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e duam me Greqinë të krijojnë
një histori suksesi”,-tha kreu i ri
i eurogrupit, Mario Centeno. Ministri
portugez i Financave e di përse bëhet
fjalë, këtë ..
Vijon në faqen 21

Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)

Dje

Nga BARBARA WESEL

Eurogrupi: Greqia në
udhën e suksesit

E

në

Nga DAVID PHILLIPS

“Zërin e Amerikës “

ksperti i Politikës së Jashtme,
David Phillips thotë se rreziku që
paraqet ndikimi i Rusisë dhe Turqisë
në Ballkan është real. Udhëheqësit e
vendeve të rajonit ...
Vijon në faqen 22

Shqipëria, Kosova duhet ta marrin
seriozisht rrezikun e ndikimit rus dhe turk

KREU I PS TALLET ME OPOZITEN DHE PARALAJMERON NDRYSHIME NE QEVERI

EMRAT/ 3.500 dosjet që nga viti 2008

Kompensimi i
pronave, hapen
aplikimet për
18 miliardë lekë

RAMA: UNE DHE LULI,
SI REALI ME VAQARRIN
Asambleja e PS, Rama: Në shtator vlerësojmë ministrat që nuk janë në lartësinë
e nevojës. Reagon PD: Arresto Tahirin, paratë e drogës janë në xhepat e tu
DESHMITE NE POLICI

Kamëz, frika nga
hakmarrja, familja
e grabitësit
ikën nga shtëpia
Në faqen 8

INTERVISTA

Horror në Shkodër,
69-vjeçari masakron
bashkëshorten me çekiç
në kokë, pse ndodhi

Lista me përfituesit e fondit, dokumentet
që duhen dorëzuar në Agjencinë e Pronave
Nga ORNELA MANJANI

Pronarëve që u është zënë toka nga ndërtimet pa leje dhe
nuk kanë marrë ende kompensimin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të Pronave për të përﬁtuar prej fondit
prej 18.9 miliardë lekësh. Këto para do t’i ...

Berisha: Basha?
Profesor Gazmend Shpuza risjell idetë e Vaso Pashës në shekullin 19 Dorëheqja nuk mund
të imponohet. Unë e
mbylla përfundimisht

Në faqet 9-11

HORRORI NE SHKODER

4 FAQE

LE

SPECIA

Në faqen 10

TAKIMI ME MATURANTET
(Në foto) Asambleja e Partis Socialiste

Në faqet 6-7

A ka vërtet një teori të “Shqipërisë së madhe”?

Në brendësi: Teatri pro dhe kundër, nga Ben Andoni. Dossier nga Armand Plaka

Pa kokën e nënës Nga GAZMEND SHPUZA
të fundit në Balltë shembur me Kohëve
kan, në Athinë e Beograd, dhe deri në Moskë,
dhe në Evropën
çekiç, tronditet madje
Perëndimore po flitet jo
pages
pak për “Shqipërinë e madvajza e viktimës he”. Interesimi i Tiranës
Në faqen 7

për bashkëkombëtarët e

vet përfshijë dhe çamet,
përpjekjet Prishtinës për
përballimin e politikave
neokolonialiste të Beogradit, shihen si orvajtje të
“shqiptaromëdhenjve” për
ringjallje e fantazmave të së
kaluarës. Përﬂitet për një
projekt kinse ...
Suplement

Në faqen 4

HISTORIA

Faturist në banjat
popullore, Muharrem
Butka i dërgoi
letër Enver Hoxhës
Në faqen 12
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ASAMBLEJA E PS
ANALIZA
PS nis analizën në terren, 28 pyetjet për kryebashkiakët që duan të rikandidojnë

Bashkëqeverisja, Balla: Dy
muaj takime me qytetarët
Sa do të paguajnë socialistët për partinë

S

ocialistët do të nisin
procesin e analizës në
terren, duke takuar
nga afër qytetarët përgjatë
2 muajve të ardhshëm lidhur
me bashkëqeverisjen. Nga
Asambleja e PS-së është ngritur një grup pune për analizën e performancës së të
zgjedhurve vendorë. Deri
tani i janë përgjigjur pyetësorit 26 kryetarë bashkie,
ndërsa 7 prej tyre nuk kanë
dërguar përgjigjet. Kreu i
Grupit Parlamentar të PSsë, Taulant Balla lajmëroi
dje një proces të plotë llogaridhënieje që nis nga 1 maji
deri në fund të qershori për
321 njësi administrative,
ministra, deputetë e zyrtarë
vendorë. Balla tha se ky
proces llogaridhënie do t'i
shërbejë një sërë qëllimesh
duke nisur me përfshirjen e
të gjithë qytetarëve për të
jetësuar bashkëqeverisjen
me qytetarët dhe më tej me
zgjidhjen e ankesave të ndryshme, rritjen e punësimit etj.
Ai theksoi, gjithashtu, se
është themelore përfshirja e
drejtpërdrejtë e publikut, e
njerëzve të zakonshëm në
vlerësimin se çfarë kemi bërë
në këto gjashtë muaj të parë
të mandatit tonë të dytë, se
çfarë nuk kemi bërë, si
mund ta kishim bërë më
mirë. "Si do të zhvillohet
procesi i llogaridhënies publike? Historia që në këtë
vend qeveria apo të zgjedhurit deputetë, kryetarë bashkie japin llogari para
zgjedhësve vetëm kur ka
zgjedhje, i përket së shkuarës. Për ne llogaridhënia
publike është institucion,
është kontrata jonë e bashkëqeverisjes",-tha z.Balla.
Kurse sipas deputetes Blerina Gjylahmeti: "Ky tur do
jetë si një tur fushate, por
me një ndryshim, nëse në
fushata synimi ka qenë që
PS të fitojë mandate, tani
turni ka tjetër objektiv. Jemi
në analizë informimi, ku të
gjithë do jenë të angazhuar
në terren për t'iu shpjeguar
qytetarëve çfarë kanë bërë
dhe për të marrë problematikat. Ne jemi në aleancë të
mirëfilltë me qytetarët. Kri-

tikat e tyre do na shërbejnë
mbi një analizë të tjetër për
të gjithë ne, që të ofrojmë sa
më mirë një qeverisje sa më
të mirë". Një pjesë e kryebashkiakëve pritet që të rikandidojnë, por më parë duhet t'i përgjigjen një formulari nga qendra që analizon

punën në drejtimin e tyre.
Mes 28 pyetjeve, nga taksat,
tatimet, vendet e reja të
punës dhe investimet është
edhe një për numrin e
pemëve që kanë mbjellë
bashkitë për vitin 2016-17. PS
ka vendosur të ngrejë një
grup pune për vlerësimin e

Kreu i Grupit Parlamentar
të PS-së, Taulant Balla,
dje në Asamblen e PS-së

performancës së kryetarëve
të saj në bashki. Grupi drejtohet nga Ilir Beqaj, me
anëtarë Englantina Gjermeni, Arben Ahmetaj dhe Evis
Kushi. Në nisje të Asamblesë së PS-së, u bë e ditur se
pyetësorëve iu janë përgjigjur vetëm 26 kryetarë, ndërsa 7 jo. Ky grup do të vijojë
punën deri më 30 qershor,
kur do të bëhet analiza finale dhe do të vendoset nëse do
të rikandidohen apo jo kryebashkiakët socialistë për
zgjedhjet e vitit 2019. Në
mbledhjen e djeshme të Asamblesë së PS përpos disa vendimeve për bashkëqeverisjen u
vendos edhe për kuotat e reja
që do të paguajnë socialistët
në muaj për partinë në vitin
2018. Më pak do të paguajnë
studentët 50 lekë, ndërsa më
shumë biznesmenët 6 mijë
lekë. Konkretisht për studentët, nxënësit, të papunë dhe
pensionistët kjo kuotë do të
jetë 50 lekë në muaj. Ndërsa
për kryetarë partish në
bashki me pagë mbi 70 mijë
lekë do kenë një pagesë prej
1500 lekësh.

Asambleja e PS-së

KANDIDIMI

RRUGA E ARBRIT

Një pjesë e
kryebashkiakëve pritet
që të rikandidojnë, por
më parë duhet t'i
përgjigjen një formulari
nga qendra që
analizon punën në
drejtimin e tyre. Mes 28
pyetjeve, nga taksat,
tatimet, vendet e reja të
punës dhe investimet
është edhe një për
numrin e pemëve që
kanë mbjellë bashkitë
për vitin 2016-17. PS
ka vendosur të ngrejë
një grup pune për
vlerësimin e
performancës së
kryetarëve të saj në
bashki.

Ministri Damian
Gjiknuri duke u ndalur
te objektivat, tha se
brenda këtij viti do të
përfundojë rruga
Tiranë-Elbasan,
ndërsa për pak javë
nis Rruga e Arbrit.
"Për pak javë do të
nisë ndërtimi i Rrugës
së Arbrit. Në këtë
mandat do të
investohen 970 mln
euro dhe 530 mln
euro nga PPP. Paketa
totale në këto katër
vite do të jetë 1.5 mld
euro. Po vazhdon
puna për linjën ajrore
Air Albania",-theksoi
Gjiknuri.

Kryeministri: Erisa nuk bëri detyrat e saj

Spiropali: Ende ka parazitë dhe
grabitqarë në zyrat e shtetit
Kryeministri
Edi
Rama kritikoi dje deputeten Elisa Spiropali,
me pretendimin se nuk ka
bërë detyrën e saj si koordinatore e bashkëqeverisjes me qytetarët. "Unë
prisja nga Elisa Spiropali
të thoshte gjërat për të
cilat është zgjedhur, koordinatore e bashkëqeverisjes. Dhe prisja nga Elisa
Spiropali të thoshte se
cilët kryetarë bashkie duhet të shkarkohen sot për
faktin që nuk duan t'ia
dinë fare. Si mundet që sot
pas 6 muajsh ne kemi
ende bashki ku kryetarët

e bashkisë ende nuk kanë
marrë vesh se çfarë duhet të
bëjnë. Deputetët nuk janë
zyra pune. Elisa nuk e bëri,
sepse nuk ka bërë detyrën si
duhet. Shpresoj që ta bëjë",tha Rama. Por vet koordinatorja kombëtare për bashkëqeverisjen në PS, Elisa
Spiropali deklaroi nga
Asambleja e PS se shumica
e kryetarëve të bashkive nga
PS kanë raportuar në
mënyrë fiktive të dhënat për
anëtarësinë. Për sa i përket
problemeve në administratë,
ajo shtoi se ka ende grabitqarë, që duhet të largohen. "Ende ka parazitë dhe

grabitqarë në zyrat e shtetit,
duhet t'i shkulim me rrënjë.
66 largime nga detyra deri
tani, procesi vijon. Shumë
kryetarë të bashkive të PS
raportojnë në mënyrë fiktive për anëtarësinë. 7 bashki ende nuk kanë hapur
zyrat e bashkëqeverisjes, pa
zyrë Rrogozhina, Shijaku,
Këlcyra, Dropulli, Himara,
Pusteci dhe Skrapari",-tha
Spiropali. Më tej koordinatorja për bashkëqeverisjen,
akuzoi opozitën para asamblesë së PS-së se vizioni i
opozitës është çadra dhe mjeti çizmja duke kujtuar protestën e PD-së si dhe sulmin

e kryetares së LSI-së Monika Kryemadhi ndaj kryeministrit Edi Rama në seancën
ku u zgjodh kryeprokurorja. "Vizioni i tyre është çadra
dhe mjeti është çizmja. I
kanë dhënë shenjat se nuk
kanë asnjë strategji. Përballë kësaj mësymje ka
vetëm një aleat, bashkëqeverisje në çdo cep të ter-

ritorit", u shpreh Spiropali.
Koordinatorja për bashkëqeverisjen drejtoi kritika
edhe ndaj krerëve të degëve,
për të cilët tha se shpesh
bëjnë raportime fiktive. Sipas Spiropalit kjo platformë
duhet parë si një mënyrë për
të shembur muret e shurdhëta e të verbëra që na ndajnë nga njerëzit.
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Kryeministri sulmon opozitën: Gërdi individësh, Luli si Vaqarri, ne si Real Madrid

Rama paralajmëron shkarkime
ministrash: Ndryshime në shtator
"Ministrat që s'bëjnë punën do largohen"

K


PETRIT VASILI.
Kreu i Grupit Parlamentar të LSI, Petrit Vasili ka
reaguar pas fjalës së kryeministrit Edi Rama në
Asamblenë e PS. Vasili shprehet se kryeministrit i
ka vdekur qeverisja dhe ka zgjedhur të jetë armik i
të varfërve. Sipas tij taksat kanë rikthyer skamjen e
viteve 1990 dhe se shqiptarët janë pa drejtim.

Asambleja, Ahmetaj: Janë mbi
11 mijë vende të lira pune

M

inistri i Financave dhe Ekonomisë, Arben Ah
metaj deklaroi dje në mbledhja e Asamblesë së PS
se qeveria nuk krijon më borxh të ri, ndërsa vijon rritja
ekonomike dhe numri i papunësisë është ulur. Ministri
i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj tha se viti
2017 u mbyll me rritjen ekonomike prej 3.84%, ndërsa
punësimi është prioriteti i mandatit të dytë të kësaj qeverie. "Në 4 vitet e para u krijuan mbi 200 mijë vende
pune. Në vend janë deklaruar mbi 11 mijë vende të lira
pune. Viti 2017 u mbyll me 3.84% rritje ekonomike. Për
sa i përket biznesit, nuk do të ketë rritje të taksave,
është një masë anti-informalitet", tha z.Ahmetaj. Sipas
tij politikat fiskale janë të kujdesshme dhe është viti i
dytë që qeveria nuk mbledh borxh të ri. "Shqipëria ka
lënë pas skenarin e mundshëm grek të lënë qëllimisht
në vitin 2013. Ekonomia pritet të ndjekë një trajektore
rritjeje të qëndrueshme. Kontributin kryesor në rritje
vijon ta ketë konsumi, investimet private vendase e të
huaja. Konsumi u rrit 3.14 %, i cili është rritja më e
madhe në vite. Shqipëria ka nisur nga një nivel i ulët i
pagës, e cila është rritur. Rritja e punësimit largoi vendin nga varfëria. Në vitin 2013 varfëria ishte 37,7%.
Sistemi fiskal po redukton pabarazinë. Politikat fiskale
janë të kujdesshme dhe është viti i dytë që qeveria nuk
mbledh borxh të ri. Politikat fiskale po ndihmojnë rritjen
ekonomike. Nuk ka rritje çmimesh për qytetarët"- theksoi z.Ahmetaj.

ryeministri
Edi
Rama u kujtoi dje
ministrave se karrigen mund ta mbajnë vetëm
nëse njerëzit mendojnë se
kanë punuar mirë. Ndaj para
asamblesë së PS-së, Rama
lajmëroi ndryshime në
qeveri në shtator, por dhe në
gjithë forumet drejtuese të
partisë. "Ne do të vlerësojmë
çfarë ndryshimesh do të
bëjmë në qeveri në shtator,
se cilat ministri nuk janë në
lartësinë e kësaj nevoje, që
jo thjesht të tregojë shifra
dhe statistika po të kenë
vendin e tyre në mendjet e
zemrat e atyre që na kanë
dhënë besimin. Në fund të
kësaj fushate do të shohim
cilët anëtarë të kryesisë së
partisë duhet të largohen
nga kryesia dhe cilët janë të
rinjtë që duhet të vijnë. Do
shikojmë sa i shtrirë është
rrjeti familjar i kryetarit të
partisë në administratë.
Votëbesim popullor për të
gjithë kryebashkiakët e PS",
deklaroi z.Rama. Kryetarët
e partisë, Rama i paralajmëron se do t'i shkarkojë
ndërsa një paralajmërim
kishte dhe për Elisa Spiropalin që drejton platformën
e bashkëqeverisjes. Për ata
që kërkojnë veting edhe në
politikë, Rama e ka gati
përgjigjen. Nga 1 maji deri
në 30 qershor aq sa do të zgjasë procesi i llogaridhënies
për çdo ministër dhe kryetar bashkie përpara bazës
dhe votuesve, kryeministri
iu kërkon të gjitha strukturave përfshirjen në një fushatë serioze pavarësisht se
zgjedhjet janë 1 vit larg.
Kryeministri u shpreh se
protesta e qytetarëve të
Kukësit ishte një mësim për
të kuptuar përgjegjësinë se
njerëzit duhet të informohen. "Pse thonë njerëzit që
ne qeverisim me arrogancë?
Cila pjesë e qeverisjes sonë
konsiderohet arrogante,
sepse është e drejtë, sepse ne
bëjmë refor ma të dhimbshme dhe cila pjesë e qeverisë është arrogante me
njerëzit. Këtë ne duam ta
ndajmë. Kukësi ishte një
mësim shumë i madh për të
kuptuar përgjegjësinë tonë
dhe për të kuptuar çfarë ne
nuk bëmë si duhet dhe çfarë
duhet të bëjmë në vijimësi.
Duke u nisur me qëllim të
mirë të gjendesh përballë një
reagimi që të lë në ballë arrogancën. Që do të thotë që
ne nuk duhet të bëjmë ligje
pa ua shpjeguar njerëzve.

Kryeministri Edi Rama,
dje në Asamblen e PS-së

"Paratë e drogës, dhe në xhepat e tu"

Paloka-Ramës: Mos sulmo
opozitën, por arresto Tahirin
N

ënkryetari i PD-së Edi Paloka iu kundërpërgjigj dje
akuzave të kryeministrit Edi Rama gjatë Asamblesë
Kombëtare të Partisë Socialiste në drejtim opozitës. Sipas tij paratë e drogës nuk janë vetëm në xhepin e Tahirit, por edhe të Ramës. Në një status në "Facebook",
Paloka shkruan se Rama e mbylli javën duke sulmuar
për dy orë opozitën.
Sipas tij, Rama pranon të ndëshkohet
Shqipëria dhe jo Tahiri. "Mbasi harxhoi
gjithë javën duke
sharë dhe sulmuar
politikanët gjermanë, pastaj duke
akuzuar e ofenduar
myslimanët
shqiptarë si ekstremistë që mund të
shpërthejnë, Edi
Rama e mbylli javën
duke sulmuar sot
për dy orë opozitën.
Kur të gjithë prisnin që me kthimin nga Gjermania,
Rama të hapte rrugë e të lejonte arrestimin e Saimir
Tahirit për t'i hapur kështu rrugën Shqipërisë për në
Europë, ai bëri të kundërtën. Rama tregoi se pranon të
ndëshkohet Shqipëria, por kurrë Tahiri. Arsyeja kuptohet dhe është e thjeshtë madje e thënë dhe me gojën e
Tahirit: Paratë e drogës nuk janë vetëm në xhepat e
Tahirit, por edhe në ata të Ramës",-theksoi z.Paloka.

Është detyra jonë t'u themi
çfarë po bëjmë. Është detyra
jonë që të garantojmë se
vetingu në polici të mos krijojë turbulli mes atyre që
janë pjesë e këtyre trupave"tha Rama.

OPOZIT
A
OPOZITA

Kryeministri Rama nuk

kursye akuzat ndaj opozitës. Ai tha se puna e qeverisë është më e vështirë, sepse
vendi nuk ka opozitë, por
një gërdi individësh dhe
grupesh të çoroditura që
nuk sfidojnë me intelekt por
fizikisht. Gjatë fjalës në
Asamblenë e PS, Rama nuk

TRITAN
SHEHU
Duke përdorur një
shprehje latine të
Ciceronit, deputeti
i PD-së, Tritan
Shehu shprehet
se edhe një bejte
e kënduar pas
mesit të natës do
shprehte më tepër
se fjala e
kryeministrit.
Fakti që
kryeministri nuk
foli për strategji e
koncepte
zhvilluese për
shëndetësinë,
tregon për Shehun
shterpësinë e
qeverisë.
kurseu edhe dozat e ironisë
për opozitën. Kryeministri u
shpreh se në bazë të
sondazheve të PS, nëse
zgjedhjet do të zhvilloheshin sot, e majta do të fitonte. Por Rama tha se ky
nuk është qëllimi i PS, pasi
sipas tij, nuk kemi marrë
gjithë këtë përgjegjësi që të
mundim Lulin, pasi do të ishte njëlloj sikur Reali të ekzistonte për të mundur Vaqarrin. "Duke u nisur për
një qëllim të mirë, të
gjendesh përballë një reagimi që në fund të le në ballë
etikën e arrogantit. Nuk do
të ketë zgjedhje në fund të
qershorit, por duhet të
hapim çdo mendje dhe
zemër për të dëgjuar. Nëse
shohim sondazhet nuk kemi
nevojë të bëjmë asgjë dhe ne
fitojmë zgjedhjet, mjafton të
jemi gjallë dhe e mundim Lulin, por ky nuk është qëllimi
ynë, nuk kemi marrë gjithë
këtë përsipër që të mundim
Lulin, pasi do të ishte sikur
Reali të ekzistonte për të
mundur Vaqarrin. Ne do të
vlerësojmë çfarë ndryshimesh do të bëjmë në qeveri
në shtator, se cilat ministri
nuk janë në lartësinë e kësaj
nevoje",-tha z.Rama. Sipas tij,
'jetojmë në një situatë të ndërlikuar në shumë aspekte dhe
kemi detyrën të qeverisim pa
opozitë'. "S'kemi opozitë, është një gërdi individësh dhe
grupesh të çoroditura që në
pamje të parë duket sikur e
bën më të lehtë punën tonë,
por e bën më të vështirë. Një
opozitë që nuk të sfidon në intelekt, por që të sfidon fizikisht, është një hata e madhe
për sa i përket nevojës që ka
çdo qeveri të jetë e sfiduar në
intelekt",-theksoi z.Rama.
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DEBATI NE PD
INTERVISTA
Ish-kreu i PD: Basha duhet të bëjë gjithçka që ta çojë vendin në fitore

Berisha: Dorëheqja e kryetarit
nuk mund të imponohet
"Epoka ime është mbyllur përgjithmonë"
PROTESTAT
"Nuk është operacion i
lënë në mes, me sa di
unë, do vazhdojë. Kam
një thirrje për çdo
qytetar shqiptar që do
jetën dhe pronën e
sigurt, të mobilizohet
me gjithë forcat dhe
guximin e tij, të
mobilizohet për
fushatën më të gjerë e
mosbindje civile. Të
flakim kalbësirën e Edi
Ramës, siç flakëm
Enver Hoxhën",
-tha z.Berisha.

Nisida Tufa

I

sh-kryeministri Sali Ber
isha i ftuar në studion e
emisionit "Kjo Javë" në
News 24 komentoi aktualitetin politik, e veçanërisht
rekomandimin pozitiv të Komisionit Europian për
hapjen e negociatave të Shqipërisë me BE, si dhe vizitën e kryeministrit Edi
Rama për të lobuar në Berlin, një nga vendet skeptike.
Ai foli edhe për zhvillimet
brenda PD-së, ndryshimet në
statut, dorëheqjen e kryetarit në rast humbje
zgjedhjesh dhe si i konsideron ai qëndrimet e kritikëve të Lulzim Bashës në
PD.

Z.Berisha, Shqipëria ka
marrë rekomandimin për
çeljen e ne
gocia
ta
v e , një
negocia
gociata
tav
lajm i gëzueshëm, por
duket se ka edhe vërejtje
për qershorin, kur pritet
edhe ha
pi përfundimtar
u
hapi
përfundimtar.. J
Ju
vetë jeni ndër ata që keni
vërejtje…
Unë e kam vlerësuar dhe
jam për hapjen e negociatave me BE, jo se Shqipëria
ka plotësuar kushtet, se ka
realizuar reformat e përcaktuara, por se ky është një
proces i rreptë mbikëqyrje
dhe ndihme, duke patuar
parasysh se kemi një qeveri
që është e gatshme të shkasë
mbrapa çdo ditë, e gjykoj që
është në interes të vendit.
Kurse për arsye gjeostrategjike e deklaroi edhe
vetë Presidenti i Komisionit
Europian, sikundër Donald
Tusk e deklaroi në Tiranë se
ka një mesazh për Europën
që është toleranca fetare. Me
të gjitha këto jam dakord.
Nga ana tjetër, e konsideroj
antishqiptare përpjekjen e
Edi Ramës për të trembur
Europën me besimin mysliman të shqiptarëve. Është
një ufo të mendosh se feja e
shqiptarëve është europeizimi, shqiptarët kanë fetë e
tyre vokacioni i shqiptarëve
është europeizmi. Antishqiptar dhe i paskrupullit
është ai që mendon se mund
të hapësh negociatat duke
trembur Europën
Ju si mendoni, a do t'i
hapë Shqipëria negociatat?
Sa i përket kritereve Shqipëria është shumë mbrapa. Le t'ju kthehemi
raporteve 2016 dhe 2018, në
tre vite ka konstatuar mungesë progresi, por mos harroni që në 2016 s'ka asnjë
fjalë për progresin. Edi
Rama nuk ka sjellë progres,
ka shkarje të qartë mbrapa.
Nuk ka ndodhur në his-

Ish-kryeministri Sali Berisha në
emisionin "Kjo Javë" në “News 24”
torinë e këtij vendi që
prokuroria të kërkojë arrestimin e një deputeti për
lidhje me bandat dhe parlamenti ta bllokojë. Që atë ditë
kam deklaruar se po merret
peng integrimi. Në 28 nëntor
2016, Rama fluturoi në Berlin dhe tha se do ju sjell kartolinën e Angela Merlek për
hapjen e negociatave. Atje
gjeti atë klimë që meritoi,
nuk keni plotësuar 5 prioritetet dhe vendi është mbytur nga droga. Të njëjtën gjë
bëri para dy ditësh. A shkoi
në kushte më të favorshme
apo të disfavorshme për çdo
shqiptar, është e qartë se
shkoi në kushte më të disfavorshme. Shkoi me rekorde
të zeza të paregjistruara në
2016, shkoi me platformën e
shpalosur të luftës së ftohtë,
shkoi të kërkojë ndihmë dhe
mbështetje në Berlin i shpall
luftë të ftohtë, mobilizoi mediat rreth tij të sulmojnë, kë?
Kryetarin e atij komiteti që
Bundestagu i ka besuar
çështjet europiane. Sulmet
personale janë të padenja.
Ky çfarë iu tregoi? Bundestagu tregoi solidaritet total
në qëndrim, sepse ata nuk
mund të pranojnë luftën e
ftohtë. Ne jemi një ish-vend
komunist që lufta e ftohtë
është si buka e përditshme,
por ata s'mund ta pranojnë.
Vetë deklarata e Angela
Merkel nuk lë ekuivok: Shqipëria nuk ka plotësuar
kushtet, janë një seri parakushtesh. Ajo thotë ka realizuar ca gjëra.
Si e patë pritjen e zotit
Rama në Berlin, konferencën me Angela Merkel
dhe deklaratat për Gunther
Krichbaum?
Çfarë pamë? Gunther
Krichbaumit doli e priti tek
dera pavarësisht se ky kishte lëshuar mediat kundër tij.
Aty ndodhi një gjë e
tmerrshme, por që Rama ia
bëri vetes. Pyetjes së deputetëve lidhur me këto sul-

me iu kërkoi të falur pastaj
tha janë media të lira. Media e Endri Fugës, Mero Bazes, djemve të Dadës apo Bledi Manes që mbahen me
kockat e Ramës qenkan të
pavarura dhe këto i shpallën
luftën e ftohtë atij. Kjo e detyroi Florian Hahn t'i thotë
ato janë mediat tuaja, i kontrollon ti. Gënjeshtra më e
dëmshme ishte pyetja për
Saimir Tahirin. U pyet si ka
mundësi që prokuroria
kërkon arrestimin dhe ju e
bllokoni prokurorinë me imunitetin? Cila ishte përgjigja e Ramës për gjermanët?
Mashtrimi më i madh që
mund të bëhej: Saimir Tahiri nuk ka asnjë imunitet.
Imagjino tani, u ngrit referenti i Bundestagut për Shqipërinë dhe i thotë: Jo, o
zotëri, ti jo vetëm e bllokove
arrestimin, por, akoma më
keq, ti sulmove prokurorët.
Kjo është e rëndë, se gënjeu
dhe u tregoi se është skllav i
Saimir Tahirit.
Kjo është arsyeja pse
Saimir Tahiri flet me gjuhën e Ramës?
Kjo është arsyeja që ia
kthen batutat. Kur i bëjnë
dhe nënat ashtu, ata qofshin janë fatkeqësia e
nënave të tyre, kur përdorin ato terma për të cilësuar
njëri-tjetrin. Kjo është gjuha kod e mafias. Ai është
plumbi në zarf që ata i dërgojnë njëri-tjetrit në kuptimin figurativ.
Ish-ministrja e kabinetit tuaj, zonja Majlinda
Bregu është tashmë sekretare e Përgjithshme e
Këshillit të Bashkëpunimit rajonal, e para shqiptare,
e para femër në këtë post.
Si e komentoni ju?
Unë respektoj zgjedhjen e
saj. Natyrisht është zgjedhje
e bërë nga kjo shumicë. Në
konceptin tim thelbi i lirisë
është zgjedhja dhe ajo ka të
drejtë të zgjidhet. E ka bërë
për më mirë, unë nuk gjykoj

zgjedhjen e saj. Nuk gjykoj
zgjedhjen e tjetrit, nëse e ka
bërë mirë apo keq zgjedhjen
e saj. Është një kandidaturë
zyrtare e qeverisë shqiptare.
Ju keni thënë që PD-ja
ka nevojë për bashkimin e
të gjitha kontributeve dhe
afrimin e të rinjve, a e realizojnë ndryshimet e fundit në statut këtë objektiv?
Statuti problemin e ka
pasur tek mosrespektimi i
disa nor mave statutore.
Këto shqetësime u trajtuan
me grupe të ndryshme. Çështja e përzgjedhjes së kandidatëve të listave të deputetëve është pranuar
100%, siç është paraqitur
nga grupi i atyre që me të
drejtë e vunë në diskutim
çështjen e listës. Është marrë modeli i konservatorëve
anglezë për përzgjedhjen e
kandidatëve për deputetë,
këtë e quaj hap pozitiv. Janë
përcaktuar edhe norma të
tjera statutore për sa i përket kandidimit për kryetar
partie. Ka mbetur një çështje që është përsëri objekt
kundërshtie, dorëheqja e
kryetarit kur humbjet
zgjedhjet. Unë nuk di ndonjë parti të qendrës së djathtë, familjes së cilës i
përkasim, ta ketë në statut
një gjë të tillë, jo se nuk është e nënkuptuar, por
dorëheqjet lidhen me dy
gjëra, kur ndodh një skandal
apo kur humbasin zgjedhjet,
por nuk ka kushtetutë e statut që thotë se kryetari jep
dorëheqjen detyrimisht. Pra,
ka një normë. Kryeministri
ikën kur humbet votëbesimin, në PD kjo normë është vendosur tani, humbet kur
humbet besimin e gjysmës së
këshillit kombëtar.
Kjo teknikisht apo jo?
Unë nuk e quaj të gabuar
kërkesën për dorëheqje, por
ama ka një problem, po u
shndërrua në qëllim në
vetvete, i jep partisë një
drejtim fatal, pra rotacion të

