teli.

- E si e kanë vrarë? Ne s’e dimë.
Askush s ka dhënë hollësi për të.

- Po është gjetur i vrarë me armë
të ftohta pra. - Ndërhyri Deani. –
vëtëm maniaku vret me armë të
ftohta.

- Ore, atë mund ta ketë vrarë
maniaku, hajdutët, prindi fëmijës,
në nuk e dimë kush e ka vrarë. – ka
te drejte Andi. – foli për herë të parë
gjatë darkës Mirela, një poete, njeri
biznesi, nga të parat femra të suk-
sesshme në biznes, e mike fëmijërie
e Telit.

- Njerëz njerëz, - foli Deani. – atë
mund ta këte vrarë dhe zoti vetë, në
fund të fundit pse ky diskutim? Ç’na
duhet kush e vrau? Nëse e ka vrarë
prindi aq më mirë, mbulojmë prin-
din. Duke marrë përsipër veprimin,
ndreqim shumë gjëra.

- Por ama dhe vrasja e tij nuk ësh-
të e drejtë, - foli drejtoresha e një
shkolle të mesme qe Deani e kishte
ftuar duke e pasur ish kolege e bash-

këpunëtore në ministri.
- Sepse s’ishte fëmija jot! – iu

kthye Teli asaj.
- Shih, nuk mblidhemi këtu për

t’u bërë me fjalë Tel, nëse s’e di këtë,
bën mirë ta mësosh, - iu përgjigj drej-
toresha sërish.

- Ke të drejtë, foli inxhinieri elek-
tronik, - Teli merr flakë shpejt, por
kjo është çeshtje peshoresh, e thamë
që në fillim. Në vend të maniakut
apo prindit, atë duhet ta kishim
vrarë ne, ATA, projekti Karma Po-
lice, të kujtohet? Aty ishe kur ven-

dosëm. Dhe sikur ta bënim ne, s’do
ishte e drejte. Po këtu s’po disku-
tojmë për drejtësi, të paktën në ter-
ma zyrtarë, këtë e kemi diskutuar
ditën e parë qe u mblodhëm. Deani
na e tregoi idenë e drejtësisë ne kon-
cept prioritar. Këtu jemi për drejtësi
të llojit tjetër, asaj të madhes. Këtë
secili nga ne duhet ta ngulisë në
kokë. Jemi arma e fundit në këtë
shoqërine tonë, e këto veprime janë
dëshpërimi më i madh e shpresa e
madhe e vetme për të vënë disi gjërat
në vijë. Midis dy të këqijave ne bëjmë

të keqen më të vogël. Kjo
s’domethënë që jemi të pastër. Por
jemi shpresa e fundit. Ndaj mund të
gënjejmë, mashtrojmë, vrasim,
presim për një të mirë të madhe të
përbashkët, për të bërë botën tonë më
të mirë fundja. Kjo është per mua.

- shumë bukur e the inxhinier. Dhe
për mua faktikisht.

- Dhe unë kështu e mendoj, e drejtë.
- Po po.
- Dhe une po.
Pasuan nje varg ‘Po’ të tjera, derisa

drejtoresha e gjimnazit tha, - e di e di.
- Nëse vendosim të marrim përsipër

diçka që duhet ta bënim vetë ne,
atëherë më jepni kohë sa të rregulloj
një numër të ri të gazetës, e të kopsis
situatat e deklaratës së vrasjes nga
grupi ATA. – tha Deani.

- Mendoj se duhet të vrasim dhe
maniakun, - tha historiani.

- Dhe unë e mendoj kështu, por ec
e thuaju këtyre që dhe kur s’ kanë
bërë gjë dridhen. -Përshpëriti Deani
në vesh të tij. – duhen mësuar me
idenë ne kohë.

- Po bëja shaka, - tha historani, -
por vërtet që ai maniak duhet
likujduar.

arritjet e sukseset, apo çfarë njihen
botërisht si të tilla, në lumturinë
tonë. A janë vërtet këto që na bëjnë
të ndihemi të lumtur? Apo ndoshta
janë gjërat e vogla: një falënderim,
një buzëqeshje e ngrohtë, përqafimi
i fëmijëve, mbështetja e partnerit...
Ndoshta të tjerat janë thjesht një
stoli e bukur, antike, por e rëndë,
shumë e rëndë. Kush e ka, e mban
me krenari, me xhelozi, por kur nuk
e kemi, kur fati na bën ta humbim,
ndihemi më të lehtë, më të lirë, më
vetvetja.

KRITIKA
“Indeksi mesatar i lumturisë”

është një libër i shkëlqyer, që për-
ballet me tematika të rëndësishme
të aktualitetit, në mënyrë origjina-
le, duke na shtyrë drejt reflektimit;
megjithëse është dramatik, di ta bëjë
lexuesin të buzëqeshë, falë stilit të
gjallë dhe perspektivës shpresë-
plotë, por realiste të protagonis-
tit.

