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Dje

në

“Deutsche Welle”

K

ëtë pranverë, kur u botua romani
im “Lamtumirë ju shokë dhe
të dashur” duke i dhënë fund një
trilogjie m’u bë e qartë se ky projekt
letrar ishte forma ...
Vijon në faqen 20

Nga CARMEN-FRANCESCA BANCIU

Europa ime, si u përballa
me të shkuarën

Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)

Opinioni

i

Ditës

U

kraina, populli dhe kisha ortodokse ukrainase morën një lajm
të gëzuar në 22 prill, kur Patriarkane
Panbotërore e Stambollit njoftoi ﬁllimin e ...
Vijon në faqen 21

Nga SHABAN MURATI

Bartolomeu nis pavarësimin e
kishës ukrainase nga kisha ruse

DETAJET E AKTIVITETIT, ISH-KRYETARI IKEN PA VOTUAR, FISHKELLEHET SELAMI

DEBATET PER STATUTIN E PD-SE,
BASHA-BERISHA: TE BASHKOHEMI

Humbja e jetës në vendin fqinj, familjes i kthehen paratë

Pensione familjare nga
Italia, si ta përfitoni
kur jetoni në Shqipëri.
Aliaj: Ja kategoritë

Rregullat e reja për funksionimin e partisë, shtohet një kryetar këshilli. Basha
kërkon ndjesë për gabimet. Patozi: U vendos përfundimisht perdja e hekurt
VIZITA NE STRUGE

Meta: Ligji për gjuhën,
detyrim ndaj shqiptarëve,
e rëndësishme të rrisim
shkëmbimin mes komunave
Në faqen 5

INTERVISTA E PAZAKONTE

Vrasja në Kamëz, babai
i autorit mohon djalin:
Të rikthehet dënimi me
vdekje, po rrisim monstra

Drejtuesja e “INAS Albania”: Përfiton
bashkëshortja e fëmijët. Afatet për të aplikuar
Nga VOLTIZA DURO

Emigrantët shqiptarë në Itali përgjithësisht kryejnë punë
të vështira, e kjo i ekspozon më tepër ndaj rrezikut për
aksidente, sëmundje profesionale apo edhe humbjen e jetës.
Në të gjitha rastet kur i ndjeri humb ...

Tokat e zëna nga ndërtimet
Mjeku gastroenterolog, Altin Çekodhima: Si të trajtoni cirrozën e mëlçisë pa leje, hapet aplikimi
për 3500 pronarët që do
marrin kompensimin

Në faqen 12

REAGIMI PASI BOSHNJAKET
HOQEN PORTRETIN E HEROIT

Në faqen 7

LISTA E II EMERORE
(Në foto) Kryetari i PD, Lulzim Basha, Eduard Selami, Sali Berisha, në mbledhjen e Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike

Në faqet 2-3

Merja: Uthulla e mollës, shëruese nëse përdoret çdo ditë

Mjeku popullor: Përdoret kundër lodhjes kronike e dhimbjeve të kyçeve
Përplasjet e Gjergj Fishtës
Nga YLLI MERJA
y shkrim duhet të
student për Skënderbeun, Klexohet nga të gjithë
fermerët, pasi ka shumë
dhe receta të vlefzbulohet letra e vitit 1891: këshilla
shme që janë eksperimentuar në serën tonë. Të gjithë
Më mirë kaloj në laicitet ata persona që janë obezë,
Në faqet 18-19

kanë probleme me mëlçinë

e kapsllikun duhet të informohen mbi mënyrën e
trajtimit të problemeve të
tyre. Duke marrë shkas nga
një histori tejet interesante,
para shumë vitesh, ﬁllova
të eksperimentoj mrekullitë e mollës së egër. Dikur
një mbret do ...
Suplement

Në faqet 8-9

NGJARJA NE SHKODER

Vrau gruan me çekiç,
burg për 69-vjeçarin,
Bashkim Teli: Arsyet
që më iku truri...
Në faqen 6
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PARTIA DEMOKRATIKE

ISH-NËNKRYETARI
I PPE
Ish-nënkryetar i Partisë
Popullore Europiane, Mario
David, tha dje në Kuvendin
e PD-së se në Bruksel e
shohin me skepticizëm
rrugën e Shqipërisë drejt
BE-së. David tha gjithashtu
se në korridoret e Brukselit
ka dëgjuar që qeveria
shqiptare bashkëpunon me
mafien në trafikun e drogës
dhe qenieve njerëzore.

KUVENDI KOMBËTAR

ENKELEJD ALIBEAJ
"Kërkoj një ndjesë për atë
çfarë nuk arritëm të bënim,
për atë çfarë premtuam
edhe pse bëmë shumë,
rehabilitimin shpirtëror të
ish-të përndjekurve.
Zemërgjerësia e bujaria e
tyre është ndoshta
inspirimi shpirtëror politik
që duhet të shoqërojë PDnë. Sot Shqipëria është në
prag të rivendosjes së
komunizmit", tha Alibeaj.

Kundërshtarët e Bashës bojkotojnë Kuvendin, ish-kryetari fishkëllehet nga salla

Selami: Kjo qeverisja më e
keqe, por PD nuk ngjall shpresë
Topalli: Rrëzohet Lulzim Basha! Merr avionin dhe ik në Holandë

K

undërshtarët e krye
tarit Lulzim Basha e
bojkotuan dje Kuvendin Kombëtar. Të paktë ishin
ata që morën pjesë që nga ishkryetari Eduard Selami, i cili
mori edhe fjalën në Kuvend
apo Tomorr Alizoti, ndërkohë
që në këtë sallë nuk u panë as
Astrit Patozi, as Jozefina Topalli, Ridvan Bode, Arben
Imami apo Majlinda Bregu.
Ish-kryetari i PD-së, Eduard
Selami në fjalën e tij ishte
mjaft kritik. Madje, ai u fishkëllye nga të pranishmit në
sallë, në momentin e shprehjes së kritikave në lidhje me
statutin. Ai iu drejtua kryetarit Basha dhe i tha se do e
çojë PD-në edhe më keq, pasi e
vë partinë në shërbim të një
njeriu, të kryetarit. Sipas Selamit, nuk është statuti i bashkimit, por i ndarjes dhe përjashtimit. "Ky statut që nuk
ka qenë problemi ynë, po bëhet
problemi ynë. Ky është statuti më i keq që
ka pasur ndonjëherë
PD. Më dëgjoni dhe
pastaj fishkëlleni. Në
'95-n kërkuat ikjen
time dhe vajti aty ku
vajti Shqipëria. Me
këtë status do të jetë
më keq akoma, sepse
e ka kthyer partinë në shërbim të kryetarit. Zt.Basha lidershipi është vizion, është
vlera. Është ndershmëri. E
dyta, ky statut nuk është statuti i bashkimi, por i përjashtimit", u shpreh Selami. "Është fyerje për mua si demokrat,
që në dy nene, 27 dhe 45 përmendet fjala përjashtim disa herë. Në prill
të 2016, shkarkoi 22
kryetarë degësh pa
asnjë sqarim. Ishte shkelje flagrante e statutit. Tani nuk quhet
më shkelje statuti. E
ka me statut, i shkarkon kur të dojë.

Mos mendoni se ju drejtohem
vetëm ju. U drejtohem edhe
atyre demokratëve jashtë,
shumicës së heshtur dhe të
gjithë atyre shqiptarëve që
nuk durojnë dot këtë qeverisje, më të keqen në historinë
e Shqipërisë, por fatkeqësisht
ne nuk iu ngjallim dot
shpresë", tha ish-kreu i PDsë, ndërsa fishkëllehej nga
disa të pranishëm. Sot shqiptarët sipas Selamit po përjetojnë qeverisjen më të keqe

DEKLARATAT
STATUTI
"Ky statut që nuk ka
qenë problemi ynë, po
bëhet problemi ynë.
Ky është statuti më i
keq që ka pasur
ndonjëherë PD”.

KESHILLA
Tani Lulzim Basha hipi
avionit dhe ik në
Holandë, kështu
çlirohet dhe PD nga
pengmarrja", - tha
Jozefina Topalli.

12
6

në histori, por fatkeqësisht
sipas tij, PD nuk po ngjall
shpresë.
Këtu
kërkoi
tërheqjen e statutit, hapjen
e PD, ndërsa i për mendi
Bashës humbjet e njëpasnjëshme. "Unë të them
z.Basha, tërhiqe këtë statut.
Mbaj premtimin, hape PD-në,
bëj analizën e humbjeve. Ke
dy humbje rresht në më pak
se 5 vjet, e treta për Partinë
Demokratike dhe kjo humbje do të vazhdojë. Kjo është
qeverisja më e keqe në historinë e PD-së, por ne nuk ngjallim shpresë", tha Selami.

TOP
ALLI
TOPALLI

Ish-nënkryetarja e PD,
Jozefina Topalli ka reaguar
pas miratimit të ndryshimeve
statutore nga Kuvendi Kombëtar i PD. Topalli shkruan
në "Facebook" se Kuvendi votoi pa kuorum. Sipas saj, Lulzim Basha është rrëzuar, ndërsa e "këshillon" të marrë avionin dhe të ikë në Holandë.
"Nuk ka kuorum. Rrezohet
Lulzim Basha! Kuvendi i Statutit të Lulzim Bashës u rrëzua bashkë me Statutin e LB,
sepse nuk mori kuorumin", tha Topalli..

Kuvendi Kombëtar i PD-së

Patozi: Sot PD ngjan më shumë me Berlinin
e pasluftës, u vendos "perdja e hekurt"

I

sh-deputeti demokrat, Astrit Patozi tha se dje në Ku
vendin Kombëtar u vendos përfundimisht "perdja e
hekurt", mes demokratëve. "Mbajeni mend mirë këtë
datë! Është dita kur historia e Partisë Demokratike
pritet si me thikë. Sot u legalizua gati me unanimitet
kthimi në ndërmarrje private të një personi i forcës
politike, që për mbysi diktaturën komuniste dhe
udhëhoqi shumicën e proceseve transformuese të Shqipërisë në 28 vjetët e fundit.
Ndaj sot nuk është një ditë e zezë
vetëm për demokratët. Është
ndoshta hera e parë në botë që
një forcë politike mbledh Kongresin e saj vetëm për të ndryshuar statutin. Dhe e konsideron këtë si një fitore, ndërkohë që nuk është mbushur ende
viti, që kur statuti pararendës
u flak botërisht në koshin e
plehrave si një defter pa vlerë",
u shpreh dje Patozi. "Mos u
çudisni që u përpoqën më kot
t'i shisnin disa diskutime kritike në Kuvend si shenjë e ndryshimeve pozitive që gjoja po ndodhin në
Partinë Demokratike. Lodhen kot, sepse e kanë
pothuajse të pamundur që të gënjejnë njeri me ketë",
tha ai. "Për fat të keq, sot Partia Demokratike ngjason shumë me Berlinin e pasluftës, kur sovjetikët dhe
gjermano-lindorët morën vendimin për ndërtimin e
murit famëkeq", tha Patozi.

Ish-kreu i PD Kukës, Elezi: Kemi
deputetë me shtëpi 450 mijë euro

I

sh-kryetari i PD-së së Kukësit, Ibsen Elezit ishte një
nga zërat më kritikë dje në Kuvendin Kombëtar të
PD-së. Ai iu drejtua Bashës dhe Berishës se PD ka deputetë me vila 450 mijë . Ai kërkoi veting për deputetët.
Elezi shprehu rezerva edhe për aleancën e PD-së me
LSI. Duke folur si një nga të parët që iu bashkuan PDsë në dhjetorin e '90, Elezi foli edhe për protestën e
Kukësit, si një nga protestuesit. "Di mirë që Partia
Demokratike ka punuar
tri ditë që të dështojë
protesta. Doktor, këto
janë fakte dhe janë të dokumentuara me mesazhe,
kam dëshmitarë kryetarin e PD së Kukësit. I ka
kërkuar kryetarit të PD,
na mbështet të lutem
sepse po na përçajnë", iu
drejtua Elezi Berishës. Sa
i përket aleancës me LSInë, ai tha: "Dua t'ju them
se aleanca me LSI sot nga
ky Kuvend duhet të jetë e
papranueshme dhe teoria që ne nuk mund të fitojmë
pa LSI është teoria vrastare për PD", ndërkohë që u
duartrokit nga salla. Ai tha më tej, se "sistemi i karrierës në PD është deformuar në sistem kacavjerrjeje.
Proceset e kandidimit janë formale".
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ARBEN RISTANI
"Një komision i ngritur nga
Këshilli Kombëtar do të
përcaktojë kriteret për
kandidatët për deputetë. Do
të listojë kandidatët sipas
zonave. Garantohet që
procesi i përzgjedhjes së
kandidaturave do të jetë i
hapur për propozime,
transparent dhe në kohën e
domosdoshme, do konsultohet me anëtarësinë dhe i
votuar përfundimisht nga
Këshilli Kombëtar", bëri me
dije Ristani.

JORIDA TABAKU
"Jemi të patundur në
idenë dhe besimin tonë
se pa biznesin e vogël,
shoqëria jonë do të jetë
më e varfër. PD u ofron
bizneseve të vogla një
mundësi për të shpëtuar
nga ky arbitraritet. Taksat
e ulëta mund të krijojnë
një atmosferë më të mirë
për biznesin në vend.
Kemi mësuar nga
gabimet tona", tha dje
Tabaku.

TË FTUARIT
Mes të ftuarve në
Kuvendin Kombëtar të
PD-së ishin dje edhe
aleatët e tyre. Kryetarja e
LSI-së, Monika
Kryemadhi, shoqëruar
nga Petrit Vasili. Në
sallën e Kuvendit të PDsë ishin të pranishëm
edhe Nard Ndoka, Vangjel
Dule e Fatmir Mediu,
ndërkohë që u panë edhe
të vjetrit e PD, Besnik
Mustafaj etj.

Kuvendi Kombëtar miraton statutin e ri, kandidatët për deputetë do të votohen në anëtarësi

Basha: I pranoj gabimet e mia,
isha i kushtëzuar nga rrethanat
"Marrëveshja e 18 majit jo zgjidhja optimale, por e keqja më e vogël"
DEBATI MALKO
- GJANA
Jemin Gjana dhe
Genti Malko janë
përplasur gjatë
diskutimit nen për
nen të statutit për
disa propozime që
kanë bërë degët e
PD-së. Sipas
Gjanës, ato nuk
mund të përfshihen
në votim, pasi nuk
janë bërë sipas
statutit. Por kjo u
hodh poshtë nga
Malko, i cili kërkoi
të hidhen në votim.

K

NOKA: TANI TË NGRIHET E GJITHË SHQIPËRIA

Protestuesi kuksian: Do ngrihemi
prapë kundër taksës në Rrugën e Kombit

L

ulzim Popa është një prej protestuesve që mori pjesë
në tubimin e banorëve të këtij qyteti kundër tarifës
së Rrugës së Kombit, i cili u arrestua nga policia e shtetit. I pranishëm në Kuvendin Kombëtar të PD-së, ai
lajmëroi se do të ngrihen përsëri në protestë. Ai tha se
teksa vinte për në Tiranë, kishte parë se te sportelet vijonin punimet. Popa paralajmëroi se kuksianët do ngrihen sërish në protestë, nëse qeveria nuk negocion me
ata për taksën. "Dolëm të protestojmë kundër taksës në
Rrugën e Kombit. E kemi pritur me padurim që të hapet ajo
rrugë dhe të quhet Rruga e Kombit, të lidhet jugu me veriun
dhe Shqipëria me Kosovën.
Nuk duhet të vihet një taksë që
ne s'mund ta përballojmë. Shteti ka nevojë për taksa, por duhet ta dijë se sa e përballojmë
ne. Protestuam dhe shkuam në
shtëpi; në orën dy, tre, të natës
vjen policia dhe na arreston.
Kur po vija pashë që po
bëheshin punë, ne prapë do
ngrihemi nëse nuk diskutojnë me ne. Prapë do ngrihemi
në protestë", u shpreh kuksiani. Ndërsa deputeti i
Kukësit, Flamur Noka u shpreh se Kukësi sot ka një
shpresë dhe dritën e shpresës ata e ndezën jo vetëm për
vete, por për gjithë Shqipërinë. "Ky zjarr duhet mbajtur
i ndezur për të shembur murin e kleptokracisë që ka
ngritur Rama. Kukësi me fisnikëri dhe krenari reagoi.
Tani është koha që të reagojnë të gjithë shqiptarët. Dita
e këtij regjimi po merr fund", tha Noka.