Kuvendi kombëtar i PD-së
kryetarëve dhe mos shkuarje drejt fitores.
Por mund të jetë edhe
rigjenerim?
Dorëheqja është e drejtë e
individit. Shkarkimi është e
drejtë e trupës e anëtarësisë.
A duhet Lulzim Basha ta
japë dorëheqjen në një disfatë para elektoratit?
Ju pyesni një njeri që ka
dhënë dorëheqje. Unë s'kam
asgjë në parim kundër, por
nuk mund të pranoj kjo të
vendoset në statut. Në statut u vendos, kryetari shkarkohet. Duhet të jenë të
qarta se si shkarkohet kryetari. Duhet të ketë një garë
të ndershme. Kur nuk garon
vetë, duhet të gjesh njeriun e
duhur. Po t'u referohem praktikave të qendrës së djathtë
do gjej që ndryshimet janë
përmirësuese. Patozi e Jozefina kanë kontributet e tyre
të çmuara në PD. Ka
ndodhur një padrejtësi?
Është pranuar nga kryetari.
Cili është protokolli i
emërimeve?
S'e kam shumë të qartë. I
takon kryetarit ë të japë
gatishmërinë e tij për
takime. Ai ka zhvilluar
takime dhe duhet të zhvillojë takime me ata që të bashkohen.
Çfarë të drejte kanë kritikët e Bashës?
Ne jemi si në kohën e '91.
Opozita është shumë e rrezikuar. Të hedhim kalbësirën
e Ramës. Ky duhet të jetë apeli i çdo shqiptari dhe demokrati. Të bashkohemi të hedhim këtë kalbësirë.
A po gabon përsëri Basha
me këta individë me kontrib
ut, si T
opalli, P
a to
zi,
tribut,
Topalli,
Pa
tozi,
Imami?
Unë mendoj se zoti Basha
po takohet me ta. Dhe është
takuar me ta dhe do takohet. Unë mendoj se marrëveshja ose si të thuash afrimi dhe kapërcimi i kësaj
situate realizohet duke vendosur të dy palët për rikthimin e besimit. Nëse besohet se ose të largohet ky
ose…. nëse Basha thotë; 'të
ikë ky dhe ky, nuk është
bashkim'. Unë kam optimizëm të kujdesshëm.
Ju thoni se ka takime.
Por këta individë thonë se
s'ka insistim nga Basha.
Shpesh opozita ka akuzuar

Ramën për mbylljen e partisë së tij. Po a nuk po bën
Basha vetë të njëjtën gjë?
Të jem i sinqertë, kryetar
që nuk punon për jetëgjatësinë e mandatin të tij, ta harrojnë shqiptarët se s'do ketë.
Ka kryetar që japin
dorëheqje dhe ca që s'japin.
E them këtu, në statutet e
qendrës së djathtë s'ka nene.
Ka qëllim që s'ka nene. Këta
zotërinj,(Patozi, Topalli) me
debatet që ngjallën, ata realizuan. Pasi vendosën një
model të ri që mos të
përsëritet më në hartimin e
listave. Këto duhet t'i njohin.
Për çfarë kanë të drejtë
kritikët e Bashës?
S'kam unë kundërshtim
që ata kërkojnë dorëheqje.
Por nuk mund të bësh atë
kauzë in-ek'stremis.
Shumë zëra flasin me
dëshirë për rikthimin tuaj
në PD
PD.. Si do t'i përgjigjeshit
ju këtyr
e zëra
ve?
këtyre
zërav
Epoka Berisha, është
mbyllur njëherë e përgjithmonë. E kam deklaruar dhe
deklaroj. Largimi im është
pa kthim. Kjo është çfarë bëj
unë sot. Asgjë tjetër veçse
avokatin e interesit publik
ashtu siç e gjykoj unë, sepse
nuk mund të them se unë
kam monopolin e të vërtetës,
por mund të them disa gjëra.
Bashkë me disa zëra të shoqërisë shqiptare, kemi mbrojtur kauza të drejta.
Në një foto shiheni ju me
elektoratin, një popull që ju
do shumë...
Unë shoh përpara. Jam
ndarë nga një periudhë e
jetës time si drejtues i PD dhe
sot e vërteta është që unë që
nga mëngjesi e deri në
darkë, bëj avokatin e interesit publik. Nuk bëhet fjalë
kurrë që të rikthehem kurrë në PD.
Pse e quani lajthitje, për
shkak të betimit?
Njeriu i qëndron fjalës,
por mendoj se duhet të jenë
gjenerata të tjera. Ndodhi
një zëvendësim gjeneral,
Lulzim Basha është gjeneratë tjetër. Do ta quaja një
lloj, po ta them haptazi jo fat
të mirë të PD sikur të ishte
problemi që të kthehet Sali
Berisha në PD. Duhet të bëjë
gjithçka që ta çojë vendin në
fitore. Epoka e Berishës është e mbyllur.
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Kryetarja e LSI thirrje të rinjve: Rinia të përmbysë regjimin diktatorial të Ramës
Valentina Madani

K

9
9

Posti në Këshillin
Rajonal, Presidenti i
PPE uron Bregun

P

residenti i Partive Pop
ullore Evropiane, Joseph Daul, ka uruar
përmes një letre ish-ministren Majlinda Bregu për
zgjedhjen si sekretare e
Përgjithshme e Këshillit të
Bashkëpunimit Rajonal.
Ky fakt është bërë publik
nga Bregu me anë të një
postimi në 'Facebook' ku
shkruan se është mirënjohëse për mbështetjen e
vazhdueshme të EPP dhe
shpresëplotë për bashkëpunimin e mëtejshëm.
"Merci monsieur le Prèsident Daul! Mirënjohëse për
mbështetjen e vazhdueshme të EPP dhe shpresëplotë për bashkëpunimin e
mëtejshëm! EPP - European People's Party" shkruan ish-ministrja e Integrimit Majlinda Bregu. Për
shkak të marrjes së detyrës së re ish-deputetja e PDsë u sulmua edhe nga brenda familjes së saj politike
sipas të cilëve, këtë besim
ia dha kryeministri socialist Edi Rama.

ryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi
iu bëri dje thirrje të
rinjve që të përmbysin sipas saj regjimin diktatorial
të Edi Ramës. Kryemadhi iu
përgjigj Edi Ramës nga një
takim me gjimnazistët për
maturën shtetërore. Ajo
vuri në dukje se kryeministri ka frikë nga plakja e tij,
dhe po rrezikon të ardhmen
e të rinjve, por Kryemadhi
tha se edhe ky dinozaur i
krimit të organizuar do të
rrëzohet. "Teksa dëgjoja
paradën e Ramës që çdo ditë
e më shumë ka frikë nga
plakja e tij, frika e tij po shkon drejt shkatërrimit të së
ardhmes së rinisë shqiptare
dhe plakja e një rinie vjen
duke shkatërruar arsimin,
një brez që gjen zgjidhjen
për t'u larguar sa më shpejt
nga vendi. Këta dinozaurët
e sotshëm që janë përsëri të
së shkuarës nuk mund ta
ndalojnë rininë shqiptare të
përmbysë këtë regjim diktatorial, që po uzurpon çdo ditë
e më shumë çdo institucion
mësimdhënie",-tha
znj.Kryemadhi. Gjatë një
takimi me maturantët e Tiranës për Maturën Shtetërore, kryetarja e LSI
Monika Kryemadhi përmendi se LSI ka treguar vëmendje për Maturën Shtetërore
dhe ndaj të rinjve. Ajo akuzoi se ka mësues që detyrojnë
nxënësit që
të
shpërndajnë drogë . "Të
gjithë shokohemi se si
shikojmë mësuesit që rrahin
fëmijët, shikojmë se si mësuesit janë kthyer në
shpërndarës të drogërave,
shikojmë se si mësuesit përdorin fëmijët për transportues të drogërave, shikojmë se
si tallet dhe abuzohet me buxhetin e arsimit, ku, në fakt,
zhduket dhe nuk del asgjë.
Arsimi u kushton sot shqiptarëve më shumë se çdo
gjë
tjetër",
tha
znj.Kryemadhi. Ndaj ajo u
bëri thirrje të rinjtë që të
përmbysin regjimin e kryeministrit Edi Rama siç bënë
baballarët e tyre me sistemin
diktatorial. "Dëgjoja paradën
e Ramës që çdo ditë e më
shumë ka frikë nga plakja e
tij. Frika e tij po shkon drejt
shkatërrimit të së ardhmes
së rinisë shqiptare dhe plakja e një rinie vjen duke shkatërruar arsimin, një brez
që gjen zgjidhjen për t'u larguar sa më shpejt nga vendi. Këta dinozaurët e sotshëm që janë përsëri të së
shkuarës nuk mund ta ndalojnë rininë shqiptare të
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Kryemadhi akuza mësuesve: Përdorni
nxënësit për të shpërndarë drogë
"Rama, dinozaur i krimit dhe drogës"
AKUZA
"Të gjithë shokohemi se si
shikojmë mësuesit që rrahin
fëmijët, shikojmë se si
mësuesit janë kthyer në
shpërndarës të drogërave,
shikojmë se si mësuesit
përdorin fëmijët për
transportues të drogërave,
shikojmë se si tallet dhe
abuzohet me buxhetin e
arsimit, ku, në fakt, zhduket
dhe nuk del asgjë. Arsimi u
kushton sot shqiptarëve më
shumë se çdo gjë tjetër", tha Kryemadhi.

Zbardhen detajet e punimeve 4
orëshe të Kuvendin Kombëtar

K

uvendi Kombëtar i PD-së që do të miratojë statutin
e ri, nis sot në orën 10:00 dhe është ndarë në dy pjesë
përgjatë 4 orëve të punimeve të forumin më të lartë të
kësaj partie. Pjesa e parë i është dedikuar fjalimeve,
ndërsa pjesa e dytë do të jetë
debati mbi dokumentin me
parashikimet statutore dhe
votimi final i ndryshimeve.
Tashmë jo në for më proteste, por me një fjalim të një
përfaqësuesi. Gjithashtu,
axhenda parashikon nga një
fjalë të një përfaqësuesi nga
shtresa e të persekutuarve,
një nga të përjashtuarit nga
skema e ndihmës ekonomike dhe një fjalë nga një
anëtar i vjetër i PD. Mbyllja
i rezervohet kryedemokratit
Lulzim Basha. Statuti aktual i PD nuk parashikon
pjesëmarrjen e ish-deputetëve apo figurave të vjetra të
Partisë Demokratike. Po të njëjtat burime kanë saktësuar se, në PD kanë konfirmuar pjesëmarrjen ish-ministri i Jashtëm, Mustafaj dhe Selami. Selami dhe Evdin
Kulluri do të flasin në Kuvendin e PD. Indiferentë ndaj
ftesës ka qenë Topalli, Patozi e Bregu, të cilët nuk kanë
konfirmuar pjesëmarrjen në mbledhjen e Kuvendit
Kombëtar.
përmbysë këtë regjim diktatorial, që po uzurpon çdo ditë
e më shumë çdo institucion
mësimdhënie",- tha Kryemadhi. Ajo shtoi: "Mos pretendoni që të rinjtë italianë, gjerman apo anglez do t'u hapin
hapësirat juve për të ecur
dhe për t'u zhvilluar atje. Jo,
do të jetë shumë e vështirë,
ama nëse ju do të keni hapësirën për të jetuar dhe punuar këtu, Shqipëria është një
REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010”

vend i bekuar nga Zoti, por
e mallkuar nga klasa politike. Prandaj dhe unë ju bëj
thirrje të gjithëve ju, mos
ndaloni në misionin tuaj për
të ndaluar këtë realitet të
hidhur. Përfshihuni në politikë, mos u përfshini në politikë për të bërë karrierën
politike, por për të ndryshuar këtë realitet",-tha ajo.
Kryemadhi inkurajoi të rinjtë duke thënë: "Jepni forcë

SHPALLJE ANKANDI

Më datë 28 maj 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do zhvillohet ankandi për
shitjen e pasurisë nr.58/54,vol 17, fq 2 të ndodhur në L.13, ZK 8518, Plazh, Durrës. Trualli që ka
sipërfaqen prej 600 m² kufizohet sipas një marrëveshje sipërmarrje.
Prona është e vëllezërve, z.Arben e z.Shkëlqim Riza Brameta
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi do të jetë 359.120 Euro.
Çmimi mund të llogaritet edhe në lek sipas kursit të këmbimit ditor.
Ofertuesit duhet të kenë depozituar në llogarinë e zyrës përmbarimore 10% të çmimit fillestar.
Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al

Mediu: Basha të ndjekë
modelin fitues të Berishës

A

leati tradicional i demokratëve, republikani Fatmir
Mediu ka bindjen e plotë se vetëm duke shkuar drejt
një fronti sa më të gjerë opozitar e djathta mund të kthehet në alternativë qeverisëse. "PD s'mund të jetë parti pa
inventar, është një armatë e jashtëzakonshme elektorale
dhe Basha e të gjithë duhet t'i bëjnë pyetje vetes si mund
t'i mobilizojmë ata",-deklaroi z.Mediu. Lulzim Bashës i
sugjeron një model fitues të ndjekur më herët nga lideri
i demokratëve Berisha. "Në 2001-2005 Berisha krijoi një
front të gjerë elektoral dhe një marrëveshje politike duke
përfshirë figura të vjetra dhe të reja dhe kjo është shumë
e rëndësishme për PD dhe opozitën në situatën që po
kalon vendi me një qeveri të tillë", tha z.Mediu për KlanTv.
Kryerepublikani i shtohet zërave kritikë që kërkojnë
dorëheqjen e kryetarit të Partisë Demokratike kur humb
zgjedhjet dhe thotë se një normë e tillë duhet të sanksionohet në statut, ndonëse shton se askush nuk duhet përjashtuar nga e drejta e rikandidimit. "Kjo normë përcakton një balancë të mirë, por dhe një raport të drejtë me
veten dhe një përcaktim i tillë statutor s'do kishte asnjë
dëm për PD",-deklaroi kreu i PR-së. Sipas Mediut, në statutin e demokratëve pjesërisht janë reflektuar dy prej parimeve të së djathtës; ajo për dhënien e shansit të kujtdo
në parti për të zgjedhur dhe për t'u zgjedhur, si dhe
përgjegjësia politike e humbjes. Rezerva për statutin ka
shprehur edhe aleati tjetër i demokratëve, Dashamir Shehi, i cili, gjithashtu, thotë se dorëheqja e kryetarit në rast
të humbjes së zgjedhjeve, duhet të ishte sanksionuar në
Kushtetutën e demokratëve.

zërit tuaj, angazhimit tuaj,
jepini forcë veprimtarisë
suaj në mënyrë të tillë që
duke filluar që nga unë e
para, dhe të gjithë drejtuesit e LSI, të jemi nën diktatin
tuaj për të ndryshuar këtë
realitet të hidhur, jo vetëm
në sistemin arsimor, por për
të ndryshuar këtë realitet të
hidhur të cilin ne e shikojmë
çdo ditë e më shumë. Vetë
Rama e pranoi që shqiptarët

nuk ushqehen me suksese,
besoj e ka kuptuar që çdo
ditë e më shumë po braktiset
nga njerëzit e tij, nga opinioni publik, nga vetë rrethi i
tij ekonomik, sepse dhe në
fund të ditës, çdo njeri
shikon atë çfarë i ofron
familjes së tij dhe sukseset e
Edi Ramës që janë vetëm
personale të imagjinatës së
tij, por vetëm suksese për
shqiptarët nuk janë".

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA
Dt. 04.05.2018 ora 16:00
Përfundon Ankandi i Tretë për pasurinë:
- Pasuria “Apartament” me sip. 72 m2, me adresë Rr. “1 Maji”
Korçë. Me çmim 16 330 Euro
Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE
“KREON”, me
adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës, Kontakt
Cel 0682096575
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I

nspektorati
Sh
tetëror Teknik dhe
Industrial (ISHTI)
ka vendosur të paktën 24
masa administrative ndaj
subjekteve gjatë tre muajve të parë të këtij viti.
Muaji mars mban edhe
numrin më të lartë të këtyre masave me 10 të tilla
të cilat, në vlerë monetare,
llogariten në rreth 23.2
milionë lekë. Dy muajt e
tjerë, janar dhe shkurt,
kanë respektivisht 9 dhe 5
gjoba me një vlerë totale
prej 10.5 milionë lekë. Kjo
e çon totalin e tremujorit
në 33.7 milionë lekë. Ajo që
vihet re në inspektimet që
janë kryer nga ana e këtij
institucioni është zgjerimi
i kontrolleve edhe në fab-
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Shkelin kushtet e sigurisë në pikat e shitjes

ISHTI, 23 milionë lekë gjoba
karburanteve në të gjithë vendin
rika, të cilat kanë në objekt
të tyre përpunimin, por edhe
prodhimin. Konkretisht në
muajin mars, në fokus të
kontrolleve kanë qenë
pikërisht fabrikat e bulmetit, fasonet apo fabrika të
prodhimit të pijeve. Tipikisht kontrollet e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe
Industrial janë shtrirë kryesisht në karburante duke
pasuar më pas edhe në
restorante e hotele e lidhur

kjo me kontrollin e rezervuarëve të gazit si dhe instalimeve. Kjo e fundit më së
shumti u vu re gjatë verës
së vitit të kaluar pas një precedenti të ndodhur në Velipojë. Por cilat janë arsyet
për të cilat Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ka marrë masa ndaj subjekteve private. Referuar
shpjegimeve dhe referencave ligjore të bëra transparente nga ky institucion ar-

syet janë të ndryshme duke
nisur që nga mungesa e licencave të nevojshme për të
kryer një aktivitet të caktuar, tek mungesa e dokumentacionit të nevojshëm për
ushtrim aktiviteti apo edhe
mosrespektim të kërkesave
ligjore që lidhen me sigurinë
në punë të punonjësve, dhe
instalimet teknike që nuk
për mbushin standardet e
kërkuara. Lidhur me inspektimet në karburante janë

Foto ilustruese
një seri rastesh që janë gjobitur pasi produktet e tregtuara prej tyre nuk përmbushin kërkesat e cilësisë
duke pasur shmangie nga
treguesit pikë të flakërimit.
Këto të fundit janë gjobitur
në vlerat 150 deri në 200 mijë

lekë kurse rekordin e mban
masa administrative ndaj
një subjekti që ka ushtruar
aktivitetin në përpunimin e
mbetjeve vajore duke mos
pasur licencë për këtë aktivitet. Ndaj këtij subjekti
masa është 15 milionë lekë.

Peshkëpia: Të ndryshojë tarifimi për furrat që kanë frigorifer

P

rodhuesit e bukës
kërkojnë reduktim të
tarifimit të energjisë
elektrike për bazën frigoriferike, duke përfshirë jo
vetëm furrat, por edhe
pastiçeritë apo byrektoret.
Kërkesa u bë nga kreu i shoqatës, Gëzim Peshkëpia,
gjatë një seance dëgjimore
të zhvilluar pranë Entit
Rregullator të Energjisë, ku
të pranishëm ishin edhe përfaqësues të Operatorit të
Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike.

Prodhuesit e bukës kërkojnë
reduktim të tarifave të energjisë

PELESHI

OSHEE: Diferenca të rimbursohet nga shteti

Qeveria shqiptare do të
nisë së shpejti programin
prej 23 milionë euro për
ujitjen dhe kullimin. Ministri i Bujqësisë Niko Peleshi tha se po merren
masa në mënyrë që të mos
ndodhin më situata të
vështira për shkak të
përmbytjeve. "Kemi analizuar të gjitha pikat e nxehta, që rezultuan edhe pas
dy përmbytjeve qe kemi
pasur në fund të vitit të
kaluar dhe në fillim të
vitit aktual. Jo vetëm
kemi identifikuar pikat e
nxehta, por kemi bërë dhe
një parafizibilitet, pra
kemi bërë një përllogaritje
të vlerës së investimit",tha Peleshi.Deklaratën
ministri i Bujqësisë e bëri
gjatë inspektimit të stacionit të pompimit të fshatit Sulzotaj, i cili është
pjesë e skemës të sapo rehabilituar të Divjakës. Sipas Peleshit në pak kohë
do të nisë zbatimi i dy projekteve të mëdha, për
ujitjen. "Njëra prej tyre
furnizon në zonën e Libofshës me ujë, dhe vendos
nën ujë 1300 ha, ndërsa
dega tjetër furnizon një
zonë prej 300 mijë ha në
Divjakë, ndërkohë me projektin shtesë të Bankës
Botërore, që për pak kohë,
brenda majit shpresoj do
të ratifikohet në Parlament, një program prej 23
milionë euro, një pjesë e
mirë e të cilit, përfitohet
nga kjo zonë, nga qarku i
Fierit dhe një pjesë në
zonën e Konispolit"-deklaroi ministri. Duke konsideruar qarkun e Fierit si
zonën më intensive bujqësore, Peleshi u shpreh se
ia vlen të këtë përqendrim
fondesh, në projekte të
ujitjes dhe kullimit.

bulmeti, et dje thotë 76 lekë,
ne jemi të detyruar ta zbatojmë. Në qoftë se institucione të tjera duan të bëjnë
një suport financiar për furrat e bukës prodhuese, ne
mbajmë një çmim, do ishte
gjykimi jonë të përcaktuar
në përputhje me kostot e të
ardhurat dhe çdo diferencë
të përpjesëtohej nga institucioni përkatës, Ministria e
Ekonomisë, tatimtaksat,
etj."-tha Sevrani

KËRKESA

Në emër të prodhuesve të
bukës Gëzim Peshkëpia
kërkon që Enti Rregullatori
i Energjisë ndryshojë tarifimin për furrat e bukës që
kanë edhe frigorifer. "Furrat
e bukës që kanë 2-3 bazë frigoriferike mund të kenë një
tarifë tjetër të energjisë, por
që nga sa kemi dijeni është e
papranueshme një tarifë
tjetër në furrat e bukës baza
frigoriferike është tepër e
nevojshme se ne nuk mund
të dalim dot të kthejmë furrat e bukës si në '90 dhe në
'95. Vendimi i Këshillit të
Ministrave na bën një çmim
të diferencuar me subjektet
e tjera, neve dhe prodhuesit
e miellit. Mendojmë që kjo
tolerancë ose ky subvencionim që i bëhet furrave të
bukës është mbi bazën e një
konvertimi. Në qoftë se
TVSH në të gjithë Europën
është nga 0 deri në 8% , neve
e kemi 20% TVSH e bukës
dhe kjo është përligjur që i
jepet subvencionit në miell
dhe në bukë. Ju bëj me dije
se fabrikat e miellit nuk
prodhojnë vetëm miell për
bukë, por prodhojnë edhe
për pastiçerinë, për biskoterinë, për të gjitha. Edhe atyre do t'u vihet e njëjta kondicion që do t'u hiqet gjithë
subvencioni."-tha Peshkëpia.

OSHEE

Drejtori i divizionit të
Shitjes dhe Tregtimit në
OSHEE, Elton Sevrani tha
se është e domosdoshme që
diferenca që mund të lindë
nga reduktimi i kësaj tarife

ENTI

Kreu i shoqatës, Gëzim Peshkëpia, gjatë një seance
dëgjimore të zhvilluar pranë Entit Rregullator të Energjisë
të rimbursohet nga institucionet
shtetërore.
"Meqenëse institucionet
ligjvënëse kanë vendosur që
disa klientë të jenë më të
avantazhuar dhe të kenë një

tarifë më të ulët ose më saktë të kontribuojnë më pak në
kostot që i shkaktojnë
OSHEE-së, ne jemi të detyruar t'i bindemi. Në vendimin
e Këshillit të Ministrave dhe

në tabelën udhëzuese të Entit Rregullator, ka një fjali
të thjeshtë: Prodhues mielli, çmimi 76 lekë. Në qoftë se
kjo fjali bëhet prodhues mielli, buke, djathi, qumështi,

Përfaqësues të Entit Rregullator të Energjisë i kanë
kërkuar Operatorit të
Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike të përllogarisë
efektet pozitive dhe negative që ka kompania, në rast
se diferenca në tarifë nuk
rimbursohet.

Minierat, "shkrihet" RISHM-i,
institucioni riformatohet si strukturë e re
Q

everia ka vendosur
të riformatojë mënyrën sesi mbikëqyret sektori minerar lidhur me
emergjencat apo rastet e
aksidenteve. Kështu, me
një vendim të veçantë të
pak ditëve më parë, që
tashmë ka hyrë në fuqi
pas publikimit në Fletoren Zyrtare, Reparti i
Inspektim Shpëtim Minierave shkrihet duke krijuar një strukturë të re.
Sipas vendimit, kompetenca për sigurinë dhe
emergjencat i ka Autoriteti Kombëtar për Sigur-

inë dhe Emergjencat në
Miniera, një institucion në
varësi direkte të Ministrisë
për Infrastrukturën dhe Energjinë. Ky institucion ka të
paktën 11 kompetenca që ia
ngarkon ligji mbi të cilin
është krijuar. Kështu së pari,
AKSEM ka në ngarkim
pjesën e inspektimeve në veprimtaritë minerare dhe
ndërtimin e punimeve nëntokësore të veprave energjetike për verifikimin e zbatimit të kërkesave ligjore për
sigurinë në punë dhe
mbrojtjen e shëndetit të
punonjësve gjatë veprim-

tarisë së tyre. Inspektimet
që kryhen sipas llojit të subjektit variojnë nga një në tre
brenda vitit. "Minierat nëntokësore me regjim gazi, të
cilat inspektohen jo më pak
se 3 herë në vit; minierat
nëntokësore pa regjim gazi
dhe punimet nëntokësore të
veprave hidroenergjetike, të
cilat inspektohen jo më pak
se 2 herë në vit; minierat
sipërfaqësore, fabrikat e pasurimit dhe impiantet e përpunimit të mineraleve, të
cilat inspektohen jo më pak
se një herë në vit",- thuhet
në vendim. Nga ana tjetër, ky

institucion do të mbikëqyrë
galeritë e minierave të mbyllura jashtë përdorimit si
dhe siguron gatishmërinë e
plotë të personelit, pajisjeve
dhe mjeteve për të ndërhyrë
e për të përballuar situatën
për shpëtimin e njerëzve
për çdo situatë emergjente
në veprimtaritë minerare
dhe punimet nëntokësore
të veprave energjetike.

Fond prej
23 milionë
euro për
ujitjen dhe
kullimin
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DURRËS - Prokuroria e
Durrësit ka shpallur moskompetencën dhe ka dërguar
për hetime të mëtejshme në
Prokurorinë e Krimeve të
Rënda dosjen numër 447, në
të cilën është i shënuar emri
i ish-Prokurorit të Përgjithshëm Adriatik Llalla. I
kontaktuar në telefon nga
Top Channel, avokati i Adriatik Llallës, Sokol Hazizaj e
konsideroi hetimin të
paragjykuar. "Ju theksoj që
çdo veprim procedural, penal në disfavor të të mbrojturit prej meje, Adriatik Llalla, është i stimuluar. Unë
mendoj që është proces i
paragjykuar", thotë Hazizaj.
Dosja "Llalla" është sjellë
nga prokuroria e Durrësit
në fundjavë dhe nuk dihet
ende se kush do të caktohet
si prokurori që do të hetojë
ish-eprorin nga viti 2012 deri

Avokati Sokol Hazizaj: Është proces i paragjykuar

Prokuroria e Durrësit shpall moskompetencën për
Adriatik Llallën, dosja kalon te Krimet e Rënda

AMBASADORI DONALD LU
Edhe ambasadori amerikan Donald Lu paralajmëroi
se çështja "Llalla" nuk mbyllet me një kërkesë të
tij për të mos qenë pjesë e drejtësisë. Ish-Prokurori
i Përgjithshëm i konsideroi reagimet e ambasadorit
amerikan si të papranueshme.
në dhjetor 2017, e po ashtu
njeriun që duket se është vendosur në qendër të vëmendjes
së të huajve. Adriatik Llalla
ndërkohë pret të dalë para
Kolegjit të Posaçëm të Apelimit që është njëri nga organet e vetingut dhe që do të

shqyrtojë qëndrimin e institucionit që mbron interesat e
publikut, mbi çështjen a duhet, apo jo të kalojë Llalla në
sitat e vetingut, kur ai u
dorëhoq nga e drejta për të
qenë pjesë e drejtësisë. "Adriatik Llalla ka dhënë dorë-

heqjen! Komisioni i vetingut,
ose nuk njeh faktet juridike,
ose bën sikur nuk i njeh ato.
Në këto kushte unë mendoj
që çdo proces lind, zhvillohet
dhe prodhohet ndaj të mbrojturit prej meje, Adriatik Llalla është joligjor",-deklaron
Hazizaj. Trupa gjyqësore me
pesë anëtarë, mes tyre edhe
ish-Prokuroren e Përgjithshme, Ina Rama që ishte
paraardhëse e Llallës në krye
të akuzës, ka thirrur seancën
për në datën 16 maj. Por duket
se pozitat e Adriatik Llallës

Ish-Prokurori i Përgjithshëm
Adriatik Llalla
janë vështirësuar, pa kaluar
shumë kohë nga dorëzimi i
detyrës Prokurores së
Përgjithshme të Përkohshme, Arta Markut. Disa muaj
pas një historie konfliktuale
me diplomatin amerikan në
Tiranë, së fundmi Departa-

menti Amerikan i Shtetit i
ndaloi Adriatik Llallës dhe
familjes së tij hyrjen në
SHBA. Ky vendim u miratua nga Sekretari i Shtetit,
Rex Tillerson me arsyetimin
e përfshirjes në raste korrupsioni.

Familjarët e braktisin, Bashkim Teli: E doja Suzanën, ja si e masakrova në banesë
Senad Nikshiqi
SHK
ODËR
SHKODËR

V

rasja në mënyrë
makabre e 58-vjeçares Suzana Shemuni
ka tronditur familjarët e saj.
Pak orë pas ngjarjes horror
që ndodhi mesnatën e së enjtes në një pallat në rrugën
"Dervishbeg" të lagjes "Qemal Stafa", trupi i pajetë i
viktimës është marrë nga
familjarët e saj. Burime nga
Spitali Rajonal i Shkodrës
dje bëjnë me dije për "Gazeta Shqiptare" se ka qenë
njëra nga vajzat e Suzanës
që jeton në Itali, e cila ka
marrë kufomën e nënës.
Sapo ka mësuar lajmin
tragjik, ajo është nisur
urgjent me avion nga Italia
dhe ka mbërritur në Shqipëri për të marrë në morgun e spitalit trupin e 58vjeçares. Vajza e Suzanës
është tronditur kur ka parë
se gjysma e kokës të së ëmës
ishte shembur nga goditjet
e forta me çekiç. Pas kryerjes
së procedurave, ajo është larguar bashkë me trupin e pajetë të Suzana Shemunit, e
cila u masakrua nga bashkëshorti 69-vjeçar Bashkim
Teli. Ndërkaq, bëhet me dije
se askush nga familjarët
nuk është interesuar për autorin e krimit, i cili ndodhet
në paraburgim. Mësohet se
dy vajzat e tij jetojnë prej
vitesh në Tiranë. Ato edhe
më përpara nuk kanë pasur

SHK
ODËR - Zbardhen të
SHKODËR
tjera detaje, sa i takon hetimeve të prokurorisë së
rrethit Gjyqësorë të Shkodrës në lidhje me kërkesën
e kësaj të fundit për nisjen
e procedimit penal dhe vendosjen e sekuestros preventive për 25000 m2 tokë
pyll në Razëm. Sipas
Shqiptarja.com, burime
pranë prokurorisë së Shkodrës kanë bërë me dije se
përfitues i sipërfaqes prej
53902 m2 është një person i

Shkodër, pa kokën e nënës të
shembur me çekiç, tronditet vajza
Erdhi nga Italia, e bija merr trupin e pajetë të 58-vjeçares
kodrës për t'u njohur me
masën e sigurisë.

DËSHMIA E VRASËSIT

58-vjeçarja e vrarë
Suzana Shemuni
kontakt me babain, pasi nuk
janë ndjerë mirë që ai ishte
martuar me Suzanën pas
vdekjes së nënës së tyre.
Para tre vitesh, Bashkim
Teli krijoi një lidhje të re

edhe pse në moshë të thyer
me Suzana Shemunin. Kjo e
fundit mësohet se ka 6 fëmijë që jetojnë në Itali. Tashmë pritet që 69-vjeçari të
dalë përpara gjykatës së Sh-

Bashkim Teli ka vijuar që
t'i qëndrojë të njëjtit version
për ngjarjen e rëndë. Që në
momentet e para kur është
ndaluar nga policia e Shkodrës, ai ka pranuar se është
autor i vrasjes së bashkëshortes. Në polici është
treguar krejt i qetë, ndërsa
ka rrëfyer gjithçka që ka
ndodhur dhe arsyen përse e
ka vrarë gruan e tij. Autori
i krimit ka deklaruar se e ka
vrarë Suzana Shemunin,
pasi ajo i ka kërkuar paratë
e pensionit. Gjë të cilën e
kishte bërë edhe disa herë të
tjera, duke i kërkuar llogari
se ku i shpenzonte paratë. I
moshuari ka thënë se disa
herë i ka dhënë para, ndërsa kësaj here nuk ka pranuar. "Fillimisht ne kemi debatuar me njëri-tjetrin. Ajo filloi të më kërkonte paratë e
pensionit. Këtë gjë e kishte
bërë edhe disa herë të tjera.