- Libri e cultura- Libri e cultura- Libri e cultura- Libri e cultura- Libri e cultura
Një nga karakteristikat më

tërheqëse të romanit është satira
që bëhet me fiksimin tonë të për-
bashkët me statistikat dhe se si
përdoren ato nga ekonomistët e
politikanët, për të përcaktuar
nivelin e lumturisë. Është një
qasje thellësisht antiteknokra-
tike... Jo se numrat nuk kanë
rëndësi. Kanë. Por shpesh, siç sug-
jeron Machado, duket se har-
rojmë historitë njerëzore që fshi-

hen pas tyre. –
EuractiEuractiEuractiEuractiEuractivvvvv.com.com.com.com.com
Prekës, realist, shpresëdhënës

dhe herë-herë frymëzues, “Indeksi
mesatar i lumturisë” duhet të lexo-
het nga ata që kanë nevojë për një
ngritje morali letrare.                   -
Star2.com

Danieli është një nga ata që i
stërhollojnë gjërat me mijëra pyetje,
para se të bëjnë çfarëdolloj veprimi.
Kjo është ajo që e bën libri të mrekul-
lueshëm dhe shumë të këndshëm,
paçka vështirësisë dhe pandjesh-
mërisë së një epoke. Çështja e soli-
dariteti zë gjithë pjesën e fundit të
romanit [...] Nuk përbën ndonjë risi
të bujshme natyrisht, por në këtë
botë të koklavitur, të copëzuar dhe
brutale, kërkimi i lumturisë mbetet
një kërkim themelor te qeniet njerë-
zore siç jemi ne.

- SensCritique.com- SensCritique.com- SensCritique.com- SensCritique.com- SensCritique.com
“Dramatik, realist, herë-herë i

hareshëm: ky është një roman mbi
shpresën, një rrëfim që na mëson
shumë mbi veten tonë. “

Maria do Rosário PedreiraMaria do Rosário PedreiraMaria do Rosário PedreiraMaria do Rosário PedreiraMaria do Rosário Pedreira

Autori David Machado (1978) ësh-
të shkrimtar portugez. Ai ka lindur
në Lisbonë dhe ka studiuar ekonomi
në ISEG Lisbon, para se të bëhej
shkrimtar me kohë të plotë. Filli-
misht, Machado u bë i njohur në
letërsinë për fëmijë. Dy prej librave
të tij fituan çmime letrare ko-
mbëtare të rëndësishme (Branquin-
ho da Fonseca Prize në 2005, dhe

SPA/RTP Author Prize në 2010). Më
pas, ai shkroi dhe botoi disa romane
dhe tregime për të rritur. Në vitin
2015, fitoi Çmimin Europian të Letër-
sisë me romanin “Indeksi mesatar i
lumturisë”.

Fragmente nga libriFragmente nga libriFragmente nga libriFragmente nga libriFragmente nga libri
1) ...lumturia nuk mund të jetë

kurrë përmbyllje. Po e mendove lum-
turinë si qëllimin final, mund edhe
të marrosesh brenda pak kohësh.

2) Qëkur na qenka e pranueshme
heqja dorë nga kjo botë? Ne ishim
më të mirë se këta dhe kishim një
fuqi të madhe shpirtërore, madje
edhe aspekti fizik nuk mund të na e
thyente vullnetin. Shiko si jemi tani.
Nuk është fjala që secili të luftojë
për veten e vet. Problemi qëndron
në faktin se sa janë ata që nuk
luftojnë fare.

3) Kisha besim të madh te puna,
tek ajo që njeriu mund të arrijë me
muskujt dhe idetë e tij. Ndryshimet
e mia në ato që pata shkruar kishin
të bënin me ndryshimet që pësoja
unë, me ndryshimin e ideve dhe
ambicieve të mia, ose më së paku i
përshtateshin ndryshimeve të botës
përreth. ... Pyetja që më lind është
vetëm kjo: kur ndryshoi bota kaq
shumë sa unë të humbisja aftësinë
për t’iu përshtatur, ndërsa Plani të
mos kishte më asnjë kuptim?

4) Ishim mësuar ta vlerësonim
njeriun nga profesioni që bënte, ndaj
kur mbetej pa punë sikur nuk dukej
më i njëjti.

Ky roman trajton çështjen e vjetër të lumturisë, të arsyeve për të qenë të lumtur dhe
hedh pikëpyetje mbi rolin e arritjeve e të sukseseve, ato që botërisht njihen dhe quhen të
tilla, në jetën tonë...
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Rostopçina me veprën e saj ka mbetur në historinë e letërsisë ruse. Ajo, siç thuhet, ‘ e hoqi këmbën zvarrë’, duke ua
hapur shtegun poeteshave që do ta pasonin pas disa dekadash, si Ahmatova, Cvetajeva, të cilat do ta ngrinin në piedes-
tal poezinë ruse e që sot rrugën e tyre e ndjekin dhjetëra e dhjetëra të tjera.

NGA DRITA LAZRI*

Është befasi e këndshme që
pas afro dy shekujsh na
mbërrijnë komplimente
kaq të përzemërta për sh-

qiptarët, jo nga gjuhëtarë, apo stu-
diues, apo vizitorë të dhënë pas
udhëtimeve, po nga një poete ruse,
madje nga një konteshë! Ajo ishte
Evdokija Petrovna Rostopçina, e
shastisur pas brigjeve të Jonit, pas
bujarisë së shqiptarëve, e mahni-
tur nga hijeshia e veshjeve tona
popullore, e joshur mbase nga
ndonjë trim apo palikar, siç e quan
ajo luftëtarin shqiptar.

Emri i saj nuk do t’u thoshte
ndonjë gjë admiruesve të poezisë
lirike në Rusinë e sotme, po dikur
atë e mbanin për poete me ndjesh-
mëri të fortë romantike.