ryetari i PD-së, Lul
zim Basha gjeti ras
tin dje të tregojë se i
pranon gabimet e tij në krye
të Partisë Demokratike, por
ato i ka bërë nga rrethanat.
Gjatë fjalës së tij para
demokratëve në Kuvendin
Kombëtar të forcës politike
që ai drejton, Basha tha se
ka dëgjuar kritikat ndaj tij
dhe ka marrë mbështetjen e
demokratëve. "Unë i kam
pranuar gabimet e mia, por
gjithçka e kam bërë për t'iu
ardhur në ndihmë qytetarëve. Jam i vetëdijshëm për
gabimet e mia, i ndikuar nga
rrethanat. Kam dëgjuar kritikat tuaja dhe kam marrë
mbështetjen tuaj. Kam bindjen se duke mësuar nga gabimet, do ta forcojmë PD. Por
gjatë muajve të fundit ka pasur edhe akuza e sulme personale. Kam zgjedhur të mos
u përgjigjem këtyre sulmeve,
sepse si kryetar partie më
takon mua të parit që të jem
më i duruar dhe më i matur
dhe të mos i përgjigjem inatit
dhe luftës personale me inat
dhe luftë nga karrigia e kryetarit", u shpreh Basha. Teksa pranoi: "Ata kanë dështuar në qeverisje, por edhe ne
nuk ia dolëm që të çonim deri
në fund reagimin tonë".
Basha tha se tashmë janë të
gatshëm për të nisur një aksion për rrëzimin e qeverisë.
Ai u bëri thirrje edhe kundërshtarëve. "Ne po e hapim PDnë. Sot kushdo mund të kandidojë për PD-në. Ne po u japim
pushtet anëtarëve, askush
nuk mund të bëhet deputet
nëse nuk është përzgjedhur
nga anëtarësia. Ne po rrisim
llogaridhënien e drejtuesve të
partisë. Sot kushdo mund t'i
kërkojë llogari dhe të kërkojë
largimin e kryetarit në çdo
kohë. Ne po garantojmë transparencë të plotë financiare, financat e partisë do jenë nën
mbikëqyrje dhe kontroll të

Kryetari dhe ish-kryetari i PD-së,
Lulzim Basha e Sali Berisha, dje
në Kuvendin Kombëtar të PD-së

Berisha largohet pa votuar statutin: Të
bashkohen të gjitha kontributet në PD
I

sh-kryetari i PD-së, Sali Berisha, u largua dje pa mbaru
ar votimi në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të PD-së.
"Nuk jam marrë me statut. Jam marrë pak a shumë me
parimet, por jo me statut. Me statutin janë marrë grupet e punës. Diskutimet ishin të lira. Fishkëllima nuk
duhet të ketë. Duhet të kemi sensin që çdo njeri duhet
të thotë fjalën e tij, na pëlqen apo s'na pëlqen. Unë
mendoj se pati diskutime me kritika, me propozime.
Një kontrast shumë i madh midis këtij forumi dhe
njeriut skizoid që shkelmon çdo ditë të drejtat e atij
kontingjenti të ndershëm të socialistëve. Se një pjesë
janë trafikantë të inkriminuar gjer në palcë", u shpreh
ish-kryeministri Berisha. Sa u përket kritikëve, Berisha tha: "Unë i kam shprehur gjerësisht mendimet e
mia për të gjitha problemet. Unë bëj thirrje që të bashkohen të gjitha kontributet e Partisë Demokratike,
në mënyrë që kalbësira që sundon vendin nga 200 metra më tutje të fshihet, të qërohet sa më parë nga faqja
e pushtetit në Shqipëri. Unë kam besim se ai i ka kohërat e numëruara ndaj ky është preokupimi im".

pavarur", u shpreh më tej
kreu i PD-së. "Unë sot dua
sërish nga ky Kuvend i madh,
t'i shtrij dorën gjithsecilit që
dëshiron të kontribuojë dhe
të bashkohet me ne për t'i
kthyer këtij vendi shpresën
dhe besimin tek e nesërmja.

Dora ime do të mbetet e shtrirë jo për pazare, as për të bërë
fotografi, por që së bashku të
ndërtojmë rrugën tonë drejt
suksesit, i bindur se është më
e lehtë për të ndërtuar ura
sesa për të gërmuar hendeqe",
tha Basha. Ai përmendi me

emra të gjithë ata drejtues,
ministra socialistë të lidhur
me krimin, duke bërë një sërë
premtimesh për ta nxjerrë
vendin nga kjo gjendje ku
ndodhet. "Marrëveshja e 18
majit nuk ishte zgjidhja optimale, por në fakt ishte e keqja më e vogël", vlerësoi Basha.

ST
ATUTI
STA

Pas rreth katër orësh, Kuvendi Kombëtar i Partisë
Demokratike ka mbyllur
punimet dhe ka miratuar
statutin e ri të partisë mes
ovacioneve. Midis ndryshimeve të reja është edhe një
nen që cakton kryetar për
Këshillin Kombëtar që deri
më tani, ishte në varësinë e
kryetarit të partisë. Statuti u
miratua pa shumë kundërshti, ndërsa kundërshtarët e
Basha në tërësi e bojkotuan
atë. Pas miratimit të statutit,
Partia Demokratike do të nisë
një proces ristrukturimi të
thellë në bazë, nga seksionet
e deri tek kryetarët. Pas
zgjedhjeve në të gjitha degët
e saj në vjeshtë, Partia
Demokratike do të mbledhë
Kuvendin Zgjedhor për të votuar organet drejtuese të saj.
Nga 6882 anëtarë të Kuvendit, të pranishëm dje ishin
3721 vetë.
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KRYEMINISTRI
INTERVISTA
Kryeministri: Nuk mund të përballojmë edhe një luftë në Ballkan

Arrestimi i Metës? Rama pyetet nga
mediat gjermane: Çështje e drejtësisë
"Shqipëria nuk do të jetë më vendi ku kultivohet e tregtohet kanabisi"

K

DROGA
"Ajo që kemi arritur në
katër vitet e fundit,
askush nuk e ka
imagjinuar në ëndrrat e
tij më të egra. Ne
kishim problemin e
përhapur të kultivimit
të kanabisit në vend.
Lazarati ishte si një
rajon autonom i
kultivimit të kanabisit
dhe policia nuk kishte
interes të përfshihej.
Por ne e bëmë atë.
Shqipëria nuk është
dhe nuk do të jetë më
një vend ku kanabisi
rritet ose tregtohet", tha Rama.

ryeministri
Edi
Rama në një interv
istë të gjatë për mediat gjermane ka folur në
lidhje me arrestimin e të
ashtuquajturit "Escobar i
Ballkanit", ndërsa nuk kanë
munguar edhe pyetjet për
arrestimin e Presidentit Ilir
Meta. Në lidhje me arrestimin e Klement Balilit,
kryeministri Rama ka
thënë: "Unë nuk e di nëse ai
vërtet e mban atë nofkë. Ai
është një kriminel i kërkuar
dhe ne jemi duke punuar me
organizatat ndërkombëtare.
Por ju lutem gjithashtu
mendoni Escobarin e
vërtetë. Ai nuk u kap për
pak javë. Është e lehtë të
vendosësh një vulë në një
vend nga disa shembuj të
izoluar. Pyetjes se a duhet të
arrestohet presidenti Ilir
Meta, Edi Rama i ka dhënë
këtë përgjigje: "Unë nuk dua
të flas për raste individuale.
Do të doja të flisja për një
sistem gjyqësor në të cilin të
gjithë duhet të përgjigjen
për veprimet e tyre qoftë
ministri, presidenti apo
kryeministri".

PJESË NGA
INTER
VIST
A
INTERVIST
VISTA
Z. Kry
eministër
Kryeministër
eministër,, le të
hedhim një vështrim larg
në të ardhmen. Çfarë lloj
shte
ti anëtar i BE-së do të
shteti
ishte Shqipëria, nës
e do të
nëse
hyjë në komunitet?
Jo i jashtëzakonshëm. Ne
jemi një vend i vogël. Ne sjellim përulësi dhe vendosmëri. Ne jemi gjithmonë
në vijë të parë kur bëhet fjalë
për politikën e jashtme evropiane. Ne marrim pjesë në
çdo mision të NATO-s. Ne
besojmë në këtë projekt. Por
për ne nuk është aq e lehtë
sa edhe për vendet e tjera.
Bashkimi me BE-në do të
thotë që ne të largohemi
përgjithmonë nga koha e
luftës në Kosovë.
Ka anëtarë që po a
v anav

Kryeministri Edi Rama
cojnë dhe ata që duan të
konsolidohen. Si do të sillet Shqipëria kur vjen fjala, për shembull, për një
sistem kuotash për shpër
nshpërndarjen e drejtë të refugjatëve?
Unë them në çdo rast,
edhe nëse ekziston një
sistem kuotash, ne do të
bëjmë pjesën tonë. Shqipëria
ka një histori krenare, sepse
ka shpëtuar kaq shumë hebrenj gjatë Luftës së Dytë
Botërore. Gjatë spastrimit
etnik në luftën e Kosovës,
500.000 refugjatë erdhën tek
ne. Nuk ishte lojë fëmijësh,
por ne e bëmë dhe do ta
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bëjmë përsëri në çdo rast. Ne
aktualisht po mbrojmë
mijëra opozitarë nga Irani.
Për të hapur dyert tona për
njerëzit në nevojë është pjesë
e ADN-së sonë.
Shqipëria është ndër ato
vende që flasin jashtë për
përpar
ime të mëdha në krpërparime
ijimin e një fondi monetar
dhe një union bankar
bankar,, siç
kërkohet nga presidenti
francez, Emmanuel Macron?
Këto janë ide të mëdha.
Po në lidhje me shpenzimin e dy për qind të produktit të brendshëm bruto në
NATO dhe ndër
timin e një
ndërtimin
ushtrie evropiane?
REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010”

Ne tashmë shpenzojmë dy
për qind të prodhimit tonë të
brendshëm
bruto
në
NATO…
Po në lidhje me ushtrinë
evropiane?
Kjo duhet së pari të lindë.
Ne gjithmonë i përmbushim
detyrimet tona.
Pra, pa marrë parasysh se
ku shkon Europa, Shqipëria ku është?
Europa tashmë po shkon
në drejtimin e duhur, nuk
kam asnjë dyshim për këtë.
Nuk ka drejtim të gabuar:
komuniteti është në një
proces të përhershëm të reformës.
Kancelarja Angela Merkel
tha para takimit të se ende
ka shumë për të bërë për Shqipërinë, veçanërisht në
luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Ne ende kemi shumë për
të bërë në çdo sektor.
Për të huajt ndonjëherë
është vështirë të imagjinohet se Shqipëria është në
gjendje ta bëjë këtë. Ka disa
shembuj, si: Zoti më i famshëm i drogës në vend, nofka e tij është "Escobar i Ballkanit". Klement Balili,
ende i lirë. Si mund të
SHPALLJE ANKANDI
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Kryeministri Edi Rama
dhe kancelarja
gjermane Anxhela Merkel
ndodhë kjo?
Së pari, le të flasim për atë
që kemi bërë tashmë për
drogën. Ajo që kemi arritur
në katër vitet e fundit,
askush nuk e ka imagjinuar
në ëndrrat e tij më të egra.
Ne kishim problemin e
përhapur të kultivimit të
kanabisit në vend. Lazarati
ishte si një rajon autonom i
kultivimit të kanabisit. Dhe
policia nuk kishte interes të
përfshihej. Por ne e bëmë atë.
Shqipëria nuk është dhe nuk
do të jetë më një vend ku
kanabisi rritet ose tregtohet.
Po në lidhje me "Escobarin e Ballkanit"?
Unë nuk e di nëse ai vërtet
e mban atë nofkë. Ai është një
kriminel i kërkuar dhe ne
jemi duke punuar me organizatat ndërkombëtare. Por
ju lutem gjithashtu mendoni Escobarin e vërtetë. Ai
nuk u kap për pak javë. Është e lehtë të vendosësh një
vulë në një vend nga disa
shembuj të izoluar.
Më lejoni t'ju jap një
shembull tjetër, presidenti
juaj, Ilir Meta konsiderohet i korruptuar. Ka material video që tregon atë duke
u përpjekur të manipulojë
tenderët publikë. Dhe gjyqësori shqiptar nuk e trajton
më tej problemin.
Nëse partnerët tanë në
Evropë na thonë se duhet të
dorëzojmë kur bëhet fjalë
për rastet e profilit të lartë
të korrupsionit, ato janë,
natyrisht, të drejta. Kjo është arsyeja pse ne e pastrojmë
sistemin tonë të drejtësisë.
Çdo gjyqtar dhe prokuror
duhet të dëshmojë se pasur-

ia e tij është e ligjshme. Ai
duhet të provojë se vendimet e tij të mëparshme
ishin me integritet dhe se ai
i përmbush kërkesat për të
qenë pjesë e sistemit tonë të
ri. Reforma e sistemit tonë
gjyqësor nuk ekziston
vetëm në letër. Ajo është realitet.
Ilir Meta është ende
president. A do të ndryshojë ndonjë gjë në të ardhmen e parashikueshme?
Unë nuk dua të flas për
raste individuale. Do të doja
të flisja për një sistem gjyqësor në të cilin të gjithë duhet të përgjigjen për veprimet e tyre - qoftë ministri,
presidenti apo kryeministri.
A ka një alter
na
ti
vë jasalterna
nati
tivë
htë BE-së për Shqipërinë?
Shpresoj që kjo pyetje të
mos bëhet kurrë. Kjo do të
ishte një makth.
Një qasje ndaj Rusisë
apo Kinës do të ishte një
makth?
Juncker ka të drejtë. Nuk
mund të përballojmë edhe
një luftë.
Çfarë do të thotë?
Pyete Juncker, unë pajtohem me të.
Presidenti i Komisionit
Evropian, Jean-Claude
Juncker ka paralajmëruar
për tensione të reja në Ballkan.
Ajo që e mban Ballkanin
të qetë dhe bashkëpunues
është perspektiva e anëtarësimit në BE. Nëse kjo perspektivë është zhdukur…
Njerëzit ende janë duke ruajtur armët nën shtretërit e
tyre.

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
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Dt. 04.05.2018 ora 16:00
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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

POLITIKE - 5

E hënë 30 Prill 2018

P

atriarku rus Kirill
nisi dje vizitën zyrtare në Tiranë, e para e
një patriarku rus në Shqipëri. Pritja e parë atij i
është bërë në Kishën
Ortodokse nga kryepeshkopi Anastas Janullatos.
Për herë të parë, një meshë
e shenjtë në Katedralen
Ortodokse Shqiptare, "Ngjallja e Krishtit", u bashkëdrejtua nga patriarku i Rusisë, Kirill dhe kryepeshkopi Anastaj Janullatos.
Ndërkohë dje, ai është pritur nga Presidenti Ilir
Meta, i cili ka shtruar edhe
një darkë për ndër të tij.
Duke iu drejtuar Shenjtërisë së Tij Kirill dhe delegacionit të Patriarkanës së
Kishës Ortodokse të Rusisë, Fortlumturisë së Tij
Kryepeshkopit Anastas
dhe peshkopëve të Kishës
Autoqefale Ortodokse Shqiptare, krerëve të bashkësive fetare në Shqipëri,
Nuncit Apostolik Imzot
Broën, Ambasadorit të
Federatës Ruse Karpushin, krerë institu-

Presidenti shtron darkë për patriarkun rus dhe Janullatosin

Meta: Feja nuk duhet përdorur kurrë në
shërbim të ideve dhe qëllimeve të dhunshme

Patriarku rus Kirill, dje
gjatë vizitës në Tiranë
cionesh dhe të ftuarve të
tjerë, Presidenti i Republikës
u shpreh: "Sakrificat e përbashkëta në të kaluarën
janë një mësim i madh për
të ndërtuar bashkërisht një

të ardhme më të mirë në
dobi të njeriut, të shoqërisë,
të paqes, solidaritetit dhe në
shërbim të Zotit". "Gjuha e
urrejtjes, e dhunës, veprimet
intolerante, shfaqjet e dis-

kriminimit e paragjykimet
fetare e etnike, terrorizmi,
ekstremizmi i dhunshëm,
konfliktet dhe luftërat me
pasoja të rënda humanitare janë sot rreziku më i
madh për njerëzimin. Fetë
dhe besimet kanë rolin e
tyre të pazëvendësueshëm
për një ndërtuar një paqe të
qëndrueshme dhe universale mes popujve dhe kombeve. Feja nuk duhet përdorur kurrë në shërbim të
ideve dhe qëllimeve të dhunshme. Ajo duhet t'i shërbejë gjithmonë paqes, dashurisë, solidaritetit dhe harmonisë. Sepse siç na mësojnë edhe librat e shenjtë,
Zoti është paqja e jo dhuna!", tha Meta, në darkën e
mbajtur me rastin e vizitës
së Kirill.