Disa herë i kam dhënë
para. Kur nuk i jepja ndonjëherë më thoshte se do të
marr shtëpinë. Muajt e fundit jemi celebruar dhe pas
celebrimit më përmendte
se shtëpia i takonte edhe
asaj. Bënim ndonjëherë
debat, por kalonte si në çdo
çift tjetër. Kësaj here ajo
këmbënguli duke më
kërkuar paratë e pensionit. Unë nuk pranova që t'ia
jepja. Vazhdoi që të mos
hiqte dorë dhe nisi që të
ngrinte edhe zërin. Pastaj
situata na doli nga kontrolli të dyve, derisa mora
çekiçin dhe e godita. Pas
goditjeve pashë që kishte
humbur jetën. Dola nga shtëpia, sepse nuk mund të
qëndroja më aty. Unë e kam
dashur, sepse jetova tre
vite me të, por kohët e fundit kërkonte para dhe më
përmendte shtëpinë derisa
ndodhi ajo që ndodhi", është shprehur 69-vjeçari në
polici.

Sekuestrimi i 25 mijë m2 tokë në zonën turistike
të Razmës, pritet arrestimi i 14 zyrtarëve
vetëm, i cili do të shiste më
pas tokën ndaj personave të
tjerë. Ndërkohe që priten urdhër ndalimet për 14 zyrtarë
dhe ish- zyrtarë të njësive
vendore, Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
dhe Agjencisë së Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave, të

cilët do të jenë pjesë e dëshmitarëve, por edhe personave, të
cilët dyshohet se kanë kryer
falsifikimin e dokumenteve
duke u dhënë pa të drejtë këtë
sipërfaqe toke personave të
tjerë. Ndërkohë, në lidhje me
këtë çështje, i kontaktuar me
telefon, kryetari i Bashkisë

Malësi e Madhe, Tonin Marinaj ka deklaruar se hetimi
nuk ka lidhje me asnjë prej
zyrtarëve që aktualisht janë
pjesë e administratës së Bashkisë Malësi e Madhe dhe se
hetimi nuk i takon vendimeve
që mund të jenë marrë pas
vitit 2015-të.

SHKURT
Sheshi "Veliera",
Vangjush Dako: Peng i
Gjykatës Administrative
DURRË S - Sheshi 'Veliera'
që prej afro një vit e gjysmë
ka mbetur një gërmadhë e
hapur në zemër të qytetit të
Durrësit. Investimi prej 6
milionë dollarësh është
ndërprerë në mes dhe në
fillim të sezonit turistik interesi i të gjithë durrsakëve
dhe biznesit është t'i jepet
një zgjidhje përfundimtare
këtij sheshi, i cili prezanton
Durrësin 3 mijë vjeçar me
çdo turist që hyn në qytet.
Kryebashkiaku Vangjush
Dako deklaroi se "Veliera"
është peng i Gjykatës Administrative, ku prej gati dy
muajsh gjyqtari nuk
zbardh vendimin e dhënë.

Banorët e Vërrisë,
hidhen në protestë
kundër inceneratorit
FIER - Banorët e Vërrisë në
Fier kanë protestuar sërish
dje kundër ndërtimit të inceneratorit të mbetjeve, për
të cilin sipas PD-së qeveria
ka dhënë 28.3 milionë euro.
Për më shumë se një orë, ata
kanë bllokuar mjetet e kompanisë nënkontraktore që
ka nisur të furnizojë objektin me material ndërtimi. Në
mbështetje të kësaj proteste
ishte edhe kreu i departamentit të mjedisit në PD,
Jamarbër Malltezi, i cili garantoi mbështetje të plotë në
këtë kauzë të drejtë.

Bie nga shkëmbi, humb
jetën inspektori i
HEC-it të Moglicës
KORÇË - Një inspektor i
hidrocentralit të Moglicës
dje ka humbur jetën në
mënyrë tragjike. Leonard
Çela ishte duke inspektuar punimet, kur ka humbur ekuilibrin dhe ka rënë
nga një shkëmb. 45-vjeccari është dërguar urgjentisht në spitalin e Gramshit, por nuk ka mundur
t'u mbijetojë plagëve të
marra. Ndërkaq policia po
heton për zbardhjen e
plotë të ngjarjes.
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Frika nga hakmarrja, burrat e familjes Kurti lënë banesat

Vrasja e 52-vjeçarit,
Kurti piketoi dyqanin
e fqinjit për ta grabitur
"Shfajësohet" bashkëpunëtori: Ladi më tha
hajde me mua dhe marrim çfarë të gjejmë
TIRANË

Background of the project
The Open Regional Fund Foreign Trade Promotion (ORF FT) aims to improve framework conditions for free
trade and competitiveness through the promotion of regional cooperation. The ORF FT is implemented
through sub-projects with partners from three or more countries from the region. The sub-projects are
aimed at eliminating barriers to trade, improving trade procedures on the national level, strengthening
institutional capacities for imple-menting trade-relevant regional agreements (Central European Free Trade
Agreement, CEFTA and Stabilization and Association Agreements) and improving services for trading
businesses.
Further information on the program can be found at https://www.giz.de/en/worldwide/20321.html. The
ORF also acquired co-financing from the European Union as of January 01, 2017 for a period of 3 years.
The EU-financed component •gSupport to Facilitation of Trade between CEFTA Parties•h forms part of
the ORF FT and focuses on 3 areas:




Component 1: Harmonisation of norms and practices for the elimination of non-tariff barriers in
regional trade
Component 2: Streamlining of document and data submission requirements in regional trade
Component 3: Simplification of customs clearance procedures; Focus: establishment of a regional
Authorized Economic Operators program

The candidate is expected to fulfil tasks within the EU component as well as the BMZ-financed core
business of the ORF FT.

P

ak ditë pas ngjarjes së
rëndë të ndodhur në
Kamzë ku mbeti i
vrarë 52-vjeçari Agim Buci
dhe mbeti e plagosur rëndë
bashkëshortja e tij, Merita
Buci, burime nga policia
bënë me dije se plani për
grabitjen e minimarketit
është ideuar nga 28-vjeçari
Vladimir Kurti, i cili jeton
pranë banesës se familjes
Buci në rrugën "Besëlidhja".
Vladimir Kurti dhe Ruzhdi
Hode kanë pranuar krimin
gjatë marrjes në pyetje nga
hetuesit e çështjes. Nga hetimet e kryera ka rezultuar
se 28-vjeçari me origjinë nga
Burreli e kishte piketuar
dyqanin e familjes Buci, pasi
kishte parë se në mbrëmje aty
kishte pak lëvizje dhe pak
ndriçim dhe zakonisht shërbente vetëm gruaja, pasi bashkëshorti i saj punonte në një
kompani interneti. Pas kësaj,
i riu ka kërkuar dhe ndihmën
e shokut të tij, Ruzhdi Hode, i
cili jeton në periferi të Kamzës,
ku ky i fundit kishte si detyrë
të mbështeste Kurtin në veprime dhe të bënte transportin me mjetin e tij 'Volswagen'.
"Ladi më tha hajde me mua,
marrim çfarë të gjejmë dhe i
ndajmë bashkë. Unë vetëm e
çova me makinë, nuk kam
asnjë faj. Nuk e dija se do qëllonte", ka thënë Hode para
uniformave blu. Nga ana
tjetër, familjarët e autorit që
qëlloi mbi Agim Bucin ndihen
të kërcënuar nga një hakmarrje e mundshme. Edhe
pse, Lutfi Buci, vëllai i 52vjeçarit të vrarë ka deklaru-

Open Regional Fund Foreign Trade Promotion (ORF FT)
As an international cooperation enterprise for sustainable development with worldwide operations, the
federally owned Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH supports the
German Government in achieving its development-policy objectives. It provides viable, forward looking
solutions for political, economic, ecological and social development in a globalised world. GIZ promotes
complex reforms and change processes. Its corporate objective is to improve people•fs living conditions
on a sustainable basis.

ORF-FT Office to Albania seeks the following staff: Office Manager
Overall purpose of the post,
The office manager is responsible for:

providing administrative services for the projegramme

meeting the administrative needs of the programme independently, with a minimum of input and
leadership

ensuring that financial and administrative regulations are complied with.
Main Tasks and Responsibilities:
1. Secretarial Work and Services
The office manager
prepares and organizes internal meetings

supervises adherence to deadlines

prepares minutes, summaries and lists in agreement with the superior(s)

coordinates logistical organization of events.


I arrestuari Vladimir Kurti

2. Administration
The office manager

is responsible for organizing administrative and logistical aspects of programme activities
(meetings, workshops etc.)

coordinates with the GIZ office on the mode of service delivery

ensures that computers and software function properly

monitors the availability of accessories and stocks and carries out procurement in accordance
with guidelines

is responsible for filing documents in reference files or in DMS in line with GIZ•fs filing rules

initiatives and supervises local consultancy- and local subsidy contracts as well as financing
contracts.

I arrestuari Ruzhdi Hode
ar se gjithçka ia kanë lënë
në dorë shtetit. "Ne ia kemi
lënë në dorë shtetit. Unë nuk
kam punë me njeri. Nëse shteti nuk bën drejtësi, siç bëri
policia që i arrestoi në kohë
rekord, njerëzit mund të armatosen vetë për të mbrojtur veten", është shprehur
Buci. Sipas tij, dy autorët
kanë përfituar nga mungesa e ndriçimit në zonë dhe se
ata kishin tërhequr fëmijën
e mitur të të vëllait, pasi kishin dashur që ta rrëmbenin.

Kapet 43-vjeçari i dënuar
me 20 vite burg në Itali
TIRANË - Policia e Tiranës ka vënë në pranga me qëllim
ekstradimi drejt Italisë një 43-vjeçar të dënuar në shtetin
fqinj për një sërë veprash penale. Bëhet fjalë për Petrit Lekndreaj, i cili u kap nga Forca e Posaçme e Operacioneve
Speciale dhe Kërkimit pranë DVP Tiranë. Mësohet se Lekndreaj ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol
Roma/Itali, pasi autoritetet gjyqësore italiane e kanë dënuar atë me 20 vjet burgim për veprat penale: "Trafik droge",
"Plagosje" dhe "Armëmbajtje pa leje", të parashikuar nga
nenet 81, 110, 576 të Kodit Penal Italian dhe nenit 73 të ligjit
mbi drogat. Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol
Roma/Itali, po kryejnë të gjitha procedurat e nevojshme
për ekstradimin e këtij shtetasi drejt vendit fqinj.

3. Finance and accounting
The office manager
helps to prepare project budget planning and cost accounting

helps to monitor costs and spending in accordance with the budget

is responsible for financial management, such as cash withdrawals, keeping the cashbook, bank
accounts

checks travel expense statements of staff for approval by the superior

supports the project management to keep track of, to supervise and document the contract
provision and to account in agreement with GIZ-standing orders

supports the programme management in the control of finance reports and files for the cost
sheets of the concluded contracts

checks and delivers the bills to pay and the remaining relevant files in the GIZ-accounting under
compliance with internal rules (stamp of the project etc).


Ndërkaq, mësohet se policia
e Tiranës po vijon kontrollet
për gjetjen e armës së krimit
që përdorën autorët e grabitjes në Kamzë. Ngjarje kjo e
ndodhur mbrëmjen e 25 prillit në dyqanin e familjes Buci.
Në aksionin në lumin e
Tërkuzit, tek ura e "Zgafnorit"
në Njësinë Administrative
Zallherr marrin pjesë Forcat
e Policisë së Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë në
bashkëpunim me Renean
dhe forcat zjarrfikëse.

4. Other duties/additional tasks
The office manager
PR focal point

performs other duties and tasks at the request of management


Qualifications and experience sought
Requirements
University degree in business administration, accounting, finance or related subjects
(Master or equivalent);

At least 3 years professional experience in a comparable position;

Good working knowledge of ITC technologies (related software, phone, fax, email, the internet)
and computer applications (e.g. MS Office);

Albanian at native level, very good knowledge of the European language widely used in the
country: English, preferably in combination with German;

In-depth understanding of financial planning and reporting and accounting principles;

Broad experience of management and administration and in organizing and conducting major
events and workshops;

Willingness to upskill as required by the tasks to be performed . corresponding measures are
agreed with management.


Contract conditions:
Part . time employment 50%
Programme office in Tirana
 Assignment period: until 31.12.2019.



Please forward your application until 6th of May 2018, to GIZ Office Albania by E-Mail: giz-albanienhr@giz.de,including the following information: Application letter, CV in English (Euro Pass format), references.
Only short-listed candidates will be contacted for interviews. Short-listed candidates might be asked to
bring certified copies of their diplomas and work certificates.
GIZ is an equal opportunity employer and welcomes applications from all interested groups
without any discrimination!
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Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, vendimet nga vitit 2008 deri në vitin 2017
Ornela Manjani

P

ronarëve që u është
zënë toka nga ndër
timet pa leje dhe nuk
kanë marrë ende kompensimin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë lekësh. Këto para do t'i përfitojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendim. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3500 subjekte përfitues nuk janë
paraqitur fare në ATP për të
aplikuar me qëllim përfitimin e shpërblimit të miratuar për ta në VKM-të përkatëse. Duke qenë se ky
proces nuk është i kushtëzuar dhe i limituar në kohë,
ATP fton të gjithë këta subjekte përfitues që të paraqiten 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 buxheti i shtetit, sipas përllogaritjeve përkatëse shpërndan aktualisht 70% të vlerës
se 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 kompensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku

Pronarët që marrin kompensimin,
hapet aplikimi për 3500 dosje
Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në Agjenci
DOKUMENTET
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.

Formulari TIP
është përcaktuar edhe
shumë për secilin, por për të
marrë paratë duhet të dorëzojnë në ATP 6 dokumente.

PR
OCEDURA
T
PROCEDURA
OCEDURAT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues është e

thjeshte. Bazuar në VKM
nr.383 date 19.05.2010 "Për përcaktimin e procedurave të
shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private që prek-

en nga ndërtimet informale",
i ndryshuar, subjektet përfitues mund të paraqesin
kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën
takuese në pronën që kompensohet. Nëse kërkesa

paraqitet nga një pjesë e bashkëpronarëve, ajo shoqërohet
nga prokura e posaçme e
nënshkruar prej tyre, ku si
tagër i nevojshëm të jetë edhe
e drejta për të tërhequr vlerën
financiare, në emër të tyre. Në

rastin e kërkesave individuale të secilit bashkëpronarë
apo të një pjese të tyre, për çdo
aplikim të kryer, paguhet
tarifë shërbimi, pavarësisht
se i përket të njëjtës pasuri të
paluajtshme.

LIST
A EMER
ORE E SUBJEKTEVE TE CILET NUK KANE APLIKU
AR PRANE ATP-SE PER PERFITIMIN E SHPERBLIMIT TE
LISTA
EMERORE
APLIKUAR
MIRA
TU
AR ME VKM PER P
ASURITE E PREKURA NGA NDER
TIMIN INFORMALE
MIRATU
TUAR
PASURITE
NDERTIMIN
Sipërfaqja e
parcelës që do
të shpërblehet
(m²)
300.00

Emri Atësia Mbiemri

ALTIN
FATIME
BEDRIJE
LUMNIJE
RUKIJE
REXHEP
QEMAL
SHKENDIJE
FATBARDH
KASEM
BEHANE
LILJANA
IBRAHIM
SIMIR
KADRI
SALI
AGIM
MYRTEZA
SHPRESA
LUMTURIE
IKE
MUSTAFA
FATIME
FIQIRETE
BESNIK
FLUTURA
PETRIT
HAMDI
VJOLLCA
HAJRIE
AIDA

DRANDE
SEFER
FABRIJE
HAMZA
MAHMUT
KADIRE
INDRIT
ENGJELL
AHMET
XHEMAL
BASHKIM
RIGELS
NJAZI
RAMAZAN

AZEM ABDULLAH TOKA
AGIME SHABANI
LUMNIJE SHABANI
AGIME SHABANI
LUMNIJE SHABANI
BEHRAN ISUFI
ZEQIR

BASHKEPRONARET BRARI
MYZAFER FEHIM BRAHO
MARK

3,622,752.00

300.00
BENGA
BUJA
SULA
SULA
SULA
SULA
SULA
SULA
SULA
SULA
SULA
SULA
SULA
SULA
ALUSHI
ALUSHI
ALUSHI
FYSHEKATA
KOLLOBANI
KOKOBOBO
DODA
SULA
SULA
SULA
SULA
SULA
SULA
RECA
RECA
RECA
RECA

SADIKU
MARKAJ
LIKA(ISUFI)
ISUFI
LIKA
LALA
LALA
CORLAZE
KRUJA
KRUJA
KRUJA
KRUJA
AGA
AGA
HOXHA
VRAPI
HOXHA
HOXHA

316.2
680.50

486.20

Vlera e
shpërblimit
(lekë)
6,469,200.00

168.00

SH.A "MEKANIKA"
AHMET
MINIRE
GANIMETE
AISHE

Vlera truallit

6,469,200.00
3750.00

26094.00

6,818,537.00
2,551,875.00

12,686,902.80

514.50

26094.00

13,425,363.00

102.70

26094.00

2,679,853.80

633.30

26094.00

16,525,330.20

168.00
16.20
71.80
116.60

21593.00
21593.00
24360.00
24360.00

1,403.9

24,754

3,627,624.00
349,806.60
1,749,048.00
2,840,376.00
34,752,140.60

10.3

26,094

268,768.20

22.1

26,094

576,677.40

497.2

28,659

14,249,254.80

169.1

28,659

4,846,236.90

56.0

20,473

1,146,488.00

246.0

20,473

5,036,358.00

MIT'HAT
FRASHOLLI
SEMIHA
FRASHOLLI
FATMIR
FRASHOLLI
SELMAN
FRASHOLLI
MURAT
GJOKA
DURIM
KULLA
ZEJNEP
KULLA
BESNIK
KULLA
HASIBE
KULLA
DHURATA
SULSTAROVA
ENGJELLUSHE
MILO
ZANA
KALTANI
FATMIR
KULLA
SHYQYRI
KULLA
QEMAL
KULLA
MYZEJEN
KULLA
PETRIT
SHTALBI
SADET
SHTALBI
MUSTAFA
CAUSHI
MUHARREM
CAUSHI
MERJEME
KARALLIU
DILAVER
KARALLIU
VILHELM
KARALLIU
AGRON
KARALLIU
SAFET
KARALLIU
SUZANA
KARALLIU
HEDIJE
KARALLIU
MANUSHAQE
SULEJMAN
MIKO
NURFO
MIKO
MIMOZA
MUHAREM
MIKO
MERITA
MUHAREM
HASANTARI (MIKO)
HASBIE
QANI
HOXHA
LILJANA
QANI
KOSOVA
VALENTINA
QANI
KALEMAJ
SHPRESA
DERVISH
HASHO
BUJAR
DERVISH
ZAZO
SERVET
DERVISH
ZAZO
TEFTA
DERVISH
SHEHI (ZAZO)
HATIXHE
KOSTA (KUKA)
VIOLETA
KUKA
ILIR
KUKA
FATO
KOKALARI
SELFO
KUKA
AHMET
KUKA
FATBARDHA
PUMO (KUKA0
BUJAR
KARAGJOZI
ARJAN
KARAGJOZI
FATOS
KARAGJOZI
MIRELA
TUSHE (KARAGJOZ
BUKURI
XHELO
BIXHAKU
JONUZ
RESHAT
BIXHAKU
RAHIME
RESHAT
BIXHAKU
XHENO
RESHAT
BIXHAKU
GEZIM
RESHAT
BIXHAKU
KUJTIM
RESHAT
BIXHAKU
REIZ
RESHAT
BIXHAKU
MIFTAR
ASLLAN
CENA
XHIXHE
MUCA(BP)
GENC DUKA(BP)
GANI
MEMA
MUHAMET
MEMA
SHABAN
MEMA
RESHAT
MEMA
METIJE
BEJLERI

508.3

24,754

12,582,458.20

467.0

26,137

12,205,979.00

9.3

18,000

167,400.00

10.9

250.0

200.0

6,000

7,000

7,000

65,400.00

1,750,000.00

1,400,000.00

60.9

7,000

426,300.00

35.8
1,999.46
79.96

2,000
1,865.0
1,865.0

71,640.00
3,728,992.90
149,125.40

159.90

39,533.0

6,321,326.70

SULO
SOKOL
BUJAR
PELLUMB
SHYQYRI
LUAN
FLAMUR
LUMTURI
EDUART
PETRO

M

SULAJ
XHIXHABESI
EGRA
AVDILLARI
SULAJ
SULAJ
SAKOLLARI
PUPE
GRONO
POTKA

TRASH. BRARI
MENTOR
SKENDERI
MENTOR
SKENDERI
Sadik
Beshir
Vrioni
Suzana
Xhavit
Maliqi
Nevrez
Xhavit
Gjylbegu
Myrvete
Bunga
(Trash-9)
Mahmut
Shengjergji
(Trashegi-30)
Leme
Shengjergji
(Trashegi-30)
Qazim
Mehmet Filja
Qazim
Mehmet
Filja
VASIL
TUSHI
LLAKMANI
SOFIJE
TUSHI
LLAKMANI
VANGJELI
TUSHI
LLAKMANI
PANDELI
JOVAN
LLAKMANI
ELIVERTA
JOVAN
LLAKMANI
ROZA
JOVAN
LLAKMANI
NEVRUZ
GUXHOLLI
BEKTASH
GUXHOLLI
Atalanta PEKEMEZI dhe B. P. PASKO
TAHIR
PAVLLO
ZHANETA
SEJFI
AGOLLI
SHQIPERIE
VERGJINUSH
RAZIE
Bace
KOLANAECI
Marjela
KOLANAECI
Fredi
KOLANAECI
Eriketa
KOLANAECI
ALEKSANDER
GAVOCI
LUMNIE
VOKOPOLA
ENEIDA
VOKOPOLA
ALBENS
VOKOPOLA
Emin Haxhiademi
(Trashegimtaret )
Shoqeria "Elsa"
DURIM
KULLA
ZEJNEP
KULLA
BESNIK
KULLA
HASIBE
KULLA
DHURATA
SULSAROVA
ENGJELLUSHE
MILO
ZANA
KALTANI
FATMIR
KULLA
SHYQYRI
KULLA
QEMAL
KULLA
MYZEJEN
KULLA
PETRIT
SHTALBI
SADET
SHTALBI
MUSTAFA
ÇAUSHI
MUHARREM
ÇAUSHI

339.20
310.40
394.80
86.00
418.20
419.90
322.20
379.20
266.30
271.30
1,389.90
46.00
16.00
75.40

2,578.0
2,578.0
2,578.0
2,578.0
2,578.0
2,578.0
2,578.0
2,578.0
2,578.0
2,578.0
21,593.0
26,137.0
26,137.0
7000.00

874,457.60
800,211.20
1,017,794.40
221,708.00
1,078,119.60
1,082,502.20
830,631.60
977,577.60
686,521.40
699,411.40
30,012,110.70
1,202,302.00
418,192.00
527,800.00

12531.60

1028.00

12,882,484.80

1.80

9000.00

785.90

9000.00

7,073,100.00

1234.60
789.10

17500.00
17500.00

21,605,500.00
13,809,250.00

286.60

1490.00

427,034.00

16,200.00

20.24

16500.00

333,960.00

134.00

16500.00

2,211,000.00

43.15

1900.00

81,985.00

779.30

1900.00

65.00
274.80
159.60
39.10

3.60

120,000.0
120,000.0
18,500.0
10,000.0

18,000.0

1,480,670.00
7,800,000.00
32,976,000.00
2,952,600.00
391,000.00

64,800.00

10 - EKONOMI
HANCE
SADRI
& (BASHKEPRONARE-13)
ARIF
HAXHIYMER
& (TRASHEGIMTARET)
ERIMRA
QEMAL
ISMAIL
QEMAL
ARTA
QEMAL

LLAPUSHI

PERIHANA
PERIHANA
ZEKO

SHOQERIA ARMO SH.A
Raimondo
Vincenzo
Forcina
Ferid
Qamil
Bushati
Myrvete
(Mani) Elezi
Muhamet
Kraja
Sebije
Kraja
Isuf
Kraja
Hamza
Meti
Eduard
Bilali
Sabah
Domnori
Gezim
Domnori
Saniqe
Domnori
Zija
Kraja
Sabri
Kraja
Ylfete
Kraja
Naxhije
Kraja
Fatbardha
Kraja
Shyqyri
Kraja
Suzana
Kraja
VIRON
KRISTOFOR
GOXHABASHI
ZHANETA
GORI
GOXHABASHI
ALKET
NIKO
GOXHABASHI
LEDIA
NIKO
GOXHABASHI
RUDOLF
VANGJEL
ZAHARIA
ARSINO
AGATHOKLI
XHITOMI
MARIA
AGATHOKLI
XHITOMI
KISHA ORTHODOKSE
TRASHEGIMTARET PEPA
KRYEGJYSHATA BOTERORE
VASIL
JOVANI
TRASHEGIMTARET PEPA
B. P. XHAMETA
PELLUMB
MEHMETI
B. P. BUDA
ORNELA
DILAVER
ABAZI
HASAN
HAMETAJ
KRISTINA
HAMETAJ
REXHEP
ELMAZ
DUSHKU
ADEM
NGJATI
NGJATI
NGJATI
NGJATI
IBRAHIM

28.00

2,000.0

283.20

10,000.0

56,000.00

KOÇANI

Bashkesia Kishes (Gjermane) Opertzon Mobiliztion Krugen Sacks Dane Hansen Friedemanin Becks

ARGJENTINA
MAKBULE
DASHAMIRA
XHAVIT
AFERDITA
EJUP
NAFERIT
REVOLUCION
JAKUP
ISUF
NURIE
SANIE
MYZEJEN
ARTAN
QEMAL
XHEVAHIR
HYQMET
BALLKEZ
TASIM
QAMIL
SHEFQET
XHEMALI

E diel 29 Prill 2018

BIMBASHI
BIMBASHI
BIMBASHI
BIMBASHI
BIMBASHI
KRASNIQI
DELIMETA
SHUAIP
ÇEKREZI
KANA
JAKUP
KANA
KANA
JAKUP
KANA
JAKUP
KANA
JAKUP
KANA
BEHEXHET
KANA
BEHEXHET
KANA
BEHEXHET
KANA
KANA
BISHQEMI
BISHQEMI
BISHQEMI
ÇERMA
DHE TRASHEGIMTARET
PASKAL
QIRJAQI
LLAZI
GAQI
RIZA
THEMISTOKLI
NISI
RIZA
DHIMITRAQ
NISI
RIZA
THEODHORAQ
NISI
RIZA
NIKOLLA
NISI
RIZA
PANDELI
RAFAIL
RIZA
MIRSA
RAFAIL
RIZA
LIGORAQ
RAFAIL
RIZA
FRIFILI
DHIMITER
RIZA
LEDINA
JANI
RIZA
ERJANA
JANI
RIZA
NEVRUZ
SALI
NACELLARI
TRASHEGIMTARET (KRESHPANJI)
FERIDON
QEMAL
KUQO
SHTEPIA RREGULLTARE E BASHKESISE MOTRAT
FRANCESKANE TE ZOJES SE PAPERLYER
HIXHLAL
SYKJA
KYDRETE
SYKJA
MUSTAFA
SYKJA
SKENDER
SYKJA
XHEMAL
MALIQ
KOMBI
ADNAN
XHEMAL
KOMBI
VALDET
XHEMAL
KOMBI
HAKI
SULEJMAN
HOXHA
MEMA
SULEJMAN
BERDICA
HEDIJE
KASEM
HOXHA
SUZANA
ADEM
HOXHA
SULEJMAN
ADEM
HOXHA
ERMIRA
ADEM
HOXHA
BELKIZE
ISMAIL
RROJI
XHEMAL
ISMAIL
HOXHA
SAFETE
ISMAIL
XHINDI
HYRIJE
ISMAIL
SOKOLI
AVDIAN
MYZAFER
HOXHA
ERJON
REMZI
HOXHA
MIRELA
REMZI
HOXHA
ERMIRA
REMZI
HOXHA
SULLTANA
HOXHA
RUZHDI
IDRIZ
HOXHA
SANIJE
IDRIZ
BORICI
IXHLAL
IDRIZ
BUSHATI
MERKUZ
IDRIZ
HOXHA
VELI
SUMA
LEJLA
SUMA
ELMAZE
BERDICA
ISMAIL
BERDICA
SERVETE
BERDICA
SHEMSI
BICAKANI
RUZHDI
SPAHIJA
BAFTE
PAÇRAMI (GABA)
GRETA
PRIFTI (LIÇOLLI)
SAIME
PAÇRAMI
FATMIR
MESI
CUF
MESI
SOKOL
MESI
VETETIMA
SHEHU (BEGTESHI)
BUBULLIMA
BEGTESHI (FECANI)
YLLI
BEGTESHI
MERITA
BEGTESHI (HAFIZI)
ILIR
BEGTESHI
KRISTO
FARUK
MERSINI
BLERINA
FARUK
HOXHA
LINDITA
FARUK
LAMÇE
SOFIE
FARUK
MERSINI
MEZIN
HOXHA
SALI
HOXHA
SHEGUSHE
HOXHA
FIDERUSI
VEXHI
BUHARAJA
GRETA
SABRI
BUHARAJA
VEXHI
IBRAHIM
BUHARAJA
MYZEJEN
VEXHI
TELEGRAFI
MENNDUHA
VEXHI
KARAPITI
MUZINA
VEXHI
AGO
FERIAL
VEXHI
AMGJELI

1,001.90

1,028.0

13.70

8,000.0

300.00
28.00
5.38
4.65
17.20
10.00
13.80

2,100.0
15,000.0
15,000.0
15,000.0
8,500.0
8,500.0
8,500.0

51.50

8,500.0

183.00

8500

131.00

691.00
30.60
12.10
220.00
30.60
10.20
44.65
30.30
498.20

700.0

2,832,000.00
1,029,953.20

109,600.00
630,000.00
420,000.00
80,700.00
69,750.00
146,200.00
85,000.00
117,300.00
437,750.00

1,555,500.00

91,700.00

24,000.0 16,584,000.00
1,304,202.60
278,251.60
5,893,140.00
134,202.60
211,313.40
925,014.05
964,994.40
14,277,913.80

14.50

461,796.00

945.40

16,544,500.00

519.70

4,677,300.00

599.20
23.90
298.30

5,392,800.00
358,500.00
2,893,000.00

64.70

1,132,250.00

41.10

719,250.00

71.10

497,700.00

6.00

3,900.00

540.00

1,393,740.00

57.73
250.00
214.88

635,030.00
2,500,000.00
244,533.44

48.00

720,000.00

235.00

1,997,500.00

876.50

7,450,250.00

37.60

319,000.00

514.50

4,373,250.00

106.00
279.00

901,000.00
2,371,500.00

600.00

5,100,000.00

19.00

418,000.00

BYNIAMIN
FERIDE
FATIME
SHENASI
ISA
ERVEHE
BUJAR
ERMIRA
FLUTURA
EDUART
SABRI
MERUSHE
MIRANDA
SADIE
MAHIR
NEKI
HAMZA
HAXHIRE
ISA
DIJE
ENVER
FLAMUR
ROLAND
REZART
ERGYS
KOSTANDIN
MIMOZA
DILA
LENA
AFERDITA
FROSINA
DAFINA
BEDRIJE
NURIJE
FATIME
SKENDER
GANI
ISLAM
BILAL
XHAVIT
ABDULLA
MUSTAFA
ESAT
SULEJMAN
ZENEL
GEZIM
DALIP
KADRI
BEJAZE
HAJDAR
MUSA
BURBUQE
SHKENDI
AFERDITA
BEKIM
ISLAM
BAKI
RAMAZAN
KAZAFER
XHEVAT
SADETE
TAHIR
VALDET
BURHAN
FIDIRUS
VJOLLCA
JETMIRA
FATMIRA
SHKELZEN
VAIDE
AHMET
IMREN
MIRLANDA
IXHLAL
KYDRET
FATIME
KUJTIM
RITVAN
LEJLA
IDAJETE
ERMIR
ENTELA
VILMA
NDUE
PAL
SERVETE
SIMONE
BAHRI
JULIA
MIKEL
JULIAN
JOZEF
MARIE
LUÇIANA
LILIANA
MIRELA
REGJINA
MARINA
GULIEM
ZHANI
TEF
LEONARD
DILE
MERI
LULE
TEUTA
HEDIJE
ASIM
FIQIRET
SERVETE
BARDHYL
MIT'HAT
HEDIJE
ASIM
FIQIRET
SERVETE
BARDHYL
MIT'HAT
RAMIZ
HYSEJN
SAIME
ZYDI
NEZIHAT
ASTRIT
LULZIME
RUDINA
SAFETE
SHPRESA
HALIL
FATMIR
SEFER
FATIME
SAMI
BUJAR
BARIJE
NADIRE
FERDINANT
DERVISH
MUHAREM
KLODIANA
ENGJELLUSHE
RAMADAN