 Evdokija Rostopçina, autorja e
këtyre vargjeve plot ëndërrim ro-
mantik, ka jetuar në gjysmën e
parë të sh. XIX, në epokën e artë të
poezisë ruse. Bashkëkohëse e
Pushkinit, Lermontovit dhe e
gjithë asaj plejade të famshme, nuk
kishte si të shkëlqente pranë tyre
e as të krahasohej, por ja që me
shumë syresh ajo pati njohje e
miqësi. Ata e kanë pëlqyer, ia kanë
mbështetur talentin, i kanë kush-
tuar madje poezi (Tjutçevi, Ogar-
jovi, e ndonjë tjetër). Poeti Zhuk-
ovski e ka admiruar aq shumë, sa
u bë mentori i saj poetik. As kri-
tikët e kohës, ndër ta edhe V. Be-
linski, nuk lanë jashtë vëmendjes
dhuntinë e saj poetike. Rostopçi-
na ishte gjithashtu e njohur dhe e
pëlqyer midis lexuesve. Por vetëm
kaq e kjo deri në njëfarë kohe. Pak
e nga pak popullariteti i saj zuri të
bjerë, dhe ja përse:

Bijë e një funksionari të lartë
në administratën e carit, ajo u rrit
mes guvernantesh europiane,
mori edukim të mirëfilltë e të shu-
manshëm për kohën, zotëronte
disa gjuhë të huaja, ishte e dhënë
me pasion pas leximit. Edhe pas
martesës, kur u bë “kontesha Ros-
topçina”, ajo i mbajti të forta lidh-

jet miqësore me botën letrare e
kulturore. Ndër të njohurit e saj
po përmendim Pushkinin,
Gogolin, Lermontovin, Vjazem-
skin, Odojevskin, Glinkën, Listin
e shumë të tjerë.

Në sallonet letrare Evdokija
apo Dodoja, siç e thërrisnin, ishte
një mikeshë e preferuar jo vetëm
për hijeshinë, por edhe për
gjallërinë në debate. Ishte me kar-
akter të fortë, e pavarur në
gjykimet, kurajoze në vendimet.
Bie fjala, në moshën 20-vjeçare sh-
kroi poezinë e saj të pare të titul-
luar “Martirëve”,plot me admirim
për aktin patriotik e vetëmohues
të dekabristëve*. Dhe as që pyeti
për telashet që mund t’i hapeshin
të atit nga car Nikolla I. Ato vargje
që nuk mund t’i lejonte censura
ajo i kopjonte natën me shokët e
saj për t’i përhapur dorazi.

Guxim edhe më të madh qytetar

shfaqi kur botoi me kryeneçësi
poezinë “Martesë me dhunë”, një
metaforë transparente ky titull për
marrëdhëniet midis Polonisë e
Rusisë. Ishte shprehje solidariteti
me kryengritjen popullore në Polo-
ni kundër vendimit të car Nikollës
I , cili e ndëshkoi rëndë atë vend
liridashës, duke e kthyer në një
provincë të Rusisë. Ama cari nuk
ia fali konteshës këtë ‘herezi’, duke
e dëbuar nga Sankt-Peterburgu.

 Dodoja kish edhe një zemër të
butë: i dhimbseshin njerëzit në
nevojë e i ndihmonte me sa
mundej. Ishte i njohur në publikun
rus gjesti i saj bujar për t’ua dhu-
ruar shoqatave bamirëse të gjitha
honoraret që i takonin nga bot-
imet .

Mirëpo për fat të keq Dodoja pati
një martesë të palumtur. Konti
Rostopçin qëlloi njeri cinik e arro-
gant. Kontesha ndihej e lënduar, e

trishtuar; nisi ta ndante jetën e saj
midis salloneve mondane, nga
njëra anë, e të jepej pas të pirit,
dëfrimeve e zbavitjeve të tepruara,
nga ana tjetër, gjë që u dha shkas
thashethemeve e komenteve
dashakeqe. Për t’u harruar ajo
bënte shëtitje nëpër Europë, po
sidomos pëlqente edhe udhëtimet
e gjata në vendet ekzotike, nga
ku e ka burimin edhe poezia që
kemi fatin ta kemi sot në dorë.

...NGA NUMRI I SHKUAR
Tema kryesore e këtij numri ishte shumë

interesante. Ajo na ishte sjellë nga një gju-
hëtare e njohur, e cila jeton në Austri. Dr. Ina
Arapi me shumë qasje edhe në histori na
kishte sjellë shkrimin për një dorëshkrim, të
cilin e kish parë për herë të parë gjatë viz-
itës në Bibliotekën Qendrore të Universitetit
të Jashit (Rumani) në fund të majit të vitit
2013. “Gjatë kësaj vizite mësova se në
katalogun e koleksioneve speciale gjen-
det një dorëshkrim, i cili përmban lutje të
kopjuara në gjuhën greke prej ieromonahut
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”.

Shkrimi ishte hartuar me shumë kujdes
dhe në mënyrë tepër fine nga gjuhëtarja.
Ajo ishte disi e frikësuar nga ndonjë titull
bombastik. Pikërisht, ne mundëm që ta ru-
anim nga ky shqetësim dhe palët mbetën të
kënaqura.