Kreu i shtetit viziton komunën e Strugës: Jemi në një moment të mirë për Shqipërinë e Maqedoninë

Meta: Ligji për gjuhën, detyrim ndaj shqiptarëve
"E rëndësishme të rrisim shkëmbimin mes komunave maqedonase e shqiptare"

P

residenti i Republikës,
Ilir Meta zhvilloi një
vizitë në Strugë, ku u
prit në mënyrë të ngrohtë e
vëllazërore nga kryetari i
Komunës së Strugës, Ramiz
Merko, këshilltarët e komunës, përfaqësues të bashkësive fetare, përfaqësues të
forcave të ndryshme politike
dhe qindra banorë të qytetit.
Gjatë takimit të përzemërt
që pati në mjediset e Komunës së Strugës, Presidenti
Meta bashkëbisedoi me kryetarin e komunës dhe
këshilltarët rreth rolit të
shqiptarëve në Maqedoni,
por edhe për momentin e
rëndësishëm që po kalojnë të
dyja vendet në aspektin e
integrimit evropian, perspektivën e shkëlqyer të
Strugës, për të qenë një
qendër rajonale e zhvilluar
turistike, kulturore dhe
ekonomike etj. "Struga është një qytet jashtëzakonisht
i veçantë për të gjithë shqiptarët kudo ku janë. Është një nga qytetet tona më të
bukura. Është e gjitha një
trevë me tradita të jashtëzakonshme patriotike me një
rol të fortë në historinë e
mbarë kombit, me figura të
shquara për pavarësinë e
Shqipërisë dhe në vazhdimësi. Vijmë në një moment të
mirë, Shqipëria dhe Maqedonia sapo kanë marrë një
rekomandim pozitiv nga KE
për çeljen e negociatave dhe
duhet të forcojmë të gjitha

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta, gjatë vizitës së
djeshme në Strugë

“

POZITAT

“Në Maqedoni është bërë një progres i
rëndësishëm, sidomos gjatë vitit të fundit
dhe këtë besoj e tregon edhe pozita e
shqiptarëve. Për herë të parë kemi një
kryetar të parlamentit që është zgjedhur
nga forcat politike shqiptare”.
përpjekjet në javët që vijnë
për të marrë dhe një vendim
pozitiv nga këshilli i
vendeve anëtare dhe në qershor", - tha Presidenti i Republikës, duke u ndalur
edhe zhvillimet në Maqedoni dhe pozitat e shqiptarëve.
"Besojmë që në Maqedoni

është bërë një progres i
rëndësishëm, sidomos gjatë
vitit të fundit dhe këtë besoj
e tregon edhe pozita e shqiptarëve. Për herë të parë
kemi një kryetar të parlamentit që është zgjedhur
nga forcat politike shqiptare. Po kështu, kemi një

vendosmëri të një shumice
për të filluar sa më shpejt
zbatimin e ligjit për gjuhën,
që do t'i japë një zgjidhje të
munguar deri tani e që nuk
është një privilegj që i bëhet
popullit shqiptar, por një
detyrim, është një domosdoshmëri", u shpreh presidenti. "Përveç të tjerash, besoj që edhe zgjedhja e emrit
është më pranë se asnjëherë
tjetër me Greqinë, gjë që do
të ndihmojë Maqedoninë të
ketë një frymëmarrje tjetër
në të gjitha proceset, jo
vetëm të anëtarësimit në
NATO, të çeljes së negociatave me BE-në, por edhe një
zhvillimi më të qëndrueshëm ekonomik. Ky
është një interes i madh edhe
i Shqipërisë, sepse Maqedonia është një vend fqinj,
por jo vetëm kaq. Edhe për
arsye se shqiptarët këtu
janë një faktor i rëndësishëm
dhe fatmirësisht një faktor
pozitiv për stabilitet, për integrimin evropian për
anëtarësim në NATO dhe
unë besoj që edhe në nivel
vendor është shumë e rëndësishme të rrisim rolin e komunave në këto shkëmbime", - theksoi Presidenti
Meta. Pas këtij takimi, Presidenti i Republikës zhvilloi
edhe një vizitë të shkurtër
në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës, ku studiojnë dhe punojnë të rinj
nga rajoni dhe nga Shqipëria.





Ngjela: Rama, Basha e
Saliu po vijnë vërdallë për të
destabilizuar Shqipërinë
A

vokati i njohur, Spartak Ngjela ka komentuar dje
vizitën e kryeministrit Rama në Berlin, duke thënë
se bashkë me të ka falimentuar edhe Saliu e Lulëzimi.
"Pse nuk flet Saliu dhe Lulzimi për falimentimin e Ramës
në Berlin? Se nuk ka falimentuar politikisht vetëm Rama...
por sigurisht, edhe Saliu. Pyetja që duhet të ngrihet për
këtë rast është kjo: Si nuk e mbështeti Kirchbaum-in Saliu dhe Lulzimi? Pse hesht Saliu për këtë? Sepse i shqetëson hapur likuidimi politik i Ramës", shkroi dje Ngjela.
"Të tre bashkë, Rama, Berisha dhe Basha po vinë vërdallë
sa nga Moska në Beograd e në Stamboll. Por Moskën dhe
Stambollin ua dogji bombardimi amerikano-anglo-francez
i Sirisë. Ku e ka Erdoganin Ramë ziu, nga është strukur?
Pse, takimi përbuzës që i rezervuan Ramës në Berlin, ju
mendoni se nuk ka lidhje edhe me Erdoganin?", ngre shqetësimin Ngjela. Sipas tij, "këta po i luajnë të gjithë gurët, që
nga destabilizimi i Shqipërisë dhe deri te Gruevski, për
destabilizimin e Maqedonisë. Madje kishin shpresë edhe
të hoxhallarët e paguar nga Beogradi për të ngjallur këtu
dhe në Kosovë islamin Radikal. Janë krejt të humbur, se
në fakt janë krejtësisht të paaftë që të tre. Madje edhe
Meta është hedhur si këta, po ky duket së është më rëndë,
sepse ka shpresë te Gruevski, që kërkon të destabilizojë
Maqedoninë kundër shqiptarëve të Maqedonisë".

6 - AKTUALITET

E hënë 30 Prill 2018

Avokati: Të kryhet ekspertim psikik, të konfirmohet gjendja e shëndetit të tij mendor
Ina Allkanjari
SHK
ODER
SHKODER

G

jykata e Shkodrës ka
zhvilluar ditën e
djeshme seancën
gjyqësore nda 69-vjeçarit
Bashkim Teli, i cili akuzohet
për vrasjen e bashkëshortes
së tij, Suzana Shemuni. Teli
u njoh me masën e sigurisë
"arrest me burg" pa afat. Seanca u kryesua nga gjyqtarja
Izabela
Radovani.
Prokurori Vat Staka kërkoi
arrest me burg pa afat për
shtetasin Bashkim Teli,
ndërsa avokati i caktuar,
Agim Martini, ka kërkuar të
kryhet një ekspertim psikik
për të konfirmuar gjendjen
e shëndetit mendor të tij.
Gjykata vlerësoi të ligjshëm
ndalimin e 69-vjeçarit dhe
vendosi masën e sigurisë
arrest me burg.

Vrau gruan me çekiç, gjykata e
Shkodrës lë në burg 69-vjeçarin
Dëshmon Bashkim Teli: Më kërkonte para, humba kontrollin dhe e qëllova

SEANCA GJYQËSORE

Bashkim Teli, i akuzuar
si autor i vrasjes së bashkëjetueses së tij disa ditë më
parë në Shkodër, u njoh
ditën e djeshme me masën e
sigurisë 'arrest me burg' deri
në përfundim të hetimeve.
Gjatë seancës gjyqësore të
zhvilluar me dyer të mbyllura, mësohet se Teli ka
shfaqur çrregullime. Përpara trupës gjykuese 69vjeçari ka rrëfyer krimin e
kryer, ndërkohë që ka tronditur trupin gjykues me
dëshminë e tij, duke shfaqur
shenja të qarta halucinacionesh. Ashtu si edhe në
dëshminë e dhënë përpara
g rupit hetimor, Teli ka
treguar se e ka vrarë gruan
e tij të dytë, pasi i ka kërkuar
paratë e pensionit. Ai tregoi
se mjekët e kishin këshilluar të merrte ilaçe dhe të
rrinte i qetë, të mos kishte
konflikte me njeri, por debatet me Suzanën ishin të
shumta. Në debatin e fundit,
ai tregon se situata i doli
nga kontrolli dhe më pas
kishte ndër marrë aktin
makabër, duke e qëlluar me
çekiç bashkëshorten, çka i
ka shkaktuar asaj vdekjen
e menjëhershme. "Donte të
dinte se ku i shpenzoja
paratë dhe i donte ajo për

Autori i krimit,
Bashkim Teli
vete. Disa herë ia kam dhënë,
ndërsa këtë herë nuk doja
t'ia jepja. Ajo u nervozua dhe
filloi të ngrinte zërin. Me pas
humba kontrollin dhe e qëllova. Kuptova pas pak se
kishte humbur jetën dhe
dola nga banesa", - dëshmoi
ai. Ndërkohë, avokati
mbrojtës ka kërkuar ekspertimin neoro-psikik të
klientit të tij, pasi në bazë të
të dhënave dhe ngjarjes,
Bashkim Teli shfaq shenja
të forta psikike, të cilat
mund ta kenë çuar atë të
kryejë këtë krim. Sipas
avokatit, Teli ishte rrëzuar
disa vite më parë duke pësuar tri të çara në kokë, gjë
e cila vërtetohet dhe nga
shtrimi në spital për afro 45
ditë. Çfarë lë të dyshohet se
i moshuari vrasës mund të
ketë probleme psikike, për të
cilat u kërkua një ekzamin-

im. Në fund të seancës,
gjykata vlerësoi të ligjshëm
ndalimin e shtetasit Bashkim Teli dhe vendosi masën
e sigurisë arrest me burg.
Sakaq, në seancën gjyqësore
mësohet se nuk kanë qenë
pjesëmarrëse asnjëra nga
vajzat e 69-vjeçarit. Dy vajzat
e tij jetojnë prej vitesh në
Tiranë dhe nuk kanë pasur
kontakt me babain, pasi nuk
kanë qenë dakord me martesën e tij me Suzanën pas
vdekjes së nënës së tyre.

krimin e rëndë janë bërë
paratë, ku pas një debati,
burri ka masakruar me
çekiç gruan. Krimi ka
ndodhur në lagjen "Parrucë", ku mbeti viktimë 58vjeçarja Suzana Shemuni.
Pas ndarjes nga gruaja e
parë, Teli është zhvendosur
në Tiranë për të shkolluar
vajzat, ku ka jetuar për
shumë vite në kryeqytet.
Pikërisht në Tiranë i
moshuari ishte njohur me
Suzana Shumanin, edhe kjo
nënë me fëmijë. Sapo kishte
dalë në pension, 69-vjeçari
kishte marrë bashkëjetuesen e tij dhe kishte vendosur
të bashkëjetonte në Shkodër, në banesën e tij, aty
ku ndodhi krimi. Gruaja e
parë e Bashkim Telit është
ndarë nga jeta para disa
vitesh, ndërsa ka dy vajza
nga martesa e parë. Ndërsa
viktima Suzana Shemuni ka
6 fëmijë, të cilët jetojnë në
Itali, ndërsa ka qenë disa
herë e martuar para bashkëjetesës me Bashkim Telin.

Pedagogut në Elbasan i djegin
"Benz"-in para banesës, kamerat
e sigurisë filmojnë autorin
ELBASAN - Në orët e para të ditës së djeshme, pedagogut të Universitetit "Aleksandër Xhuvani", Arben
Haxhiymeri i është djegur makina tip "Benz", e cila ishte parkuar në rrugicën afër banesës së tij. Ngjarja ka
ndodhur në lagjen "Qemal Stafa" në Elbasan. Mësohet
se makina e 62-vjeçarit është djegur pjesërisht, pasi zjarrfikësja dhe policia kanë mbërritur në kohë në vendngjarje. Policia bën me dije se zjarri ishte i qëllimshëm dhe
ka nisur hetimet. Kamerat e sigurisë në zonë kanë filmuar momentin kur një person me kapuç në kokë i afrohet makinës, duke hedhur mbi të benzinë. Pasi mbaron
shishen me benzinë, i riu i vë flakën dhe largohet menjëherë nga vendi i ngjarjes. Hetuesit kanë marrë në pyetje 62-vjeçarin në lidhje me konfliktet e tij të fundit për
shkak të detyrës. Gjithashtu, bëhet me dije se kjo është
makina e dytë që i digjet në pak muaj, për arsye ende të
panjohura. Policia ka sekuestruar edhe disa kamera të
tjera sigurie në zonë, por ende nuk ka mundur të arrestojë autorin. Haxhiymeri është bashkëshorti i dekanes
së Fakultetit të Shkencave Sociale. Sakaq, grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes,
identifikimin dhe kapjen e autorit.

MASA

Ndryshonin vitin e prodhimit të makinave,
lirohen dy inspektorët e kolaudimit në Korçë

NGJARJA

Një ngjarje e rëndë ka
tronditur qytetin e Shkodrës mbrëmjen e 26 prillit, ku
një 69-vjeçar ka vrarë bashkëshorten e tij, duke e goditur me çekiç në kokë. Mësohet se krimi ka ndodhur në
familjen Teli, ku Bashkim
Teli i ka marrë jetën gruas
së tij, Suzana. Shkak për

KORÇË - Gjykata e Korçës ka dhënë ditën e djeshme
masën e sigurisë për dy punonjës të Drejtorisë së Shërbimeve të Transportit Rrugor. Gjykata ka dhënë masën
detyrim "paraqitje" dhe garanci 5 mln lekë të vjetra për 52vjeçarin Daniel Xhemo dhe 64-vjeçarin Fredi Gogo, me
detyrë kontrollorë fizikë të automjeteve. Dy punonjësit u
arrestuan për shpërdorim detyre, pasi merrnin shuma
lekësh si dhe ndryshonin vitin e prodhimit të automjeteve,
me qëllim shmangien e taksave.

Postet e mbajtura nga 2003-2018

K

omisioni i Pavarur i
Kualifikimit do të zhvillojë ditën e sotme seancën dëgjimore ndaj
prokurores së Apelit të
Tiranës, Fatjona Memçaj,
anëtare e Këshillit të
Emërimeve në Drejtësi.
Trupa gjykuese është e
përbërë nga Alma Faskaj,
Roland Ilia dhe Firdes
Shuli. Memçaj do të njihet
me rezultatet e kontrollit
ndaj saj për ligjshmërinë
e pasurive, kontaktet e
mundshme me krimin dhe
aftësitë
profesionale.
Prokurorja ka qenë subjekt i deklarimit të pasurisë prej vitit 2003, kur

Vetingu, prokurorja e Apelit të
Tiranës, Fatjona Memçaj, në 'sitë'

PASURIA
Fatjona Memçaj do të njihet sot me rezultatet e
kontrollit ndaj saj, për ligjshmërinë e pasurive,
kontaktet e mundshme me krimin dhe aftësitë
profesionale. Prokurorja ka qenë subjekt i
deklarimit të pasurisë prej vitit 2003, kur mbante
postin e prokurores së rrethit në Tiranë.
mbante postin e prokurores
së rrethit në Tiranë. Në vitin
2007, Memçaj ka punuar si
drejtoreshë e Koordinimit
Ligjor në Presidencë, detyrë

të cilën e ka mbajtur deri në
fund të vitit 2012. Më pas,
Memçaj është emëruar drejtore kabineti në Prokurorinë e Përgjithshme dhe prej

vitit 2013 mban pozicionin e
prokurores së Apelit në Tiranë. Paralelisht me punën
në prokurori, Memçaj është
përfshirë edhe në mësimdhënie. Në vitin 2016 ajo ka
qenë edhe eksperte e programit të trajnimit vazhdues në Shkollën e Magjistraturës. Më herët, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
skualifikoi prokuroren e
Apelit të Shkodrës, Besa Nikëhasani. Sipas Inspek-

toratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë,
pasuria e prokurores ishte
e justifikuar, por KPK ka
konstatuar se ajo ka bërë
deklarim të rremë dhe nuk

kanë të ardhura të mjaftueshme për të justifikuar
dy apartamente, dy garazhe dhe një furositradë,
e cila kap vlerën 19 mijë e
500 euro.
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DEL
VINE
DELVINE
VINE: Specialistët e
Seksionit për Krimet në komisariatin e policisë të
Delvinës kanë ndaluar
mbrëmjen e së shtunës mësuesin Neshat Tepelena, 58
vjeç, banor i fshatit Kalasë,
Bashkia Delvinë. Ndalimi i
58-vjeçarit Neshat Tepelena
u bë sepse akuzohet për veprën penale "Veprime të
turpshme me të mitura",
pasi duke qenë mësues ciklin fillor në shkollën 9vjeçare "Ali Hajdini" në
Delvinë, dyshohet se ka kryer këtë vepër penale ndaj një
nxënëseje të klasës së pestë,
11 vjeçe. Materialet hetimore në ngarkim të Neshat
Tepelenës iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Sarandë për veprime të
mëtejshme. Pas denoncimit
të familjarëve, por edhe të
vetë vajzës në komisariatin
e Delvinës dhe pas dëshmisë
së tyre, Tepelena është sho-

Tepelena: Jam i pafajshëm, po akuzohem për një gjë që nuk e kam kryer

Ngacmoi 11-vjeçaren në Delvinë, nxënëse
e klasës së pestë, ndalohet mësuesi

DËSHMIA
"Ata kot më akuzojnë. Keni bërë gabim që më kë keni
sjellë këtu. Jam fare kot këtu. Vajza ka qenë për disa
vite radhazi nxënësja ime, që nga klasa e parë dhe tani
është në të pestën. Edhe herë të tjera e kam thirrur
këtë nxënëse, por edhe të tjera në klasë për probleme
të ndryshme të klasës. Mua edhe mund të më ndaloni,
por shumë shpejt do të më lironi se jam i pafajshëm dhe
akuzohem kot për një gjë që nuk e kam kryer kurrë",
është shprehur Neshat Tepelena.
qëruar në komisariat. Specialistë të hetimit në policinë
e Delvinës për orë të tëra kanë
marrë në pyetje të akuzuarin
e dyshuar për veprime të turpshme me të mitur, por ai në

asnjë moment nuk e ka pranuar akuzën. "Ata kot më
akuzojnë. Keni bërë gabim që
kë keni sjellë këtu. Jam fare
kot këtu. Vajza ka qenë për
disa vite radhazi nxënësja

ime, që nga klasa e parë dhe
tani është në të pestën. Edhe
herë të tjera e kam thirrur
këtë nxënëse, por edhe të tjera
në klasë për probleme të ndryshme të klasës. Mua edhe
mund të më ndaloni, po
shumë shpejt do të më lironi
se jam i pafajshëm dhe akuzohem kot për një gjë që nuk
e kam kryer kurrë", është
shprehur Neshat Tepelena.
Rreth dy muaj më parë, 11vjeçarja me inicialet A.H., ka
qenë duke pastruar bashkë
me një shoqen e saj në korridorin e shkollës. Sipas dëshmisë së vajzës, mësuesi i

Mësuesi Neshat Tepelena
kërkoi asaj që të shkonte në
klasë. E mitura ka shkuar
tek mësuesi, ndërsa ai e kishte puthur në faqe. Fill pas
këtij episodi, vajza e traumatizuar ka shkuar në shtëpi
dhe i ka rrëfyer episodin gjyshes e gjyshit me të cilët ajo
jetonte, ndërkohë që nga frika nuk pranonte të shkonte
në shkollë. "Ajo çfarë i ndodhi vajzës nuk u denoncua

menjëherë për paragjykim",
thotë nëna e vajzës. Bërja
publike nga media vuri në
lëvizje edhe familjarët për të
bërë denoncimin bazuar mbi
dëshminë e vajzës. Sakaq,
hetimet policore kanë vijuar edhe paraditen e së dielës, ku janë thirrur për të
pyetur në prani të psikologes edhe disa vajza të tjera,
A.S.
shoqe të 11-vjeçares.