HOXHA
HOXHA
HOXHA
HOXHA
DEMIR
HOXHA
ZYLFO
LYBESHA
BEDRI
LYBESHA
BEDRI
LYBESHA
NEXHMI
AGALLIU
NEXHMI
LYBESHA
NEXHMI
LYBESHA
HIQMET
LYBESHA
NEXHMI
MICI
LYBESHA
LYBESHA
ALI
DEKO
MUHO
MAKBULI
MAKBULI
MAKBULI
MAKBULI
MAKBULI
MAKBULI
MAKBULI
MAKBULI
MAKBULI
KOSTRISTA
PANXHI
KOSTRISTA
PEMA
PEMA
PEMA
PEMA
XHEMAL
HAJDARI(DELIU)
AVDULLA
DELIU
RUSTEM
SHIMA
RUSTEM
DELIU
RUSTEM
DELIU
RUSTEM
DELIU
AZIZ
DELIU
KRYEGJYSHATA BOTERORE
BEJTULLA
DAJTI
PULLAZI
PULLAZI
PULLAZI
PULLAZI
PULLAZI
PULLAZI
TARE
DERVISHI
SHAHIN
DERVISHI
TARE
DERVISHI
TARE
DERVISHI
TARE
DERVISHI
SEJDINI
SEJDINI
SEJDINI
KADIU
MUSTAFA
MULLAHU
SULEJMAN
PERIHANA
SHOQERIA "SAIDE"
BISLIM
DRENOGLLAVA
HYSEN
CANA
MYFTIA
MYFTIA
MYFTIA
MYFTIA
MYFTIA
MYFTIA
KRAJKU
KRAJKU
KRAJKU
KRAJKU
HOTI
FAIK
HOTI
FAIK
HOTI
FAIK
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
HOTI
RESHAT
HOTI
RESHAT
HOTI
RESHAT
HOTI
VKSAN
POTI
NDOC
MARKU
MAN
HASMUJA
ALFRED
OMI
SALI
MUÇAJ
DEDA
DEDA
KAKARRIQI
KAKARRIQI
DEDA
DEDA
DEDA
ÇOBA
ÇOBA
RRABOSHTA
SARREQI
CANCO
PRELA
PRELA
MARK
PRRONI
ZEF
BUKA
ZEF
BUKA
ZEF
BUKA
ZEKJA
ZEKJA
ZEKJA
ZEKJA
ZEKJA
ZEKJA
TAIP
ZEKJA
ET'HEM
ZEKJA
ET'HEM
ZEKJA
ET'HEM
ZEKJA
ET'HEM
ZEKJA
ET'HEM
ZEKJA
PODGORICA
PODGORICA
PODGORICA
PODGORICA
PODGORICA
PODGORICA
PODGORICA
PODGORICA
HOXHAJ (BAJRAMAJ)
SALLAGAJ (BAJRAMA
BAJRAMAJ
QAHALLIU
QAHALLIU
ABAZI
QAHALLIU
QAHALLIU
XHINDOLE
AHMETBEJA
ARAPI
ARAPI
QAHALLIU
QAHALLIU
QAHALLIU
MISIN
SOPAJ

14.70

76,440.00

163.00

1,956,000.00

268.50

4,833,000.00

121.0

1,815,000.00

581.3

14,389,500.00

96.3
153.0

2,214,515.00
1,683,000.00

6.85

258,368.00

66.0

132,000.00

36.9

664,200.00

492.9
14.2
70.3
158.6
1.8

506,701.00
14,598.00
1,300,550.00
1,427,400.00
16,200.00

0.8

12,000.00

13.6

204,000.00

31.2

11.8
974.5
108.0
217.2
25.5

748,800.00

100,300.00
8,283,250.00
1,620,000.00
3,258,000.00
382,500.00

172.2

4,132,800.00

91.35

1,370,250.00

199.9

2,998,500.00

300.0

2,550,000.00

578.8

4,919,800.00

38.0

323,000.00

281.0

4,215,000.00

10.89

33,759.00

17.2

34,300.00

ISAK
MUSTAFA
GANI
AVDYL

HYSEN
CENAJ
HYSEN
CENAJ
HYSEN
CENAJ
HYSEN
CENAJ
BASHKEPRONESI AGALLIU
JANI
MIHAL
JOVANI
THODHORI
SOTIR
BECI
VANGJEL
DHIMITER
PAPA
HAMDI
BILBILI
NIMETE
BILBILI
GANI
ISMAIL
BILBILI
FATMIR
ISMAIL
BILBILI
SADIK
ISMAIL
BILBILI
DHURATA
ISMAIL
Hisku (BILBILI)
SABRI
IBRAHIM
BILBILI
NAILE
BILBILI
HAMIDE
BESIM
BILBILI
LEJLA
BESIM
BILBILI
HYSEN
MURAT
BILBILI
HALIL
FADIL
BILBILI
LUTFIJE
FADIL
GUZJA (BILBILI)
ZELIHA
FADIL
KACELI (BILBILI)
ISUF
FADIL
BILBILI
HAXHI
FADIL
BILBILI
NURI
FADIL
BILBILI
RUKIJE
FADIL
MUCA (BILBILI)
GENCI
MUSTAFA
MYFTIU
VALDETE
MUSTAFA
MYFTIU
ERMIRA
MUSTAFA
MYFTIU
PETRIT
MUSTAFA
MYFTIU
SKENDER
MUSTAFA
MYFTIU
BASHKEPRONARET KIKA
CAJE
MEHMET
DELIU
Gezim
Sadiku 1/6
Safete
Sadiku 1/6
Liri
Cenaj (Sadiku) 1/6
Gjyshi
Sadiku 1/8
Kujtim
Sadiku 1/8
Diana
Sadiku 1/24
Erjon
Sadiku 1/24
Flodian
Sadiku 1/24
Leta
Sadiku 1/24
Algert
Sadiku 1/24
Lorenc
Sadiku 1/24
SKENDER
PIRO
KOSTURI 36/192
KRISTO
KOSTURI 36/192
ANA
TIRANA 6/192
ALEKSANDER
TIRANA 6/192
NIRVANA
NASI 6/192
NIKOLLA
ROÇI 6/192
DRITA
SILIQI 12/192
MIHAL
KOJA 1/192
KOZETA
KOJA 1/192
LIRIJA
KOJA 1/192
ANTONETA
KOJA 3/192
KOZMA
KOJA 3/192
GRIGOR
STILIANO
NOSI 24/192
VASIL
STILIANO
NOSI 24/192
RUDOLF
STILIANO
NOSI 24/192
PERSEFONI
FLOQI 3/192
BESNIK
SHAMET
BASHA
ABEDIN
PISKU
NADIRE
PISKU
PISKU
DUJE
PISKU
HAZBI
PISKU
GANIMET
ABEDIN
PISKU
NADIRE
PISKU
PISKU
DUJE
PISKU
HAZBI
PISKU
GANIMET
XHEMILE
L.
KARRIQI
LAVDIE
SH.
KARRIQI
GEZIME
SH.
KARRIQI
KUJTIM
SH.
KARRIQI
RAKIP
SH.
KARRIQI
LEONARD
SH.
KARRIQI
ALKETA
SH.
KARRIQI
ALKETA
SH.
ZAIMI
YLLI
SABRI
SHEHU
SABAHEDIN
MUSTAFA
FAGU
FIORENTINA
DILAVER
SHKODRA
IRINI ( PEMBUSH )
DILAVER ( LITI )
SHKODRA
ALI
DILAVER
SHKODRA
ZAMIRA
IBRAHIM
VYSHKA
ADRIAN
DILAVER
SEJDINI
MAJLINDA
DILAVER
DUHANXHIU
SHKËNDIJA
XHAFERR
SEJDINI
BEKIM
RIFAT
KADIU
SADIK
BESHIR
VRIONI
DASHURI
RAMILLI (SHTIZA)
DASHAMIR
SHTIZA
BUKUROSHE
BELLOVA (SHTIZA)
HAJRI
SHTIZA
PRANVERA
SHTIZA
SKENDER
LELA
LULJETA
HIDRI (LELA)
REXHEP
SULEJMAN
KRANIQI
MEHMET
QAZIM
KOÇANI
FATMIRE
QAZIM
KOÇANI
HYSEN
ZYMA
NAZMI
ZYMA
LUMNI
ZYMA
BEDRI
ZYMA
OSMAN
ZYMA
IKBAL
ZYMA
BASHKIM
ZYMA
VALENTINA
ÇELA
ARDIAN
AGIM
ÇELA
MERITA
AGIM
ÇELA
BLEDI
AGIM
ÇELA
ENKELANA
HALIT
QAFLESHI
EMINE
FEJZULLA
KAPËRCELLI
SHEFIKAT
SULEJMAN
JAUPI
DIANA
MUSTAFA
AGARAJ (KAPËRCELLI
SULEJMAN
MUSTAFA
KAPËRCELLI
XHEVIT
HYSEN
HOXHA
SHYQO
HYSEN
HOXHA
SAFIGJE
HYSEN
HOXHA
AQIF
SHAIP
MYRTAJ
XHAFER
SHAIP
MYRTAJ
AFËRDITA
SHAIP
KUQO (MYRTAJ)
MAHMUDE
MYRTAJ
HALIME
SHATERI+BASHKEPRONE
ANASTAS
KOSTRICA
MUSTAFA
HYSEN
CENAJ
ISAK
HYSEN
CENAJ
GANI
HYSEN
CENAJ
AVDYL
HYSEN
CENAJ
MUHARREM
NEZIR
SOPAJ
RAMADAN
MISIN
SOPAJ
LAZER
KODHELI
SHOQATA "PROJEKTI SHPRESA"
SADETE
SADIK
VLLADNA
DRITA
OSMAN
VLLADNA
XHEVDET
BEC
VLLADNA
NURIJE
BEC
VLLADNA
ELJAZ
BEC
VLLADNA
NAZIRE
BEC
VLLADNA
RIFAT
BEC
VLLADNA
HAVUSHA
BEC
VLLADNA
BELKIZE
BEC
VLLADNA
MARJAN
PASHKO
KOTRRI
MARGARITA
PASHKO
KOTRRI
MARJANA
PASHKO
KOTRRI
NINETA
VERBICA
SKËNDER
ISHMAKEJ

114.6

401,240.00

500.0
29.7
74.3
142.0

5,000,000.00
43,540.00
108,924.00
208,172.00

35.4

24,754

876,291.60

48.6
200.5

25,189
24,754

1,224,185.40
4,963,177.00

199.12

15,000

2,986,800.00

23.5

13,000

305,500.00

267.3

17,500

4,677,750.00

85.10

10,800

919,080.00

5.60

10,800

60,480.00

110.40

2,800

309,120.00

23.30
323.60

2,800
17,500

65,240.00
5,663,000.00

1,498.80

9,000

13,489,200.00

76.20

18,000

1,371,600.00

88.30

7,000

618,100.00

100.00

9,000

900,000.00

424.40

9,000

3,819,600.00

53.90

15,000

808,500.00

25.60

18,500

473,600.00

78.00

7,000

546,000.00

500.00

500

250,000.00

74.90
58.00

24,500
16,000

1,835,050.00
928,000.00

13.71

2,000

27,420.00

21.75
1.53
62.79
53.94

2,000
2,000
15,000
8,500

43,500.00
3,060.00
941,850.00
458,490.00

188.67

8,500

1,603,695.00

22.40

24,000

537,600.00
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ABDYL
KURTI
LUTI
ABAZ
RAMADANI
ENVERE
ABAZ
RAMADANI
BAHRIJE
ABAZ
RAMADANI
ENVER
ABAZ
RAMADANI
PASHKO
NDOU
PAULIN
GJONI
NAIM
DYCA
REMZI
HAKI
SYTARI
PRANVERA
LAHI
MIRJANA
LAHI
ARBEN
SHEHI
RITVAN
SHEHI
NEXHATIJE
BULAJ
NEXHMIJE
BULAJ
NERMIN
BULAJ
NESIME
BULAJ
AGIME
BULAJ
IRINA
BULAJ
INGRID
BULAJ ( VARFI )
VELI
SUMA
LEJLA
SUMA
VELI
SUMA
LEJLA
SUMA
QEUTHERE
JUBICA
MYNEVERE
JUBICA
BRAHIM
JUBICA
BAHRI
JUBICA
SERVETE
GRIZHJA
SABAHETE
GRIZHJA
MUSA
GRIZHJA
NDREKË
JAKE
HANXHARI
ISA
ELEZI
PASHKO
NDOU
PAULIN
GJONI
GJOVALIN
SHTJEFËN
LUMÇI
RAMADAN
RASIM
BASHI
RAMADAN
RASIM
BASHI
ASTRIT
BEQIR
AGOVIÇ
RUZHDI
PIRANEJ
XHEMILE
KAZAZI
AFRIM
KAZAZI
BEXHET
KAZAZI
SANIJE
DINJA
QAMIL
DINJA
DURRIJE
DINJA
LIZA
DINJA
MIRASH
NDOU
ZYHRA
RIZA
MESI
REMZIE
RAGIP
MESI
BELKIZE
RAGIP
MESI
VEHIBE
RAGIP
MESI
NEZIHA
RAGIP
MESI
RUZHDI
RAGIP
MESI
FATIME
JAKUP
MESI
SKENDER
XHEMAL
MESI
ZIJA
XHEMAL
MESI
BAHRI
XHEMAL
MESI
YMER
XHEMAL
MESI
NJAZI
XHEMAL
MESI
HATIXHE
XHEMAL
MESI
LUANI SH.P.K perfaqesuar nga SANDER LUANI
FATIME
XHAFER
KETA
GANI
XHAFER
PINARI
HAMIDE
XHAFER
KUSI
FITNETE
XHAFER
KUKALESHI
NURI
XHAFER
PINARI
SABRI
SHAQIR
PINARI
HAKI
SHAQIR
PINARI
NAZMI
SHAQIR
PINARI
DEMIR
OSMAN
PINARI
YMER
OSMAN
PINARI
ISMAIL
OSMAN
PINARI
IBRAHIM
OSMAN
PINARI
DAHRI
OSMAN
PINARI
HAXHI
AHMET
PINARI
HAMID
AHMET
PINARI
NAZMIE
HAMDI
KRISTANI
ALEKSANDËR
HAMDI
DEMA
MERITA
HAMDI
KALEMI
FITNETE
PINARI
SAIMIR
SEFER
PINARI
LINDITA
SEFER
PINARI
LULZIM
SEFER
PINARI
AGRON
SEFER
PINARI
MIMOZA
SEFER
PINARI
XHAVIT
SELIM
FUGA
BASHKIM
SELIM
FUGA
FUAT
SELIM
FUGA
HAMIDE
SELIM
DOKA
ASTRIT
SELIM
FUGA
EVELINA
SELIM
HOTI
ALBAN
NURI
ALLAMANI
FLORINDA
NURI
ALLUSHI
REZART
NURI
ALLAMANI
MYZEJEN
SABRI
KALESHA
ISMAIL
SABRI
KALESHA
SHYQYRI
SABRI
KALESHA
HAXHIRE
MUSTAFA
MEMA
ARIANA
RAQI
PANDAZI
VLADIMIR
RAQI
KERENXHI
BARDHOSH
JONUZ
CUNGU
MEHDI
ISA
BERBERI
IXHLALE
ISA
BERBERI (UJKANI
RESHAT
ISA
BERBERI
BARDHOSH
JONUZ
CUNGU
NERMIN
KUÇI
XHEVDET
KUÇI
NERMIN
KUÇI
XHEVDET
KUÇI
MEHDI
ISA
BERBERI
IXHLALE
ISA
BERBERI(UJKANI)
RESHAT
ISA
BERBERI
BARDHOK
RROK
PLANAJ
PROVINCA FRANÇESKANE SHQIPTARE
RITA
LEKAJ (PALI PLAN
Theodor
Lashova
Ollga
Lashova
Mihajl
Lashova
NEXHMIJE
REXHEP
MANDIA
ZYHDI
REXHEP
ANAMALI
XHEVAT
REXHEP
ANAMALI
DRITA
RIZA
ANAMALI
ELVIS
SHEUKI
ANAMALI
SHPRESA
FADIL
RROJI
KUDRET
FADIL
ZAGANJORI
AHMET
FADIL
ANAMALI
VALDET
FADIL
ZHABJAKU
LUMNIJE
MUHAMET
DIBRA
SABAHET
MUHAMET
SHABANI
SAIDE
MUHAMET
LOHJA
ZAMIR
SAMI
HALLUNI
AGRON
SAMI
HALLUNI
HAMDI
SAMI
HALLUNI
NIKOLLA
BEROVIÇ
IBRAHIM
MEHMET
CACA
ZEJNEPE
MEHMET
CACA(ZADEJA)
MUHEDIN
MEHMET
CACA
BUJAR
XHAVID
CACA
ALBERT
XHAVID
CACA
IBRAHIM
MEHMET
CACA
ZEJNEPE
MEHMET
CACA(ZADEJA)
MUHEDIN
MEHMET
CACA
BUJAR
XHAVID
CACA
ALBERT
XHAVID
CACA
HYSEN
ISA
MYSHKETA
BETIM
ISA
MYSHKETA
LIRIJE
ISA
DAKOLI
ADILE
ISA
DERVISHI
DHURATA
ISA
SARACI

44.69

15,000

670,350.00

84.00

15,000

1,260,000.00

3.40

15,000

51,000.00

263.19
67.32

15,000
24,000

3,947,850.00
1,615,680.00

16.82

24,000

403,680.00

1.54

8,500

13,090.00

242.80

8,500

2,063,800.00

286.20

8,500

2,432,700.00

81.87

15,000

1,228,050.00

42.30

15,000

634,500.00

227.30
90.40

8,500
15,000

1,932,050.00
1,356,000.00

297.47

15,000

4,462,050.00

65.60
1.41
4.40
31.52
8.19

15,000
15,000
15,000
15,000
8,500

984,000.00
21,150.00
66,000.00
472,800.00
69,615.00

259.60

8,500

2,206,600.00

2.86

8,500

24,310.00

203.50

8,500

1,729,750.00

20.00

15,000

300,000.00

ALUSH
MALIQ
NEVRUZE
HYQMET
TEFIK
MUSA
GJYLE
XHEZMI
AGIM
LAVDOSH
IDAJETE
ENVER
MYZEJEN
HYSNIJE
BAHIR
FETA
FATO
FELLEZA
PETRIT
DITURI
REFIKA
MUHARREM
LUAN
MIRA
LUBJANA
MIMOZA
ELTON
SELFO
FATMIRA
QERIME
MYRTEZA
NEVREZE
ARJANIT
ALI
FATIME
MUHAMET
BESNIK
MARINA
ESAT
MINIRE
MUSA
ZYHNIJE
GJYLYZE
NEXHMIJE
ZYHDI
DRITA
DIANA
ELVIS
VJOLLCA
MELEQE
ARJOLA
ARMELA
ARJETA
SHPRESA
KUDRETE
VALDETE
AHMET
RIZA

5.44

404.00

8,500

31,848

356.00

27,104

8.00

120,000.00

46,240.00

12,866,592.00

9,649,024.00
#REF!

26.12

42,621.00

854.8

1,936.0

1,654,892.80

#REF!

478.6

1,936.0

926,569.60

376.0

1,936.0

727,936.00

471.7

1,936.0

913,211.20

301.8

1,936.0

584,284.80

309.0

1,936.0

598,224.00

48.9
10.0
20.0

1,936.0
15,000.0
15,000.0

94,670.40
150,450.00
300,000.00

4.9

24,000.0

24,000.00

16.8

15,000.0

197.5

24,000.0

46.4

5,300.0

12.8

144.5

5,300.0

24,000.0

252,000.00

4,740,000.00

245,920.00

67,840.00

3,468,000.00

RUSHAN
SERVET
SERVET
SERVET
RAMADAN
NOVRUZ
NOVRUZ
NOVRUZ
RAMADAN
RAMADAN
RAMADAN
RAMADAN
RAMADAN
NEIM
NEIM
NEIM
NEIM
NEIM
RIZA
RIZA
RIZA
RIZA
RIZA
RIZA
RIZA
RIZA
MYNYR

XHEMIL
XHEMIL
XHEMIL
JAKE
BRAHIM
BRAHIM
BRAHIM
BRAHIM
BRAHIM

ZERE
KALUMÇI
KOÇI
KOÇI
KOÇI
KOÇI
HASANBELLIU
XHEMALAJ
XHEMALAJ
XHEMALAJ
KURTI
HOXHA
HOXHA
HASANTARI
HOXHA
DERVISHI
DERVISHI
MUKA
DERVISHI
QOLE
HOXHA
HOXHA
HOXHA
JANINA
BUSHATI
ISUFI
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HOXHA
XHABIJA
HOXHA
QYRKU
HOXHA
MANCELLARI
LAZRI
BUSHATI
BUSHATI
BUSHATI
BUSHATI
BUSHATI
ANAMALI
ANAMALI
ANAMALI
ANAMALI
ANAMALI
BAZE(ANAMALI)
ANAMALI
ANAMALI
ANAMALI
ANAMALI
ANAMALI
ANAMALI
ANAMALI
ANAMALI
BUSHATI

ALI
HAXHIJA
EMINA
HAXHIJA
AHMET
HAXHIJA
ISUF
HAXHIJA
ALBANA
ZENELI
ANILA
MESI
FATIME
ÇEKIÇI
ARTAN
FAIK
DRENI
FERIDE
HOXHA
AGIM
HOXHA
TEUTA
HOXHA
FATIME
HOXHA
HYDAJETE
HOXHA
VALDETE
HOXHA
ZYRA
HOXHA
NAFIJE
HOXHA
ZIJA
HOXHA
BISERE
HOXHA
SABAHETE
HOXHA
REFIK
HOXHA
DASHURIE
HOXHA
PRANVERA
HOXHA
VJOLLCA
HOXHA
IRFAN
HOXHA
MUHO
HASHIM
BETJA
RROK
LUKE
GJERGJI
MARGITE
AGOSTIN
GJERGJI
SADETE
SADIK
VLLADNA
DRITA
OSMAN
VLLADNA
XHEVDET
BEC
VLLADNA
NURIJE
BEC
VLLADNA
ELJAZ
BEC
VLLADNA
NAZIRE
BEC
VLLADNA
RIFAT
BEC
VLLADNA
HAVUSHA
BEC
VLLADNA
BELKIZE
BEC
VLLADNA
SADETE
SADIK
VLLADNA
DRITA
OSMAN
VLLADNA
XHEVDET
BEC
VLLADNA
NURIJE
BEC
VLLADNA
ELJAZ
BEC
VLLADNA
NAZIRE
BEC
VLLADNA
RIFAT
BEC
VLLADNA
HAVUSHA
BEC
VLLADNA
BELKIZE
BEC
VLLADNA
SADETE
SADIK
VLLADNA
DRITA
OSMAN
VLLADNA
XHEVDET
BEC
VLLADNA
NURIJE
BEC
VLLADNA
ELJAZ
BEC
VLLADNA
NAZIRE
BEC
VLLADNA
RIFAT
BEC
VLLADNA
HAVUSHA
BEC
VLLADNA
BELKIZE
BEC
VLLADNA
BABUSH
DELIA
NAKIJE
ILIA
ADIL
BABAMETO
KRESHNIK
VUTHI
FATMIRA
GJATA
LULEZIM
BEQIRI
EDMOND
BEQIRI
QAMIL
FERHATAJ
HABIBE
FERHATAJ
SALIHE
FERHATAJ
MYZEJEN
FERHATAJ
ENVER
FERHATAJ
VIRJON
FERHATAJ
MYSADETE
FERHATAJ
GJERAQINE
FERHATAJ
MIRANDA
FERHATAJ
BUJAR
FERHATAJ
ERMAL
FERHATAJ
SINAN
FERHATAJ
RIDVAN
BEJKOSALA
MBARIME
BEJKOSALA
FATIME
BEJKOSALA
ALFRED
BEJKOSALA
ZIGUR
BEJKOSALA
ARMAND
BEJKOSALA
VIKTOR
BEJKOSALA
RIDVAN
BEJKOSALA
ENGJELLUSHE
BEJKOSALA
AURELA
BEJKOSALA
ZENEPE
BEJKOSALA
KSAMIL INVESTMENT sh.p.k
RABANI
ALI
BOCAI
KSAMIL INVESTMENT sh.p.k
HATIXHE
JASHAR
MUÇAJ
KSAMIL INVESTMENT sh.p.k
HAJRIJE
DEMUSH
SHALA (FEJZO)
HYSEN
IDRIZ
FEJZO
KOMUNITETI BEKTASHIAN
QAMIL
OSMAN
BREGU
XHETAN
BAJRAM
KACDEDA
DYLBER
SELIM
SELMANI

29.4
579.0

12,000.0
2,143.0

193.1

1,022.0

17.8

3,100.0

352,800.00
1,240,797.00
197,348.20

55,180.00

166.4
300.00

71,546.0
8208

11,905,254.40
2,462,400.00

491.00

9002

4,419,982.00

4,525.10

9002

40,734,950.20

521.73

9002

4,696,613.46

20.36

9002

183,280.72

500.00

10849

5,424,500.00

330.00

10849

3,580,170.00

145.00
4.03

10849
10849

1,573,105.00
43,721.47

14.27

9002

128,458.54

300.00

10849

3,254,700.00

262.30

10849

2,845,692.70

88.00

10849

954,712.00

79.30

9555

757,711.50

315.00

10174

3,204,810.00

44.50

9555

425,197.50

483.00

10174

4,914,042.00

26.90

10061

270,640.90

7.20

10061

72,439.20

13.40

10061

134,817.40

2,001.00
500.00
182.00
19.00
260.00

3232
3232
3232
3232
3232

6,467,232.00
1,616,000.00
588,224.00
61,408.00
840,320.00

122.00

13000

1,586,000.00

138.70
600.00
800.00
300.00

4,660.0
202.0
1,360.0
476.0

646,342.00
121,200.00
1,088,000.00
142,800.00

FASLLI
ADEM
REXHEP
MYSLYM
KISHA KATOLIKE
FAIK
SELIM
ISA
ZENEL
FATMIRA
SAIDE
BUJAR
MUSA
ANDROMAQI
ANDREA
KRISTAQ
VASIL
MARJETA
VASIL
LULZIM
QAZIM
HALIL
QAZIM
AFERDITA
QAZIM
VJOLLCA
QAZIM
LIRI
QAZIM
FLUTURA
QAZIM
NADIRE
SHABAN
SADETE
SHABAN
SOKOL
MUHARREM
ALKETA
MUHARREM
HAXHIRE
SHABAN
KUJTIM
ALI
BARDHYL
ALI
AVENIR
ALI
ZYBER
Shoq TIVA sh.p.k
SUL
AISHE
BAJRAM
ARTAN
ELVIS
ELSIDA
TATJANA
EDUARD
PRODHIM MOBILERIE SH.A
PRODHIM MOBILERIE SH.A
ELVIRA
BEKTASH
FLUTURA
SABAHEDIN
ERMIRA
VEFIK
RRUSTEM
AVDYL
AGIM
M.
LATIF
XH.
GEZIM
S.
QAMILE
M.
XHEMILE
M.
HAVA
M.
ZYRA
M.
BUKURIJE
M.
ZEQINE
M.
SUZANA
SEIT
LINDITA
SEIT
FATMIR
SEIT
MAJLINDA
SEIT
ZYRA
XHAFERR
BEHIJE
LLOKMAN
SHQIPE
XHAFERR
AVNI
XHAFERR
DRITA
XHAFERR
BUJAR
XHAFERR
LILJANA
XHAFERR
LUFTIM
XHAFERR
FATOS
XHAFERR
MUHAMET
CAN
NIKO
ISUF
HASAN
QAMIL
MUSTAFA
MUSA
GENTIAN
MUSTAFA
MET
SELIM
BASHKIA PRRENJAS
BASHKIA GRAMSH
BASHKIA GRAMSH
BASHKIA GRAMSH
BASHKIA GRAMSH
BASHKIA GRAMSH
BASHKIA GRAMSH
BASHKIA GRAMSH
BASHKIA GRAMSH
BASHKIA GRAMSH
BASHKIA GRAMSH

MAVRIQI
DELIU
MECA
LIKSALA
BAKIU
DEMA
KAJTAZI
JORGJI
JORGJI
CILI
KIKA
KIKA
KIKA
VORPSI
KIKA
VERZIVOLLI
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
BELBA
KRUJA
ALLUSHI
ALLUSHI
ALLUSHI
ALLUSHI
ALLUSHI
SHTISHI
GJINI

NUMANI
NUMANI
NUMANI
GJOÇAJ
MOJSJA
KOJKU
QOSJA
QOSJA
QOSJA
QOSJA
QOSJA
QOSJA
QOSJA
QOSJA
QOSJA
QOSJA
QOSJA
PLAKA
NEZHA
BALI
BALI
TAFANI
BALI
TAFANI
BALI
BALI
XHIKA
ASLLANI
PERÇI
SHARRA
SHARRA
GRACENI

BASHKIA GRAMSH
BASHKIA GRAMSH
BASHKPRONSI TRASH. FAM. HEBA
BASHKPRONSI TRASH. FAM. HEBA
BASHKPRONSI TRASH. FAM. HEBA
LEONIDHA
HEBA
KTHANSIPI
HEBA
GJENOVEFA
HEBA
DHIMITRAQ
HEBA
FREDERIK
HEBA
PARASHQEVI
HEBA
KONSTANDIN
HEBA
ELVIRA
HEBA
LEONIDHA
HEBA
KTHANSIPI
HEBA
GJENOVEFA
HEBA
DHIMITRAQ
HEBA
FREDERIK
HEBA
PARASHQEVI
HEBA
KONSTANDIN
HEBA
ELVIRA
HEBA
AUREL
HEBA
VLASH
HEBA
VANGJEL
HEBA
EMANUEL
HEBA
MARGALINA
HEBA
AGIM
POPA
SONJA
POPA
AGIM
HEBA
VILSON
HEBA
PAUL
DANIL
KRISTAQ
DANIL
VASILIKA
KONOMI
MAGALENA
HEBA
ANEA
HEBA
OLTA
HEBA
AUREL
HEBA
VLASH
HEBA
VANGJEL
HEBA
EMANUEL
HEBA
MARGALINA
HEBA
AGIM
POPA
SONJA
POPA
AGIM
HEBA
VILSON
HEBA
PAUL
DANIL
KRISTAQ
DANIL
VASILIKA
KONOMI
MAGALENA
HEBA
ANEA
HEBA
OLTA
HEBA
BASHKPRONSI TRASH. FAM. HEBA
SHPRESA
LUTO
DERVISHI
NAKIJE
ILIA
ADIL
BABAMETO
KRESHNIK
VUTHI
FATMIRA
GJATA
LUMAN
HARUN
SHULI

SHEFQET
BEDRIE
AQIF
BARDHHANE
ERDIT
ERMIRA
ERMIRA
FATBARDHA
LORIN
LULBARDH
LUMBARDHE
IKBAL
ALKET
LEALBA
BARDHYL

BOGDANI
MOLLA
BEKTASHI
NAIPI
PELINKU
DOKA
PELINKU
LUCA
PELINKU
PELINKU
NAZIFI
PELINKU
PELINKU
PELINKU
PELINKU

(vijon)

500.00
52.40
1,159.30
2.30
3.90

498
1,578.0
30,060.0
120,000.0
120,000.0

249,000.00
82,687.20
34,848,558.00
276,000.00
468,000.00

39.20

120,000.0

4,704,000.00

9.90

31,048.0

307,375.20

2.00

31,048.0

62,096.00

19.50

22,493.0

438,613.50

177.60
213.30

33,615.0
120,000.0

5,970,024.00
25,596,000.00

34.30

22,493.0

771,509.90

5.82
364
91

22,493.0
11870
11870

130,909.26
4,320,680.00
1,080,170.00

17.97

3,645.0

65,500.65

30.06

1,998.0

60,059.88

88.1

10016

882,409.60

298.4

467

139,352.80

78.1

399

31,161.90

76.3
107.5
1258.7

395
395
399

30,138.50
42,462.50
502,221.30

125.00

439

54,875.00

300.00
292.2
153.9
240.3
91.00
31.00
111.13
725.6
143.06
63.76
188.7
297.7

1637
258
2578
2578
2578
2578
2578
2578
2578
2578
2578
2578

491,100.00
75,387.60
396,754.20
619,493.40
234,598.00
79,918.00
286,493.14
1,870,596.80
368,808.68
164,373.28
486,468.60
767,470.60

142.74
170.47
3.70
73.10
252.30

2578
2578
13,000
13,000
13,000

367,983.72
439,471.66
48,100.00
950,300.00
3,279,900.00

992.80

13,000

12,906,400.00

679.10

13,000

8,828,300.00

90.80

13,000

1,180,400.00

539.40

13,000

7,012,200.00

98.00

13,000

1,274,000.00

1,038.70

13,000

13,503,100.00

267.30

13,000

3,474,900.00

987.80

13,000

12,841,400.00

75.80
4.50

13,000
6,294

985,400.00
28,323.00

295.00

10,174

3,001,330.00

169.70

411

23.90

31,048

131.80

120,000

69,746.70

742,047.20

15,816,000.00
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BOTIMI

Faturist në banjat popullore të qytetit,
Muharrem Butka letër Enver Hoxhës
Fatmira Nikolli

Një libër për historinë e Shqipërisë
dhe gjurmët e familjes Butka

H

istoria e Shqipërisë, kalon
edhe nga Butka". Studimi i
Ylli Polinës i kushtohet në
tërësinë e tij, ngjarjeve të ndryshme të familjes Butka, kohës së
luftës, përplasjes mes partizanëve
e ballistëve, por edhe jetëve njerëzore që u shuan a u shndërruan
në harkun kohor mes Luftës së II
Botërore dhe ardhjes së demokracisë. Një shikim pas në kohë, mes
dokumentesh e rrëfimesh, fragmentesh njerëzore a kujtimesh,
zbardh detaje të harruara të historisë së madhe, përmes copëzave
të historisë së vogël.
Libri i Ylli Polovinës, që do të jetë
në libraritë kryesore javën e ardhshme, përmbledh të dhëna për inatet e Enver Hoxhës, histori me
Safet Butkën, një histori intrige me
kolonelin e Zbulimit Ushtarak
Italian, Anxhelo de Mateis, krimin
e Teqesë së Turanit, traktin e vonuar të Ballit Kombëtar, pikëpyetje
nëse ishte "Luftë civile" apo "Luftë
vëllavrasëse"?, përplasjen grekoitaliane, masakrën në ditëthemelim të PKSH, historinë e një familje të tërë në mal, atë të Mestan Ujanikut, zhdukjen nga Konferenca e
Pezës e ndonjë emri pjesëmarrësi,
'pranverën' e fshehtë njëvjeçare
ballisto-komuniste, hyrjen e komunizmit, mbështetjen fillestare për
qeverinë e re të Tiranës, tmerret e
Burrelit, vrasje dhe mbytje në qeli
dhe vrasjen e një gjermani të vetëdorëzuar. Doemos, në pothuaj 350
faqe, libri, ka shumë më tepër se
emërtime kapitujsh, që veçse grishin në zbulimin e një sërë fatesh
njerëzore në Shqipërinë komuniste. "GSH", ka përzgjedhur sot
disa pjesë nga libri i ri i Polovinës.
Muharremi për të cilin flasim, ishte djali i Sali Butkës dhe vëllai i
Safet Butkës.