Studiuesi Aristotel Mici na solli një shkrim
me rastin e 95 vjetorit të lindjes së Jakov
Xoxës, lindur  më 15 Prill 1923, pjesë e stu-
dimit të tij. I ndjeri ka lënë trashëgiminë e një
autori të nderuar dhe shumë produktiv. Du-
het thënë se shkrimi ishte pak si shumë i
gjatë dhe jo shumë për natyrën tonë. Bëmë
dhe një gabim në layout që u kap në mo-
mentin e fundit, duke pasur në fazën për-
gatitore imazhin e Sterjo Spases në vend të
Jakov Xoxes. Për fat gjërat shkuan në vend,
falë dhe kapjes nga jashtë të miqve të
“Milosao”.

Kishim një borxh ndaj Sul Gragjevit dhe
një shkrimin e tij për Frederik Shopen. Autori
që jeton në SHBA kishte kohë që e kish
sjellë shkrimin. Duhet vlerësuar për seriozi-
tetin e tij dhe përkushtimin ndaj muzikës.
Gragjevi shkroi se:”... ai erdhi shumë më
herët me pjekuri të plotë, sesa kompozi-
torët 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 vendo-
sur të shkruante qysh herët vetëm për in-
strumentin që e donte aq shumë”. Ai na ka
shpjeguar dhe shumë aspekte të krijimtarisë
së tij, ndërsa ka mbetur thellësisht i pa-
kënaqur për nëntitujt, që mund të ishin evi-
tuar. Na mbetet vetëm t’i kërkojmë ndjesë,
porse e besojmë se herë tjetër, ai do ta
zgjidhë vetë...

Redaktori shtoi një ide për teatrin dhe
mungesën e transparencës nga ana e

qeverisë sonë por edhe paradokset e
kinseve. Kurse vend pati edhe për lib-
rin e fundit të profesor Adem Mezinit,
lidhur me tranzicionin politik rus nga
Gorbaçovi dhe deri te Putini. Libri lexo-
het 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 thjesh-
tësinë sesi ka zbërthyer historinë
politike të shtetit rus për gati tre de-
kadat 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,
shkroi redaktori.

Numri ishte i krejt i zakonshëm dhe
një handikap i madh ishte mungesa e
krijimtarisë, porse nuk i frenojmë au-
torët dot nga shkrimet kilometrike. Lay-
out punoi disi më i qetë.

Për Evdokija Petrovna Rostopçina
(1811-1854)

Kam veshur
kostumin shqiptar

NGA E.P.ROSTOPCINA
(1811-1858)*

Kostum shqiptar plot hijeshi
Nga ngrica e dimrit më shpëto,
Më sill pak paqe e lumturi,
Nën diell të jugut më shkarko.

Moj feste,  gjithë nur  shqiptarke
 Më bëj që t’i harroj vërtet
 Dëfrime e sjellje lajkatare,
Çfarë na zë frymën në qytet!..

Ah, veç  një ditë të fluturoja
Si zog i lirë në hapësirë,
Në breg  të Jonit të ndaloja,
Të ngopesha me erë të dlirë!...

Do  t’i dërmoja vetë me këmbë
Zakonet, kodet e pështira,
Mes  trimash t’egër hijerëndë
Do  të shijoja orë  të lira.

Tej malesh do ta gjeja  vetë
Kasollen që mban hapur derën
Dhe bujarinë e vërtetë
Te miq fisnikë e zemërgjerë.

Do gjeja paqe e lumturi
Që s’i kam njohur në pallat,
Një palikar, një trim të ri
Me sytë tërë flakë e zjarr.

(  Moskë,  1835 )

*Përktheu nga origjinali*Përktheu nga origjinali*Përktheu nga origjinali*Përktheu nga origjinali*Përktheu nga origjinali
Drita LazriDrita LazriDrita LazriDrita LazriDrita Lazri

Rostopçina la shumë poezi në
frymë romantike, disa komedi
satirike në vargje , tregime dhe
jo pak përkthime. Shumicën e sh-
krimeve e botoi në shtypin e ko-
hës. Jo se nuk u pëlqye nga lex-
uesit. Por popullariteti i saj në
publik erdhi duke u mehur. Pub-
liku, bartës i paragjykimeve të
kohës , i ndikuar nga thasheth-
emet dashakeqe që qarkullonin
për jetën e saj private, pak nga
pak e la në harresë veprën e saj.

Kështu Dodoja i ngrysi vitet e
fundit e në Moskë, ‘einternuar’
nga cari, e vetmuar, e shpërfillur,
e fundosur nga lëngata e rëndë,e
sidomos e zhytur në harresë.

E gjora konteshë! Të kishte lin-
dur në një kohë tjetër, nuk do ta
kishte paguar atë haraç të rëndë,
që i nxiu jetën. Askush s’do të
guxonte të fuste hundët në jetën
e saj private për t’u vënë kryq kr-
ijimeve të saj letrare.

E prapëseprapë Rostopçina me
veprën e saj ka mbetur në his-
torinë e letërsisë ruse. Ajo, siç
thuhet, ‘ e hoqi këmbën zvarrë’,
duke ua hapur shtegun poete-
shave që do ta pasonin pas disa de-
kadash, si Ahmatova, Cvetajeva,
të cilat do ta ngrinin në piedestal
poezinë ruse e që sot rrugën e tyre
e ndjekin dhjetëra e dhjetëra të
tjera.

 Kurse ne, si shqiptarë,  i jemi
asaj mirënjohës për këtë relike të
bukur e të çmuar poetike.