Babai i Vladimirit, autorit të krimit, i kërkon falje familjes Buçi për tragjedinë

P

as ngjarjes së rëndë në
Kamëz ku humbi jetën
Agim Buçi dhe u plagos bashkëshortja e tij, policia vuri në pranga dy nga
autorët e dyshuar, shtetasit
Ruzhdi Hode dhe Vladimir
Kurti. Babai i autorit të
tragjedisë, i cili akuzohet se
qëlloi me armë mbi çiftin
Buçi, kërkoi falje ditën e
djeshme për veprimin e
djalit të tij. Petrit Kurti mohoi Vladimirin, duke e konsideruar ish-djalin e tij. Në
një intervistë për "TV Klan",
55-vjeçari tha se nuk ka fjalë
për atë çfarë shkaktoi
Vladimiri. "I kërkoj falje
familjes Buçi për tragjedinë
që i shkaktoi ish-djali im…
Të na falin, ne nuk e kemi
traditë këtë gjë. U dhëntë
Zoti durim se nuk i kthehet
më buzëqeshja dhe botën po
t'u japësh. I bëj thirrje si
prind me shpirt e zemër, Presidentit të Republikës, kryetarit të Parlamentit, Edi
Ramës të mblidhen direkt ta
shfuqizojnë atë ligj famëkeq,
për këta monstra që dalin.
Jemi duke rritur mostra,
dënimi me vdekje të nisë nga
djali im, pasi po rrisim monstra. Si mund t'i shkosh
tjetrit në banesën e tij", u
shpreh Petrit Kurti, babai i
autorit të vrasjes së Agim
Buçit. Petriti nuk ka qëndruar në banesë pas krimit,
duke iu frikësuar ndonjë
hakmarrjeje. Ai rrëfen se ka
tentuar të kontaktojë me
familjen Buçi me anë të njohjeve të përbashkëta, por
asnjë person nuk e merr përsipër ndërmjetësimin, pasi
krimi konsiderohet i rëndë.
"Nuk e merr kush përsipër
me aq sa njoh unë këtu.
Edhe sot kam tentuar, por
me kanë thënë se krimi është i rëndë. Shpresa e vetme
është ndihmë e Zotit", u
shpreh 55-vjeçari. Më herët

Vrasja në Kamëz, Petrit Kurti mohon
djalin e tij: Të kthehet dënimi me vdekje
"Po rrisim monstra, si mund ta vrasësh tjetrin në banesën e tij"
kanë hedhur pistoletën, e
cila me gjithë përpjekjet e
policisë nuk është gjendur
ende.

GRABITJA

Petrit Kurti,
babai i Vladimirit

Vladimir Kurti
vëllai i viktimës, Rufat Buçi
tha se vendosjen e drejtësisë
ia kishin lënë në dorë shtetit. Dy të rinjtë Vladimir
Kur ti dhe Ruzhdi Hoda

pritet të dalin sot para
gjykatës për të mësuar
masën e sigurisë. Ata e kanë
pranuar krimin, ndërsa
kanë treguar edhe vendin ku

Falë pamjeve filmike të
sekuestruara nga kamerat
e sigurisë në marketin ku
ndodhi grabitja në Kamëz,
policia ka rindërtuar
skenën e krimit ku mbeti i
vrarë kryefamiljari Agim
Buçi dhe u plagos bashkëshortja e tij. Ngjarje e cila
ndodhi në prani të djalit të
mitur të çiftit Buçi, në
rrugën "OSBE" rreth orës
21:07 të së mërkurës. Kur
Merita Buçi po bëhej gati të
mbyllte dyqanin ushqimor,
dy persona të ar matosur,
konkretisht Ruzhdi Hode
dhe Vladimir Kurti, të
maskuar me kapele dhe me
veshje sportive hynë për ta
grabitur. Në ato momente në
dyqan ndodhej 44-vjeçarja së
bashku me djalin e mitur 6vjeçar. Për të frikësuar autorët ajo ka nxjerrë një thikë
dhe ka thërritur bashkëshortin. Në këtë moment,
në market hyri Agimi, i cili
u përlesh me agresorin
Vladimir Kurti. Ky i fundit
nuk ka hezituar dhe i ka
drejtuar pistoletën në gjoks,
duke e qëlluar nga afër. Bashkëshortja Merita ka tentuar t'i vijë në ndihmë Agimit,
por grabitësit kanë qëlluar
edhe mbi të duke e plagosur.
Pasi kanë qëlluar dy herë në
drejtim të çiftit, autorët
kanë marrë paratë dhe kanë
dalë në rrugë, duke ecur për
disa metra në këmbë.

Të shpallur në kërkim për
plagosje me dashje, arrestohen
dy persona në Vlorë

P

olicia e Vlorës ka arrestuar dy shtetas të shpallur
në kërkim, të dyshuar për kryerjen e veprave penale "Plagosje e lehtë me dashje" dhe "Plagosje e rëndë
me dashje". Bëhet fjalë për shtetasit Kleris Haxhiraj,
26 vjeç, banues në Kërkovë, Vlorë dhe Elmas Velaj, 47
vjeç, banues në Vlorë. Më
07.12.2017 në lagjen "Uji i
Ftohtë" pronari i një
Të dy personat kanë
lokali është plagosur me
armë zjarri nga klienti i
qenë ulur në një
tij. Duro Çaushaj, 51 vjeç
tavolinë në lokalin në
u plagos nga klienti i tij,
Elmas Velaj. Mësohet se
pronësi të Çaushajt
të dy personat kanë qenë
dhe pas një grindjeje
ulur në një tavolinë në
të çastit, Velaj ka
lokalin në pronësi të
Çaushajt dhe pas një
qëlluar në drejtim të
grindjeje të çastit Velaj
51-vjeçarit, duke e
ka qëlluar në drejtim të
51-vjeçarit, duke e plagoplagosur në këmbë.
sur ne këmbë. Çaushaj u
dërgua me urgjencë drejt spitalit rajonal të qytetit të
Vlorës, ku mori edhe ndihmën e parë mjekësore. Gjykata e rrethit Gjyqësor Vlorë ka vendosur masën "Arrest
me burg" për të dy të dyshuarit.
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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
TIMIN INFORMALE
MIRA
TU
AR ME VKM PER P
ASURITE E PREKURA NGA NDER
MIRATU
TUAR
PASURITE
NDERTIMIN
AQIF
BEKTASHI
BARDHHANE
NAIPI
ERDIT
PELINKU
ERMIRA
DOKA
ERMIRA
PELINKU
FATBARDHA
LUCA
LORIN
PELINKU
LULBARDH
PELINKU
LUMBARDHE
PELINKU
IKBAL
PELINKU
ALKET
PELINKU
LEALBA
PELINKU
BARDHYL
PELINKU
SHOQ. "SUPERBETON" SH.P.K
RAMADAN
MEMINAJ
DIELA
PREKA
SHPRESA
SHABAN
VIÇA
SHPRESA
SHABAN
VIÇA

288.30
33.00
48.50
34.50
32.90

120,000

21,077
30,059
26,137
1,484
1,484

2,328,000.00

6,076,499.10
991,947.00
1,267,644.50
51,198.00
48,823.60

MUZHANI (HOXHA )

AMELIA
GJOVALIN
TEODORA
ERMINE
TEREZINA
GRETA
PAÇ
VIKTOR
TEREZINA
ANJEZE
PAÇ
GJOVALIN
ALFRED
GJON
GEZIM
HANIFE
ENVER
ILIRIA
SKENDER
MAJA
KIZE
AFERDITA
RITA
ROZAMOND
TURHAM
BARDHYL
GANI
MUSA
LLAMBI
HOLTION
MARIE
SOKOL
MERI
ELVIN
ARDI
QAMIRAN
EMINE
TEKI
NEVREZ
MYNEVER
SAFIE
AHMET
NEDIJE
TELET

19.40

ZEF
ZEF
ZEF
ZEF
ZEF
MARK

MALO
VASIL
PETRO
PETRIT
NIKOLLAQ
NIKOLLAQ
DILAVER
DILAVER
DILAVER
DILAVER
DILAVER
JONUZ
JONUZ
JONUZ
XHEVAT

MUZHANI
MUZHANI ( VOCI )
MUZHANI (
ZADRIMA )
NIKOLLA
NIKOLLA
MARKU
GANJOLLA
BALLATA
CEKLIAJ
RAKA
RAKA
RAKA
SHKAMBI
HYSENI
HYSENI
MANDIJA
TIRANA
TIRANA
ADEMI(TIRANA)
TIRANA
TIRANA
TIRANA
TIRANA
TIRANA
TIRANA
TIRANA
HETA
BARDHI
MITRUSHI
BARDHI
BITRI
BARDHI
BARDHI
BARDHI
BERBERI
BERBERI
BERBERI
BERBERI
BERBERI
BERBERI
BERBERI
BERBERI
BERBERI

50.76

8,208

416,638.08

200.00

8,208

1,641,600.00

166.40

8,208

1,365,811.20

7.23

9,002

65,084.46

200.00

8,208

1,641,600.00
670,400.00

1,600.00

419

5.38

9,002

48,430.76

15.30

8,208

125,582.40

27.00

105.30

33.30

9,002

4081

13,010

243,054.00

429,729.30

433,233.00

DHIMITER
KLOMENI
ALEKSANDRA
ZAHO
JORGO
MARINA
KOSTANDIN
ANASTAS
URANI
SONJA
MIHALLAQ
ALFRED
HALIL
DASHAMIR
ADOR
REBANI
HEINZ
GISELA
QAMIL
LIRIJE
FITNETE
HAVA
NEXHMIJE
SHEHAT
ABDULLA
BAJRAM
SEFER
AIDA
ARBEN
SHEFKI
KUJTIM
LEJLA
TEFTA
BESNIK
BUJAR
LULZIM
RASIM
DHURATA
LULJETA
EVIS
DIANA
GENTIAN
ERVIN
RAMAZAN
GERTA
EDMOND
ALEKSANDER
GIORGIO
KUJTIM
MUSA
ROBERTO
TOMOR
FATMIR
LUMTURI
ISMAIL
SOSE
LUMTURI
SUZANA
PRANVERA
LULJETA
LAVDIJE
SAIMIR
SHEFIKATE
SHQIPE
HAMITE

KLIME

ALI

MEHMET
MEHMET
MEHMET
MEHMET
MEHMET
RASIM

MUHARREM
NIKOLLAQ

HYSEN
LIGOR

GUÇI
335.00
CANI
CANI
CANI
CANI
CANI
CANI
CANI
447.00
CANI
CANI
CANI
CANI
HOXHA
HOXHA
HOXHA
BOCAI
500.00
SCHMIDTCHEN
265.00
BAUER
PALANIKU
PALANIKU
107.30
PALANIKU
PALANIKU
PALANIKU
CAMI
50.00
RELI
354.00
RELI
RELI
KASHARAJ
PETRELA
PETRELA
PETRELA
SESERI
MUJA
SHABANI
SHABANI
453.00
KELLEZI
KELLEZI
ZHUGLINI
KELLEZI
KELLEZI
KELLEZI
KELLEZI
KELLEZI
BAKALLI
11.30
KOCEKU
2.00
BACOVA
7.10
MACI
DALL'OLMO MACI
MACI
25.60
MACI

MACI
MACI
MAJUNI
MAJUNI
XHURA
MANGRI
BASHA
GREPSHA
ZELA
XIBRI
SHTISHI
KAZAZI
PELLUMBI
BICOKU
BASHA

13,010

4,358,350.00

3102

1,386,594.00

3,232
120,000

24019

2,577,238.70

26,137

1,306,850.00

26,137

9,252,498.00

23,217

10,517,301.00

31,048
120,000
120,000

30,059

64.40

120,000

7.80
42.20

21,077
21,077

244.90

1,616,000.00
31,800,000.00

30,059

350,842.40
240,000.00
852,000.00

769,510.40

7,728,000.00
164,400.60
889,449.40

7,361,449.10

AISHE
EDMIR
FAIK
FATMIR
FATMIRA
FIQIRI
HAMDI
NAILE
SADI
SKENDER
XHINI
ELDA
MELI
TEFTA
RAHMI
ESTREF
NERVIN
AURORA
ALTIN
GRAGON
DRITA
BARDHYL
MARJETA
TEUTA
FUAT
KADRI
NASIBE
DASHURI
GAZMEND
ILIR
HIRMA
ARTAN
GENCI
LUAN
ADNAN
LIMANE
NERMIN
ASTRIT
LULZIM
ELISABETA
BONIM
SAIMIR
ENGJELL
NEDINE
JASHAR
NAZMI
TEREZINA
MARIJE
MATI
RROK
GJON
AGIM
NDERIM
HIQMETE
ISABELA
TOMORR
SHPETIM
MINE
SANIJE
SAFETE
GEZIM
FEJZI
FILIP
GASPER
GJON

OSMAN
ISUF
ISUF
ISUF
ISUF
IBRAHIM
IBRAHIM
RESHIT
IBRAHIM
ISUF

GJON
PJERIN
PJERIN
PJERIN
PJERIN
MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
SHABAN
SHABAN
SHABAN
SHABAN
SHABAN
BALTO
BALTO

QEFALIA
QEFALIA
QEFALIA
QEFALIA
QEFALIA
464.00
QEFALIA
QEFALIA
QEFALIA
QEFALIA
QEFALIA
DIBRA
KONIMI
KELLIÇI
BABAMETO
QORRALIU
STAROVA
STAROVA
JEGENI(STAROVA
VRIONI
VRIONI
BOBRATI
HAKIRAJ
HAKIRAJ
REÇI
LIBOHOVA
LIBOHOVA
86.00
QOSE
DIBRA
DIBRA
DIBRA
DIBRA
DIBRA
DIBRA
DIBRA
DIBRA
ORGOCKA
DIZDARI
TOPTANI
TOPTANI
TOPTANI
TOPTANI
VRIONI
RANOLLARI
RANOLLARI
110.00
RANOLLARI
RANOLLARI
KOLIQI
KOLIQI
KOLIQI
34.53
KOLIQI
KOLIQI
MUJA
MUJA
MUJA
MUJA
MUJA
134.24
MUJA
MUJA
MUJA
MUJA
MUJA
MUJA
PISTULLI
PISTULLI
KRROÇI

14,324

6,646,336.00

20,835

1,791,810.00

22,493

2,474,230.00

9,002

310,839.06

8,208

1,101,841.92
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ISMAIL
BESHIRI
SEVIM
HAMZARAJ
SHEMSI
SELIM
AHMETSULAJ
AGIM
KANAN
SHORAJ
AGUSH
SHERIF
BINERI
ANESTI
PAPA
MITI
DEROLLI
ALI
KASEMI
AZBI
AVDULI
DHE TRASHGIMTARET E TIJ
MEDINE
CERRI
LUIZA
CERRI
VIOLETA
CERRI
FATMIRA
CERRI
ARTUR
CERRI
ARBEN
LESKAJ
ARDI
TIRANA
GENC
TIRANA
LUIZA
TIRANA
KLEIDA
TIRANA
ERALDA
TIRANA
MARGARITA
TIRANA
ANDIS
TIRANA
BLEDAR
TIRANA