LETËR ENVER HOXHËS

Mes shumë episodesh botojmë atë
që hedh dritë mbi takimin e Muharrem Butkës me Enver Hoxhën.
Ai, pas më shumë se një viti me një
ndihmë sociale fare të vogël dhe
banesë ende të zënë prej të shpërngulurve, gjendje jo e mirë
ekonomike, e cila e pati shtrënguar
të shisnin edhe makinën qepëse, në
1946 u caktua anëtar i Gjyqit të
Qarkut të Korçës. Aty, Ylli Polovina shënon në librin e tij të ri, se e
lanë vetëm një mot. Ishte çasti kur
e përjashtuan nga partia, frymë
atëherë xoxiste, për t'u rikthyer më
pas, me ndërhyrjen e Enver Hoxhës, në radhët e komunistëve. Do
të emërohej kryetar i Zyrës së
Kullotave, por zyra u suprimua dhe
tre muaj Muharremi mbeti pa
punë. E caktuan referent të drejtorisë në rreth. E hoqën prej andej
dhe e dërguan shef plani tek Traktorët. E larguan edhe prej kësaj
ndërmarrjeje dhe e emëruan shef
plani në NIL, një sipërmarrje tregtare prodhimesh të ndryshme.

E hoqën edhe prej këtu dhe e caktuan nëndrejtor të ndërmarrjes së
Sharrave Korçë. Pas disa muajsh e
dërguan sekretar në Arbitrazhin
e Korçës, por edhe aty nuk e
mbajtën gjatë. E emëruan drejtor
të Sigurimeve Shoqërore. Nga aty
e çuan Muharrem Butkën
përgjegjës i klinikës dentare. Vendi i tij i punës, u shkurtua shpejt.
Mbeti pa punë, derisa më në fund
u detyrua të pranojë rrogën e një
faturisti në banjat popullore të
qytetit.
Polovina shënon në librin e tij të
ri, se "paguhej si një punëtor i
thjeshtë i komunales, një minimale
prej 4000 lekësh të kohës. Këtu do
të qëndronte dhjetë vite, deri sa do
të dilte në pension. Ndryshe nga
atmosfera që ndeshte në Korçë, ku
mes mjaft ortodoksëve Sali Butka
akuzohej se ishte përgjegjësi i djegies së tretë të qytezës me traditë
diturie të Voskopojës, në Tiranë
mendohej ndryshe. Ndërkohë që
Muharrem Butka për ndonjë hall
të madh do t'i shkruante një letër
Enver Hoxhës, i mbifuqishmi i Shqipërisë do të bënte gjithçka që t'ia
zgjidhte. Kështu në 1958 Muharremi i bëri kërkesë për t'i dhënë një
bursë studimi jashtë vendit,

mundësisht në Bashkimin Sovjetik, të birit, Dragushit".
Me letrën e të atit në brendësi të
xhaketës, atë fund shtator butkalliu i ri shkoi në Tiranë, në
ndërtesën e Komitetit Qendror
dhe tek hyrja e derës kryesore tha
se dëshironte të takonte, për t'ia
dorëzuar atë zarf, Enver Hoxhën.
Njerëzit e sigurisë në fillim u
treguan indiferentë, por kur më në
fund e morën vesh djalë i kujt qe
dërguesi, i thanë Dragushit se
mund të vinte pasdite.
Polovina shënon se i riu u rikthye
në hyrje të godinës së Komitetit
Qendror të PPSH. E lejuan të futej dhe Dragush Butka plot emocion shkeli më në fund mbi
rrugicën e kuqe që të çonte në
zyrën e Enver Hoxhës. Kur e futën brenda pa se ky ishte me rrufë
dhe po pinte një çaj të ngrohtë.
"Ulu këtu, ulu këtu!" i tha
përz emërsisht Enveri, duke i
treguar një karrige afër. "Si të
quajnë?", e pyeti me zë të butë.
Dëgjoi emrin, pastaj edhe
përgjigjen e pyetjes tjetër që bëri
"Si shkon?" "Pa hë, shqiptoi më
vonë Hoxha, si e ke hallin?" "Babai më ka dhënë një letër".
Enveri hapi pëllëmbën e dorës dhe

e mori zarfin. E lexoi qetësisht.
Shkrimi i Muharremit qe me kaligrafi të bukur. "Po vëllai yt i madh,
pyeti papritur Hoxha, është i
kënaqur për ty?" Dragushi i hovi
fjalët e përgjigjes së shpejtë: "Vëllai im i madh, Ali Butka, është inxhinier mekanik i zoti. Ka mbaruar fakultetin dhe është shumë
mirë". Enver Hoxha atëherë iu
drejtua sekretarit të tij, Haxhi
Kroi: "Merre këtë letër dhe Dragushi do të shkojë me studime!"
Pastaj saktësoi: "Jo tani, sepse
është vonë, vitin tjetër". Kroi pyeti: "Në Universitetin e Tiranës?"
"Jo, jo, në Bashkimin Sovjetik",
nguli këmbë Enver Hoxha. Pas
kësaj kaluan muaj dhe po afrohej
fundvera tjetër, ajo e vitit 1959.
Nga Tirana asnjë reagim. Letër të
dytë për Enver Hoxhën Muharrem Butka nuk bëri më. Sekretar
i parë në Korçë qe Ramadan
Xhangolli dhe një ditë, ndërsa ky
u kaloi para shtëpisë, e pyeti Eminenë në qe e kënaqur. Ramadani
me Muharremin qenë miq dhe i
pari i qytetit e dinte historinë e
premtimit të Enver Hoxhës.
Emineja u përgjigj se dëshironte
që fëmijët t'i kishte të gjithë me
shkollë. Tjetri e kuptoi ku e pati
fjalën dhe me që ato ditë në Korçë
do të vinte për punë partie Liri
Belishova, u zotua se do t'ia kujtonte këtë çështje. Kështu ndodhi
vërtet, por kur u rikthye në Tiranë
funksionarja partiake e lartë e
edukim-arsimit e harroi çfarë i
thanë. Ia kujtoi një ditë i vëllai,
Bardhyli, i cili ishte shok shkolle
me Ali Butkën. "Diçka më ka
thënë Ramandan Xhangolli" shqiptoi e merakosur Liria dhe telefonoi menjëherë ministrin e Arsimit. Dragushin e thirrën në
kryeqytet dhe i njoftuan bursën
për inxhinieri elektrike në Bashkimin Sovjetik. Këtu i vijoi studimet për diçka më tepër se dy vite
dhe u rikthye në Shqipëri nga që
u prishën marrëdhëniet diplomatike mes dy vendeve. Ishte fillimi
i motit 1961.

VRASJA E NJË GJERMANI
TË VETËDORËZUAR

Një patrullë partizane pa një ditë
një ushtar gjerman që vinte drejt
tyre. Qe i vetëm dhe pa armë. Pa
kapele. Ishte djalë i ri, me shtat
mesatar, në mos pak më të ulët.
Patrulla e mori të vetëdorëzuarin
dhe e çoi në Shipskë, ku qe edhe
komanda nacionalçlirimtare e
qarkut. Emineja i nxori një pjatë
me gjellë. Ai e hëngri tërë uri dhe
pastaj një copë bukë e futi në xhep.
Djali i madh, Aliu, meqë nuk dinte
gjermanisht, e pyeti "parla italiano?" Në këtë gjuhë ai dinte
shumë fjalë, por edhe shprehje të
tëra. Madje edhe lexonte. E pati
mësuar nga pak në shkollë, por
edhe me kokë të vet, si autodidakt.
Robi i vetëdorëzuar bëri tri ditë
rresht të njëjtën gjë: i përgjigjej
kërshërisë së Ali Butkës dhe hante
një pjatë me lëng supe që ia bënte

Emineja. Përherë një copë nga
racioni i bukës e fuste në xhep.
Duket e hante në ndonjë vakt
tjetër apo e ruante për ndonjë rast
pamundësie për të pasur ushqim.
Fjeti të tre netët pranë familjes
Butka si edhe disa të tjerëve që
punonin e jetonin në komandë.
Askush nuk e ngacmoi me ndonjë fjalë, me ndonjë hetim e ca më
tepër ta dhunonte me ndonjë
goditje me pëllëmbë apo shkelm.
Qenë tri ditë të qeta të tij. Ndihej i
gëzuar. Kur binte në mendime
dukej sikur një dritë e bukur e
blertë i vezullonte rreth bebëzave
dhe diçka thoshte me zë të ulët në
gjuhën e tij. Mbase qe një poet?
Ditën e katërt gjashtë partizanë e
morën me vete për ta çuar në Opar,
ku ndodhej edhe një mision ushtarak britanik. Ishin këta që kishin kërkuar t'ua sillnin të vetëdorëzuarin për ta marrë në pyetje dhe
siguruar prej tij të dhëna. Aliu,
duke qenë edhe ai vetë, edhe pse i
vogël, partizan me armë dhe yll të
kuq mbi kapelë, iu lut të gjashtëve
që ta merrnin me vete. U la të kuptojë se i dhimbsej ai ushtar i urtë
gjer man dhe se donte ta shoqëronte edhe në kthim. Një pjatë
supë në ditë nga racioni i familjes
e ëma do t'ia jepte sërish pa iu
dridhur dora, madje duke e parë
në sy dhe duke u gëzuar kur ai
hante. Emineja i thoshte në fund
edhe një "Të bëftë mirë!"
Ndërsa rrugëtonin për në bazën e
misionit ushtarak anglez moti
shpërndante përreth dritë dielli
dhe aromë pemësh. Ishte një fillim
vjeshte e artë. Aliu ndeshte ujët e
ndonjë burimi dhe e pyeste se si i
thoshin gjer manisht. Ushtari i
vetëdorëzuar përgjigjej me buzën
në gaz, gati si të qe në një ëndërr
magjepse. Gjithë rrugën Aliu
këmbëngulte si i thoshin gjermanisht luleve, ajrit, qiellit, reve, pyllit, barit të gjelbër, gjetheve të
pemëve, zogjve.
Kur mbërritën në Opar e dorëzuan
në komandën partizane dhe këta
që po atë ditë tek misioni britanik.
Kur prej fillimit të largimit nga
Opari qenë bërë diçka e përafërt
me një çerek ore udhë, partizani
komandant i tha Aliut "ti shko
përpara!" I riu i Butkajve sa nuk
klithi. E kishte të qartë çfarë do
të ndodhte. Eci përpara si i mpirë,
me këmbët që i dukej sikur po i
hidhte në ajër. Dëgjoi nga pas një
breshëri të shkurtër automatiku.
Kur të gjashtë partizanët e arritën
askush prej tyre nuk e hapi gojën.
Nuk ndiheshin të gëzuar. Vrasja
e ushtarit të ri gjerman, të vetëdorëzuar, qe urdhër i misionit
ushtarak anglez. Ishte një spiun
që bënte lojën e një dezertori apo
thjesht një fatkeq që nuk gjeti
momentin e duhur për t'iu larguar
asaj lufte që po e mbante larg familjes së tij?
Katërmbëdhjetëvjeçarit Ali Butka
i qe mbledhur në fyt një gllomkë
fjalësh dhe lotësh.
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K

ohëve të fundit në
Ballkan, në Athinë
e Beograd, dhe deri
në Moskë, madje
dhe në Evropën Perëndimore
po flitet jo pak për “Shqipërinë e madhe”. Interesimi
i Tiranës për bashkëkombëtarët e vet përfshijë dhe
çamet, përpjekjet Prishtinës
për përballimin e politikave
neokolonialiste të Beogradit,
shihen si orvajtje të “shqiptaromëdhenjve” për ringjallje e fantazmave të së kaluarës. Përflitet për një projekt
kinse ekspansionist që u drejtoka ende kundër fqinjëve
dhe po rrezikoka të ardhmen
evropiane të rajonit. Për këtë
qëllim shpërdorohet një konstrukcion fikshën, i cili çka
vlen të theksohet që në krye
të këtij shkrimi, historikisht
nuk ka ekzistuar as si ide në
mjediset shqiptare dhe asnjëherë si formacion shtetëror,
ndërsa për përmasa perandorake të tij as që bëhet fjalë.
Heroi ynë kombëtar Gjergj
Kastrioti Skenderbeu, i
vetëdijshëm për autoktoninë
e popullit të vet, edhe pse për
te nuk qe e huaj tradita per-

Si lindi ideja e
“Shqipërisë së
madhe”?!
andorake maqedone e Aleksandrit
të madh, iu referua Pirros së Epirit. Ai hedh poshtë çdo hamendësim
mesjetar apo dhe të sotshëm, kinse
modern, rreth ndonjë prejardhjeje të tij serbe apo greke. Përsa i
takonte karakterit etnik të shtetit
që po ngrinte ai, larg çdo aspirate
ekspansioniste, iu drejtua traditës
më të afërme Principatës së Arbërit.
Tradita shtetërore skenderbegiane nuk ka asnjë përngjasim me

Perandorinë Bizantine apo me atë
të car Dushanit, sa që t’u jepte
paraardhësve tanë dhe aq më pak
neve sot të drejtën të mbaheshim
sado pak për shqiptaromëdhenj.
Kësaj tradite arbërore iu referua
shprehimisht veziri i Shkodrës
Karamahmud pashë Bushati në
përpjekjet për t’u shkëputur plotësisht nga Stambolli, kur shpallte
si ideal Skënderbeun. Nga ky qëndrim nuk bënte përjashtim as ri-

vali i tij Ali Tepelena ne pashallëkun e vet të Janinës. Pra, në
Mesjetë dhe, siç do ta shohim, as
gjatë Rilindjes në mendimin politik shqiptar nuk pati, dhe nuk
mund të kishte, dokumente programatikë
ultrashovinistë
sikurse “Megaliideja” greke dhe
“Naçertanja” serbe apo të ndonjë
lloji tjetër.
Në vitet 40 shek. XIX, pas njohjes së shteteve serb dhe grek një

pjesë e territoreve me popullsi serbe e greke ndodhej ende nën sundimin osman. Porse Athina dhe
Beogradi përtej synimit të drejtë
për çlirimin dhe bashkimin e tyre
me shtetet e tyre ndoqën politika
ekspansioniste të frymëzuara nga
ide shoviniste, që u shndërruan në
vija themelore të politikës së tyre
deri në ditët tona.
Në fillim të vitit 1844 kryeministri grek J. Koleti e formuloi dhe e
shpalli zyrtarisht programin politik ekspansionist serbomadh, i cili
hyri në histori me emrin “Megali
Idea” (“Ideja e Madhe”). Sipas tij,
Greqia jo vetem kulturalisht si
trashëgimtare e Bizantit duhej të
shndërrohej në një shtet të madh
me kryeqytet Stambollin (Konstandinopojën), në të cilin do të
përfshiheshin jo vetëm tokat
greke, por edhe të gjitha territoret
me popullsi ortodokse jogreke të
Ballkanit, që kishin qenë nën Perandorinë Bizantine dhe vareshin
fetarisht nga Patrikana e Stambollit. Brenda këtij koncepti historiko-fetar të Greqisë së Madhe bënte
pjesë fillimisht e gjithë Shqipëria.
Kurse pas viteve 60 të shek. XIX
caktohej si kufi verior herë lumi
Drin, herë Shkumbini, ndërsa
shovinistët më të moderuar grekë
e çonin atë deri në Vjosë.
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Vaso Pasha i detyruar nga referimet e huaja ndaj shqiptarëve dhe përpjekjeve të vazhdueshme për ta ndarë i përshkroi
saktë përmasat reale të Shqipërisë në vitet ’70 të shek. XIX. Sigurisht që sot ato nuk përputhen me kufijtë e sotshëm të
Shqipërisë Londineze dhe të Republikës së Kosovës apo dhe të viseve shqiptare në ish-republikën jugosllave të Maqedonisë, pa përjashtuar dhe Çamërinë e injoruar nga diplomacia e sotme greke të marra së bashku...

ARGUMENT

“Shqipëria e madhe”, Ballkani i vogël,
Europa plakë dhe “i sëmuri i Bosforit”
NGA PROFESOR GAZMEND SHPUZA
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K

y cak, me sa duket, për
cakton, jo thjesht për
nostalgji, kufirin e aspi
ratave të ithtarëve modern të “Megali idesë” në Athinë, të
shenjuar me varreza dedikuar
ushtarëve grekë te rënë gjatë
Luftës italo-greke si antifashistë.
Ata për ne nuk kanë dhe nuk duhet të kenë asnjë ngjasim me “hierollohitët” (pjestarë të “kompanive të shenjta”) të para 100
vjetëve të ardhur që nga Kreta e
vise të tjera Heladhës për “çlirimin” e “Vorio Epirit” për hesap të
“Megali Idesë” panheleniste dhe
panortodokse të Koletit.
“Megali Idea” greke gjeti një
mbështetje të fuqishme te Patrikana ortodokse e Stambollit, e cila
humbi dora-dorës karakterin ekumenik dhe u kthye në kishë greke,
vegël e politikës grekomadhe të
Athinës. Kisha ortodokse dhe shkollat në gjuhën greke u shndërruan në vatra për helenizimin e
besimtarëvet dhe të nxënësve që i
frekuentonin ato.
Edhe qarqet sunduese të Beogradit në sinkron me ato të
Athinës, po më 1844, shpallën programin e tyre “Naçertanie” (“Projekt”), të hartuar nga ministri i
jashtëm I. Garashanin. Edhe ky
program me pretekstin e çlirimit
të tokave të sllavëve të jugut nga
sundimi osman, synonte të
përtërinte perandorinë e carit Stefan Dushani, që i tejkalonte tejmaset aspiratat e mirëfillta kombëtare të serbëve në kohët e reja
dhe të sotshme. Për t’u bindur për
këte mjafton të kujtojmë masat e
egra që parashikonte Zakoniku i
tij ndaj shqiptarëve katolikë. Monumentet ortodokse të ritit pravosllav duhet të përcaktojnë edhe
sot e kësaj dite, siç e dëshmon politika e Millosheviqit dhe e pasuesve
të tij në Beograd, caqet e “Projektit” të Garashaninit në Kosovë, në
Bosnjë e Hercegovinë e, madje, dhe
në Mal të Zi.
Në kufijtë e “Naçertanijes” moderne, do të hynin edhe viset e Shqipërisë së Veriut së bashku me
Kosovën, që ministri serb e pagëzoi me emrin “Serbi e Vjetër”. Arkaizimi i emrit të Kosovës dardane, të quajtur prej tij “Stara Serbija”, nuk përligj pretendimet serbomëdha mbi këto troje. Ai, si
makrotoponim historik, jo vetëm
që nuk mund të shtrihet përtej
shek. VII të erës sonë, por as që ka
ekzistuar në hartografinë dhe burimet historike të mesjetës deri sa
u shpall Naçertanija.

Provinca e Shqipërisë
Ky program shovinist do të
mbetet në themel të politikës serbomadhe deri në fund të shekullit
XX. Madje, dhe sot në Beograd ka
politikanë që deklarojnë se Kosova na qenka amaneti i car Dushanit. Mendësi të tilla i shtyjnë qeveritarët serbe, kinse të alarmuar,
të akuzojne Tiranën dhe Prishtinën se po kërkokan Shqipërinë e
Madhe. Zëra të tillë natyrshëm jehojnë dhe në Athinë.
Të dy këto programe kishin karakter shovinist dhe shprehnin aspiratat ekspansioniste të borgjezisë greke e serbe. Ato nuk e njihnin ekzistencën e kombit e të
Lëvizjes Kombëtare Shqiptare dhe
si pasojë kundërshtuan me force
idenë e krijimit të shtetit shqiptar.
Sipas këtyre programeve, tokat
shqiptare ishin të destinuara të
ndaheshin midis Greqisë dhe Serbisë e, madje dhe Malit të Zi, i cili
aso kohe quhej mikroskopik. Për
realizimin e këtyre planeve shoven
në vitet ’60 të shek.XIX u nënshkrua aleanca serbo-greke e cila hyri
menjëherë në veprim.
Sipërfaqja e Ballkanit ishte tejet e pamjaftueshme për të
kënaqur orekset e pangopshme të
Megaliidesë, të Naçertanijas, të
Bullgarisë së projektuar në Shën
Stefan e, madje dhe të një Mali të

Zi të parë me lente zmadhuese cariste në Shën Perburg si dhe ato,
qofshin dhe republikane, në Paris.
Pra, sipas këtyre orekseve, gadishulli ynë duhet të ishte shumë
më i madh se sa është realisht.
Trojet etnike shqiptare u
ndodhën në kryqëzimin e orekseve
të tilla dhe përballë përplasjeve të
egra në kurriz të këtyre trojeve. Si

Sulltan Mehmeti II dhe Belini
Pashko Vaso përcaktoi përmasat
Pashko Vasa përshkroi saktë përmasat reale të Shqipërisë në vitet ’70 të
shek. XIX. Sigurisht që sot ato nuk përputhen me kufijtë e sotshëm të
Shqipërisë Londineze dhe të Republikës së Kosovës apo dhe të viseve
shqiptare në ish republikën jugosllave të Maqedonisë, pa përjashtuar dhe
Çamërinë e injoruar nga diplomacia e sotme greke të marra së bashku.
Mos të harrojmë se në Epir kanë ekzistuat dhe çamë ortodoksë,
pasardhësit e të cilëve nuk guxojnë të pohojnë përkatësinë etnike.

rrjedhim, Shqipëria u trajtua
thjesht shprehje gjeografike në
Shën Stefan si nga Rusia cariste
ashtu dhe nga Perandoria Osmane. Ky konceptim udhëhoqi dhe
punimet e Kongresit të Berlinit të
kryesuar nga kancelari gjerman
Bismark.
Në këto rrethana rilindasi ynë
i madh Pashko Vasë Shkodrani,
sapo u bë i njohur Traktati i Shën
Stefanit, shpejtoi të sqaronte diplomacinë angleze, me shpresë se do
gjente, sado pak, mirëkuptim në
Londër, jo vetëm rreth përmasave
gjeografike dhe demografike të
Shqipërisë, por në veçanti për identitetin etnik e kombëtar të shqiptarëve të ngritur mbi baza mbifetare. Ai jepte mendimin e tij dhe
për prespektivat e zgjidhjes së
çështjes shqiptare që po lindte.
P. Vasa nuk e trajtoi çështjen
shqiptare nisur nga pozita të
ngushta por e shtroi në një kontekst të gjerë, si pjesë të mbarë
problematikës së Çështjes Lindore. Përkujtesa e 23 marsit 1878 e
bindi ambasadorin A.H. Layard
për “rrezikun, që ishte duke lindur
nga frymëzimi i popullsive të ndryshme të Perandorisë Osmane, të
cilët shpresonin, që “autonomia”
mund të shërbente si ilaç kundër
të gjitha padrejtësive. Madje, ai
pranon, se shqiptarët tani po i jepnin vetes të drejtën për t’i shpallur institucionet autonome dhe
deri dhe pavarësinë e plotë. Ai krijoi gjithashtu bindjen se shqiptarët e besimit islam dhe të
krishterë do të bashkoheshin për
këtë qëllim dhe do të bënin dhe aleancë me grekët, për t’i rezistuar
depërtimit sllav.
Ishte pikërisht autori i Parashtresës, P. Vasa, ndër të parët, i cili
kishte nisur punën për realizimin
e bashkimit politik të popullit shqiptar. Pikëpamjet e P. Vasës
ndikuan te A. Layard, edhe për një
vështrim më objektiv të realitetit
politik, etnik e fetar në Ballkan.
Ai paralajmëron diplomacinë londineze lidhur me pasojat negative
që do të sillte në Ballkan zbatimi i
Traktatit të Shën Stefanit. Nisur
nga vizione realiste Vasa efendiu i
parashtron me kurajo dhe me optimizëm diplomacisë angleze midis
të tjerash, se “një çështje e re do të
dalë në shesh nga këto komplikime
të grumbulluara-çështje kjo e Shqipërisë.”
Parashikimi i shqiptarit të
madh Pashko Vasa rezultoi plotësisht i saktë. Në përfundime të
përaferta do të arrijnë diplomatët
anglezë në Rumeli dhe në Stamboll,
pas dy tre vjetësh, të bindur sado
pak nga lufta këmbëngulëse e
Lidhjes së Prizrenit kundër vendi-

meve të Kongresit të Berlinit dhe
për realizimin e autonomisë së
Shqiperisë. Porse Evropa plakë, u
angazhua vetëm në mbrojtjen dhe
përkrahjen e popullsive të krishtera të gadishullit, duke injoruar
myslimanët dhe katolikët, jo sepse
i mugonin kapacitetet intelektuale për ta konceptuar një komb
plurifetar si kombi shqiptar. Realizimi i aspiratave kombëtare të
shqitptarëve myslimanë dhe të
krishterë nuk përputhej me planet e saj gjeostrategjike, rrjedhimisht gjeofetare, në rajon, sepse
cenonte marrëveshjen e fuqive të
mëdha për ruajtjen e status quos
në Ballkan dhe më gjerë. Madje, dhe
mendimet më realiste të diplomatëve të tyre në Rumeli dhe në
Stamboll për të marrë në shqyrtim
të paktën kërkesën e shqiptarëve
pa dallim feje pë vilajetin autonom të Shqipërisë, nuk ndikuan
sado pak në qëndrimin zyrtar të
Londrës dhe të fuqive të tjera të
krishtera ndaj çështjes shqiptare.
Në Kongresin e Berlinit delegatët e tij nuk morrën parasysh
kërkesat kombëtare të parashtruara nga Lidhja e Prizrenit e mbështetur nga një lëvizje e fuqishme
popullore që zgjati trek vjet. Ata
shqyrtuan dhe morrën vendime
për çështje inekzistente që nuk
kishin lindur ende të stisura nga
politika europiane, si çështja
armene e madje dhe ajo maqedone.
Vendimmarrësit në Kongres u
angazhuan për të parashtruar
çështjen e përfolur aq shumë dhe
të artikuluar veçanërisht nga diplomacia francize, jo aq nga ajo
ruse, të diasporës armene në territoret e gjera osmane, kryesisht në
Anadoll. Ata ngritën edhe çështjen
maqedone të padëgjuar deri më
atëherë në një territor gjeografiko-historik të quajtur Maqedoni,
territor shumëkombësh dhe
plurifetar, ku ende askush nuk
deklarohej etnikisht maqedon. Në
pjesën perëndimore të saj mbizotëronte popullsia shqiptare.
Le të kujtojmë që në qeveritë
osmane ministra armenë ashtu
dhe grekë në kabinetet e sulltman
Hamidit II, pa u shtyrë më tutje,
vendosnin për fatet e shqiptarëve
jo vetëm në çështjet financiare, por
dhe në ato diplomatike. Kur në
Berlin nuk përfillej çështja shqiptare dhe diskutohej çështja aq
e përfolur armene më1879 ministër
i jashtëm ishte janinioti Sava pashaj ndersa në ambasadën osmane
në Paris punonte armeni Gabrijel
Norunxhijan efendiu, i cili, më
1912-13 kur shqiptarët shpallën
Pavarësinë dhe diskutohej statusi
i Shqipërisë së re ishte ministër i
jashtëm i Pernadorisë osmane.
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…NGA NUMRI I SHKUAR
“Milosao” e numrit të shkuar ishte
relativisht e zakonshme dhe sërish
pak patetike. Shkrimin kryesor ia
kishim lënë një prurje të kahershme
të Feride Paplekës, që në kuadër të
vitit dedikuar Skënderbeut kishte
sjellë një argument për Barletin dhe
sesa historia e tij e përmbush njohjen e heroit tonë kombëtar. Redaktori ka frikë se shkrimi është botuar
dhe në vend tjetër, por gjithsesi nuk
e verifikoi dot. 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 Evropës, 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 evropian, e cila