 Duke përmbyllur këto radhë,
desha të falënderoj përzemërsisht
prof.Nikollaj Leonidoviç  Su-
haçovin, mikun e shqiptarëve  në
Institutin e Gjuhësisë të Sankt-Pe-
terburgut, që pati mirësinë të na i
bëjë me dije këtë gjetje, dhe të na i
dërgojë.

1-Dekabristët ishin pjesëmarrës
të kryengritjes kundër Monarkisë
(më 25 dhjetor 1825) të cilën cari e
shtypi barbarisht, me varje dhe in-
ternime.

*Përkthyese e njohur*Përkthyese e njohur*Përkthyese e njohur*Përkthyese e njohur*Përkthyese e njohur
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Problemi korean dhe
zgjidhjet e mundshme Ndryshime të shpejta dhe pozitive nga

bashkëveprimi i Diellit me Hënën që ju
favorizojnë. Në vazhdën e vendimeve
të marra, popullariteti juaj do të pësojë
rritje. Pak krij imtari dhe fantazi në pro-
fesion do t’ju sjellë vlerësimin e një epro-
ri.

DEMI

D i l n i  n g a  k l l a p i a  d h e  v e p r o n i
men jëhe rë ,  nëse  nuk  don i  që  t ë
n g e l n i  m b r a p a .  P ë r  t ë  g j e t u r
çe lës in  e  p rob lemi t ,  nevo j i t e t  që
t ë  k e n i  q e t ë s i n ë  e  d u h u r  m e n -
do re  dhe  t ë  mos  shpe j t on i .

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

N j ë  d i t ë  p a  s h u m ë  b u j ë .  N ë s e
m e n d o n i  s e  m e r i t o n i  m ë  s h u m ë ,
n u k  i  k e n i  b ë r ë  l l o g a r i t ë  m e  a t a
m e  t ë  c i l ë t  d u h e t  t ë  n d a n i  m e r i t a t .
N ë  f u n d  d o  t ë  d i n i  s i  t a  m e n a x h o -
n i  s i t u a t ë n ,  p a s i  n u k  d o n i  q ë  t ë
d i l n i  k e q .

Planetët do të bëjnë që sot të ndiheni
më material istë se zakonisht. Por, fat-
mirësisht  pozic ionimi i  Urani t  do t ’ ju
ndihmojë që të çlironi fantazinë. Ndosh-
ta zgjedhja që do të bëni nuk është ajo
që do të pritej nga ju, po përdorni imagji-
natën.

Keni të bëni me çështje të brendshme dhe
familjare të pazgjidhura dhe mund ta shfaq-
ni më shumë sesa duhet nervozizmin.
Përpiquni ndërkaq të jeni i mirëkuptueshëm.
Mund të gjeni gjithmonë një pikë të për-
bashkët dhe të arrini kështu në një kom-
promis me të gjithë.

S h f r y t ë z o n i  f a v o r i z i m i n  q ë  p l a n -
e t ë t  j u  b ë j n ë  p ë r  t ë  v ë n ë  n ë  d u k j e
a f t ë s i t ë  t u a j a .  N g a n j ë h e r ë  n u k
d u h e t  t ë  l o d h e n i  s h u m ë  p ë r  t ë
r ë n ë  n ë  s y ,  m j a f t o n  t ë  z g j i d h n i
m e  k u j d e s  m u n d ë s i n ë  m ë  t ë
m i r ë .

A t a  q ë  v a r e n  n g a  j u  n u k  b ë j n ë
p u n ë n  e  t y r e  a s h t u  s i ç  p r i s n i ,  q o r -
t o j i n i  s i g u r i s h t ,  p o r  p a  e  b ë r ë  t ë
m a d h e .  M ë  m i r ë  t h o j i n i  g j ë r a t  s i ç
j a n ë ,  p a  s h u m ë  l o j ë  f j a l ë s h ,  n ë
m ë n y r ë  t ë  q a r t ë ,  t ë  d r e j t p ë r d r e j t ë
d h e  t ë  s a k t ë .

S o t  d o  t ë  d o  t ë  v i n i  n ë  j e t ë  i d e
nismëtare. Jeni të palodhshëm, të aftë
për të punuar pa u ndaluar. Nganjëherë,
megjithatë, nuk e kuptoni që e tejkaloni
masën. Një ofertë pune duket shumë
premtuese. Çfarë prisni për ta pranuar?
Mos humbni kohë!

Nëse në të kaluarën keni marrë një ndihmë të
papritur, tani është koha ta ktheni favorin pa
u tërhequr mbrapsht. Në fund edhe ju do të
shpërbleheni. E rëndësishme është t’ia nisni
mbarë. Nganjëherë gatishmëria vlen më
shumë se çdo gjë tjetër.

Kujdes nga kokëfor tës ia,  sepse mund
të  s j e l l ë  g j ë ra  t ë  pakëndshme .  Më
mi rë  të  udhëh iqen i  nga  d i ku  që  ka
më shumë përvo jë  se  ju .  Përvo ja  ju
mëson ,  po r  nëse  nuk  jen i  të  s igu r t
për  d içka n jëq ind për  q ind,  nuk duhet
as  ta  p rovon i .

Mos u hidhni shumë përpjetë, nëse nuk doni
të rrezikoni të rrëzoheni! Duhet të qëndroni
me këmbë në tokë dhe të mos përfshiheni
nga aventura tepër të rrezikshme. Mendoni
për pasojat e veprimeve që kryeni, do të
shmangnit rrezikun për ta pësuar.