BESNIK
MASAR
SOPOTI
FISNIK
MASAR
SOPOTI
FATMIRA
PINARI
LEJLA
PINARI
MYZEJEN
MANGLLI
PETRIT
FORTUZI
QEFSERE
BALLUKU
RAMAZAN
FORTUZI
SHEFQET
PINARI
SULLTANA
PINARI
SUTE
KAPLLANI
YLLI
PINARI
ZYBEJTE
TAFAJ
NURIJE
SELIM
CORJA
YLLI
ISUF
LULI
AGRON
GANI
DELIU
SKENDER
RUSTEM
DELIU
AIDA
GANI
DELIU
BEDRIJE
XHEMAL
HAJDARI
BILAL
AZIS
DELIU
EDLIRA
GANI
MURATAJ
FATIME
RUSTEM
SHIMA
IKBALE
SEID
DELIU
ISLAM
RUSTEM
DELIU
NURIJE
ABDULLA
DELIU
XHEVAHIR
DEMIR AHMETLLAR
BESIM
MEHMET
DAJA
HAMIDE
MEHMET
DAJA
HATIXHE
MEHMET
DAJA
NADIRE
MEHMET
DAJA
QEMAL
MEHMET
DAJA
SHABAN
MEHMET
DAJA
DIANA
HAMITFANA (SPAHIU)
FITNETE
HYSEN
PINARI
HAMIT
SPAHIU
LUAN
HAMIT
SPAHIU
MERITA
HAMITERJO (SPAHIU)
MIMOZA
HAMITEJSIU (SPAHIU)
SEFER
HYSEN
PINARI
SHABAN
HYSEN
PINARI
VERA
HAMIT
KARAPICI
KOMUNITETI MYSLIMAN
ENVER
KASEM
NOVAKU
ABDULLA
SEFER
SHEQERI
IKBALE
SALO
VORPSI
LEJLA
LIMAN
VORPSI
LINDITA
ABDULLA
SHEQERI
LULZIM
MYLYM
JUNA
MASAR
SALI
VORPSI
MIMOZA
ADEM
YLLI
MYZEJEN
SALI
VORPSI
NAZMI
MYLYM
JUNA
NERMIN
SALI
VORPSI
RAKIP
LIMAN
VORPSI
SANIE
MYLYM
JUNA
SEFER
ABDULLA
SHEQERI
SHEFKI
MYLYM
JUNA
SUZANA
ADEM
YLLI
VALBONA
ADEM
YLLI
XHAVIT
LIMAN
VORPSI
YLBER
MYLYM
JUNA
PERUZ
ÇAKMAXHIU
SARA
ÇAKMAXHIU
XHEVAHIRE
ÇAKMAXHIU
MAJLINDA
BEQIR
NOFULLA
ILIR
NURI
NOFULLA
SONILA
NURI
NOFULLA
RUZHDIE
PEZA
XHAFERR
MUSTAFA
KARADAKU
ZYHA
OSMANAJ
PETRAQ
ÇUNI
NDUE
RROK
PJETRUSHAJ
FITNETE
AGALLIU
AFRIM
AGALLIU
DASHAMIR
AGALLIU
TEFERI
AGALLIU
MARJANA
AGALLIU
REFIT
AGALLIU
MEHMET
AGALLIU
FITNETE
AGALLIU
AFRIM
AGALLIU
DASHAMIR
AGALLIU
TEFERI
AGALLIU
MARJANA
AGALLIU
REFIT
AGALLIU
MEHMET
AGALLIU
VELI
SHABAN
LAMI
ZANMIR
VAIT
HASA
ARTUR
SEJATI
KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR
ARJAN
KARAJ
BUJAR
KARAJ
FATIME
KARAJ
PETRIT
KARAJ
PRANVERA
KARAJ
VJOLLCA
KARAJ
ZAMIRA
KARAJ
LAJE
KARAJ
SALI
KARAJ
AGRON
SHARA
ASLLAN
SHARA
DILAVER
SHARA
EQREM
VATHI
ERMIR
VATHI
HAXHI
VATHI
KIZZI
SHARA
NERIMAN
VATHI
QAMILE
VATHI
SHKELQIM
SHARA
VJOLLCA
SHARA
XHAVIT
VATHI

297.20

13,000

108.07
37.00
20.00
49.20
12.00

1233
10,061.00
12193
10061
9555

133,250.31
372,257.00
243,860.00
495,001.20
114,660.00

36.70

9555

350,668.50

193.00

3397

655,621.00

3,863,600.00

91.00

120000

10,920,000.00

498.50

57,126

###########

67.30

183.7
9.2

252.30

35,763

35,763
23,955

10,556

2,406,849.90

6,569,663.10
220,386.00

2,663,278.80

44.80

35,763

1,602,182.40

3.80

23,955

91,029.00

41.00

57,126

2,342,166.00

72.30
20.00

57,126
35,763

4,130,209.80
715,260.00

20.55

57,126

1,173,939.30

265.30

23,955

6,355,261.50

29.99

7,502

224,984.98

519.70

6,312

3,280,346.40

16.15
264.90

6,619
11,570

106,896.85
3,064,893.00

9.72

224.96

300
30.40
2.70
176.30

255

91.40

8,300.00

8,300.00

4,242.00
23,955.00
35,763.00
23,955.00

35,763.00

23,955.00

80,676.00

1,867,168.00

1,272,600.00
728,232.00
96,560.10
4,223,266.50

9,119,565.00

2,189,487.00

LULZIM
HALIL
AFERDITA
VJOLLCA
LIRI
FLUTURA
NAZIRE
SADETE
SOKOL
ARJETA
HATUSHE
BARDHYL
VERA
ALDA
KLEJDA
AVENIR
KARATHANASIS
KOMUNITETI
MYSLIMAN
NAMIK
MYNYR
URIM
MYNYR
AISHE
ARTAN
BAJRAM
ELSIDA
ELVIS
SUL
TATJANA
AFERDITA
QAZIM
ARSETA
MUHARREM
AVENIR
ALI
BARDHYL
ALI
FLUTURA
QAZIM
HALIL
QAZIM
HATUSHE
SHABAN
KUJTIM
ALI
LIRI
QAZIM
LULZIM
QAZIM
NAZIRE
SHABAN
SADETE
SHABAN
SOKOL
MUHARREM
VJOLLCA
QAZIM
NIKO
EMILIA
RAMIZ
NEXHIP
NAIM
SADIK
DEMIR
ISMAIL
ISUF
DONIKA
MUHAMET
SHEH
IBRAHIM
IBRAHIM
IBRAHIM
FLORINDA
FATMIR
MUSA
MIMOZA
FERIT
NUSHI
RANIL
FIDE
ISMAIL
RAKIP
SULEJMAN
ISAK
RAMAZAN
SULEJMAN
XHEMILE
ISMAIL
AHMET
KAMBER
GLIQERI
THANAS
GAZMENDA
ILIR
YLLKA
PETRIKA
APOSTOL
RILINDA
STEFAN
AFERDITA
KLAJDI
HALIME
MURAT
RIZA
YMER
QAMIL
HAMZA
SKENDER
QAMIL
LUMNIJE
QAMIL
HAKI
QAMIL
HIQMET
QAMIL
XHELADIN
BRAHIM
IXHLAL
BRAHIM
YLVI
BRAHIM
RAMADAN
RASIM
ISUF
RAMADAN
SAIME
RAMADAN
MUHAMET
RAMADAN
MESAR
RAMADAN
BELKIZE
RAMADAN
SOFIJE
YMER
FAHRIJE
YMER
BAHRIJE
YMER
NADIRE
YMER
BURHAM
YMER
NIMETULLAH
YMER
FEJZULLAH
YMER
XHAVID
YMER
KUDRETE
YMER
ZYLIHA
YMER
HAXHI
MAN
AGRON
GANI
SKENDER
RUSTEM
AIDA
GANI
BEDRIJE
XHEMAL
BILAL
AZIS
EDLIRA
GANI
FATIME
RUSTEM
IKBALE
SEID
ISLAM
RUSTEM
NURIJE
ABDULLA

KIKA
KIKA
VORPSI
VORPSI
KIKA
VERZIVOLLI
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
SH.A.
SHQIPTAR
KURTI
KURTI
ALLUSHI
ALLUSHI
ALLUSHI
ALLUSHI
ALLUSHI
KRUJA
SHTISHI
KIKA
PLESHTI
KIKA
KIKA
VERZIVOLLI
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
VORPSI
MJEDA
MJEDA
BRAJA
MEJDANI
MARKU
BUNGA
STRINGA
TOPALLI
GUMA
DUHANXHIU
BEVAPI
TOLLUMI
TANUSHI
TANUSHI
DRAGOTI
YMERI
LALOSHI
DISHANI
MURATI
MURATI
ZENELHOXHA
MEHJA
BORODANI
BORODANI
BORODANI
BORODANI
BORODANI
JOSIFI
SHUTERIQI
SHUTURIQI
SHUTURIQI
SHUTURIQI
SHUTURIQI
KERNIQI (KOÇI)
HOXHAJ
OSMANAGIQ
OSMANAGIQ
OSMANAGIQ
OSMANAGIQ
OSMANAGIQ
MYRTJA
MYRTJA (QUKU)
MYRTJA
HAXHIJA
HAXHIJA
HAXHIJA
HAXHIJA
HAXHIJA
HAXHIJA
LULI
LULI
LULI
LULI
LULI
LULI
LULI
LULI
LULI
LULI
KOLGECI
DELIU
DELIU
DELIU
HAJDARI
DELIU
MURATAJ
SHIMA
DELIU
DELIU
DELIU

AIDA
ANASTASI
EQEREM
ISLAM
JEMINE
MIRAND
NJAZE
EDUART
LUMTURI
AGRON
SKENDER
AIDA
BEDRIJE

ENVER
ENVER
GANI
RUSTEM
GANI
XHEMAL

TUGU
GORENCA
TUGU
TUGU
MACI(TUGU)
TUGU
TUGU
DUSHKU
DUSHKU
DELIU
DELIU
DELIU
HAJDARI

BILAL

AZIS

DELIU

EDLIRA
FATIME
IKBALE

GANI
RUSTEM
SEID

MURATAJ
SHIMA
DELIU

ISLAM

RUSTEM

DELIU

NURIJE
IBRAHIM
REFIK
LUTFI
RUZHDI
ISA
PETRIT
ZAMIRA
DALLANDYSHE
FATIME
GEZIM
SUZANA
AGIM
ANILA
ARBEN
BASHKIM
DHURATA
ERMIRA
GANIMETE
GEZIM
JONUZ
ISLAM
RAJMONDA
REBI
REXHEP

ABDULLA
NAIL
JAKUP
MUHAMET
REXHEP
QANI
FEJZO
SHYQYRI

DELIU
UZEIRI
HYSENI
NUREDINI
HIMA
ADEMI
SHAHAJ
SHAHAJ
ÇENE
ÇENE
ÇENE
ÇENE
TAFALLA
TAFALLA
TUFA
TAFALLA
PERJA
OMERI
TOPRRA
DULLA
TUFA
TAFALLA
DULLA
TUFA
TAFALLA

DAUT
FETA
XHAVIT
DAUT
XHAVIT
FERIT
FERIT
FERIT
XHAVIT
DAUT
FERID
XHAVIT
DAUT

46.00

22,493.00

1,034,678.00

166.90
198

38,359.00
23,955.00

6,402,117.10
4,743,090.00

10.30

23,955.00

246,736.50

54.00

77.00

22,493.00

22,493.00

1,214,622.00

1,731,961.00

53.20

57,126.00

3,039,103.20

156.90
547.90
367.60
105.3
224.20
394.40
805.16
902.10
857.50
16.4

3,560.00
3,560.00
3,560.00
1,030.00
1,030.00
1,030.00
6,312.00
6,312.00
6,312.00
1,030.00

558,564.00
1,950,524.00
1,308,656.00
108,459
230,926.00
406,232.00
5,082,169.92
5,694,055.20
5,412,540.00
16,892

315.80

1,030.00

325,274.00

448.10
831.40
593.00
261.2

1,030.00
1,030.00
1,030.00
6,312.00

461,543.00
856,342.00
610,790.00
1,648,694.4

490.70

6,312.00

3,097,298.40

371.10

6,312.00

2,342,383.20

20.75

7,502.00

155,666.5

80.30

8,500.00

682,550.00

NIMETE
AFERDITA
ALDA
ARJETA
AVENIR
BARDHYL
FLUTURA
HALIL
KLEJDA
LIRI
LULEZIM
NADIRE
SADETE
SOKOL
VERA
VJOLLCA
YLLI
KUJTIM
XHEMAL
MYSLYM
MUHAMET
GEZIM
XHEZO
BEGLIE
FOTI
MARIJE
SANDER
NDOC
VERA
ZEF
KOLEC
ABDUL
MUSTAFA
MYNEVER
ELIDA
AISHE
XHAFERR
DELIMET
AGRON
ASLLAN
DILAVER
EQREM
ERMIR
HAXHI
KIZI
NERIMAN
QAMILE
SHKELQIM
VJOLLCA
XHAVIT
VIRGJINUSH
YLLI
AGRON
SKENDER
AIDA
BEDRIJE
BILAL
EDLIRA
FATIME
IKBALE
ISLAM
NURIJE
ATALANTA
DORONTINA
EFTERPI
PANDELI
POLIKSENI
MYLAZIM
BARDHYL
BARDHHANE
LULBARDH
FATBARDHA
LUMBARDHE
AQIF
ERMIRA
ERMIRA
LORIN
ERDIT
IKBAL
LEALBA
ALKET
HASAN
BAJRAM
MEZIKO
FATMIR
ALTIN
GENTA
REFIK

AVNI
ABDYL
ALI
NUREDIN
MUHAMET
QAMIL
SAFE
NEZIR

HAMIT
HAMIT
HYSEN
XHAFERR
MUSA
MUSTAFA
MEHMET

HASAN
ISUF
GANI
RUSTEM
GANI
XHEMAL
AZIS
GANI
RUSTEM
SEID
RUSTEM
ABDULLA

ISLAM

XHAFER
RESUL

RESHAT
RESHAT

CELA
VORPSI
KIKA
PLESHTI
KIKA
KIKA
VERZIVOLLI
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
NDREU
EMIRI
KARAJ
HALDEDA
GOXHAJ
GOXHAJ
LEZO
META
CELA
MARKU
MARKU
MARKU
MARKU
MARKU
MARKU
GJATA
GJATA
ZAIMI
MUKJA
KORRA
GJATA
BANGA
SHARA
SHARA
SHARA
VATHI
VATHI
VATHI
SHARA
VATHI
VATHI
SHARA
SHARA
VATHI
NEZA
LULI
DELIU
DELIU
DELIU
HAJDARI
DELIU
MURATAJ
SHIMA
DELIU
DELIU
DELIU
PEKMEZI
PASKO
PASKO
PASKO
LEKA
DEHARAJ
PELINKU
NAIPI
PELINKU
LUCA
NAZIFI
BEKTASHI
DOKA
PELINKU
PELINKU
PELINKU
PELINKU
PELINKU
PELINKU
SHIMA
PREZA
KALAJA
QOSJA
QOSJA
QOSJA
MUÇA

KISHA KATOLIKE

152.36

8,500.00

1,295,060.00

206.51

1,374.00

283,744.74

112.1

10,556

1,183,327.60

79.2

10,556

836,035.20

252

2,560

645,120.00

803.9

10,556

8,485,968.40

67

57,126

3,827,442.00

24.8

30,059

745,463.20

193.4

23,955

4,632,897.00

SAIDE
ZYBA

PAJOVA
MUSAJ

FATMIR

BESNIKU(KOPILI)

ENGJELLUSHE
ZYHRA
MAKBULE
HYSEN
HIQMETE
EDISON
SHEFQET
ILIRJANA
MARIA
ARTUR
KRENAR
MEHMET
LUFTIJE
MUSTAF
ISAK
GANI
AVDYL
FERIT
EDUART
LUMTURI
ILIA
VILSON
FREDERIK
GEZIM
HAMIDE
NADIRE
SAMI
XHEJE
KASEM
LUFTIE
NAIM
RUKIE
SULTANE
KISHA KATOLIKE
ILMI
SKENDER
SKENDER

IBRAHIM

IBRAHIM
HYSEN
HYSEN
HYSEN
HYSEN
JAHJA
ENVER
ENVER
SOTIR
ESTREF
ADIL

MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
XHELO
OSMAN
OSMAN

SEMIHA

BEQIR

BUKURIJE
SHQIPE
FATOS
SADIK
LUTFIE

BEQIR
BEQIR
BEQIR

SEMIHA

BEQIR

BUKURIJE
SHQIPE
FATOS
SADIK
AIDA
IKBALE
MIRAND
SHPRESA
YMER
AISHE
LIRI
METI
NADIRE
ZENEPE
BAJRAM
RIFAT

BEQIR
BEQIR
BEQIR

ISUF

ABDULLAH
MUSA
MUSA

SHENGJERGJI
GRECA
ZENELHOXHA
VELENICA
LABINOTI
VELENICA
TUXHARI
STAFA
JORGO
MEZINI
MEZINI
PAJUNI
HAXHIHYSENI
CENAJ
CENAJ
CENAJ
CENAJ
SULA
DUSHKU
DUSHKU
LIKA
KULLA
BREGU
KALLMETI
RUSHEKU
KELLEZI
KALLMETI
MUÇA
ILJAZI
ILJAZI
ILJAZI
ILJAZI
ILJAZI

XHAFERI
HALILI
HALILI
BONJAKU(QOQJ
A)
LEKAJ(QOQJA
MEÇA(QOQJA)
QOQJA
QOQJA
KAZAZI
BONJAKU(QOQJ
A)
LEKAJ(QOQJA
MEÇA(QOQJA)
QOQJA
QOQJA
FUGU
QOSJA
FUGU
QOSJA
QOSJA
ILJAZI
ZYLFO (ILJAZI)
ILJAZI
HERRI (ILJAZI)
ILJAZI
MYRTA
MYRTA