Ndërsa Vasa efendiu bënte fjalë
për një territor të banuar që në
kohë të lashta “nga i njëjti popull
sikurse edhe sot”, çka ai e ilustronte përmes krahasimit të trevave të
Shqipërisë me përshkrimet e historianëve të lashtësisë.
Popullsia shqiptare shtrihej,
sipas tij, nga Malësitë e Mbishkodrës e deri në Pejë, përfshijë sanxhaqet e Pejës, Prishtinës, Gjilanit,
Kaçanikut, Shkupit, Përlepit, Manastirit, Follorinës, Kosturit,
Mecovës, Kallaritës, Artës e gjer
te Gjri i Prevezës.
Pashko Vasa përshkroi saktë
përmasat reale të Shqipërisë në
vitet ’70 të shek. XIX. Sigurisht që
sot ato nuk përputhen me kufijtë
e sotshëm të Shqipërisë Londineze
dhe të Republikës së Kosovës apo
dhe të viseve shqiptare në ish republikën jugosllave të Maqedonisë, pa përjashtuar dhe Çamërinë
e injoruar nga diplomacia e sotme
greke të marra së bashku. Mos të
harrojmë se në Epir kanë ekzistuat
dhe
çamë
ortodoksë,
pasardhësit e të cilëve nuk guxojnë të pohojnë përkatësinë etnike.
Autori i Përkujtesës përcakton
më tej se “të gjitha këto vende të
bashkuara midis këtyre pikave
dhe detit, qenësisht, historikisht
dhe etnografikisht përbëjnë Shqipërinë; raca e banorëve, zakonet, sjelljet e tyre, traditat u janë
identitke; dhe hudhin poshtë çdo
argument tjetër që orvatet të
vertetojë të kundërtën.”
Shqipëria, sipas Pashko Vasës,
në tërësi, kapte 2.000.000 banorë,
prej të cilëve 1.000.000 janë të besimit mysliman, 750.000 të besimit
ortodoks, 250.000 të besimit katolik. Popullsitë e Malësive të Mbishkodrës që Traktati i Shën Stefanit
kishte vendosur t’i kalonin Malit
të Zi, ashtu sikurse Mirdita dhe
Malësia e Lezhës vëren më tej ai,
ishin katolikë, midis tyre rrallë
gjendeshin ortodoksë dhe sllavë.
Aneksimi i krahinave të përmendura Malit të Zi ose ndonjë
shteti tjetër sllav, të banuara që në
kohët e lashta (ab antique) nga
shqiptarët të cilët ndryshojnë qenësisht për nga gjuha, origjina, zakonet, traditat dhe religjionet,
thekson Pashko Vasa, “nuk do të
ishte vetëm një padrejtësi pikëlluese”. Ajo do të shkaktonte jo
vetëm protesta por dhe “konflikte
gjakatare”, sepse, banorët “të besimit musliman qoftë apo të besimit katolik qoftë, nuk do t’i nënshtrohen sundimit të ndonjë shteti
sllav”. Ky parashikim do të vertetohet në luftrat e udhëhequra nga
Lidhja e Prizrenit për mbrojtjen e
Plavës e Gucisë, Hotit e Grudës dhe

të Ulqinit.
Më tej, autori i Përkujtesës, argumenton aspiratat legjitime të
shqiptarëve për sigurimin e të
drejtave të tyre politike kombëtare
të njëjta me ato të popujve të gadishullit.
“Në qoftëse Europa do të miratojë vetëvendosjen e sllavëve në
shtete të pavarura apo autonome,
është e qartë, se shqiptarët nuk
mund të kënaqen me një administrim aq të kalbur dhe të keq, siç
ishte ai nën të cilin kanë qenë deri
më sot. Ata janë bindur, vijon autori i Përkujtesës, në të njëjtën
mënyrë sikurse dhe shtetet e tjera
(ballkanike) të Perandorisë, se
qeveria turke nuk do dhe nuk
mund t’u japë atyre një administratë më të mirë”. Kështu shprehej një nëpunës i lartë i shtetit osman, të cilit ambasadori Layard
plotësisht me vend kujdesej të mos
ia përmendte emrin.
Më tej, P. Vasa hedh idenë e
vetorganizimit ushtarak të shqiptarëve për mbrojtjen e territoreve të kërcënuara në kushtet kur
Perandoria Osmane pas luftës me
Rusinë nuk ishte në gjendje ta kryente këtë detyrë: “shqiptarët janë
të bindur se një fuqi e armatosur
homogjene dhe e disiplinuar është
e domosdoshme për t’u mundësuar
mbrojtjen e vendit të vet kundër
abuzimeve të fqinjëve, dhe
meqenëse qeveria turke nuk mund
të mbajë një detyrë të tillë pas humbjes së provincave mbi të cilat janë
imponuar konditat e paqës, ata
duhet të mbrohen vetë, dhe të gjejnë mjetet për të ngritur dhe organizuar këtë forcë duke i vënë në
përdorim elementet e shquara ushtarake, me të cilat vendi i tyre është i pasur.” Sa më sipër autori i
Parashtresës skicon domosdosh-

gjeti shprehjen te ideja për një front
të gjerë kundër-osman, që mbeti sidoqoftë në letër nga politika e mbyllur e disa shteteve. A është burimi
kryesor për Skënderbeun, ky argument?- parashtrohet nga artikullshkruesja...
Në kuadër të vizitës së papës në
Shqipëri, ambasada polake na kish
sjellë përkthimin e disa poezive nga
origjinali të Papa Ëojtylës. Astrit Beqiri përkthyesi i njohur i kish përkthyer nga origjinali polonisht. Droja e
ambasadës polake ishte copyright
që kishte sjellë Vatikani bashkë me
poezitë dhe për të cilën e kemi ndjekur deri në fund.
Drita Lazri, përkthyesja veterane
nga Rusishtja na kish sjellë një autore ruse të shekullit XIX.
“Evdokija Petrovna Rostopçina
me veprën e saj ka mbetur në historinë e letërsisë ruse. Ajo, siç thuhet, ‘ e hoqi këmbën zvarrë’, duke

Shqipëria, shprehje gjeografike
Shqipëria u trajtua thjesht
shprehje gjeografike në Shën
Stefan si nga Rusia cariste
ashtu dhe nga Perandoria
Osmane. Ky konceptim
udhëhoqi dhe punimet e
Kongresit të Berlinit të kryesuar
nga kancelari gjerman Bismark.

mërinë e krijimit të Lidhjes Shqiptare dhe ai vetë qe vënë në krye
të aksionit për realizimin e kësaj
detyre madhore dhe urgjente.
Po qe se Bullgaria, Serbia, Mali
i Zi, Bosnja dhe Hercegovina do të
shkëputen, pak a shumë nga Perandoria, dhe do të vetqeverisen si
të dëshirojnë përsa u përket interesave të tyre nacionale, thekson P.
Vasa, “nuk ka arsye t’i detyrojnë
shqiptarët që të heqin dorë nga
përparësitë e një qeverisjeje autonome, apo nga dëshira për të parë
depërtimin e një rreze të qytetërimit në atdheun e tyre, që injoranca
dhe kerqpërdorimi e kanë mbështjellë në hijen e mjerimit dhe të
degradimit.”
Vasa efendiu, katolik, duke iu
referuar zhvillimeve në Perandorinë Osamne, qysh nga Traktati
i Parisit i vitit 1856, dhe, duke folur
jo vetëm si përfaqësues i të krishterëve por dhe i myslimanëve, kishte arritur në përfundimin, se qeveria osmane nuk qe treguar “qeveri

ua hapur shtegun poeteshave që do
ta pasonin pas disa dekadash, 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”, shkroi aurorja e
tekstit që kish përkthyer dhe poezinë.
Autori Arqile Teta e kish marrë frymëzimin për shkrimin nga shqiptimi i
emrit Ciermnski dhe bën një vërejtje
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...Autori u
kënaq për faktin që shkrimi u botua
pas kohësh te Milosao.
Çmimi “Nobel” për Letërsinë 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

e reformës dhe e programit, popujt e sunduar, myslimanë (nënvizimi im-g.sh.) dhe jo myslimanë, i
kanë humbur të gjitha shpresat se
do të shohin një administratë të
vendosur në baza të drejta
njerëzore…dhe garancinë më të
vogël për barazim të drejtash, të
detyrave, dhe të ndarjes së drejtësisë; racat e sunduara, unë them,
të gjithë vetë, ndjejnë dëshirën për
t’u bashkuar në baticën-zbaticën
e lirisë, ata dëshirojnë të jetojnë
dhe të ndjejnë se po jetojnë, një jetë
më të lirë, më krenare, dhe më të
ndershme.”
Nga kjo rrjedhë e përgjithshme
e zhvillimeve në Ballkan dhe brenda Perandorisë Osmane, sipas Pashko Vasës, bashkatdhetarët e tij
nuk bëjnë përjashtim. Ata “janë të
gjithë të vendosur t’i këputin zinxhirët që i kanë lidhur me Turqinë,
kërkojnë një qeveri të ndarë, e cila
do të jetë më shumë në harmoni
me kërkesat dhe traditat e tyre.”
Shqiptarët thekson ai, “kërkojnë
të drejtën për të hyrë në gjirin e
familjes së madhe evropiane të
cilës i përkasin për nga raca dhe
farefisnia.”
Me gjithë dëshirën e tyre për të
shpëtuar nga sundimi pesëshekullor osman, shqiptarët kurrë nuk
do të pranojnë t’i nënshtrohen
ndonjë shteti sllav që Rusia po ua
impononte me nenet e Traktatit të
Shën Stefanit. Kjo nuk pajtohej me
racën, gjuhën, traditat, krenarinë
kombëtare dhe gjithçka tjetër.
Prandaj ata ju kundërvunë vendimeve të tilla. Ai deklaron me vendosmëri, se “nuk është as e drejtë
e as e mençur t’i lirojnë nga një
zgjedhë e vetëm për t’i vënë nën
tjetrën, e cila nuk do të përmirësonte në asnjë mënyrë pozitën e
tyre sociale.”

titullin dhe i rivendos pak nga pak
atë stabilitet të rënë, që tashmë
duhet marrë parasysh sepse është një nga institucionet e fundit, që
ka tradhtuar besimin e njerëzve në
të, shkroi redaktori duke marrë shkas nga skandali që po i referohet
Komitetit përzgjedhës të Nobel.
Ndërkohë në pjesën e tregimit
pati vend dhe për një pjesë që i
takonte romanit “Histori e shkurtër
e rrëmujës” të Loer Kumes. Autori
shquhet për shikimin interesant të
së përditshmes dhe e ka futur krijimin e tij në një rrafsh shumë filozofik, shkroi redaktori. Në fakt autori ishte shumë i mërzitur që pjesëza e tij
nuk botohetj dhe e kishte shprehur në
email-at e tij.
Një numër, që nuk mund të thuhet
se mund të lerë gjurmë, përveç përkthimit prej origjinalit të poezive të Papës. Layout punoi disi i bezdisur me
të gjithë faktin e përcjelljes së Milosao.

Mbi bazën e arsyetimeve të
mbështetura në zhvillimet në shkallë osmane, ballkanike dhe evropiane Pashko Vasa vijon, citojmë
rishtazi: “Pra, nuk ka asnjë arsye
që shqiptarët të heqin dorë me vullnet të tyre nga të mirat e një administrate autonome.
Ata janë të vendosur t’i këpusin të gjitha lidhjet që i bashkojnë
me Turqinë… Ata kërkojnë një
administrate të veçantë, që t’u
përgjigjet më tepër nevojave dhe
traditave të tyre. S h q i p t a r ë t
kërkojnë të drejtën të hyjnë në
gjirin e familjes së madhe europiane, pjesë e së cilës ata janë”
U zgjatëm paksa më sipër rreth
pikëpamjeve që rilindasi ynë i
madh i paraqiti amabsadorit angles Lajard në Stamboll më 23 mars
1878. Ai argumentoi aspiratat kombëtare të shqiptarëve, duke dëshmuar pa komplekse perandorake
e as mbretërore nisur nga koncepte evropiane drejtësinë e tyre.
Edhe pse Hymni i Lidhjes së
Prizrenit “Bashkimi i Shqipnisë”
me tekst të ideatorit, organizatorit
dhe idealogut të Lidhjes së
Prizrenit fillonte me vargun “Që
prej Tivarit deri në Prevezë”, Programi i tij nuk ka kurrëfarë gjasimi as me “Idene e madhe” të J. Koletit dhe as me “Projektin” e I. Garashaninit as me projekte të tjera
të këtij lloji.
Në konceptin territorial të Shqipërisë, të rilindasve, në Atdhe, në
Stamboll dhe te arbëreshët dhe
arvanitët në Itali dhe në Greqi,
nuk përfshihen troje përtej Tivarit
dhe Prevezës ku shqiptarët nuk
mungonin por dhe nuk qenë aq në
pakicë. Në mesin e tyre kishte plot
ortodoksë pravosllave dhe grekë,
emrat dhe mbiemrat e të cilëve nuk
tregonin përkatësinë e tyre etnike.
Analizat, mendimet dhe përfytyrimet e parashtruara në
Përkujtesën e Pashko Vasës jo
vetëm përsa i takon shrirjes së
trojeve shqiptare por dhe të
ardhmes së tyre në një provincë
autonome, kanë ndikuar drejt për
së drejti dhe fuqimisht në një
radhë dokumentesh të Lëvizjes
sonë Kombëtare që e pasuan atë
njeri pas tjetrit. Mjafton të përmendim me këtë rast Përkujtesën
e shkodranëve dërguar lordit
Biekonsfild më 13 qershor 1878,
vendimet e Kuvendit themelues të
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, më
15 qershor 1878, për t’u ndalur te
Kuvendit i Dibrës, më 1 nëntor të
po atij viti. Në të gjitha këto dokumente me karakter programor për
Lëvizjen Kombëtare Shqiptare jo
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vetëm për ato ditë por dhe për të
ardhmen ndjehet qartë mendja dhe
dora e rilindasit të madh shkodran.
Në programin e miratuar në
Kuvendin Përbashkues të Dibrës,
ku morrën pjesë dhe përfaqësuesit e Toskërisë me Abdyl Frashërin
në krye, theksohej, se për t’u bërë
ballë rreziqeve që i kanoseshin atdheut dhe për të siguruar të ardhmen e tij shtrohej si “kusht i domosdoshëm të kryhen një orë e më
parë në sanxhakët e Shkodrës,
Novipazarit, Prishtinës, Prizrenit,
Shkupit, Manastirit, Dibrës, Beratit, Gjirokastrës, Prevezës dhe
Janinës, të njohura me emrin Shqipëri, reformat e domosdoshme.
Sikurse në Parashtresën e 23 marsit edhe këtë herë Pashko Vasa
nuk e sheh të nevojshme të përmend edhe sanxhaqet e Durrësit,
Elbasanit dhe të Beratit, sepse vise
të tyre nuk përfshiheshin në projektet me pretendime të tejfryra të
mbështetura fuqimisht nga miqtë
e fqinjëve tanë në Kongresin e Berlinit. Në vijim të kërkesave të mëparshme drejtuar forumit të diplomacisë evropiane delegatët e Kuvendit të Dibrës kërkuan në këto
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hej dijetarit të mirënjohur grek
nga Janina, Athanasios Psalidhas, i cili, përsa i takonte shtrirjes së Shqipërisë dhe kufijve të
saj, theksonte: “Ndërsa Shqipëria
kufizohet nga lindja me Maqedoninë e poshtme dhe Thesalinë; nga
veriu me Bosnjën e Serbinë; nga
perëndimi me detin Jon dhe nga
jugu me gjirin Ambraqik... Shqipëria në kohën e vjetër formonte dy provinca ose mbretëri, atë të
Epirit dhe të Ilirisë”.
Mbi argumente, të cilat vështirë

Me marrëveshjen e tyre për rujatjen e status quo-së në Ballkan
Fuqitë e mëdha të Evropës i prenë
rrugën jo vetëm dëshirës së popullit shqiptar për pavarësi, por dhe
luftës së tij për sigurimin e Vilajetit autonom të Shqipërisë. Edhe
realizimin e reformave në vendin
tonë ata e lane në dorën e sulltanit. Evropa nuk mori parasysh
kërkesat e popullit shqiptar në
kuadrin e sanxhaqeve të parashikuara nga P. Vasa dhe Lidhja e
Prizrenit.

rjen e sulltanëve deri në Danub nën
flamurin e saj krahinor, i cili ishte
një dorë me pesë gishta të hapur e
qendisur kjo mbi një beze të kuqe,
prapa së cilës disku i diellit shperndante rreze drite. Njohja e privilegjeve fisnore-fetare të Mirditës
ishte shumë larg kërkesave kombëtare që formuloi dhe parashtroi më i pari mirditasi nga Fandi
P. Vasa për realizimin e të cilave
luftuan dhe mirditësit.
Gjithësesi, siç shihet, aso kohe,
nuk u bë fjalë jo më për një “Shqipëri të Madhe”, por nuk u muarr
parasysh as Shqipëria reale, që
parashtroi qysh më 23 mars 1878
Pashko Vasa, të cilën ai së bashku
me Iliaz pashë Dibrën dhe Ali pashë Gucinë e vunë në bazë të programit të Lidhjes Shqiptare në
Kuvendin e Prizrenit, më 15 qershor të atij viti. As Stambolli osman dhe as Berlini evropian nuk
arritën të përceptonin qoftë dhe një
Shqipëri sado të vogël të cilën nuk
e përfaqësonte dot as vilajeti i Shkodrës aq më pak një pjesë e tij si
Mirdita.
Ky qëndrim osmano-evropian
në thelb antishqiptar vijoi deri në
fillim të shek. XX. Edhe kërkesa
për autonomi e parashtruar nga
kryengritjet e fuqishme antixhon-

Mëdha vendosën të njohin pavarësinë të cilën vetë shqiptarët kishin shpallur në Vlorë më 28 nëntor
1912.
Lidhur me kufijtë e Shqipërisë
qeveria e Vlorës bëri një propozim
të përafërt me projektin e P. Vasës
dhe të Lidhjes së Prizrenit, i cili as
që u morr në shqyrtim. Ndërsa propozimi i aleatëve ballkanikë përfshinte sanxhakun e Durrësit dhe
jo të gjithë atë të Beratit. Konferenca pas shumë debatesh mbi bazën e propozimit austro-italian
miratoi pak a shumë kufijtë që
kemi dhe sot. Brenda tyre mbeten
vetëm sanxhaqet e Shkodrës, Durrësit, Elbasanit, Beratit dhe
Gjirokastrës. Sanxhaqet e Novipazarit, Prishtinës, Prizrenit, Shkupit, Manastirit, Dibrës, Prevezës dhe Janinës, më se gjysma e
popullsisë dhe e trojeve shqiptare,
mbeten jashtë këtyre kufijve.
Në katër vilajetet perëndimore
të Rumelisë shqiptarët përfaqësonin 62 % të popullsisë, bullgarët
që sot vetdeklarohen maqedon përfaqësonin 13,5 % të saj. Ndërsa
grekë, serbë, turq e vlleh së bashku bëheshin vetëm 21%, pra sa 1/3
e shqiptarve.
Shqipëria londineze pas shumë
pazarlleqeve, në të cilat nuk u për-

“Shqipëria e madhe”, Ballkani i vogël,
Europa plakë dhe “i sëmuri i Bosforit”
kuifij krijimin e Vilajetit autonom
të Shqipërisë.
Në mbrojtje të trojeve të mirëfillta shqiptare u ngriten nën
udhëheqjen e Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit mbarë banorët e tyre, jo
vetëm myslimanet e katolikët por
dhe ortodoksët e konsideruar
grekë, e, madje, dhe ata të ritit pravosllav në viset e parashikuara për
t’ia dhuruar Serbisë, Malit të Zi e
Greqisë, sipas vendimeve apo dhe
rekomandimeve të Kongresit të
Berlinit. Në këtë front të gjerë u
rreshtuan dhe diasporat historike
në Italinë e Jugut dhe në Greqi,
dhjetra e pse jo dhe qindra mijëshe
me arbëreshë dhe arvanitë. Midis
tyre u dalluan personalitete si
Jeronim de Rada e Anastas
Kulluri(oti) dhe plot të tjerë. Kemi
parasysh Komitetin italo-shqiptar
në Kozencë dhe gazetën “I foni tis
Allvanias” (Zëri i Shqipërisë) në
Athinë.
Salaminasi Anastas Jano Kulluri mbrojti, që nga Athina, me
shumë kurajo pa asnjë rezervë
viset shqiptare të rrezikuara me
vendimet apo dhe me rekomandimet e Kongresit të Berlinit.
Përkundrejt pretendimeve të
Athinës ai argumentonte, se Epiri
aso kohe i takonte Shqipërisë jo
thjesht për faktin se vilajeti i Janinës, sipas ndarjes administrative
osmane, përbëhej në shumicë prej
popullsisë shqiptare. “Shqipëria,
sqaronte ai, konsiderohet sot një
dhe e pandarë prej kufijve të Serbisë e të Malit të Zi e gjer në Prevezë dhe të krahinave që ndodhen
pranë (këtyre kufijve), duke përfshirë edhe vetë Epirin, i cili nuk
mund të shkëputet nga Shqipëria
tjetër.”
Në vijim botuesi i gazetës “I foni
tis Allvanias” në Athinë i refero-

që mund të kundërshtoheshin, aso
kohe, A. Kulluri theksonte: “shqiptarët sot si shqiptarë dhe jo si
pellazgë, zotërojnë dhe kanë të
drejtë të zotërojnë ato që
zotërojnë, si të gjitha kombet, krahinat që u përkasin atyre, dhe se
grekët që u vendosën në Epir janë
kolonë (të ardhur) si shqiptarët në
Greqi dhe këtë na e mëson historia...”. Prandaj thekson A. Kulluri
ynë shqiptarët kanë të drejtë të
pretendojnë mbi viset ku ata banojnë. Edhe Athanasios Psalidhas
e konfirmonte mendimin e tij: “Në
Shqipëri, shkruante ai, domethënë
në Epir, ndodhen edhe shumë
grekë kolonë...”. Fjala ishte për
Epirin etnikisht arbëror/shqiptar,
të konsideruar nga paraardhësit
e tij helenët e lashtë të huaj, barbar jo grek.
Pavarësisht ter minologjisë
gjeografike, i ashtuquajturi “Vorio Epir” as që ekzistonte. Sipas studiuesit dropullit Filip Liço, si Psalidha, ashtu edhe botuesi i gazetës
“I foni tis Allvanias” (Zëri i Shqipërisë) lidhur me kolonizimin e
Epirit nga grekët mbështeteshin
në burime të shumta greke antike
dhe mesjetare. Profesor Filipi, pjestar i minoritetit grek dhe njohës
i mirë i të folmeve të bashkëpatriotëve të tij, provonte se ajo nuk
ishte vijim i greqishtes së përtej
kufirit, çka provon katërcipërisht,
se ato ishin kolonë të ardhur aty
nga vise më të largta.
Kërkesat kombëtare të shqiptarëve të parashtruara nga
Lidhja e Prizrenit vendimmarrësit
e fuqishëm në Berlin nuk i morrën
fare parasysh. Realitetetet historike dhe demografike të shqiptarëve në trojet e tyre të lashta
ata i shikuan me mospërfillje
thjesht si një shprehje gjeografike.

Perfytyrimi i Fuqive të Mëdha
për trojet e shqiptarëve dhe aspiratat e tyre kombëtare kushtëzohej ngushtësiht nga interesat e
tyre gjeostrategjike dhe, çka vlen
të theksohet, dhe gjeofetare të
sanksionuara në marrëveshjen e
tyre afro çerekshekullore, për ruajtjen e statuquo-së në Ballkan.
Pas shtypjes së Lidhjes së Prizrenit ata dhe Porta e Lartë hoqën dorë
dhe nga premtimet e mëparshme
për t’i dhënë ca të drejta të paktën
vilajetit të Shkodrës.
Në Berlin Evropa edhe përballë
luftës 3-vjeçare të udhëhequr nga
Lidhja u mjaftua vetëm me rikonfirmimin e privilegjeve krahinore
të Mirditës katolike, të kushtëzuara me shërbimin ushtarak me
pagesë të banorëve të saj nën komandën e bajraktarëve dhe kapidanëve të emruar kajmekamë dhe
të graduar deri pashallarë prej
sulltanëve të kohës; Bib Doda, më
1849, dhe i biri Prenga nga Sulltan
Abdyl Hamiti II. Mirdita me 5 apo
12 bajraqe shkonte në luftë me thir-

turke (1909-1912) në Kongresin e
Dibrës, në Kuvendet e Greçës dhe
të Junikut nuk u mbështetën as
nga Austro-Hungaria dhe Italia që
kishin interesa të veçanta mbi trojet shqiptare. Ishte lufta e shqiptarëve që përshpejtuan fundin
e sundimit Osman në Ballkan. Shtetet ballkanike nxituan të përfitonin dhe filluan Luftën I Ballkanike, e cila më shumë se sa kundër
Perandorisë Osmane drejtohej
kundër Shqipërisë dhe tokave të
njeri tjetrit për sigurimin e synimeve të tyre shoviniste. Këtë synim
prioritar të tyre e dëshmoi qartë
menjëherë shpërthimi i Luftës II
Ballkanike midis vetë aleatëve
koniunkturorë ballkanikë.
Konferenca e Ambasadorëve që
u mblodh në Londër për t’i dhënë
fund Krizës Ballkanike përsa i
takon statusit të shtetit të ri në
gadishull me vendimin e 17 dhjetorit 1912 u përpoq ta mbante atë
të lidhur pas Sulltanit. Kur u pa se
status kuo-ja nuk mbahej dot dhe
nuk u hynte në punë, Fuqitë e

fillën fare propozimet e qeverisë
shqiptare, rezultoi me këtë kompromis, i cili la jashtë kufijve të saj
më shumë se gjysën trojeve shqiptare.
Pa kaluar as dy vjet, me Traktatin e fshehtë të Londrës (26 prill
1915) midis fuqive të Antantës dhe
qeverisë italiane, nënshkruar për
të plotësuar pretendimet e imperializmit italian në Shqipëri dhe më
gjerë si dhe lakmitë ekspansioniste të Serbisë, Malit të Zi dhe Greqisë, parashikohej:
- bregdeti
shqiptar prej derdhjes së Bunës në
veri deri në derdhjen e Drinit në
jug përfshirë Shëngjinin, do t’i kalonte Serbisë dhe Malit të Zi; - Vlora dhe ishulli i Sazanit i kalonte
Italisë; - Italia detyrohej të mos e
kundërshtonte dëshirën eventuale të Francës, Anglisë dhe Rusisë
që pjesët veriore e jugore të Shqipërisë të ndaheshin midis Malit
të Zi, Serbisë dhe Greqisë, ndërsa
në Shqipërinë e Mesme do të formohej shteti shqiptar “autonom”,
i cili do të ishte nën protektorat.
Sipas këtij verdikti të ri, Shqiperia
shtetërore nuk duhej t’i kalonte
kufijtë e sanx, haqeve të Durrësit,
Elbasanit dhe të Beratit.
Ky Traktat u hodh poshtë nga
Kongresi i Lushnjës dhe u bë i pavlefshëm pas dëbimit të forcave italiane nga Vlora. Tërheqja e tyre u
bë e pashmangshme si rezultat i
botimit të traktateve të fshehta
nga qeveria e Rusisë sovjetike, të
cilët duhej, sipas justifikimit të
qeverisë italiane para parlamentit,
të mbeteshin të fshehta.
Pretendimet greke mbi këtë “Shqipëri të Madhe” në të ashtuquajturin Vorio-Epir do të vijonin dhe
gjatë Luftës së Dytë Botërore, ndërsa ndiqej një politike shfarosëse
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Teoria e Maslow-it
dhe godina e teatrit

NGA BEN ANDONI

ankimi në një intervistë të fundit i
Çulit, që kërkon hapësira shtesë
për rekuizitën, kostumografinë
dhe skenografinë.
Tirana dhe e gjithë Shqipëria
është e mbathur me histori pafundi ekzistence, me kronikën e zezë
që nuk di të zbrazet ndonjë ditë dhe
problematika të shumëllojta sociale. Që shpesh e largon vëmendjen nga teatri, sepse dalin në pah
gjëra të tjera. Shumë syresh që lidhen direkt me mbijetesën.
Në piramidën e nevojave apo në
Teorinë e piramidës se Maslow-it
ka një hierarki të përcaktuar
qartë të zhvillimit ekonomiko-social te njeriut. E ashtuquajtura
“Teoria e motivimit te njeriut” ,
që hartoi psikologu Maslow është
e ndërtuar grafikisht si një piramidë dhe lidhet me faktin sesi
mund të motivohet njeriu në jetë,
punë apo shoqëri. Nevojat person-

ale bazike janë shtrati i piramidës
ose kati i parë i saj dhe ato lidhen
me nevojat fizike, ushqimin dhe
ujin, por edhe të drejtën e pasjes së
një strehe, kurse niveli i dytë është ai i sigurisë personale, financiare dhe atij të shëndetit. Në nivelin
e tretë ose katin e tretë, hyn shoqërizimi ku krijohen lidhjet sociale dhe intime, dhe një kat më
sipër identifikohet plotësimi i
nevojës apo kërkesës së vetëbesimit, vetërespektit. Këtu hyn vlera e
vërtetë e individit, që lidhet si me
plotësimin e të drejtave ndaj
vetvetes por edhe ato që individi
kontribuon ndaj të tjerëve. Niveli
krejt epëror ka të bëjë me atë se
çfarë mund të arrijë njeriu me
punën, qëllimin dhe mundësitë e
tij. Me pak fjalë, njeriu duhet t’i
kalojë me sukses të gjitha stadet,
për të arritur një qëllim përmbushje. Nuk është e vështirë për të kup-

tuar se ku janë shqiptarët e shekullit XXI, ata ende sot luhaten në
përmbushjen e gjërave bazike dhe
pikërisht në ato ku duhet drejtuar vëmendja e një shteti gjithnjë e
më shumë indiferent.
...
Duke u kthyer në argumentin
tonë: Përpjekja dhe mbështetja e
njerëzve ndaj aksionit për mos
prishjen e teatrit, paçka apelit dhe
fjalëve patetike të njerëzve të teatrit, është e vogël. Arsyeja është e
thjeshtë: shumë nga njerëzit
luftojnë në katin bazë të piramidës.
Kjo bën që pushteti të punojë i qetë
dhe ta shtrijë sa më larg synimin e
vet, shpesh duke shkelur mbi zona
ku duhet të jetë e kujdesshme.
Kështu, në orët e fundit, me shumë
cinizëm po merr udhë shembja e
Teatrit dhe në media po zbardhet
vendimi i Bashkisë, që e kalon
pronën tek investitori privat. Argumenti është se tashmë: Bashkia
e Tiranës është e hapur për ndërtime në pronat e saj, të papërdorshme e të pashfrytëzueshme deri
më sot. Kjo është arsyeja që ajo ka
përgatitur rrugën e negocimit me
privatët, të cilët dëshirojnë të ndërtojnë në parcelat e saj, por jo vetëm.
Në një kërkesë, listohen 18 prona
shtetërore që kalojnë në favor të
saj, me qëllimin për t’u përdorur
në arsim, infrastrukturë dhe
ekonomi.
Po a mund të ndërtohet në këtë
truall? Ai është prej kohësh i lakmuar dhe në synimet e z.Rama, që
kur ishte ministër i Kulturës. Për
drejtorin aktual, në intervistën e
fundit te “Panorama”, ndryshimi
është imediat. “Që në vitin 2014,
kur kam shprehur shqetësimin
tim për gjendjen skandaloze, në të
cilën ndodhet Teatri Kombëtar, se
ka ardhur koha që Tirana dhe e
gjithë Shqipëria të ketë një godinë

ndara pas aneksimit nga Serbia në
banovina. Kështu, që pjesë të tyre
shërbyen në Jugosllavinë e re për
konstruktimin, në fakt, sajimin e
Maqedonisë dhe të Malit të Zi për
të justifikuar territorialisht statusin e tyre republikan. Jashtë
kësaj krahine të Kosovës mbeti
Shkupi, qendra e vilajetit me të njejtin emër (homonym), të cilin, më
11 gusht 1912, 6000 kryengritës shqiptarë të komanduar nga Bajram
Curri e çliruan nga xhonturqit. Ato
ditë Hasan Prishtina, udhëheqësi i
Kryengritjes,
parashtronte
kërkesën për autonominë e trojeve
shqiptare.
Gjysa e popullsisë së Shkupit,
sipas Salnamesë (vjetarit) së vilajetit të Kosovës të vitit 1896, ka qenë
myslimane, kryesisht shqiptare,
dhe turke. Gjysa tjetër ishin shumica bullgarë, të tjerët jahudi si dhe
ortodoksë të ritit grek dhe latinë
(katolikë). Katolikët vendas ishin
shqiptarë, por dhe midis ortodoksëve dhe bullgarëve për shkak të
identifikimit të kombësisë me fenë
kishte jo pak shqiptarë. Kryeministri i sotëm i Maqedonisë ka kurajon të pranojë, se ka një prejardhje
qoftë dhe jo të afërt shqiptare.
Serbomëdhenjte vijonin t’i quanin Shqiptarët shiftari në përpjek-

jet e tyre të pasuksesshme për t’i
veçuar etnikisht nga allbanci-t e
Shqipërisë. Kur ishte puna për t’i
deportuar në Turqi i trajtonin si
turqë. Kurse në projektet e tyre për
deshqiptarizimin e trojeve shqiptare të aneksuara Çubrilloviçi,
ministër i Titos në qeverinë e pas
Luftës, i quante arnautë! Ndëkaq,
vijonte politika për konvertimin e
bullgarëve në maqedon. Përkundrejt këtyre realiteteve historike
kohëve të fundit në Prishtinë dolën
intelektual shqiptarë, të cilët po
donin që përkatësinë shtetërore të
shumicës mbizotëruese të qytetarëve të Republikës së Kosovës ta identifikojnë me identitetin e tyre kombëtar, të ndryshëm nga identiteti i
shumicës së bashkëkkombësave të
vet në mbarë trojet shqiptare. Pra,
dhe Kosovën po e konsiderojnë të
madhe dhe po përpiqen ta reduktojnë, ta “qethin” më tej përmes demarkacioneve dhe zajednjicave.
Shqipëria londineze është rezultante e pazarlleqeve, të cilat
përgjysmuan trojet enike të banorëve autokton në Ballkan, të paktën, që para shekullit VII të erës
sonë. Edhe Krahina autonome e
Kosovës nuk përfshinte as qendrën e vet historike. Camëria/
Thesprotia e lashtë nuk ekziston

më dhe diplomacia greke nuk pranon të shqyrtohen as të drejtat
njerëzore të banorëve të dëbuar
prej andej. Për të drejtat e çamëve
orodoksë as që mund të bëhte fjalë.
Sa u parashtrua më sipër besohet se del qartë se në histori asnjëherë nuk ka ekzistuar ndonjë
“Shqipëri e Madhe”. Edhe si koncept ajo ka qenë vetëm krijesë e
propogandës fashiste në funksion të politikave pushtuese hitleriane dhe musoliniane. Ata
përpiqeshin të shfrytëzonin për
qëllimet e tyre pasojat e politikave thellësisht antishqiptare
të Beogradit dhe të Athinës. Përpjekjet e pasardhësve të kolaboracionistëve për të justifikuar
qëndrimin e të parëve të tyre janë
tejet mjerane edhe sikur forcat e
boshtit të kishin fituar luftën,
sikur Adolfi të kishte pasur veç
mustaqeve edhe mjekërr sado të
vogël dhe Benitoja të kishte mustaqe të paktën sa të aleatit të tij
të madh, se për mjekërr as që
bëhej fjalë. Me historinë Me
prrallat shoviniste dhe fashiste
të disa qeveritarëve fqinj rreth
fantazmës së “Shqipërisë së Madhe” nuk mund të pengohet integrimi i plotë i shqiptarëve në
Bashkimin Evropian.