Nëse po shqyrtoni mundësinë për një
udhëtim, për argëtim apo për punë, mos u
ktheni mbrapa. Parashikohen përvoja
shumë interesante në vijim! Mund të pa-
suroni bagazhin kulturor me njohuri të reja.
Me të vërtetë shumë mirë!

Nga Peter Sturm

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

... pa u frenuar drejt një lufte sh-
katërrimtare. Kurse tani duket
sikur paqja e përjetshme është
vetëm një çështje kohe. Si njëra,
ashtu edhe tjetra janë gabim. Por
po të shikosh aktorët që veprojnë,
gjen shpjegim ndonjëri nga tep-
rimet. Si Kim Jong Uni, ashtu edhe
Donald Trumpi preferojnë super-
lativat në deklaratat e tyre. Dhe
presidenti i Koresë së Jugut, Moon
Jae In, të cilin Veriu e injoroi për
një kohë të gjatë, duhet të gjejë
midis gjithë kësaj zhurme ndonjë
mënyrë që të dëgjohet.
TË FLASËSH ME TJETRINTË FLASËSH ME TJETRINTË FLASËSH ME TJETRINTË FLASËSH ME TJETRINTË FLASËSH ME TJETRIN
NË VEND QË TË FLASËSHNË VEND QË TË FLASËSHNË VEND QË TË FLASËSHNË VEND QË TË FLASËSHNË VEND QË TË FLASËSH
PËR TJETRINPËR TJETRINPËR TJETRINPËR TJETRINPËR TJETRIN

Të gjithën mund ta vështroje me
interes dhe (ndonjëherë) me zbav-
itje, po të mos ishin në diskutim
kaq shumë gjëra. Po natyrisht,
fare pa e tepruar është një përpa-
rim që Kimi dhe Trumpi vazhdojnë
të flasin (gati miqësisht) për njëri-
tjetrin, por që me sa duket janë të
dy të gatshëm që të nisin bisedën
me njëri-tjetrin. Tani shtrohet py-
etja se çfarë mund të dalë në
mënyrë realiste nga një bisedë e
tillë. Amerikanët synojnë së bash-
ku me pjesën tjetër jokoreano-ver-
iore të botës një gadishull korean
pa armë atomike. Kim Jong Uni
supozohet se ndihet i detyruar
ndaj këtij objektivi. Këtë e pohon
të paktën Koreja e Jugut.

Por, së pari është ende krejt e
pasigurt ajo që përfytyron Kim
Jong Uni në këtë aspekt. Së dyti,
armët koreano-veriore janë vërtet
problemi më i madh, por në asnjë
mënyrë problemi i vetëm në këtë

konflikt. Mund të pyeten për shem-
bull japonezët dhe koreano-jugorët
si ndihen që jetojnë në rrezen e
veprimit të raketave koreano-ver-
iore. Ato janë edhe atëherë
kërcënim, kur mbajnë “vetëm”
koka shpërthyese konvencionale.
Po edhe sikur Kim Jong Uni të
hiqte dorë nga kapacitetet e tij
bërthamore: së pari ai do t’i ruante

njohuritë për zhvillimin dhe
ndërtimin e kapaciteteve të tilla
bërthamore. Dhe së dyti, ai me sig-
uri që nuk do të bjerë dakord me
një çarmatim të plotë.
ASËT NË MËNGËN E KIMASËT NË MËNGËN E KIMASËT NË MËNGËN E KIMASËT NË MËNGËN E KIMASËT NË MËNGËN E KIM
JONG UNITJONG UNITJONG UNITJONG UNITJONG UNIT

Nga Donald Trump me siguri që
para takimit të mundshëm me Kim
Jong Unin do të dëgjojmë edhe

shumë fjalë të tjera të forta. Por,
në disa aspekte ai është më i dobë-
ti i të dyve. Kimi ka edhe një As
tjetër në dorën që mban të fshehur
pas kurrizit. Akoma janë disa
amerikanë që ndodhen në arrest
(si pengje) koreano-verior. Edhe
për lirimin eventual të tyre, dikta-
tori koreano-verior me siguri që do
të kërkojë çmim të lartë.

Opinioni i   Ditës
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Tepsia e tenderaveOpinioni i   Ditës

Nga Jorida Tabaku

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

...nga tepsia e tenderave, që
qeveria ka shpërndarë për miqtë
e saj. Shifra, të cilat i ka parasy-
sh edhe Departamenti Amerikan
i Shtetit në raportin e fundit mbi
korrupsionin në gjithë sektorët
e qeverisë Shqiptare. Për vitin
2017 janë shpallur 8675 tendera
me një vlerë totale prej 925 mil-
iardë lekësh (694 mln euro), që
është një vlerë e barabartë me
31% të vlerës totale të tenderave
në katër vjet. Nga totali i tepsisë
së parave publike të keqpërdoru-
ra nga qeveria “Rama” llogaritet
se 30% e tenderave, apo 85.5 mil-
iardë lekë (65.5 milionë euro) janë
shpërndarë pa pasur një garë

sikundër ligji e kërkon. Nga tep-
sia e tenderave, qeveria u ka
dhënë oligarkëve 540 tendera që

i kanë kushtuar buxhetit të sh-
tetit 50.5 miliardë lekë (37.8 mil-
ion euro). Rreth 30% e pjesëmar-