(vijon)

105.3

36,197

3,811,544.10

69.0

22,493

1,552,017.00

9.3
33.0
345
299.8
464.6
257.8
663
241.1
162.0

10,556
57,126
665
3,560
665
665
665
665
665

98,170.80
1,885,158.00
229,425.00
1,067,288.00
308,959.00
171,437.00
440,895.00
160,331.50
107,730.00

61.8

8,500

525,300.00

858.9

6,312

5,421,376.80

489.5
434.7
865.9
1,156.7
1,433.5

1,030
1,030
1,030
6,312
6,312

504,185
447,741
891,877.00
7,301,090.40
9,048,252.00

143.6

23,955

3,439,938.00

37.4
203.0

22,493
665

841,238.20
134,995.00

818.7

10,556

8,642,197.20

27.8

57,126

1,588,102.80

10.5

57,126

599,823.00

4.2

57,126

237,072.90

11.9

23,955

285,064.50

34.0

57,126

1,942,284.00

201.0

3,413

686,013.00

107.4
627.4

665
38,359

71,421.00
24,066,436.60

118.3

1,030

121,849.00

499.5
902.2

6,312
6,312

3,152,844.00
5,694,433.92

150.0

5,280

792,000.00

5.5

23,955

131,752.50

300.0

2,560

768,000.00

35.3
13.6
12.4

23,955
23,955
23,955

845,611.50
325,788.00
297,042.00

194.0

23,955

4,647,270.00

342.0

23,955

8,192,610.00

341.0
1.0
173.9
52.3

38,359
23,955
665
665

13,080,419.00
23,955.00
115,643.50
34,779.50

428.3

23,955

10,259,926.50

14.7

23,955

352,138.50

80.9

22,493

1,819,683.70

155.5

23,955

3,725,002.50
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PROJEKTI “TUNGJATJETA”/ Librazhd: Harresa, armiku më i madh në betejën
kundër aftësisë së kufizuar ndër fëmijë

Endërrime të

pamundurish
Argjendi: Përse nuk e
gjuaj dot topin fort?
Fatos Baxhaku

J

emi nisur për në Dragos
tunjë, një fshat afër Li
brazhdit. "Afër" është një
fjalë e madhe, sepse vetëm pak
minuta më pas do të shohim
vërtet se sa afër jemi nga vendi
për ku jemi nisur. Na shoqërojnë
dy zonja nga qendra e Librazhdit
të "World Vision", një shoqatë
ndërkombëtare humanitare që
është në pararojë të ndihmës, për
fëmijët në nevojë, për fermerët që
duan të ecin përpara. E dimë se
fjala kyç do të jetë varfëria, por
atë e harrojmë hë për hë, teksa
një diell i vakët pranveror bie mbi
sheshin kryesor të qytetit. Një
vajzë e re afër nesh porosit: "Një
kapuçino me qumësht të ftohtë,
të lutem çuni sa më shpejt!" dhe
nxjerr me padurim paketën e
cigareve. Dikush i ka thënë që
cigarja nuk pihet esëll dhe ka
bërë mirë.
Një bust i bronztë, me qëndrimin tradicional krenar të heronjve në gjysmëprofil, shikon
shpërfillës kalimtarët që i gëzohen pranverës. Ka të drejtë të jetë
krenar. Ai masiv bronzi përfaqëson kujtimin e Gjergj Arianit
Komnenit, kryetrimit arbër që
nisi kryengritjet antiosmane që
në 1433. Asokohe Gjergj Kastrioti Skënderbeu, më pas dhëndri i
tij, ende ishte nën hyqmin e Muratit II. Do na e kishte dashur
ënda të merreshim më shumë me
historinë e bronztë të Arianitit,
që u bë i famshëm më shumë me
emrin Gjorg Golemi, qëkurse profesor Dhimitër Shuteriqi i mblodhi bëmat e tij të kënduara brez
pas brezi nga të moçmit ndër shkrepat e largët të Librazhdit,
mirëpo puna është punë dhe ne
kemi ardhur këtu me një objektiv të qartë: si punohet në Librazhd për të zbutur sa më shumë
plagët e njerëzve më të pamundur
të shoqërisë. Ata janë fëmijë të
sëmurë, të varfër, shumë herë të
izoluar ndër rrëpira shkrepash,
me prindër të papunë.
Projekti që lufton këtë plagë
mban emrin e mbarë "Tungjatje-

Në foto:
Dy vëllezërit,
Argjendi dhe Eduarti

Në oborrin e Çelajve
ta". Është ndër përshëndetjet e
pakta të shqipes, që nuk mund të
përkthehet fjalë për fjalë në gjuhët e huaja, njësoj sikur të vijë
nga një kohë tjetër, nga një kohë
kur njerëzia u vinte shpatullat
bashkërisht halleve. "Projekti
'Tungjatjeta' - thotë Donika Qelemeni, koordinatorja e tij në Librazhd - ka si qëllim që të krijojë
grupe komunitare me qëllim që
t'u vijë në ndihmë fëmijëve me
aftësi të kufizuar në bashkitë
Librazhd dhe Prrenjas".
Bashkë me Donikën e lemë pas
shikimin hijerëndë të Gjorg Golemit dhe nisemi për në Dragostunjë. Në të njëjtën kohë me ne,
por nga një rrugë këmbësorësh
më të shkurtër, nxiton për në
shtëpi edhe Astrit Çela, i cili
shumë shpejt do të bëhet një nga
protagonistët e kësaj historie.
Zhgënjehemi pak nga ideja e
të qënit afër, sepse rruga mbi të
cilën ecën me mund makina jonë
është diçka mes shtegut, dheut
të ngjeshur, gurëve të rënë nga
lart dhe disa përrenjve që çajnë
për mes xhadesë së shtrembër
dhe pastaj disa vende të tjera, ku
rruga tashmë është veçse një

kujtim. Teksa makina kolovitet
duke rënkuar, na kujtohet se në
këto anë Dragostunja konsiderohet edhe si "fshati i hoxhallarëve". Që këndej është Ylli Gurra, myftiu i Tiranës. Kur në betejën pa fund kundër varfërisë,
ndonjërin nuk e ndihmon as Al-

lahu vetë, atëherë ai gjen rrugë
të tjera. I tillë ishte rasti i një 24vjeçari, të cilin të gjithë e dinin
në shkollë, por ai ishte rreshtuar në radhët e xhihadistëve në
Siri. Vetëm kur ai u vra në 2014,
fshati u kujtua për familjen besimtare Balliu, e cila ishte shku-

Astriti dhe Dituria

lur që këtej e kishte vajtur diku
në Arabi.
Më në fund, poshtë gjelbërimit të harlisur, dallojmë shtëpitë e
lagjes "Çela". Astriti, i zoti i shtëpisë, ka mbërritur para nesh,
falë rrugës së shkurtër këmbësore. Duke dihatur, na prin për
në shtëpinë e tij. Jashtë në oborr,
një top futbolli vazhdon të
rrokulliset në një si vijë uji, shenjë se dikush po luante këtu para
pak minutash. Nga brenda mezi
arrijmë të dëgjojmë pëshpërima
të shkëputura. Donika e "World
Vision" është këtu si në shtëpinë
e vet. Ia kemi zili lirshmërinë e
saj teksa mundohemi të mësohemi me ambientin në të cilin porsa kemi hyrë. Jashtë dielli i mesditës ka nisur të shkëlqejë fort,
ndërsa brenda është një vapë
mbytëse, e përzier me erën e njohur të lagështirës. Një sobë me
dru bubullon në mes të dhomës,
pastaj dallojmë me radhë Diturinë, nënën e fëmijëve, dhe dy
vëllezërit, Argjendin dhe Eduartin, me fytyra të qeshura, por me
gjymtyrë të përçudnuara.
Të dy vuajnë nga distrofia.
Më rëndë është, Argjendi, 
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11 vjeç. I vëllai, 9 vjeç, qëllon
që shkon nganjëherë në shkollë. Kur nuk bie shi, apo nuk
bën ftohtë, ai nis rrugën e mundimshme drejt dijes, ashtu, duke
çapitur me mund përmes hendeqeve, shkurreve, pengesave llojlloj. I duhen dy orë në këmbë për
t'u ulur në klasë bashkë me
shokët.
Kjo familje është e goditur
drejt e në z emër. Teksa dy
vëllezërit luajnë me një lodër elektronike, të falur kush e di se nga
kush, Dituria, e ëma rrëfen historinë: "Unë kam pasur e kam një
jetë të vështirë - nis të flasë ngadalë ajo - jam nga një fshat i Peshkopisë. Atje u martova. Linda një
djalë, Danielin. Në Dibër njerëzit
punojnë. Një lloj jete normale atje
mund ta kesh, ndryshe nga këtu.
Mirëpo fati i keq e desh që të ma
vrasin burrin. Kështu që mbeta
vetëm me djalin. Në ato anë
punonte Astriti, ky mu qep, o do
martohej me mua, o s'ka. Si përfundim, u martova sërish dhe erdha këtu. Këtu më bëri përshtypja lagja. Kishte shumë të sëmurë.
Njerëzit rrinin vetëm dhe pa bërë
gjë. Danielin, djalin e madh, e
çova në jetimore. Ai u rrit më
shumë atje. Vinte na shihte ndonjë fund javë e kaq. U bë goxha
djalë. Pastaj në Elbasan linda
Argjendin. Jam tmerruar. Djali
nuk ecte, zvarritej në dysheme
sikur të ishte një bretkosë. Gjunjët i bëheshin gjak. Ky u rrit kështu, duke u zvarrit më tepër. Disi
më lehtë, por edhe Eduarti të njëjtin problem ka. Kur jetonim në
Elbasan, linda edhe dy vajza.
Tani ato janë 10 dhe 4 vjeç dhe
rriten në jetimore në Elbasan, në
një nga ato që mban kisha atje. I
sjellin herë pas here dhe na e gëzojnë shtëpinë. Shkojnë shumë
mirë me mësime. Po rriten mirë".
"Po rriten mirë, po rriten
mirë…", përsërit Dituria me sytë
e ngulur mbi një gardh të rrënuar, që duket për tej dritares.
Pastaj nis një heshtje e gjatë.
Vetëm dy djemtë me sytë e tyre
vezullues janë kripa e muhabetit.
Si të gjithë bashkëmoshatarët,
ata admirojnë Mesin, Ronaldon.
Ëndrra e tyre është që të bëhen
futbollistë, madje me nam. Njeri
prej tyre sjell me krenari topin e
futbollit të harruar në vijën e ujit.
E ëma përhumbet në fatin e saj,
ndërsa trazon një tenxhere me
fasule mbi sobë, menunë e vetme
të kësaj shtëpie. Pastaj, bashkë me
të bëjmë një shëtitje në këtë trishtim të madh. As dielli, as gjelbërimi i thellë i pranverës, as lulet e
porsaçelura nuk na e largojnë dot
psherëtimën e gjatë të Diturisë.

Shëpia e Çelajve

Ndihma mbërrin në shtëpi
D

rejtoresha për Ballkanin Perëndimor në
munguar në shumë bashki të vendit është
"World Vision", Eljona Boçe Elmazi: "Nga
jetik për këto familje. Në Bashkinë e Librazhdata 6 prill 2018 janë 35 fëmijë, të cilët janë pjesë e
dit numërohen më shumë se 450 fëmijë me
programit social 'Tungjatjeta'. Jetë po marrin për
aftësi të kufizuara, ndaj është e rëndësishme
herë të parë shërbimet e
që 'Tungjatjeta' është mbëshspecializuara, në shtëpitë
tetur dhe sot është pjesë e
e tyre. 'World Vision' ka
strukturës së tyre. Studimi
punuar për trajnimin e
Ky ekip po ndërton një plan kombëtar për fëmijët me aftëekipit, i cili përbëhet nga
individual për secilin prej si të kufizuara tregoi se 66 për
psikologë, punonjës soqind e këtyre fëmijëve jetojnë
35 fëmijëve që janë pjesë e në familje shumë të varfra.
cialë, fizioterapistë, logopedistë. Ky ekip po ndërkëtij programi social. Ky Bëhet fjalë për 70 mijë fëmijë
ton një plan individual shërbim i munguar në shumë në krejt Shqipërinë, me aftësi
për secilin prej 35 fëmijëve
të kufizuar dhe vetëm 7.8 për
bashki të vendit, është jetik qind e tyre kanë akses në
që janë pjesë e këtij programi social. Ky shërbim i
për këto familje. shërbimet e specializuara".

"Ja kjo është dhoma e gjumit me
demek - bën ajo me gisht mbi disa
pllanga të frikshme lagështie atje në fund të oborrit është ajo
që ne e quajmë banjë". Vendosim
që këtë banjën ta shohim më mirë
nga larg. Ajo flet vetë, nuk ka
nevojë për detaje të tepërta.
Për dibranen fjala Elbasan është e mbështjellë me një lloj magjie.
Është sikur dikujt t'i përmendësh
parajsën: "Në Elbasan kishim një
shtëpi me qira. Ishim mirë. Vajzat
i kishim afër. Ajo që më bënte përshtypje ishte se njerëzit silleshin
mirë me ne. Na përshëndesnin me
edukatë, bënin shaka me fëmijët,
dyqanxhinjtë na ndihmonin.

Djemtë i nxirrja në park ku rrinin me bashkëmoshatarët e tyre.
Me gjithë hallet e shumta, e ndjeja veten njeri. Kurse këtu… e shifni vetë. Tani vuaj nga depresioni i
thellë, jam me ilaçe. Jam shtruar
shumë herë në spital. Më duket
sikur nga një herë më zihet fryma, më vjen të bërtas, të ulëras aq
fort saqë zëri im të shkojë drejt e
te Zoti. Pastaj rrëzohem përdhe e
nuk kam më fuqi për asgjë. Ah,
sikur të ishim edhe një herë në Elbasan…".
Nuk thonë kot, secili për hallin e vet, ose shprehja fort e bukur
popullore: Dy duar për një kokë. I
nxitur nga kjo dije kombëtare, një

Shtëpia e viktimës

burrë shfaqet në dhomën e trishtë. Është serioz dhe shtrëngon
fort nën sqetull një dosje. "Ah po,
ju jeni ata të debateve televizive ia këput kot - tani, shyqyr që erdhët. Ne duam që të na zgjidhni
punën e rrugës. Ju e shifni vetë
varfërinë këtu. Ne kemi nevojë të
jetojmë si gjithë të tjerët. Unë
kam dashur të shkoj edhe te 'FixFare', por kam besim te ju. Vërtet
që kam shumë respekt". Duke
shtrënguar disi dhëmbët, Donika
i shpjegon me durim se nuk jemi
as të Fondit Shqiptar të Zhvillimit
dhe as të debateve televizive,
porse kemi ardhur thjesht për të
takuar fqinjët e tij në fatkeqësi.

Banjo e shtëpisë

Kristina me të ëmën

Njeriu me dosje zhgënjehet ca
dhe kthehet në rrugë, atje ku
duket vila e tij e madhe vezulluese, të cilën ia ka ndërtuar djali nga emigracioni. Me siguri që
ka menduar: "Ah, këta janë ata
që merren me të varfrit. Këta nuk
e nxjerrin qimen nga qulli". Gjithsesi ai bëri mirë që iku, sepse kështu do të luajmë pak futboll me
djemtë. Argjendi i ngratë bën
mund të godasë topin që ia lë me
bujari i vëllai. Fiton Argjendi, që e
lëshon topin në trekëndëshin mes
kuzhinës dhe dhomës së gjumit.
Ngre supet kur i themi se ka bërë
një gol si Ronaldo kundër Juves.
E di edhe vetë që nuk është e
vërtetë. Është i kthjellët, i qartë, i
ndershëm në dhimbjen e tij të harruar në atë përrua të Dragostunjës. Ka ardhur koha për t'u kthyer.
Djemtë përqafojnë Donikën si ta
kishin një motër të madhe. Deri më
tani vetëm ajo dhe kolegët e saj janë
dukur në këtë shtëpi të dhimbjes.
Babai Astrit dhe fqinji, "njeriu
me dosje" që tani është pa dosje,
përfitojnë nga karroceria e makinës sonë për t'u kthyer në Librazhd. Me siguri kanë lënë ndonjë bisedë me rëndësi për të përfunduar në lokal. Ndërsa kolovitemi
sërish në xhadenë e Dragostunjës shohim siluetën e Diturisë, që
rri si e ngrirë, me portretin e drejtuar nga qielli, deri sa në një
kthesë të fortë na humbet fare
nga sytë.
(Për këtë shkrim
bashkëpunoi "W
or
ld V
ision")
"Wor
orld
Vision")
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EMIGRANTET NE ITALI
PENSIONET FAMILJARE
Drejtuesja e 'INAS Albania': Përfiton bashkëshortja e fëmijët. Afatet për të aplikuar

Voltiza Duro

E

migrantët shqiptarë
në Itali përgjithësisht
kryejnë punë të vështira, e kjo i ekspozon më
tepër ndaj rrezikut për aksidente, sëmundje profesionale apo edhe humbjen e
jetës. Në të gjitha rastet kur
i ndjeri humb jetën në krye
të detyrës, familjarët kanë të
drejtë të përfitojnë pension
familjar pas plotësimit të
kritereve e dokumentacionit të përcaktuar edhe në momentin që jetojnë në Shqipëri. Sipas statistikave,
deri më tani rreth 3 mijë
emigrantë përfitojnë nga
shteti italian pagesa pleqërie, invaliditeti apo familjare.