S

ot, një pjesë e atyre që
shpreheshin kundër
prishjes së teatrit, kanë
kaluar në anën ekstreme, se godina duhet shembur.
Në fakt, e kanë një justifikim, e
për hir të së vërtetës të gjithë
bashkohen në një pikë: Duhet
një Godinë e re! Aman, nuk duhen Kullat nga pas!-shprehen
artistët. Duhen dhe kullat,
shprehen pro-qeveritarët, duke e
justifikuar partneritetin PPP,
sepse shteti shqiptar nuk ka fuqi.
Konjukturat, realitetet e reja, i
kanë bërë shumë prej njerëzve të
komunitetit të artit t’i shikojnë
me kujdes hapat e tyre dhe të
gjykojnë se çfarë do të ishte më e
mirë. Dhe, kjo kuptohet, shprehen qartë, atje ku përshtaten më
shumë interesat!
Për çdo të hënë, një grup
artistësh shqiptarë, në një ritual gati të përjavshëm shtuar dhe
me njerëz të shoqërisë civile protestojnë, deklamojnë, kërkojnë
dhe apelojnë. Drejtori aktual, i
ri emëruar, nuk i qas brenda me
justifikimin e qartë sepse është
ditë pushimi dhe se punëtorët e
infrastrukturës duhet të qetësohen. Vetë ai, Hervin Çuli, është
një nga të akuzuarit sot për shkak të qëndrimeve të tij. Në intervista, si edhe shumë të tjerë e
kanë shpjeguar dyzimin. Është
një teatër i ri (Turbina), artistët
kanë sot se ku të aktrojnë, por
është koha që të kapim momentin dhe predispozitën e qeverisë:
Duhet ndërtuar! Artistët, nga
ana tjetër, janë dakord të ndërtohet, madje sollën dhe një variant të tyren, por pa kulla pas dhe
i njëjti territor t’i takojë sërish
teatrit. Në këtë logjikë shkon dhe
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ndaje çamëve, të akuzuar kolaboracionistë. Gjatë Luftës italo-greke
forcat greke hynë në Shqiperinë e
Jugut jo si antifashistë por si “vorio-epirotë” si hierollohitët,
pjesetarët e “kompanive e shenjta”
para afro 20 vitesh. Çurçilli i mbështeste pa rezerva këto pretendime.
Titoja, nga ana e tij, në kuadër
të politikës së tij socialiste të bashkim-vëllazërimit do të punonte
sistematikisht për ta kthyer Shqiperinë në republikë të shtatë të federates së tij, ndërsa ndiqte dhe persekutonte një pjesë jo të paktë të
shqiptarëvet si bashkëpunëtorë të
okupatorëve nazifashistë. Sipas
Kardelit, Stalini, i paska nxitur
jugosllavët që ta gëlltisnin Shqipërinë. Tirana refuzoi kërkesën
e tyre për të vendosur dy divizione
në Shqipëri. Ndërkaq, shqiptarët
nga Beogradi trajtoheshin të diskriminuar, si një pakicë kombëtare
në nivelin e një krahine autonome
në kuadër të republikës serbe.
Vilajeti i Kosovës i kohës osmane
me shumicë shqiptare nuk mund
të shërbente si bazë për organizimin
e tyre admnistrativ në kuadër të
federates së re. Prandaj, në të nuk
u përfshinë në vijim të politikës së
krajlëve gjithë trojet shqiptare të

të re për TK, një teatër të së
ardhmes. Më duket shumë i vështirë rikonstruksioni i një hapësire, që përfshin Teatrin Kombëtar dhe Teatrin Kombëtar Eksperimental, që e ka godinën në
përdorim, pra, është pjesë e TK.
Kjo, sepse degradimi i sallës aktuale të TK është i jashtëzakonshëm. Aktualisht punojmë në një
godinë, që përveç problemeve infrastrukturore, të degradimit, ka
edhe probleme të tjera me hapësirat, që i nevojiten këtij institucioni. Ne nuk kemi magazinë. Na
nevojitet një hapësirë 5-fish më e
madhe për depon e dekoreve. Nuk
arrijmë të ndërtojmë një repertor,
sepse nuk kemi hapësira për të
vendosur dekoret e shfaqjeve.
Kemi probleme me hapësirat e
gardërobës, që është shumë e
vogël, me një lagështirë të
tmerrshme dhe kostumet rëndojnë gjithnjë e më shumë mbi
njëri-tjetrin, duke u kalbur. Kemi
probleme të mëdha me rekuizitën
e teatrit, me marangozin, mekanikun, piktorin.. Pra, është një institucion që i duhet minimalisht
një hapësirë 5-fish më e madhe për
sa më sipër. Për të kaluar te problemet e skenës. Ky është një teatër
pa xhepa. Xhepat janë nga gjysmë
metri, saqë aktorët përplasin
kokën në muret që gjenden pas
skene, pasi ashtu janë konceptuar që në atë kohë. Dhomat e aktorëve në katin e dytë dhe të tretë,
janë shumë të vogla, të degraduara dhe që janë shumë pak për
numrin e aktorëve të TK”. Nga
ana tjetër, ekspertë të artistëve
shprehen se konstruksioni i saj
është shumë i fortë dhe teatri
mund të ristrukturohet, ashtu si
mund të ndërtohet një i ri, që t’i
kënaqë të gjithë, por në këtë hapësirë dhe pa kulla pas. Po fondet?
Për artistët është e lehtë nëse nis
një fushatë kombëtare, kurse për
shtetin është gjithnjë e pamundur.
***
Shqipërisë i duhet një teatër i
ri, por më parë duhet që qytetarëve shqiptarë t’u plotësosh nevojat më imediate bazike. Po të kujtosh ato që thotë Banka Botërore
se me çfarë sasie parash jetojnë
shqiptarët, atëherë bindesh se
ndihma për aktorët asnjëherë
s’do jetë e madhe, anipse duhet
që vetë shteti shqiptar të jetë i
ndershëm për të ardhmen. Dhe,
qëndrimi ndaj godinës dhe Teatrit do të tregojë realisht sesa e
ndih realisht popullin e vet kjo
qeverisje. Në një farë mënyre
artistët kanë mbetur vetëm sepse
e gjithë Shqipëria në kushtet që
është sot është në një gjendje të
rëndë. Ky është çelësi i cinizmit
të shtetit dhe pafuqia e artistëve
për të ndryshuar një realitet, për
të cilin duam apo nuk duam kemi
kontribuar të gjithë. Gjithsesi,
kryeministri Rama, që e ka marrë si kauzë të vetën, duhet të gjejë një zgjidhje për të mos ua
prekur
dinjitetin
këtyre
artistëve, që paçka përfoljeve,
përbëjnë një pjesë të adhurueshme të njerëzve. Mu atyre që
në masë të madhe luftojnë me të
përditshmen dhe me përpjekjen
të kenë një strehë. A do mundet
Rama vetë të veprojë arsyeshëm,
edhe pse, ai bashkë me njerëzit e
tij në pushtet, janë në majën e
piramidës së Maslow-it?! Ka pak
gjasa, sepse vetë teoria e psikologut të shquar, i jep zgjidhje pyetjes se pse shqiptarët janë aq
skeptikë me gjërat që ndodhin,
por edhe me realitetin...me të cilin u shërbehet çdo moment!
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Një përshkrim i uniformës së ushtarit të shtetit shqiptar dhe vlerat estetike dhe përfaqësuese të kombit përmes disenjimit
të saj. Sa ka mundur uniforma e ushtrisë shqiptare të përfaqësojë një identitet? Studiuesi bën një pikëvështrim personal
dhe hedh idenë e tij, por që e thjeshtëson këndshëm: Larg uniformës, kjo ushtri sa e përball misionin e saj?!

DOSSIER
NGA ARMAND PLAKA

K

apitullimi pa kushte ndaj
Italisë fashiste në 1939
dhe zbrazja vetëm e disa
pushkëve nga individë
apo grupime patriotike e nacionaliste, ia zbehu totalisht vlerat asaj.
Edhe pse shumëçka vërtitet akoma në kuadrin e enigmave që ia
lenë vendin shumë pikëpyetjeve,
ku rol patën shumë faktorë; qysh
nga mosangazhimi me dashje, pamundësia për t’u përballur me një
ushtri e shtet që kishte kapacitete
dhjetrafish më të mëdha kundrejt
Shqipërisë së vogël, e deri te sabotimi, apo lëvizjet nën rrogoz të
grupimeve
politike
të
brendshme e të jashtme, ajo do
të ngelet një njollë e zezë jo
vetëm në historiografinë e Ushtrisë Shqiptare.
Vetë monarku do të shihej me
dyshim për rolin e tij në këtë
çështje deri sa vdiq e do ta
paguante me çmim të lartë
miqësinë që kishte mbjellë me
italianët, edhe pse i detyruar nga
rrethanat.
Gjithashtu nuk kemi mundur
t’a mësojmë kurrë se cili do të
kishte qenë reagimi i Ushtrisë
Shqiptare gjatë monizmit, nëse
vendi do ishte sulmuar nga ndonjë fuqi ushtarake, organizuar
jashtë kufijve e se deri ku mund
të arrinte me forcën e saj për t’i
bërë ballë një apo disa kundërshtarëve njëkohësisht, edhe pse
dukshëm ishte tashmë shumë
më e modernizuar, më e madhe
në numër, duke përthithur investime, të cilat shkonin madje deri
në ekstrem, por që nga ana tjetër,
i ishte nënshtruar në mënyra të
ndryshme edhe një rrënimi disi
“të padukshëm”.
Vitet e mëvonshme treguan se
madje ka pasur edhe një plan
mësymjeje në sirtar, çka e bënte
këtë ushtri jo vetëm mbrojtëse,
megjithëse
akoma
nga
shumëkush, plani për të ndërhyrë në Kosovë në vitet ’80, shihet si një thashethem pa bazë.

UNIFORMAT SI ELEMENT
FRYMËZIMI
Sidoqoftë, përgatitja ushtarake dhe aftësia për t’i bërë ballë
sfidave të kohës, është një temë
mjaft e gjerë që ka nevojë për ekspertizë shumëplanëshe, ndërsa

Milicia Shqiptare (Fashiste) gjatë një
parakalimi në vitin 1941 në Tiranë

Parakalim i Ushtrisë shqiptare në vitet ‘70

Ndikimet dhe fryma kombëtare në
uniformat e Ushtrisë Shqiptare!
objekt i këtij shkrimi janë uniformat e Ushtrisë Shqiptare, të
para si elementë që e lidhin atë
më shumë me frymën kombëtare,
traditat dhe simbolet, duke i
dhënë kësisoj më shumë frymëzim e dinjitet.
Ndoshta është thjesht një
konstatim paraprak, edhe pse
qartazi shihet se (duke mos marrë si bazë periudhat paraardhëse
në të cilat regjistrohen vetëm
përpjekje për një Ushtri Kombëtare të modernizuar) vetëm
në kohën e monarkut Zog I, ajo
ka qenë vërtetë unike, dmth. shqiptare, kombëtare, pa ndikime
e importime nga ushtritë e traditat e tjera të huaja në këtë aspekt.

UNIFORMAT KINEZE DHE
ÇNDERIMI I OFICERËVE
Por më vonë do të viheshin re
edhe tendencat kineze në uniformat shqiptare, që do të sillnin veç
të tjerash, edhe një “risi” ekstreme
në këtë aspekt: do të hiqnin fare gradat e oficerët mund t’i ngatërroje
lehtësisht me ndonjë karrocier. Kjo
marrëzi vijoi deri në rënien e regjimit në vitin 1991.

VESHJA FASHISTE U PËRDOR EDHE PAS RËNIES SË
ITALISË
Tefik Mborja dhe hierarkët fashistë shqiptarë në vitin 1941, me veshje të njejta me
ato të “kolëgeve” italianë

IMITIMI I SLLAVËVE DHE
SOVJETIKËVE
Kohët që pasuan sollën veshje,
të cilat ishin një përshtatje e atyre të “aleatëve” apo “padronëve
të radhës”, duke ia nisur që nga
Italia, e deri tek Kina. Fotot që
po botoj, e ilustrojnë më mirë
këtë pretendim, ndërsa sheh për
shembull, ish-ushtarakë shqiptarë në dy kohë të ndryshme,
si ajo e Zogut dhe ajo e monizmit,
në dekadën e “miqësisë së pathyeshme” me ish-Bashkimin
Sovjetik, ku fare lehtësisht
mund të besosh se sheh anëtarë
të Ushtrisë së Kuqe, e jo shqiptarë.
Më parë, menjëherë pas

Nga ekspozita e vitit 2002, “Shteti shqiptar në uniforma”.
çelur pranë Galerisë së Arteve në Tiranë

Por para saj, do të mbizotëronte
ajo e Ushtrisë Fashiste, veshje me
të cilat do të shiheshin rëndom jo
vetëm hierarkët fashistë shqiptarë,
por edhe anëtarët e Milicisë. Më 18
shtator 1939, Jakomoni nënshkroi
dekretin për krijimin e milicisë fashiste, një nga organizmat e parë të
Partisë Fashiste Shqiptare. Kjo
strukturë bënte pjesë në Milicinë
Vullnetare për Sigurimin Kombëtar.
Kjo milici “garantonte zhvillimet e
revolucionit fashist”, por angazhohej edhe si trupë elitare në kuadër
të ushtrisë. Megjithatë në to shihen
qartë edhe simbole kombëtare, si
plisa apo qeleshe, e madje shkonte
edhe më tej, kur sheh se anëtarët e
“Gardës Mbretërore” (Guardia Reale Albanese) parakalonin në mes
të Romës, të veshur tërësisht në
kostume kombëtare shqiptare. Më
tej, ndërsa oficerët do t’i riktheheshin uniformave të monarkisë
(duke u hequr sidoqoftë simbolin e
Zogut) ushtarët e Ushtrisë Kombëtare të ringritur gjatë kohës së
Regjencës gjatë periudhës së pushtimit gjerman, pas kapitullimit të
Italisë, do të vijonin t’i mbanin në
pjesën më të madhe për nevoja utilitare, uniformat e ushtrisë italiane, tashmë me emblemën e “shtetit të ripavarësuar” shqiptar.

PARTIZANËT DHE
NACIONALISTËT
PËRDORËN XHAKETAT
ANGLEZE
Anëtarë të misioneve britanike në vitet 1943-44 dhe krerë nacionalistë shqiptarë
sh-lideri i komunistëve shqiptarë, Enver Hoxha dhe anëtarët e qeverisë me
uniforma jugosllave ndërsa hyjnë në Tiranë, 28 nëntor 1944

Luftës, uniforma e Ushtrisë Shqiptare (por edhe e Policisë dhe Sigurimit) do të ishte një kopje 100%

e asaj jugosllave, ku pustina do të
vijonte të qëndronte edhe më tej
në kohë.

Më tej, ndër partizanët (e madje
pjesërisht edhe ndër forcat nacionaliste) do të shiheshin rëndom
uniformat britanike, të parashutu-
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Nëse do të njohësh peisazhin politiko-social të Kosovës, duhet të lexosh këtë esse të artistit të njohur kosovar. Trishtimi për vendin
e tij, zhgënjimi për humbjen shumë herë kot të gjakut të martirëve dhe rruga pa krye e vendit, e bën të këlthasë fort shpirtin e
Rexhep Ferrit. Mbetet shumë i këndshëm dhe i kursyer stili i tij...

ESSE

NGA REXHEP FERRI
1.
Në fund të shkretëtirës, e nxorën ligjin:
Nuk ka më ligj, as ligje për ta privatizuar Kosovën.
Tani kur kanë mbetur vetëm nevojtoret pa u privatizuar.
Gjatë luftës e pasluftës, çka ka
ndodhur me ne nuk e din as djalli.
Zoti na ruajt.
Ne asgjë nuk dimë.
I varfri nëse vjedh, vjedh një pulë.
Dënohet për një pulë.
E këta sojlitë tanë të nderuar nuk po e
dinë se kur është mjaft dhe ku është
fundi.
Me famën e tyre patriotike kaluan
kufirin e imagjinatës.

Përtej kufirit
të imagjinatës

2.
Tani popullin e mori era.
E mbështeti për muri.
Pse jo!?
Për ta kuptuar nuk është e lehtë.
Edhe ata që ndërtuan kisha dhe
xhamia na lanë kopilin te dera.
Për të adresuar një dalje nga kjo
vetëvrasje na ka humbur shembulli i
suksesit.
Duhet të punojmë: Të gjithë e dimë dhe
askush nuk e di.
Për t’i thënë gjërat që janë të pamundura, ky lajm ndoshta është lajm i fundit. Nëse dikush pret një lajm tjetër,
lëreni të shkojë të blejë drogë. Kur për
mbretërinë e humbur çdo gjë bëhet e
pabesueshme për aq sa mund të thuhet se jemi të vdekur, se jemi të gjallë.
-Truri nuk preket...
-Preket, preket! – tha një student nga
Dardania, i cili tokën e donte më
shumë se jetën.
3.
Kur gjithkushi vjen në pushtet, miku
dhe armiku të tradhtojnë, pse të heshtim kur nuk besojmë.
Kur koha ndalet.
Kur asgjë nuk na kujtohet.
A ka bir nëne që del për ta ruajtur atë
që na ka mbetur.
Për të gjetur një kuptim, ndoshta
vetëm misticizmit të çmendurisë i
rritet fama.
Pas çdo pyetje deri te mendja, ambasadori amerikan Donald Lu tha: “Unë
kam pak kohë që rri në vendin tuaj.
Në fillim më bëri përshtypje që çdo gjë
që thonin ambasadorët, ju e merrnit
për flori. Nuk kisha parë njerëz më të
verbër në besim ndaj të huajve. Por
pastaj kur pashë se ata që ju drejtojnë
apo merren me politikë te ju, janë më
të pashpirt se çdo i huaj dashakeq ndaj
jush”.
Pas fjalës së ambasadorit për ta zbuluar botën e brendshme të njeriut. Gjithmonë kam pasur frikë dhe dilema për
ta kuptuar mikun dhe armikun kur
më pyesin:
-Çka të duhet Atdheu kur nuk din ta
ruash!...
4.
Me rastin e 20 vjetorit të Masakrës së
Reçakut, ambasadori amerikan, Viliam Voker, duke u përshëndetur me
sojlitë tanë, u ndal e u tha:
-Këta, këtu të vrarët, nuk e kanë dhënë
jetën për këtë Kosovë që është sot.

Duke bërë hapa prapa, dëgjova edhe një
fjalë.
-Edhe një rrenë patriotike!
Me reagimin e fshehur përfundoi koha
e besimeve.
Fjalët e Vokerit nuk ishin vetëm fjalë.
Kush të dojë le të thotë çka të dojë.
Çdo gjë që po shoh është dashur të jetë
ndryshe.
Për të ruajtur atë që ka mbetur.
Jeta nuk është vetëm jetë.
Kur shikimi i njeriut hapë varre të reja,
eshtrat e djegur ku t’i gjejmë?
Varret kanë mbetur ashtu të hapura,
problemi nuk është se nuk ka kush ta
kryejë ceremoninë e varrimeve, por pse
nuk kemi se çka të varrosim.
Nën hijen e selvive skeletet e majmunëve qeshën...
5.
Nga inati dhe humbja e luftës së fundit
dhe humbja e pasluftës së fundit, të
larat dhe të palarat i kemi futur në një
thes.
Më lehtë e më mirë se në çdo vend tjetër
të Karaballkanit.

Për tu bërë gazi i botës. Më shumë se
gazi i botës.
7.
Për aq sa thuhet që jemi, larg rrethit
miqësor, dëgjova një zë të huaj.
I thashë:
-Mos u ul në vend të huaj!
Ai qeshi.
Goja i mbeti pas veshi.
Edhe për këtë ngjarje Mbreti që i mungonte përgjegjësia e mbretit gjeti kishë
e xhami ku të falet.
Duke u çmendur me realitetin e çmendur.
Populli gjithmonë ështe me Fat.
Pret ditë më të mira.
Duke luajtur disa role, çdo ditë e më
shumë po i mungon gravitacioni.
A mërzitet kush?
Mendja na shkon më larg.
Për të shpëtuar nga përdhunimi dhe
dhuna, mungesa e gravitacionit nuk e
mundon askënd.
8.
Shqiptari duke krijuar mitin për
vetveten ia thotë këngës.
Sa zgjat një javë.
Sa zgjat një vit.
Sa zgjat një shekull.
Një Zot e di !...
Koha e tyre nuk mund të kapet as për
veshi e as për bishti.
Me vetullat e kalit qorr kalojnë Rubikonin.
Me një selamllëk për historinë e pashkruar.
Dikush pyeti :
-Çka do të thotë kjo ?
Prej lufte në luftë.
Çfarë fati.
Për të shpëtuar diçka nga trashëgimia
as unë nuk mendoj për t’ia mbushur
mendjen botës.
Le të dalë ku të dalë.
Mesi i artë ka zënë myk.
Për të gjallët e për te vdekurit.
Tani njeriu po i përshtatet besimit në
djallëzi.
Ta shohim kujt po ia qetë.
A po çmendet ulurima e bishave apo
njeriu.
Njeriu që është më afër Zotit.
Aty e atëherë kur frika e djeg shtëpinë.
Me kulm në qiell e me jetë në tokë.
Thua se është sot.
Historia vetëm përsëritet.

Tani Gjyshi i Gjyshit tim dhe Gjyshi
i Gjyshit të Gjyshit tim shkojnë deri
në qiell.
Me fjalë të famshme.
Po ku ti gjej ato fjalë të famshme?- me
një kthim në vetvete e pyeta vetën.
Tani fjalët e famshme kanë hyrë në
Parlament. Në Parlament që e kemi
bërë Teatër të maskaradës Patriotike.
Po na mungon vetëm një çadër e madhe. Për ta mbuluar çfarë cirku kishte
dalë.
6.
Loja të dua. S’të dua. Të dua. S’të
dua...Për nesër është kohë e talljeve
dhe e mashtrimeve.
Si ta quaj edhe ndryshe, më vjen prapë
ta pyes vetën.
Me përgjigje të rrejshme po shkohet
deri te legjenda.
Fluturoi bualli.
Prapë loja të dua. S’të dua.
Për hajgare. Hajgare...
Akuza banale.

9.
Armiku i largët që rrin pak larg, nuk
e di sa është i rrezikshëm.
Fjalë pas fjale heshtja e mbyll gojën.
Deri te mendja e fiton luftën.
Për të shpëtuar nga prostitucioni politik e patriotik, tani çmenduria është
kompliment.
Edhe ajo që do të mbetet në kujtesën
tonë do të kapet nga harresa.
Pa Zot e pa Flamur.
Idenë e kemi për ta shkruar një histori për çifteli.
Me të do ta ruajmë formën e jo përmbajtjen.
Edhe për ata që nuk dijnë asgjë.
Kjo histori e pashkruar kushton shtrenjtë.
Pas shkeljes së vijës së kuqe gjëja më e
afërt është vdekja.
Vdekja te shtrati i Thatë i Lumit të
Thatë kur mungon dashuria e Njeriut
për Njeriun.

Prishtinë, mars, 2018

20 -LETËRSIA SHQIPTARE

P

E diel 29 Prill 2018

Një poezi gati ‘naive’, por, që shpreh botën shumë të qashtër të autorit, që veprat më të mira ua ka kushtuar fëmijëve.
Në këtë cikël, ai tregon qasjet e tij me realitetin që e rrethon dhe shumë problematika të tjera...

Në se sonte nuk ke kohë,
Hënë duku nesër mbrëma
Ca më shumë hidhërim në zemër
Unë e mbaj e s’u bë gjëma.

POEZIA
NGA GAQO BUSHAKA

Parukierja
Vetëm te miqësia
Lidhja jonë mbahej
Ishim shumë të rinj
Ç’fluturante hahej.
Në duart e tua
Vajzat radhë-radhë
Nimfa e sorkadhe
Ashtu si në përrallë.
Në leshrat e tyre,
Ti diell që ngrihet
Herë çelnin lulet
Herë ndrisnin yjet.
Karficën e hollë
Mbaje në cepbuze
Ato vinin vajza
I përcille nuse.
Një ditë prej ditësh
Nuse edhe ti
Gjerdane e perla
Mbushur gushë e gji.
Pas kaq e kaq vjetësh
Po të pyes unë sot
Po zemrën vallë
A e mbushe dot?

Bisedë me nënën…
Erdha, moj nënë,
Erdha që nga larg
Varrin tënd të bardhë
Me lot po e lag.
Tani përmbi varr
Lule dhe qiri
Ngrihu të çmallemi
Nënë Amali.
Dil ashtu si ishe
Me shaminë e zezë
Dil të feksi dielli
Këtu në varrezë.
Shpirt, o moj nënë,
Kam një amanet
Babës dhe vëllait
Falë me shëndet.
Në pyetshin për mua
Ç’është ai atje…?



Po s’më gjete në shtëpi
Është shuar jetë zeza
Do më gjesh ca më tej
Ja aty, kun is varreza.

U thuaj askushi
Një hije mbi dhe.

Mjeranë
U bëmë njerëz
Të vegjël mjeranë,
Në vend të keqardhjes
Ai mbeti në shtrat
Ku i gjeti paratë
Për spital privat.

Fitim i madh…
U lodhëm
Unë…
Ti…
Edhe ju.
Po nuk shpëtuam…
Nga… nga…
Ujë s’ka
Bukë s’ka
Dhe laku i gjakmarrjes
S’na u nda.

Fshati im
Fshati im një shoshë qiell
S’u ngop kurrë me bukë e diell.
Nëpër arra, djersa çurk
Vetëm gjashtë muaj bukë…

Për kë qajmë?

Nga e keqja çanë dete
Burrat ikën në kurbete
Ca u kthyen, ca dhe mbetën
Balta mbuloi të vërtetën.

Ai na mungoi
S’pimë as kafe.
E përcollën sot
Me dhimbje
Me lotë.

Shamizezat mbenë në fshat
Vetë në magje, vetë në shat
Sa të bukura lastar
Besnike gjer në varr…

Ky dimër
Ky dimër i sivjetshëm
Oh, sa i ftohtë!
Në shtratin gjysmëzbrazur
Jo, nuk ngrohem dot.
Buza dridhet
Syri qan
Malli gurin
Dysh e çan.

U lodhëm
Unë…
Ti…
Edhe ju
Dhe fituam…
Të na shtrojn’ në dru
Dhe s’është pak
As për mua
As për ju…

Duke tërhequr këmbët
Thashë nën zë:
-Ne qamë për vete
-Apo qamë për të?
Buzët mavi
As zjarr, as dritë
Në kasollen e tij.
Pleqëria dhe fjalën
Ia thau në buzë.
E gjatë për të dita
Po nata tërkuzë.
Ç’më duhet më jeta
As shkopi s’më mban
Merrmë moj vdekje
Për ty tani jam.
Erdhi dhe vdekja
Ai sa e pa:
Tutje, moj shtrigë:
Bëra shaka.

Një kulaç kërkoi gjyshi

Iku dhe vjeshta
Ja dimri me borë
U mblodh plaku
U bë një dorë.

Po nuk ia bënë kurrë
Ndonëse mbrujnë për të lëvdata
Për ta tundur si flamur.
Kishte qenë trim i mençur
S’qe treguar kurrë frikaç
Nuk mjaftojnë gjithë këto

Këmbët kallkan
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Kishte qenë i paepur
Askujt nuk iu bë urë
E me gjithë këto merita
Një kulaç s’ia bënë kurrë.
Kur gjyshi ndërroi jetë
Lulet vënë sërë-sërë
Për atë do qe më mirë
Një kulaç t’i kishin bërë.