rësve në garat e tenderave kanë
qenë të vetëm, duke dëshmuar
paracaktimin e fituesit  apo

kushte të vështira për të përjas-
htuar palë të treta. Në 1281 ose
26% të procedurave të prokurim-
it është kualifikuar si fituese of-
erta më e lartë, por nëse do të
zbatohej ligji dhe do të fitonte
oferta më e ulët, do të kurse-
heshin 55.2 miliardë lekë (41.4
milionë euro) ose 6% e vlerës to-
tal të prokuruar për vitin 2017.
55.2 miliardë lekë (41.4 milionë
euro) është fondi i nevojshëm për
mirëmbajtjen e të gjitha rrugëve
në Shqipëri, por qeveria vendos
që të shpërdorojë paratë publike
për oligarkët e të lërë “rrugët
rrugëve”. Prokurimet publike
janë dëshmi e qartë e dështimit
të turpshëm dhe vjedhjes së
hapur që një qeveri e korruptu-
ar ka prodhuar nga shtatori i
vitit 2013 e deri më sot.

Bimbashi mban peng 4 të burgosur
politikë të Rrugës së Kombit

Opinioni i   Ditës

Nga Azgan Haklaj

Mbetën në burg, peng politik të
Edvin Bimbashit 4 protestues të
Rrugës së Kombit. Në fakt, në
ato pranga është një komb i
tërë që kalon në arterien që lidh
gjymtyrët e tij.  Shteti maskë
me ferexhe i  dyshes  Rama-
Xhafaj, fotokopje e keqe e Kali-
fatit të sivllaut të Ramës Er-
doganit, rrëmbeu në mesnatë
kuksianët  duke shkelur  të
gjitha të drejtat universale të
njeriut. Pasi i solli në Tiranë në
mënyrë  të  dhunshme si  Ge-
stapoja  e  Hit lerit ,  urdhëroi
prokurorinë  pol i t ike  dhe
gjykatën servile të mbante në
burg disa ditë 11 protestues,
ndërsa sot liroi 7 prej tyre. Kjo
hakmarrje e Edvin Ramës ësh-
të vazhdim i krimit të babait të
tij  Kristaq Rama, që fir mosi
dënimin me varje  të  poeti t
Havzi Nela. U deshën disa ditë
protesta për të detyruar shte-
t in  e  kmerëve  të  kuq që  të
çlironte të paktën 7 prej protes-
tuesve. Ky çlirim nga pengu i
një pjese tregon se Rama është
Maliqi dhe me shkopin e tij për-
cakton fatet tona, por uragani
popullor ia thyer shkopin, siç e
shembi traun e Rrugës së Ko-
mbit. Trau pa alternativë, ar-
restimi fashist i protestuesve,
protestat e vazhdueshme për
çlirimin e tyre nga pengu poli-
tik dëshmuan instalimin të sh-
tetit totalitar të Edvin Ramës
dhe asgjësimin e shtetit të së
drejtës. Edi Rama sot në Sh-
kodër kërkonte përplasje mes

Pasi i solli në Tiranë në mënyrë të dhunshme si Gestapoja e
Hitlerit, urdhëroi prokurorinë politike dhe gjykatën servile të
mbante në burg disa ditë 11 protestues, ndërsa sot liroi 7 prej
tyre. Kjo hakmarrje e Edvin Ramës është vazhdim i krimit të

babait të tij Kristaq Rama, që firmosi dënimin me varje të
poetit Havzi Nela.

protestuesve dhe shtetit të tij
policesk për të përgjakur Shko-
drën si më 2 prill të vitit 1991
nga ortaku i oktapodit krimi-
nal Gramoz Ruçi. Skenari i bi-
nomit  Rama-Xhafa  dështoi .
Gjykata servile u tremb për-
ballë  tajfunit  qëndrestar në
oborrin e saj dhe fuqisë his-
torike  të  Shkodrës ,  ndaj  u
detyrua të lirojë nga skuadra
kuksiane 7 prej tyre. Kjo tregon
se  shpirt i  qëndrestar  nuk
përkulet dhe se opozitarizmi
popullor po kthehet në referen-
dum që do të shembë Rajshta-
gun total i tar,  të  shteti t  të
kapur nga pushteti i instaluar
me paratë e drogës, me bandat
kriminele, me mandatet e blera,
me kapjen e prokurorisë dhe
pushteti t  të  drej tësisë  dhe
mbajtjen me dhunën e policisë.
Me shit jen  e  pasurive  ko-
mbëtare ,  sovranitet i t  ko -
mbëtar,  kauzës  çame,  mar-
rëveshjen e fshehtë me grekët
për shitjen e detit, marrëveshjen
e fshehtë me Vuçiçin për ndarjen
e Kosovës. Ai është gati të vrapojë
si Maratonomak e t’ia kalojë dhe
Esat Pashës në tradhtitë e tij për
ta mbajtur pushtetin. Edi Rama
po përpiqet të adaptojë filozofinë
qeverisëse të Luigjit 14-të, apo të
“mbretit Diell” “Ligji jam unë”.
Ai me propotencën e tij pa u kon-
sultuar me askënd vendosi në gi-
jotinë Rrugën e Kombit. Tani po
përpiqet me akrobacirat e tij
politike për të zbutur qëndrimin
që të blejë kohë, por harron se
tani do të flasë sovrani për zull-
umet e tij.
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Harris aktor.
3. Termocentrali i shkurtër.
5. Organizata me koska.
10. Një tufë bagëtish.
12. Inicialet e Redford.
14. Kështu thonë se bëhet ai që mërzitet.
15. Scarlet e Bashkë e erën.
17. Elvira aktore.
19. Eshtë Panorama që ke në dorë.
21. Ushtojnë nga "ola".
22. Shtet aziatik.
24. Eshtë ministri.
25. Në radhtë të parë.
26. G... për njerëzit e FBI.
27. Makina Micra.
31. Mund të jetë proteste.
32. Pasur pa kufij.
33. Gjika e Dora d'Istria.
36. Të fundit në dhjetor.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