Pensione familjare nga Italia, si
ta përfitoni kur jetoni në Shqipëri
Aliaj: Kategoritë që mund të marrin pagesën pas vdekjes së të ndjerit

KRITERET

Pensioni familjar është
një përfitim që i paguhet
anëtarëve të familjes së
punonjësit që ka humbur
jetën në punë (pensioni indirekt), ose mbajtësi i të pensionit të drejtpërdrejtë. Sipas legjislacionit italian,
mund të përfitojë këtë lloj
pagese bashkëshortja, edhe
nëse është e ndarë ligjërisht
në mënyrë konsensuale. Në
rast se ligjërisht është e
ndarë, e paditur ose e divorcuar, ka të drejtën të përfitojë, vetëm në kushte të
veçanta. "Pensionin familjar kanë të drejtë ta përfitojnë familjarët e të ndjerit
edhe në rastet kur ata ndodhen në Shqipëri. Pra, funksionon po njësoj si për pensionet e pleqërisë që emigrantët shqiptarë mund të
marrin nga Italia, edhe në
momentin që kthehen në
vendin e origjinës. Pagesa e
pensionit mund të tërhiqet
në bankë", - shprehet për
"Gazeta Shqiptare" drejtuesja e patronatit "INAS Albania", Beskida Aliaj. Ndërkohë, një tjetër kategori që ka
të drejtë të marrë pension
familjar janë edhe të miturit e të ndjerit, por në rast se
ata kanë mbushur mbi 18
vjeç, u takon pagesa vetëm
në rast se janë studentë (deri
në 26 vjeç kur janë në universitet), ose kur rezultojnë
në këtë kohë të paaftë për të
zhvilluar çfarëdo aktiviteti
pune dhe janë në ngarkim të
të ndjerit. Edhe prindërit (në
mungesë të gruas dhe fëmijëve), në rast se janë mbi
moshën 65 vjeç nga data e
vdekjes së punonjësit, që
janë në ngarkim të tij dhe
nuk marrim ndonjë pension
tjetër direkt apo indirekt, u
lind e drejta për të marrë
pension familjar. Ndërkaq,
këtë lloj përfitimi e marrin
edhe vëllezërit dhe motrat

Drejtuesja e patronatit "INAS
Albania", Beskida Aliaj
(në mungesë të gruas, fëmijëve dhe prindërve), që ishin në ngarkim të të ndjerit,
të paaftë, të pamartuar dhe
jo mbajtës të ndonjë pensioni (direkt apo indirekt). "Pension familjar kanë të drejtë
të marrin edhe nipërit minorenë që jetojnë në
ngarkim të gjyshërve, edhe
pse jo for malisht janë në
ngarkim të tyre, për sa kohë
që është përcaktuar që
prindërit janë në pamundësi ta mbajnë ata. Në rast se
punonjësi që ka humbur
jetën ishte mbajtës i një pensioni, e drejta për familjarët
e të ndjerit ekziston gjithnjë;
në rast se ka vdekur kur
ende punonte, të drejtën për
pension indirekt e përfiton
vetëm në rast se do të ketë
të paktën 15 vite me kontrib-

Foto ilustruese
ja e patronatit "INAS Albania", Beskida Aliaj për
"Gazeta Shqiptare". Ndërkohë në mungesë të kërkesave
për pension indirekt, paguhet një grant nga puna, që
quhet grant i vdekjes në
sistemin retributiv (ma
paga), ose të përzier në
prezencë të 1 viti me kontribute në 5 vitet precedente
të vdekjes. Ky grant i takon
gruas, ose në mungesë të saj
fëmijëve. Më tej ekspertja
thekson se aplikimi duhet
bërë brenda një viti nga
humbja e jetës së të ndjerit.
Në sistemin kontributiv, pavarësisht nga shuma e kontributeve të kredituar, në
qoftë se familjarët e të ndjerit nuk kanë të drejtë në
të ardhura nga INAIL-it si
rezultat i vdekjes së per-

KUSHTET
Nëse bashkëshorti/ja e të ndjerit martohet
sërish, humb të drejtën e pensionit, por
paguhen 2 vite të tjera. Ndërkohë, fëmija i
të ndjerit që është student në një
universitet mund të përfitojë pension deri
sa të mbushë 26 vjeç, por në kufijtë e
vazhdimit të kurseve të studimit.
ute në të gjithë aktivitetin e
punës së tij, ose 5 vite me
kontribute në total, nga të
cilat 3 vite të derdhura në
pesë vitet e fundit para humbjes së jetës", - thotë drejtues-

sonit, krijohen kushtet e të
ardhurave të përcaktuara
për pagesë sociale.

PËRLLOGARITJA

Shuma e pensionit familjar përllogaritet në bazë të

pensionit që u takonte, ose
që duhej t'i takonte të ndjerit, në varësi nga pjesëtarët e
familjes. "Respektivisht

nuk aplikohet kur ka të mitur, studentë apo persona me
aftësi të kufizuar në familje). "Shuma në përqindje nuk

MASA
"Respektivisht bashkëshortët përfitojnë 60%
të kësaj mase, fëmija i vetëm ka të drejtën
me 70%, ndërsa secili fëmijë do të ketë të
drejtën e 20% (në rast se edhe gruaja e fiton
këtë të drejtë). Ndërsa në rastet kur kjo e
fundit e humb të drejtën e përfitimit, fëmijët
mund të marrin 40% të pensionit të të
ndjerit, ndërsa 15% do të shkojë për prindërit ose vëllezërit e motrat", - thotë Aliaj.
bashkëshortët përfitojnë
60% të kësaj mase, fëmija i
vetëm ka të drejtën me 70%,
ndërsa secili fëmijë do të
ketë të drejtën e 20% (në rast
se edhe gruaja e fitonkëtë të
drejtë). Ndërsa në rastet kur
kjo e fundit e humb të
drejtën e përfitimit, fëmijët
mund të marrin 40% të pensionit të të ndjerit, ndërsa
15% do të shkojë për
prindërit ose vëllezërit e
motrat", - thotë Aliaj.
Ndërkohë që prej vitit 2012të, për rastet kur diferenca
në moshë mes të ndjerit dhe
bashkëshortit është më
shumë se 20 vjet, përqindja
për këtë shkak reduktohet
me 10% për çdo vit të martesës së munguar në dhjetë
vjetët e fundit (ky reduktim

mund të jetë më e lartë se
100% e pensionit që i takonte personit që humbi jetën.
Pensionet e llogaritura në
këtë mënyrë, që nga 17 gushti i 1995-ës, janë reduktuar
në prani të të ardhurave të
familjarëve të të ndjerit me
përqindje më të lartë të përcaktuar për çdo vit: reduktimi për këtë arsye mund të
jetë 25%, 40% apo 50%.
Reduktimi nuk aplikohet
kur janë prezentë fëmijë minorenë, ose madhorë të
paaftë, ose studentë.

RASTET KUR HUMB E
DREJT
A E PËRFITIMIT
DREJTA

Nëse bashkëshortët e të
ndjerit martohen sërish,
humbin të drejtën e pensionit, por paguhen 2 vite të
tjera. Ndërkohë, fëmija i të

ndjerit që është student në
një universitet mund të përfitojë pension deri sa të
mbushë 26 vjeç, por në
kufijtë e vazhdimit të kurseve të studimit. Në rast se
është jashtë kurseve, fëmija humbet të drejtën për pension.
Aliaj thekson se për fëmijët madhorë të paaftë, nga 1
nëntori 2000, kufiri i të
ardhurave mund të konsiderohet në ngarkim të të ndjerit. Bashkëshorti i divorcuar në rast se është mbajtës
i pagesave të ushqimit, mund
të përfitojë një kuotë të pensionit, në një masë të vendosur nga gjykatësi, ndërsa
pensioni u takon edhe fëmijëve të lindur pas vdekjes (të
kenë lindur brenda 300
ditëve, nga data e vdekjes së
babait). "Në kushtet kur
mosha e daljes në pension
edhe në Itali po rritet, kemi
detyrimin për të informuar
se si përfitohet pensioni
familjar, në rast humbje jete
të një pjesëtari të familjes.
Për të verifikuar pozicionin
kontributiv, për një përllogaritje paraprake dhe për të
paraqitur aplikimin për pensione, mund të paraqiteni në
zyrën e "Patronato INAS" më
të afërt. Shërbimet janë tërësisht falas, pa asnjë pagesë.
Po kështu, mbajtësit e pensionit familjar që banojnë në
Shqipëri, mund të paraqiten
pranë "INAS Albania" për të
deklaruar të ardhurat vjetore", - thotë ekspertja.
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Mjeku gastroenterolog: Ja cilët janë faktorët që ndikojnë në shfaqjen e sëmundjes

Altin

Çekodhima:

Si të trajtoni cirrozën e mëlçisë
Voltiza Duro

M

ëlçia, e njohur si
hepari në gjuhën
mjekësore është
organi më i madh i trupit,
i domosdoshëm në kryerjen e funksioneve bazë të
trupit. Ky organ neutralizon helmet nga qarkullimi
i gjakut, prodhon agjentët
imunë ndaj infeksionit dhe
largon bakteret dhe mikrobet nga qarkullimi i
gjakut. Por në momentin
që indet e dëmtuara zëvendësojnë ato nor male,
duke bllokuar qarkullimin
e gjakut në organ shfaqet
cirroza hepatike. Në një intervistë për suplementin
"Life Pages" në "Gazeta
Shqiptare", mjeku gastroenterolog dhe endoskopisti, Altin Çekodhima liston
të gjithë faktorët që
ndikojnë në shfaqjen e
sëmundjes dhe më tej tregon komplikacionet që
mund të çojnë deri në vdekje. Gjithashtu, Çekodhima thekson për të sëmurët
të gjitha mënyrat e trajtimit të cirrozës.
Çfarë është cirroza?
Hepari apo mëlçia prodhon
proteina që rregullojnë
koagulimin (mpiksjen), e
gjakut dhe prodhon bilën
e tëmthit, që ndihmon në
tretjen e yndyrës dhe vitaminave të tretshme në
yndyrë. Pa funksionet e
mëlçisë nuk ka jetë. Në cirrozën hepatike indet e
dëmtuara zëvendësojnë
ato
normale,
d u ke
bllokuar qarkullimin e
gjakut në organ dhe duke
mos e lëne atë të kryejë
funksionet nor male.
Cilat janë disa nga shkaqet që ndikojnë në
shfaqjen e sëmundjes?
Cirroza shkaktohet nga
disa shkaqe si hepatiti alkoolik. Për shumë njerëz
cirroza hepatike është sinonim me abuzimin me
alkoolin, por në fakt alkoolizmi është një ndër faktorët. Edhe hepatiti C kro-

"Komplikacionet që mund të çojnë deri në vdekje"
nik është një shkaktar i cirrozës, pasi infeksioni nga virusi i hepatitis C shkakton inflamacion të gradës së lehtë në
hepar, i cili me kalimin e kohës
mund të rëndohet duke çuar në
cirrozë. Ndërkohë hepatiti B
është ndoshta shkaku më i
shpeshtë që shkakton cirrozë
në mbarë botën. Si hepatiti C
ashtu dhe ai B shkakton inflamacion të heparit, i cili rëndohet me kalimin e kohës duke
çuar në cirrozë. Hepatiti D është një tjetër virus, i cili infekton heparin, por vetëm kur është i pranishëm dhe hepatitis B.
Edhe hepatiti autoimun është
një lloj sëmundjeje shkaktohet
nga një reaksion autoimun i
trupit, i cili sulmon heparin
duke shkaktuar inflamacion,
dëmtime të cilat çojnë në cirrozë. Kjo e fundit mund të shkaktohet edhe nga bllokimi i
kanaleve biliare të tëmthit,
heqja e fshikëzës së tëmthit,
medikamentet, toksinat (helmet) dhe infeksionet.
Si dëmtohet mëlçia nga alkooli?
Cirroza alkoolike zakonisht
zhvillohet pas një kohe të gjatë
abuzimi me alkoolin. Sasia e
alkoolit që mund të dëmtojë
mëlçinë ndryshon nga një person tek tjetri. Tek femrat, 2-3
gota pije alkoolike në ditë
mund të shkaktojnë cirrozë dhe
tek meshkujt 3-4 pije në ditë.
Alkooli e dëmton mëlçinë duke
bllokuar metabolizmin e proteinave, yndyrave dhe karbohidrateve.
Cilat janë disa nga simptomat
e cirrozës?
Shumë njerëz me cirrozë nuk
kanë shenja në stadet fillestare
të sëmundjes. Mirëpo zëvendë-

Mjeku gastroenterolog,
Altin Çekodhima
simi i qelizave të shëndosha me
ato të dëmtuara çojnë në mosfunksionimin e duhur të
mëlçisë. Shenjat e dukshme
janë lodhje, humbje oreksi, të
përziera, dobësi trupore, humbje në peshë, dhimbje abdominale, shenja në lëkurë (ku enë
të holla gjaku bëhen të dukshme në të dhe kanë pamjen e
rrjetës së merimangës).
A mund të japë komplikacione
serioze kjo sëmundje?
Ku r s ë m u n d j a p ë r par o n , f i l lojnë komplikacionet. Në disa
njerëz sëmundja bëhet e duk-

shme me komplikacione serioze. Disa nga komplikacionet e
cirrozës janë edema dhe asciti
që shoqërohen me grumbullimin e ujit në bark apo këmbë; mavijosje dhe hemorragji;
verdhëz që paraqitet me zverdhje të lëkurës dhe syve si rrjedhojë e mosabsorbimit të mjaftueshëm të bilirubinës. Por
gjithashtu i sëmuri mund të
ketë edhe kruarje, gurë në
tëmth, apo toksina në gjak dhe
tru që mund të dobësojnë funksionet e trurit, duke shkaktuar ndryshime të personalitetit,

koma, madje edhe vdekjen. Më
tej cirroza ul aftësinë e heparit
për të filtruar medikamentet
nga gjaku si dhe ngadalëson
rrjedhjen e gjakun prej venës,
porta e cila rrit presionin brenda saj. Cirroza shkakton edhe
rezistencë ndaj insulinës, kancer të heparit, variçe, si dhe
probleme në organet e tjera.
Si kryhet diagnostikimi i cirrozës?
Mjeku mund të diagnostikojë
cir rozën në bazë të shenjave,
a n a l i z ave l a b o r a t o r i ke, h i s torisë mjekësore dhe ekzaminimit fizik. Ai mund të rekomandojë edhe kryerjen e një
ekografie të barkut, skaneri
apo rezonance magnetike. Biopsia në hepar mund të konfirmojë diagnozën.
Cilat janë metodat e trajtimit
të pacientëve?
Dëmtimet e heparit prej cirrozës janë të pakthyeshme, por
trajtimi mund të ndalojë ose
ngadalësojë
ecurinë
e
sëmundjes dhe reduktimin e
komplikacioneve. Trajtimi
varet nga shkaqet që çuan në
cirrozë dhe në varësi të komplikacioneve të shfaqura. Për
shembull, cirroza e shkaktuar
nga abuzimi me alkoolin trajtohet duke ndaluar përdorimin
e tij. Trajtimi i cirrozës shkaktuar nga hepatit konsiston në
trajtimin e hepatitit me antiviral. Në të gjitha rastet, pavarësisht shkakut të cirrozës, ndjekja e një diete të shëndetshme
duke shmangur përdorimin e
alkoolit është esenciale, sepse
trupi ka nevojë të marrë nutrientët e nevojshëm dhe përdorimi i alkoolit mund të çojë në
dëmtime më të shumta të heparit. Antibiotikët mund të
jepen për infeksionet që ndodhin si shkak i uljes së imunitetit prej cirrozës. Laksativët
rekomandohen për nxjerrjen e
toksinave nga zor rët. Për hipertensionin portal mund të
jepen beta-bllokues. Në qoftë se
nga variçet del gjak mund të
bëhet ligimi (lidhja) e tyre duke
parandaluar ndonjë hemorragji
të mundshme. Mënyra më e
mirë e trajtimit është transplantimi i heparit.
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Nga Ylli Merja

K

y shkrim duhet të lexo
het ng a të gjithë fer m
erët, pasi ka shumë
këshilla dhe receta të vlefshme
që janë eksperimentuar në
serën tonë. Të gjithë ata persona që janë obezë, kanë probleme
me mëlçinë e kapsllikun duhet
të infor mohen mbi mënyrën e
trajtimit të problemeve të tyre.
Duke marrë shkas nga një histori tejet interesante, para
shumë vitesh, fillova të eksperimentoj mrekullitë e mollës së
egër. Dikur një mbret do të festonte ditëlindjen e djalit të tij,
që po mbushte një vjeç dhe vendosi të ftonte të gjithë banorët
e qytetit. Dhuratat për djalin
ishin nga më të paimagjinueshmet që mbreti po i admironte,
por midis tyre, një qytetar kishte zgjedhur t'i çonte për dhuratë një shishe me uthull molle
5-vjeçare. Këtë dhuratë, shërbëtori e çoi para mbretit dhe i tha:
"Kjo uthull molle është dhuratë
për djalin nga një qytetar".
Mbreti e pa dhe e sistemoi diku.
Pas 3 muajsh, princi sëmuret
dhe temperatura qëndronte e
lartë, ndërkohë që mjekët e trajtonin me shumë përgjegjësi,
nuk po shikonin ndonjë rezultat. Djalit po i krijohej myk në
organizëm nga përdorimi i antibiotikëve e në ato çaste njërit
prej mjekëve i shkon mendja
tek përdorimi i uthullës për uljen e temperaturës dhe mbreti
iu dha urdhër të gjenin shishen që e solli prodhuesi i
uthullës së qytetit. Djalit i vendosën kompresa me uthull në
ballë dhe në fund të barkut, i
dhanë të pinte dy lugë kafeje me
uthull dhe një lugë gjelle me
ujë. Çuditërisht brenda 5
minutash, djali djersin dhe
temperatura bie, e mbreti filloi
të thoshte: "Kjo ishte dhurata
më e shtrenjtë e ditëlindjes së
djalit tim".