Hënë, moj…!
Hënë, moj që hiqesh zvarrë,
Përmes reve copëzuar
Prit, të lutem, për pak çaste
Të zbras shpirtin e trazuar.
Rri, të lutem, këtë natë,
Vetmia po më tmerron
Era si pelë e harbuar
Ikën e nuk më dëgjon.
Me mendimet e mia
Mos më lër fillikat
Thonë, jeta është e bukur
Po unë linda I pafat.
sionin tim të uniformave dhe… rezultati. Ekspozita qëndroi e hapur
vetëm 4 orë, aq sa mund të rrinin pa
ngrenë djemtë e mrekullueshëm të
Gardës. Megjithatë ishte një sukses
i jashtëzakonshëm dhe, për ditë me
rradhë, vijuan të shkonin njerëz në
Galeri me deshirën për të parë ekspozitën që nuk ishte më”.

ara si ndihma nga aleatët në Luftë
ndaj gjermanëve, sidoqoftë duke gëzuar një status më së shumti jozyrtar. Në shumë foto e në raporte të
oficerëve të misioneve aleate në Shqipëri në periudhën 1943-45, citohen
qartazi pohimet që lidhen me këtë
fakt.

POSTMONIZMI DHE KAMUFLAZHET E TË GJITHA
NGJYRAVE
Periudha e demokracisë do të
shihte gjithëfarëlloj uniformash që
reflektonin edhe varësinë e Ushtrisë
Shqiptare nga ndihmat e ushtrive
mike, pa mundur të krijohej dot një
model që reflektonte traditën shqiptare. Shihje rëndom në vitet ’90
kamuflazhe lara-lara e eksperimente të dështuara për të
unifikuar, sistemuar e organizuar
më mirë punën në këtë aspekt, por
do të duhej të kalonin shumë vite
derisa të vihej re një tendencë pozi-

Për t’i bërë një kulaç?

DISKUTIMI MBI
UNIFORMAT, NJË LUKS
Anëtarët e Regjencës përballë ushtarakëve gjermanë dhe
Komandantit të Ushtrisë Shqiptare, Gjeneral Preng Previzi
tive, edhe pse ajo reflekton sërish
një kahje ( edhe pse jo negative)
imituese përballë aleatëve tanë
strategjikë.
Aktualisht prej vitesh, sidomos
pas anëtarësimit në NATO, vihet
re një disiplinim edhe në këtë aspekt, duke sjellë më shumë dinjitet e
seriozitet për Forcat tona të Armatosura.

2002, EKSPOZITA “SHTETI
SHQIPTAR NË UNIFORMA”
Siç do të kujtonte më vonë studiuesi Artan Lame, “Në dhjetor 2002,
me rastin e 90-vjetorit të Ushtrisë, u
hap në Galerinë e Arteve, Ekspozita
“Shteti shqiptar në uniforma”.
”Shteti shqiptar vuri në dispozicion djelmoshat e Gardës dhe korentin, unë vura në dispozicion kolek-

Sidoqoftë, këto janë vetëm disa
konstatime ku diskutimi ndoshta
s’do mund të shkonte më shumë se
sa vlerat estetike të ndërthurura me
ato
tradicionale,
shumë
domethënëse për studiuesit e fushës
apo të apasionuarit pas numizmatikës,
por një luks në vetvete përballë diskutimit shumë më të rëndësishëm, i cili
tek e fundit do na përballte të gjithëve
dikur me pyetjen që shtruam në hyrje të
këtij artikulli: Sa e aftë është Ushtria jonë
për t’u përballur me sfidat e kohës? E këtu
diskutimi rreth uniformave mbyllet.

Shëndet!
Teshtitja atëherë
Uronte shëndet!
Fërkime në qafë
Dhe çajin të nxehtë.
Uron dhe tashti
Plaç se na çmende!
Ajo që betohej
Për kokën tënde.

Për dashurinë
E kërkoi drenushën
gjer në anëpyll.
Në qiellin e natës
as hënë, as yll.
Përtej autostradës
Ju duk se e pa
po këmbët e shpejta
nuk ishin krah.
Mëngjesi e gjeti
mbuluar me brymë.
Me sy nga qielli
pa jetë, pa frymë.
Jo, jo nuk qe.
Në pyll harbonte
me tjetër dre.
Po fundja I lumtur
iku ai…
dha jetën e vet
për dashuri.

Sytë
Ç’të them unë për këta sy
S’u ngopën me bukuri.
Sa të jetë syri hapur
Dhe më plaku s’është plakur.
Mosha s’i varrosi dot
Rrufis kot më kot filxhanin
Kafe jo nuk ka më
Me sytë nga trotuari
Kërkoj që të gjej atë.
Dhe ja çanta tundet në sup
Dhe koka si lule mënjanë
E pashë atë tek vinte…
Përmbysa qelqe e filxhanë.
U çuditet kamerieri
“Si harboi qengji i shtruar”
O mik, ja që mu zgjuan sot
Ato që mosha s’varrosi dot.
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Opinioni

i Ditës
DASHI

Eurogrupi: Greqia në
udhën e suksesit

Kini kujdes dhe mos i hidhni shumë
benzinë zjarrit të lojërave të pushtetit
dhe keqkuptimeve. Jini të drejtpërdrejtë dhe të sinqertë, dhe do të arrini
shpejt të gjitha objektivat që i keni
vënë vetes. Kërkoni qartësi në raportet
në punë tek kontaktet e reja.

(vijon nga faqja 1)

BESIMI ËSHTË I MIRË,
KONTROLLI…

Por ndryshe nga Portugalia,
besimi i ministrave të Financave
të eurogrupit tek qeveria greke
duket se është i kufizuar. “Ne duhet të mënjanojmë gjithçka që
duket si një program i ri”,-deklaroi
komisioneri i BE-së për valutën,
Pierre Moscovici. Ai i vlerëson
mekanizmat e tjerë të nevojshëm
të kontrollit si “bazikë, por jo ofensivë”. Eurogrupi do të jetë i sigurtë
se Athina i mbetet besnike kursit
financiar të kursimeve, një kurs
që mbetet i parashkruar për këtë
vend po të kujtosh se borxhet shtetërore greke kapin 180% të prodhimit të brendshëm bruto.
“Mbikëqyrje e fortë”, quhet instrumenti i papërdorur ende i programit të ndihmave.

DEMI
Keni dëshirë të vendosni një mirëkuptim
edhe më të thellë me personin e zemrës, që do t’ju kuptojë menjëherë dhe do
t’ju dëgjojë. Keni përkrah një partner
vërtet të veçantë! Do të zmadhoni rrethin e të njohurve dhe do të krijoni kontakte të shumta me njerëz të ditur.

BINJAKET

Nga Barbara Wesel

.... si Greqia e ka përshkuar
edhe vendi i tij, Portugalia. Sot ajo
konsiderohet shembull. Në
takimin e ministrave të Financave
të eurozonës një gjë ishte e qartë:
Drama disa vjeçare greke duhet të
marrë fund, por një fund i kontrolluar dhe një fund i mirë.
Shenjat janë pozitive: Me 4%
sufiçit buxhetor dhe 2% rritje
ekonomike këtë vit, duket se Greqia po rimëkëmbet. Qeveria e Alexis Tsipras ëndërron që tani që
nga 20 gushti të jetë një vend „i
lirë”, pa zinxhirët e programeve të
ndihmës dhe mbikëqyrësit e institucioneve të kreditorëve. 90% e
rrugës është përshkuar, tani bëhet
fjalë për kohën pas epokës së programeve të ndihmës. Fillimisht
duhet pritur verifikimi i katërt
dhe i fundit i progresit grek në
mesin e majit. Duket se brenda
eurogrupit ka vullnet për të mbyllur një sy para pikave ende të paplotësuara të programit apo kushteve që ende zvarriten. Jo vetëm
Athina, edhe eurogrupi kërkon t’i
japë fund programit të ndihmave.

Nëse në të kaluarën jeni tërhequr për
të qenë vetëm, tashmë keni dëshirë
të zbaviteni në grup, duke pranuar
çfarëdolloj ndryshimi. Ndryshojini
pikëpamjet tuaja për t’ju përshtatur
atyre të partnerit tuaj, nëse nuk janë
të njëjta.

GAFORJA
Te n s i o n e t e l i d h u r a m e p r o b l e m e p r o fesionale do të lehtësohen vetëm
nga ëmbëlsia e personit të zemrës,
që sot do të jetë më e theksuar. Nuk
ndiheni të qetë brenda vetes, sepse
nuk arrini të zgjidhni midis dy pretendentësh që ju kanë magjepsur.

LUANI
Mund të keni ndonjë dhembkë dashurie.
Ndoshta duhet të pyesni veten nëse, pak
a shumë në mënyrë të pavetëdijshme, nuk
jeni ju që i kërkoni shqetësimet... Marsi në
bashkëveprim me Venusin do t’ju favorizojë në ndërmarrjen e projekteve të reja.
Filloni punën menjëherë.

VIRGJERESHA

Ministri grek i Financave, Euclid Tsakalotos paraqiti në takimin
e Sofjes planet ekonomike të qeverisë greke, dhe mori miratimin e
eurogrupit. Por reformat e rëndësishme në sistemin e tatimeve dhe
atë social janë ende të papërfunduara, vitin e ardhshëm në Greqi
zhvillohen zgjedhje, gjë që mund
ta joshë qeverinë për të bërë “dhurata” që i shkojnë krizës greke.
Greqia duhet të rrisë produktivitetin dhe investimet u tha në analizën e ministrave të Financave në
Sofje.

PRITJE NË BERLIN PËR
LEHTËSIMET NË BORXHE

FMN ka kërkuar lehtësime të
ndjeshme të borxheve greke, që
Greqia të arrijë të aftësohet në
plan afatmesëm. Këtu nuk bëhet
fjalë për të fshirë borxhet, por shtyrja e tyre në një të ardhme edhe
më të largët. “Ne jemi shumë të
duruar, por një ditë kreditë duhet

të kthehen”, tha Klaus Regling,
kreu i mekanizmit të shpëtimit të
euros, ESM. Ai ka besim se me
FMN do të gjendjet një zgjidhje që
siguron kthimin e këtyre borxheve. Franca ka propozuar që kthimi i borxheve greke të lidhet me
rritjen ekonomike. Nëse ajo është
më e lartë, atëherë duhet paguar më
shumë, nëse ekonomia lëkundet,
edhe pagesat ulen.
Duket se për Greqinë do të arrihet shtyrja e borxheve përtej vitit
2050. Por ministrat e Financave
presin vendimin e Berlinit. Ministri i ri i Financave, Olaf Scholz u
prit miqësisht, por ai nuk solli një
plan me vete. Scholz nuk mund të
bëjë propozimin gjerman për fazën
e fundit të krizës greke, për sa kohë
në Berlin ka grindje për kushtet me
të cilat duhet të hyhet në këtë fazë.
Ne vjeshtë u prit për krijimin e
qeverisë gjermane, tani pritet që
ministri i Financave të bëhet aktiv.

FRANCA DEL NË KR
YE TË
KRYE
GRINDJES TREGT
ARE
TREGTARE
Ministri francez i Financave,
Bruno Le Maire e mori fjalën në
Sofje jo vetëm për grindjen tregtare me SHBA. Ai kërkoi që Uashingtoni ta përjashtojë në mënyrë
të vazhdueshme BE nga doganat
ndëshkuese për aluminin dhe çelikun. Ai konfirmoi linjën europiane, se nuk mund të negociohet me
pistoletë në kokë dhe që nën presion të bëhen lëshime. La Maire i
bërë presidentit Trump një ofertë
“Ne jemi të gatshëm të diskutojmë për Organizatën Botërore
të Tregtisë, dhe për përmirësime
në sistemin tregtar multilateral.
Por fillimisht duhet të mos flitet
më për dogana ndëshkuese”. Le
Maire konfir mon kështu qëndrimin europian, në të njëjtën kohë
e nxjerr Francën në vende të parë
për negociatat e mëvonshme të
mundshme.

M ë t ë p a q t ë a m ë p a k a g r e s i v, e d h e
pse duhet të qortoni dikë që nuk është shumë i vëmendshëm. Vëreni veten gjithmonë në pozicionin e tjetrit,
përpara se ta kritikoni. Në çastin më
të posaçëm do të dini gjithmonë t’i
rimerrni në dorë frerët e situatës.

PESHORJA
Nëse nuk jeni të sigurt për ndjenjat
tuaja, mos hyni në lojë: rrezikoni të
krijoni ndonjë situatë të pakëndshme,
për të cilën mund të pendoheni. Përpara se t’i futeni kokë e këmbë një
ndërmarrjeje, do të ishte mirë të vlerësonit të mirat dhe të këqijat.

AKREPI
Një e fshehtë sot, një fshehtë nesër,
rrezikoni të mos mbani më mend se cila
është kështjella e fantazisë që keni ndërtuar. Më mirë të ktheheni në realitet!
Nëse keni në mendje në lidhje nga e
kaluara, mos u angazhoni për të ardhmen, madje as në të tashmen.

SHIGJETARI
Nëse jeni duke jetuar një histori të bukur dashurie
bëni kujdes për të mos komplikuar atë që është e
thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë. Kush është beqar ka
mundësi të shkëlqyera për një takim të këndshëm. Organizoni një shëtitje në natyrë për të
medituar mbi zgjedhjet e juaja më të fundme.

BRICJAPI
Për sa u përket ndjenjave, duhet të
zgjidhni me zgjuarsi personat që
frekuentoni, nëse nuk doni të humbni kohë me lidhje që nuk ju përmbushin. Do të kuptoni se realiteti, të
cilit me raste prireni t’i shmangeni,
është më i mirë sesa ëndërrimi!

UJORI
Nuk duhet të ngadalësoni ritmin për të realizuar një projekt me sukses. Ndoshta do
t’ju duhet një kohë e gjatë, por ç’rëndësi
ka? Jeni në çift. Neptuni do t’ju ndihmojë
të stabilizoheni dhe të ndërmerrni rrugën e
qëndrueshmërisë.

PESHQIT
Urani në bashkëveprim me Saturnin ju
mbështet dhe ju dhuron intuitën dhe aftësinë për t’u marrë vesh me të gjithë,
edhe me heshtje. Mos merrni përsipër
shumë angazhime që e dini se nuk keni
mundësi t’i menaxhoni. Mësoni të thoni jo.
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në “Zëri i Amerikës”

Shqipëria, Kosova duhet ta marrin
seriozisht rrezikun e ndikimit rus dhe turk
Nga David Phillips

(vijon nga faqja 1)
... duhet ta marrin seriozisht.
Prof. Phillips, drejtor i programit
për Ndërtimin e Paqes dhe të
Drejtat e Njeriut në Universitetin
Columbia të Nju Jorkut, thotë se
udhëheqësit e Shqipërisë dhe Kosovës duhet ta marrin seriozisht
këtë kërcënim dhe duket të mbajnë
qëndrime të qarta për aleancat e
tyre. Kolegia, Keida Kostreci bisedoi me zotin Phillips.
Zëri i Amerikës: Profesor Phillips, po flitet shpesh për rrezikun
e ndikimit e Rusisë dhe Turqisë në
vende të ndryshme të Ballkanit.
Sipas jush, sa serioz është ky
kërcënim?
Da
vid Phillips: Shtetet e BashDavid
kuara nuk kanë aleat më të mirë
se Shqipëria as miq më të mirë se
shqiptarët. Kërcënimet ndaj sovranitetit të Shqipërisë dhe Kosovës janë në proporcion të drejtpërdrejtë me afërsinë mes Shteteve
të Bashkuara dhe komuniteteve
shqiptare. Kërcënimi është real,
përfaqëson një rrezik të vërtetë.
Udhëheqësit politikë në botën shqiptare duhet të jenë të
vetëdijshëm dhe të ruhen nga
kërcënimet ndaj sovranitetit që
vjen nga Rusia dhe Turqia.
Zëri i Amerikës: Ky është një
problem jo vetëm për vendet me
shumicë shqiptare, kam parasysh
ndërhyrjet në Mal të Zi dhe Maqedoni dhe faktin që një deputete
ruse tha këtë javë në Bosnje se
hyrja e vendeve ballkanike në
NATO është kërcënim për sigurinë
në Evropë. Si do ta komentonit
këtë lloj ambienti të krijuar?
Da
vid Phillips: Rusia e kundërDavid
shton me forcë anëtarësimin e
vendeve të këtij rajoni në Ballkan.
Kjo është arsyeja që ata organizuan një grusht shteti në Mal të
Zi, që mbështetën partinë ultranacionaliste VMRO në Maqedoni.
Rusia ka një program dhe ky është që të minojë NATO-n dhe Bashkimin Evropian dhe ta përdorë
këtë si pikë sulmi jo vetëm kundër
institucioneve euro-atlantike, por
edhe vetë Shteteve të Bashkuara.
Për këtë arsye Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Ballkanit
Perëndimor duhet të bashkëpunojnë edhe më ngushtë për
çështje sigurie, në drejtimin
ekonomik dhe diplomatik. Për të
frenuar rrezikun rus dhe turk, duhet që Shtetet e Bashkuara të angazhohen më shumë dhe që Bashkimi Evropian të integrojë më
shumë në institucionet e veta Kosovën dhe Shqipërinë.
Z ë r i i A m e r i k ë s : Nga ana
tjetër, si do ta vlerësonit përgjigjen
e këtyre vendeve, veçanërisht Shqipërisë dhe Kosovës, dhe
udhëheqësve të tyre ndaj këtyre
rreziqeve?
Da
vid Phillips: Duket sikur
avid
mes udhëheqësve politikë të këtyre vendeve nuk duan ta pranojnë

këtë realitet. Të hënën në Universitetit Columbia ne patëm një vizitë nga ministri i Jashtëm, Ditmir
Bushati dhe kur foli për Rusinë
dhe Turqinë, ai nuk e pranoi këtë
rrezik dhe u përpoq të minimizonte rrezikun ndaj Shqipërisë. Është
e ditur që Edi Rama ka lidhje të
ngushta me Tayyp Erdoganin. Kjo
nuk është në interesin e Shqipërisë. Ai nuk duhet të kërcejë
nëpër dasma në Ankara, ai duhet
të përqendrohet te nevojat e
qytetarëve shqiptarë. Në fund të
fundit Turqia do që t’i përdorë vendet në Ballkanin Perëndimor, për
të riimponuar programin e tij neootoman. Nuk ka interes në mirëqenien e popujve të Ballkanit Perëndimor. Turqisë thjesht i leverdis t’i
përdorë ata ekonomikisht, të flasë
për një bashkëpunim të madh kulturor, por, në fakt, është një program që Turqia e ndjek për interesin e vet kombëtar.
Zëri i Amerikës: A po sugjeroni që këta udhëheqës, duhet ta
shpjegojnë qartësisht se çfarë marrëdhënie kanë me Turqinë në këtë
rast dhe se çfarë strategjie kanë
për t’u bërë ballë këtyre përpjekjeve për ndërhyrje dhe për të
ushtruar ndikim?
Da
vid Phillips: Kryeministri
David
Rama nuk mund të shkojë në Berlin dhe t’i thotë Kancelares Merkel se nëse Shqipëria nuk integrohet më tej në Bashkimin Evropian, do të ketë një rritje të islamizmit. Ndërkohë ai pranon
ndërtimin e një xhamie 30 milionë
dollarësh në Tiranë, imazhet e

Skënderbeut mbulohen nga TIKA,
Agjencia Kulturore Turke kur organizon aktivitete në Sheshin
Skanderbeg. Pra, Shqipëria duhet
të zgjedhë: A do të jetë me Perëndimin, do të jetë me Shtetet e Bashkuara, apo do të përpiqet të luajë
me të dyja palët? Të ketë një marrëdhënie me Turqinë, që nuk është në interesin e saj, dhe njëkohësisht duke i ofruar baza Departamentit Amerikan të Mbrojtjes dhe
NATO-s, që e çon përpara bashkëpunimin e Shqipërisë për sigurinë. Në fund të fundit Shqipërisë
do t’i duhet të zgjedhë a është properëndimore apo pro-islamiste, dhe
të jetë pranë Turqisë dhe të ketë
një marrëdhënie me Tayyp Erdoganin, e vendos Shqipërinë në kampin islamist.
Zëri i Amerikës: Por nga ana
tjetër, Turqia është anëtare e
NATO-s...
Da
vid Phillips: Nëse NATO-ja
David
do të ngrihej sot, për shkak të faktit që Turqia është antidemokratike, antiamerikane dhe islamiste,
nuk do të kishte asnjë shans të
miratohej në NATO. Po, Turqia
është anëtare e NATO-s në letër,
por nga ana tjetër blen raketa S400
nga Rusia, saboton aktivisht interesat e NATO-s dhe në Siri, Turqia
po punon kundër interesave të
Shteteve të Bashkuara madje edhe
kundër interesave të popullit sirian. Prandaj ka disa dyshime serioze lidhur me faktin se sa i plotëson sot kriteret Turqia si anëtare
e NATO-s. Fakti që është anëtare e
aleancës, nuk do të thotë që e ka

vendin atje.
Zëri i Amerikës: Çfarë duhet
të bëjnë Shtetet e Bashkuara për
të frenuar këto përpjekje për
ndikim antiperëndimor?
Da
vid Phillips: Shtetet e BashDavid
kuara duhet t’ia bëjnë shumë të
qartë Erdoganit që ne presim që
Turqia të funksionojë në mënyrë
demokratike, i ka afruar zgjedhjet më 24 qershor dhe kjo është jodemokratike pasi nuk u jep partive të opozitës kohë për t’u përgatitur. Nëse Turqia do që të ketë
një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara dhe dëshiron t’i rikthehet
bashkëpunimit të ngushtë që kemi
pasur më parë, atëherë është koha
për të mbajtur qëndrim. Shtetet e
Bashkuara duhet t’ia komunikojnë Turqisë se çfarë presim ne
dhe, nëse Turqia nuk është gati të
bashkëpunojë me Shtetet e Bashkuara, nëse nuk është gati të
tërhiqet nga ndërhyrja në Ballkanin Perëndimor, atëherë duhet të
paguajë një çmim.
Zëri i Amerikës: Një nga arsyet që në Shqipëri mund të thonë që
Rusia nuk ka ndikim është se nuk
ekziston me shqiptarët, ajo lidhje
historike për shembull që ekziston
me Serbinë. Nga ky këndvështrim,
rreziku mund të vijë indirekt
pikërisht nga ato lidhje, apo jo?
Da
David
vid Phillips: Rusia përbën
kërcënim përmes mbështetjes së
Serbisë dhe provokimeve të vazhdueshme që po bëhen kundër Kosovës. Treni që u dërgua në Mitrovicë, ngritja e bazës së zbulimit në
Nish, fakti që Beogradi është tani

qendra për propagandën ruse që
është antiamerikane, dhe antishqiptare, të gjitha këto nënkuptojnë
që Rusia dhe Shqipëria janë në
kënde të kundërta. Do të ishte gabim të mendohej që përpjekjet keqdashëse të Rusisë kanë në
shënjestër vetëm Kosovën. Çdo
provokim që mund të çojë në një
spirale dhune vdekjeprurëse, pa
diskutim që do të kishte pasoja në
Shqipëri, prandaj në këtë rast si
Kosova, edhe Shqipëria janë të rrezikuara përballë një politike ruse
që është provokuese dhe që
përpiqet të minojë NATO-n dhe
Bashkimin Evropian dhe të dobësojë miqësinë që kanë Shtetet e
Bashkuara me miqtë e vet në Ballkanin Perëndimor.
Zëri i Amerikës: Bashkimi
Evropian ndezi dritën jeshile për
negociatat me Shqipërinë dhe po
mban një qëndrim më mikpritës
për vendet e Ballkanit. A mendoni
se gjendja e brendshme me sfidat e
iliberalizmit në BE dhe këto
rreziqe për të cilat po flasim kanë
ndikuar në këtë qëndrim?
Da
v i d P h i l l i p s : Është lajm
av
shumë i mirë që Komisioni Europian rekomandoi hapjen e negociatave për kandidaturën e Shqipërisë. Çfarë e motivon që t’i
marrë këto hapa tani? BE-ja i sheh
veprimet e Rusisë në rajon dhe do
që ta hapë perspektivën e anëtarësimit të vendeve të tjera si një masë
mbrojtëse për të parandaluar
ndikimin e Rusisë. Gjithashtu, vepron duke pasur parasysh fuqizimin e aktorëve iliberalë në Europë, përfshirë vende anëtare të
Bashkimit Europian. Prandaj futja e Shqipërisë në tendën evropiane është një masë parandaluese.
Kjo e nxit Shqipërinë që të ecë përpara me demokracinë dhe tregjet
e lira. Fakti që Kosova dhe Mali i
Zi kanë arritur një marrëveshje
për kufirin dhe që banorët e Kosovës mund të përfitojnë nga
udhëtimi pa viza në vendet e BEsë, është po ashtu një zhvillim
shumë pozitiv. Por këto zhvillime
duhet të kenë një rezultat të qartë.
Nuk bëhet fjalë për procesin, duhet të jetë theksi tek rezultatet dhe
rezultati duhet të jetë një integrim
më i thellë për Kosovën në institucionet euro-atlantike, përtej liberalizimit të vizave dhe për Shqipërinë që të futet në një proces të
përshpejtuar me negociatat. Që kjo
të bëhet, udhëheqësit politikë në
Shqipëri duhet të tregojnë seriozitet për forcimin e demokracisë,
të luftojnë korrupsionin, të thellojnë bashkëpunimin me homologët në BE. Kam besim që
udhëheqësit e Shqipërisë mund ta
bëjnë një gjë të tillë sepse është
qartësisht në interesin kombëtar
të Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara
mund të ndihmojnë dhe duhet të
vazhdojnë të mbeten të angazhuar
dhe integrimi do të dojë inkurajim
të vazhdueshëm nga SHBA dhe
bashkëpunim mes Uashingtonit
dhe Brukselit për të pasur përparim të vërtetë.
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HORIZONTAL
1. E bardhë ajo Moby Dick.
5. Fillojnë amplifikimin.
7. Eshtë vit që parashikohet.
10. Mbyllin pamjen.
11. U printe jeniçerëve.
13. Thurman aktore.
14. Një reaksion në provëz.
16. Një sport me brez të zi.
19. Në fund të fundit.
20. Janë në gjyq.
23. I është hequr të dënuarit.
24. Eshtë shahu i fundit
25. Janë fletë trëndafili.
27. Kufizojë një metër.
28. Tregojnë pallate në miniaturë.
29. Një fjalë pa shkak.
30. Janë përllogaritje.
32. Mbyllin një dritare.
33. Të parat në muzg.
34. Me të nxjerrin një letër.

37. Mund të sjellin shi.
38. Kështu fillon Odisea.
39. Një mund të jetë emërore.
42. Thirrej edhe kështu Persefoni.
44. Ai dhe ajo.
45. E ka lënë atë që s'ka fuqi
48. Para es Salaam.
49. Ylli i Londrës.
50. Eshtë syzë... në komo.
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HORIZONTAL
1. Niven që qe aktor.
5. Little... kryeqyteti i Arkansas.
7. Janë tek në lakër.
10. Nuk ka akoma një bebe.
11. Kufizojnë katete.
12. Penn aktor.
13. Hector që shkroi Pa familje.
15. Thahen me bonifikime.
18. Mbyllin takimin.
19. Ndërmarrje Industriale Mat.
21. Mbyllen me epilog.
23. Tregohen indiferentë dhe aspak të gjallë.
25. Ishin sandalet e lëkurëkuqve.
27. Njëlloj për latinët.
30. Eshtë vend si Katari.
31. Pupi regjisor.
32. Janë strehat e çobanëve.
33. Eshtë centrali si Chernobyl.
35. Fillojnë një argument.
36. Të parat në stadium

VERTIKALI
1. Hyskja aktor.
2. Kush e thotë lutet.
3. Një tis mjegulle.
4. Maiden që këndojnë.
5. Gjysmë rekord.
6. Antonio skulptor i famshëm.
7. David regjisor.
8. Janë brinjë në skuadër.
9. Ruan në kufij.
12. Mban mikrofonin.
14. Janë edhe ato të fytyrës.
16. Quheshin edhe Eumenide.
17. Demek pa kufij.
20. Mund të jetë atomike.
22. Qyteti i përjetshëm.
24. Kitara e Ravi Shankar.
25. Janë katrore në sipërfaqe.
26. Një fjalë si gjoja.
28. Pak daktilografi
29. Eshtë si divan.
31. Një pjesv e amerikanëve.
32. Bernhardt që qe aktore.
34. Eshtë infeksion në veshë.
38. Një mund të jetë unik
40. Gjysma e sasisë.
41. Pak marramendëse.
43. Eshtë dhomë.
45. Fillojnë takimin.
46. Në fund majtas.
47. Të fundit në manastir.
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VERTIKAL
1. Ishte titulli i Hiro Hitos.
2. Ekberg aktore.
3. Eshtë skuadra.
4. Dy asa.
5. Binjaket në klasa.
6. Qe duhet sajdisur.
7. Nuk i bihet me kokë.
8. Sharif aktor.
9. Janë organet e taksave.
12. Me Haensel në përrallat e vëllezërve Grimm.
15. Vihen për të mbyllur.
17. Janë vegla.
18. Eshtë medalja e të parit.
18
21. I dhimbset frikacakut.
22. Mund të jetë mbi xhiro.
26. Eshtë llahtar.
28. Janë inate të akumuluara
30. Eshtë vëlla i gruas.
31. Një tip për të këcyer.
33. Edoard piktor.
36. Lumë në Francë.
38. Janë djemtë e... nënës.
41. Lindi Akilin.
43. Kodi i celularit.
41
45. Mbledh baskët separatistë
47. Një ështrë edhe Egjeu.
49. Fillojnë një metodë.
50. Dy anët e një neni.
51. Fillojnë ofensivën.
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15

19

35. Janë me ngjyra të tilla si tunxhi.
37. Toromani balerinë.
39. Inicialet e Reitman regjisor.
40. Fillojnë politikën.
42. Një piktor si Antonio Ligabue.
44. Diftong në dietë.
46. Një lind në kokë.
48. Kush ka... do të pijë.
49. Punojnë në galeri.
52. Fillojnë titrat.
53. Mund të jetë ekspres.
54. Mund të skadojë.
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53

54

SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

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

K

I

E

N
I

D

A

L

I

S

T

L

K

A

N

T

I

D

E

M

I

U

R

I

O

E

R

S

T

A

H

T

A

D

U

A

T

A

E

E

M

S

R

A

E

R

U

R

R

E

D

K

K

D

P

A

K

A

R

U

I

O

N

R

A

N

T

T

A

L

I

M A

N

E

T

I

K

U

A

T

A

T

A
A

L

H
U

A

R

N

M

T
M

A

N

A

D

A

M

L

O

M

A

L

L

A

E

K

S

O

D

I

R

A

D

H

M

A

H

L

E

R

T

R

S

K

L

L

E

V

E

R

T

E

R

F

I

L

I

R

T

E

L

A

S

A

C

A

T

E

A

N

A

L

A

M

R

D

L

I

K

A

I
K

A

A

V

N

E

E
T
N

A
N
O

A

M

D

A

R

E

A

S

T

A

R

A

N

T

E

S

A

V

I

A

O
L

P
L

M O

A

A

E
L

M

G

S

I

T
A

L

D

A

A

A

R
F

I

O

A

N
A

U
M

Y

L

L

I

S

T

O

K

E

T

O

R

A

N

E

T

O

E

R
S

E

R
O

M D
R

I

-

-

Dikush nga ne i bën gjerat mirë,
dikush tjetër jo, por të gjithë së
bashku do të gjykohemi nga një
gjë e vetme: rezultati...
(Vincent Lombardi)
Nuk është e vështirë të ngjitesh
në majë. E vështirë është të
qëndrosh gjatë atje
Claude Debussy Kompozitor
(1862-1918)

-

Disa vese po të përdoren mirë,
shkëlqejnë më shumë se virtyti
La Rochefoucauld Shkrimtar
(1613-1680)
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Argëtim filozofik
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PËRGJIGJET E FJALËKRYQEVE TË NUMRIT TË KALUAR
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Faik Konica:
- Politika e vërtetë qëndron në kapjen e drejtimit të një
evolucioni të caktuar dhe në përpjekjen për të ndihmuar në
përshpejtimin e fundit të tij
(Albania 11, 1898).
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Jorge Luis Borges:
- Çdo poezi është misterioze; askush nuk e di
në tërësi atë që i është dhënë për të shkruar.
- Shtypja e një lajmi në letra të mëdha i bën
njerëzit të mendojnë se është padiskutushmërisht i vërtetë.
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Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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