Faik Konica:
- Të verbrit do të mbeten të verbër in

sœcula sœculorum (gjer në fund të
botës); edhe sikur t’u shtini perona në
sy, ata prapë nuk do shohin kurrgjë.

(Albania 1, 1897).

Jorge Luis Borges:
- Teksa mendoj për mitet e shumtë, është njëri

prej tyre që është shumë i dëmshëm, dhe ky
është miti i shteteve.

- Mos fol, nëse nuk ke për ta përmirësuar
heshtjen.

- Njeriu kur ndjen dhimbje,
është i gjallë.. Por kur ndjen
dhimbjen e tjetrit, atëherë
është NJERI.

- Forca shpirtërore s'është gjë
tjetër, veçse arti për të mbajtur
mbyllur në zemër
shqetësimin.

- Nuk ka rëndësi kush të
zhgënjeu, apo kush të rrëzoi,
rëndësi ka kush të bëri të
buzëqeshësh sërish.

- Mos ndiq askënd… një person
që të vlerëson ecën përkrah
teje.

HORIZONTAL
1. Me të nxjerrin një tapë.
4. Inicialet e Klee piktor.
6. Qiriaqi aktor.
9. Etikë pa kufij.
11. Merren për shembull.
14. Fund janari.
15. Janë edhe ata të skuadrës.
17. Ortolani kompzitor.
18. Ushtrohej edhe nga bukanierët.
20. Në krye të sondazheve.
21. Janë të ndaluara në kthesë.
23. Ente Rajonale Civile.
24. Gjermania në tabela.
25. Mund të jetë unik.
27. Philippe që qe aktor.
29. Një pjesë e pelegrinazhit.
31. Gjysmë leader.
32. Maten pa zë.
33. Janë të përpjeta.
35. Qytet anglez.
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të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

37. Kush është nuk tutet.
38. Njën biletë njëmujore.
39. Një zakon i keq.
41. Pak imoralitet.
42. Dhjetë angleze.
43. Të parat në ambient.
45. Mund të jenë kuzhine.
48. Magritte piktor.
50. Janë tipat... tipografikë.
51. Tutorë pa zë.

VERTIKAL
1. Umberto që shkroi Baudolino.
2. Bertè këngëtare italiane.
3. Fillojnë një temë.
4. Një garë në hipodrom.
6. Qe burri i parë.
7. Një ndriçues.
8. Bëjnë shirit me shi.
9. I dha fillin Tezeut.

10. Vihen për të mbyllur
11. Para Saint-Germain në futboll.
13. Qëllon në një vend.
16. Eshtë dosja e të pandehurit.
17. Janë përmasat.
18. Mbush në kufij.
20. I bëjnë duart me ar.
21. Inicialet e dalì piktor.
23. Fillojnë argumentin.
28. Makina Ibiza.
29. Emri i Einstein.
30. Ndriçojnë rrugët.
31. Kim që qe aktore.
32. I hedh i dorzuari.
34. Inicialet e Nolte aktor.
35. Ishin rapsodët e akejve.
37. Fund shkurti.
40. Van der portier holandez.
44. Fillojnë masat
46. Inicialet e Rohmer.
47. Fillojnë teorikisht.
49. Numër i shkurtër.

36. Louis, poet surrealist.
38. Artet pa re.
39. Matet pa kufij.
40. Gruaja e Ben Hur.
42. Liam i Schindler's list.
45. Të parat në orkestër.
47. Makina Ibiza.
48. Renato, piktor i famshëm italian.
49. Mihali këngëtare lirike.

VERTIKAL
1. Mbyllin fushata.
2. Një pjesë e pikturave.
3. Janë njëvjeçarë
4. Një ngjyhet në tavolocë.
5. Eshtë katolik ai i papës.
6. Mbyllin portat.
7. Opera e Mascagni-t.
8. Tregohet duke bërë masakra.
10. Janë aftësi prodhuese të fabrikës.

11. Një gjuajtës francez.
12. Eshtë porti i Durrësit.
13. Kërkojnë origjinën e fjalës të tillë.
16. Pak pirografi.
19. Një pjesë e aerobisë.
21. U vodhi zjarrin perëndive.
22. Premtojnë të bëhen asa.
23. Mbeten në fund.
26. Rreth pa ekstreme.
28. Rendi pa zë
29. Eshtë veshje tahitianësh.
30. Tase e volejbollit.
33. Eshtë shahu i fundit.
34. Kim... Stuart aktor.
35. Fritz regjisor.
37. Ai i shtatë është kinemaja.
39. Një pjesë e ansamblit.
41. Diftong teatral.
43. Të parat në stacion
44. Qendër në tour
46. Mbarojnë fare.
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