ÇF
ARË PËRMB
AN NË
ÇFARË
PËRMBAN
VETVETE KY FRUT I
VOGËL MA
GJIK,
MAGJIK,
DHURA
TË E N
ATYRËS?
DHURATË
NA

Midis përbërësve të shumtë, ai
përmban acid malik në përqindje të lartë, acid tartrik, acid tartarik dhe peptina. Nëse mund
të mendoni se ky frut nuk duhet të përdoret pasi sjell dëmtime në stomak, jeni të gabuar
pasi peptina që ndodhet në përbërjen e këtij fruti, është një
qetësues i mrekullueshëm i stomakut. Ju duhet të lexoni me
kujdes recetat se kur duhet të
përdoret kjo uthull molle. Kjo
e fundit ul tensionin e lartë të
gjakut, ndihmon në rastin e
sëmundjeve të fytit, e është një
rregullator shumë i mirë i
tretjes së çrregulluar, metabolizmit dhe qarkullimit të dobët
të gjakut. Uthulla e mollës
gjithashtu bën të mundur ruajtjen e një peshe standarde,
lufton mykun në organizëm,
kondilomat, parazitët në kokë,
balancon sistemin e brendshëm
të gjëndrave endokrine si dhe
ndihmon
në
stimulin
e

Mjeku popullor: Ja kombinimet e këtij produkti me mjaltin e ujin, efektet çudibërëse

Ylli Merja: Uthulla e mollës,
shëruese nëse përdoret çdo ditë
"Efektive kundër lodhjes kronike e dhimbjeve të kyçeve"

Ylli Merja
qarkullimit kardiovaskular
dhe pastrues i gjakut nga
pllakëzat dhjamore. Gjithashtu, shërben si luftues i sëmundjeve mykotike te bimët si dhe
fluturën e bardhë e tenjën e
rrushit.

PËRDORIMI

Ky produkt natyral meriton një
vend të veçantë në tempullin e
shëndetit të njeriut. Për të
luftuar lodhjen kronike, përzieni 3 lugë të vogla me uthull
molle dhe një filxhan mjaltë, e
masën vendoseni në një kavanoz dhe çdo mbrëmje para
fjetjes konsumoni një lugë çaj
nga kjo përzierje. Do të vini re
që ditën tjetër, ju jeni më të
"freskët" për punë. Për të pasur
rezultate kundër dhimbjeve të
kyçeve të shkaktuara nga atriti reumatoid ose kalcifikime,
bëni mirë të mbështillni vendet
që iu dhembin me uthull molle
dhe pak mjaltë dhe mbi të vendosni një garzë për të mos u
fshirë uthulla nga rrobat.

Përveç kësaj, është mirë që të
pihen 1-2 lugë çaj nga uthulla e
mollës së përgatitur. Për rënie
të peshës trupore, provoni të
pini çdo mëngjes esëll, 1 gotë
ujë ku keni hedhur 1-2 lugë
gjelle me uthull molle dhe fare
pak piper të zi. Brenda pak

ditësh do ta ndjeni trupin më të
lehtësuar. Ndërsa për të luftua r z g j e r i m i n e ve n ave ( ve n a
merimangë) çdo mëngjes dhe
mbrëmje masazhoni lëkurën
mbi venat e zgjeruara me një
filxhan ujë dhe një lugë gjelle
uthull molle. Ndërsa gjatë

ditës, mund të hidhni në
ushqim 1-2 lugë gjelle
uthull molle të pastër. Kjo
e fundit mund të detoksifikojë shtëpinë tuaj, e nëse
merr ni uthull nga mollët e
eg ra dhe ta përdor ni si për
pastrimin e sipërfaqeve të
tavolinave, tualetit apo lavamanit; ju do të vini re se
ato marrin një shkëlqim
krejtësisht të veçantë.
Uthulla e mollës së egër
luan një rol të rëndësishëm
për flokë plot shkëlqim, e
mund të përdoret si një
shpëlarës i flokëve pas
shampos, pasi ndikon në
rritjen e volumit të flokëve
e pastron zbokthin. Për
këtë në një litër e gjysmë
ujë, hidhni një lugë e
gjysmë gjelle me uthull
molle, pasi do të rregullojë
edhe pehashin e lëkurës
suaj, ku me ndihmën e një
pambuku lëngu përhapet
në lëkurë. Por kjo mund të
vendoset edhe mbi aknet,
lythat, ose kondiloma.
Lëkura në këto raste duket
sikur irritohet por lythat
bien, ndërsa kur përdoret
për kondilomat, garzat me
uthull molle të përqendruar,
vendosen të shoqëruara me
pak hudhër të shtypur. Kjo
uthull ndikon edhe në
zbardhjen e dhëmbëve dhe lehtësimin e djegieve nga dielli,
madje edhe si një solucion pas
rrojes ose pas depilimit. Uthulla e mollës së egër jep një kontribut të çmuar për sistemin
limfatik, pasi ndihmon dhe
pastron nyjat limfatike, pasi
edhe vetë studimet shkencore
sugjerojnë që kjo tretësirë të
përdoret në luftimin e alergjive, për shkak se është antimykotike dhe nxit hapjen e
sinuseve.
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humë persona në
vendin tonë vuajnë
nga hipertensioni
aterial e shkaqet për këtë
janë trashëgimia, stresi,
duhani apo sëmundjet e
veshkave. Kjo sëmundje shkakton ngritjen e presionit
në enët e gjakut e të
sëmurët duhet të tregojnë
shumë kujdes për të normalizuar gjendjen e tyre
shëndetësore. Më poshtë
po tregojmë disa nga faktorët kryesorë që ndikojnë
në shfaqjen e hipertensionit arterial, si dhe disa
mënyra efektive për menaxhimin e krizave të kësaj
sëmundjeje.

1 - MOSHA 45-50
VJEÇ

Nga tensioni vuan gati 1220% e popullatës dhe me
rritjen e moshës rritet dhe
numri i të prekurve. Por më
e predispozuar për t’u
prekur nga kjo sëmundje
është mosha mbi 45-50 vjeç
për burrat dhe 50-55 vjeç për
gratë. Te gratë kjo lidhet me
hyrjen në periudhën e
menopauzës dhe çrregullimet hormonale karakteristike të kësaj periudhe, ndërsa te burrat me çrregullimet
që pësojnë enët e gjakut,
përdorimin e kripës, duhanit, alkoolit. Enët e gjakut
humbasin
elasticitetin,
ngushtohen dhe nisin problemet me tensionin e gjakut.

2 - TRASHËGIMIA

Kohët e fundit po vihet re se
hipertensioni po shfaqet dhe
te moshat e reja. “Fajtorët”
për këtë duhen kërkuar te
trashëgimia, por dhe stili i
jetës, aktiviteti i ulët fizik
dhe regjimi ushqimor me
kalori të tepërta dhe pa vlera
ushqimore.

3 - STRESI

Po ashtu, stresi ndikon në
hipertension. Në gjendjen
stresit krijohet një ominonte në sistemin nervor, e cila
shton prodhimin e adesteronit në veshka, e për pasojë
çon në ngushtimin e enëve
të gjakut dhe shfaqjen e hipertensionit.

4 - NDRYSHIMI STINOR

Në periudhën e dimrit, i
ftohti ngushton enët e gjakut
dhe rrit tensionin. Prandaj
këtyre pacientëve u rekomandohet të jenë korrekt në
marrjen e ilaçeve e të kenë
kujdes me menunë dhe stilin e jetës. Të sëmurët me
hipertension duhet të eliminojnë daljet në ditët shumë

Si të MENAXHONI
KRIZAT e hipertensionit
arterial, kujdes me kripën
të ftohta dhe të vishen mirë.

5 - MENOPAUZA

Një nga shkaktarët e hipertensionit
është menopauza. Kjo periudhë
lidhet me çrregullimet në prodhimin e hormoneve, sidomos estrogjenit që ndihmon në mbrojtjen
e enëve të gjakut nga arteriosklerozat. Kur këto hormone janë në
nivele të ulëta, nis formimi i
arterosklerozave e për pasojë shkaktojnë hipertensionin.

6 - PËRDORIMI I DUHANIT

Përdorimi i duhanit shton rrezikun
për shfaqjen e hipertensionit ar-

terial. Nikotina që përmban duhani çon në ngushtim të enëve
të gjakut dhe sjell rritjen e presionit të gjakut.

SIMPTOMAT

Disa nga simptomat e hershme
që shfaq hipertensioni janë: dhimbje koke, gumëzhitje veshësh,
dobësi trupore, gjak nga hundët,
depresion, ankth apo nervozizëm,
zverdhje ose skuqje të lëkurës
apo ndjesi të fikti. Por pacientët
duhet të bëjnë kujdes pasi ka raste
kur hipertensioni nuk shoqërohet
me simptoma e vetëm ekzamini-

mi nga mjeku specialist mund të japë
një diagnostikim sa më të saktë.

TRAJTIMI

Në rastet kur pacientët pësojnë kri-

DISA NGA
SIMPTOMAT
E HERSHME QË
SHFAQ
HIPERTENSIONI:
Dhimbje koke
Gumëzhitje veshësh
Dobësi trupore
Gjak nga hundët
Depresion, ankth
Nervozizëm
Zverdhje ose skuqje
të lëkurës.
Ndjesi të fikti

za hipertensioni, ndihma më e
shpejtë që mund t’i jepet pacientit në kushtet e shtëpisë, është
futja e këmbëve në një enë me
ujë të ngrohtë. Uji i ngrohtë ndihmon në zgjerimin e enëve të
gjakut, lehtëson qarkullimin e tij
dhe largon fluksin e gjakut nga
pjesët e rrezikshme të organizmit, si truri dhe zemra. Ekziston një lidhje e fortë ndërmjet konsumit të natriumit dhe presionit
të gjakut. Vlerat e mëdha të natriumit në organizëm bëjnë që trupi
të mbajë sasi të tepërta të
lëngjeve, të cilat vështirësojnë
punën e zemrës dhe ngushtojnë
enët e gjakut, duke çuar në rritjen
e presionit të gjakut. Natriumi ul
efektivitetin e ilaçeve që përdoren
për trajtimin e presionit të lartë
të gjakut. Ai gjendet kryesisht në
kripën e tavolinës në formën e
klorurit të natriumit. Studimet
kanë zbuluar se kaliumi dhe kalciumi kanë efekte pozitive në presionin e lartë të gjakut pasi
ofrojnë një mbrojtje kundër presionit të lartë të gjakut dhe
kundërshton efektet e natriumit.
Kaliumi gjendet në sasi të mjaftueshme te frutat dhe perimet e
freskëta. Sasi të vogla kalciumi
gjenden në perimet me gjethe
jeshile dhe në disa lloje peshqish.
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Konsumoni kumbullat
shahine për pastrimin e
organizmit nga toksinat
K

umbullat shahine si fruta
janë shumë të dobishme
dhe të pranueshme nga
stomaku, pasi kanë veti shumë të
mira tretëse. Ato janë pastruese
të lehta të aparatit tretës, pasurojnë gjakun me elemente të
reja dhe luftojnë aneminë, madje
përdoren me sukses kundër
sëmundjeve të mëlçisë. Kumbulla është një frut diuretik shumë i
mirë, pasi largon ujërat e tepërta
nga organizmi e frutat e saj kanë
vlera të larta ushqimore pasi përmbajnë 8-20 për qind sheqer
natyral, acide dhe pektinë. Kumbulla shahine përmban kripëra
minerale të kalçiumit, kaliumit,
magnezit dhe të hekurit, është e
pasur me kalori, proteina dhe vitamina A, C, B6 dhe D. Ky frut
përmirëson sistemin tretës dhe
forcon trupin që të jetë më rezistent ndaj sëmundjeve, ruan shëndetin e zemrës, parandalon ngritjen e kolesterolit në gjak, atakun
në zemër, çrregullimet e rrahjeve
të zemrës. Gjithashtu këto fruta
ndihmojnë sistemin tretës,
lëvizjen dhe pastrimin natyral të
zorrëve. Kumbullat mbrojnë oksi-

Ja pse nuk duhet ta
ndani nga tryeza
“frutin e shëndetit”
A

dimin e kolesterolit në enët e
gjakut dhe aktivizojnë punën e
veshkave si dhe ndihmojnë
formimin e qelizave të kuqe të
gjakut dhe ndalojnë aneminë.
Këto fruta njihen edhe për efektin
që kanë në largimin e toksinave
nga trupi dhe lodhjen, por janë të
dobishme edhe për të sëmurët me
diabet e funksionojnë edhe si
parandaluese e tij. Kumbulla ndihmon për shëndetin dhe formimin
e kockave, përmirësojnë densitetin e tyre që shkaktohet nga mosha
si dhe luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin e sistemit
nervor, përmirësimin e kujtesës,
gjumit dhe oreksit. Me bollëkun e

vitaminave që ato kanë, kumbullat
shahine parandalojnë infeksionet,
janë të dobishme për gratë shtatzëna, shëndetin e qelizave të
gruas dhe zhvillimin e kockave të
fëmijës. Ky frut ka aftësinë të
mbrojë lëkurën nga ndikimi i radikaleve të lira, përmirëson qarkullimin
e gjakut dhe metabolizmin, ruan
lëkurën nga shfaqja e akneve të
rinisë si dhe parandalon shfaqjen
e rrudhave, ripërtërit qelizat e
lëkurës dhe shëron plagët. Kumbullat shahine e bëjnë lëkurën më
rezistuese ndaj rrezeve të diellit
e ngrënia e tyre ndihmon për flokë
të shëndetshëm dhe të fortë, madje arrijnë të largojnë zbokthin.

vokadot konsiderohen si një nga produktet
natyrale më të mira për organizmin e njeriut
pasi përmbajnë 14% kalium, në një kohë që
një banane ka vetëm 10% kalium. Ky frut përmbajnë
23% folat, që është një substancë, e cila ul rastet e
sëmundjeve të zemrës. Vitamina E dhe yndyrat e
mira tek avokadot janë gjithashtu të shkëlqyera për
zemrën ndërsa folati arrin të ulë rreziqet për të pasur një goditje në tru e është gjithashtu thelbësor
në parandalimin e defekteve të lindjes si problemet
e sistemit kockor ahe atij nervor.
Plot me antioksidues
Ushqimi me avokado ndihmon trupin tonë të përthithë
5 herë më shumë sasinë e karotenoideve, antioksidantëve të tillë si likopeni dhe beta karoteni.
Shëndeti i syve
Avokadot përmbajnë më shumë luteinë se çdo frut
tjetër, duke mbrojtur kundër uljes së shikimit dhe
perdeve të syrit.
Kundër kolesterolit të dëmshëm
Shumë e pasur në beta-sitosterol, avokado ul kolesterolin e keq me 22%, ngre kolesterol të mirë me
11% dhe gjithashtu ul trigliceridet e gjakut me 20%.
Kundër qelizave të dëmshme
Studimet tregojnë se acidi i lartë oleik tek avokadot
ndihmon shumë në parandalimin e kancerit të gjirit.
Ai nuk lejon rritjen e tumorit në kancerin e prostatës
dhe kërkon qelizat kanceroze të qelizave parakanceroze dhe i shkatërron ato.
Kundër peshës së tepërt
Avokadot janë të pasura në fibra dhe do t’ju ndihmojnë të ndiheni më të ngopur më të gjatë, potencialisht duke ndihmuar me humbjen e peshës. Fibra e lartë ndihmon shëndetin metabolik dhe stabilizon sheqerin në gjak.
Për shëndetin e sistemit tretës
Avokado pastron zorrët, duke lehtësuar frymën e
keqe të gojës.
Për lëkurë të re
Vaji i avokados ushqen në masë të madhe lëkurën
dhe është një trajtim i dobishëm kundër psoriazës
dhe acarimeve të tjera të lëkurës.
Për më shumë imunitet
Avokado përmban 18 nga 22 aminoacidet e
nevojshme për trupin e njeriut. Rrjedhimisht ky frut
është një mënyrë e mirë për të fuqizuar sistemin
imunitar. Mjafton të konsumoni gjysmë ose një
avokado në ditë dhe ndihmoni fort shëndetin. Avokado
bëhet më i fuqishëm nëse kombinohet me fruta të
pasura me vitaminë C, siç janë limoni, agrumet dhe
ananasi.

18 - KULTURE
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INTERVISTA

DOKUMENTET E PANJOHURA PËR FISHTËN

Protesta e trazirat në
Bosnje kur ishte student
Botohet libri studimor i Blerina Sutës, të dhënat e
reja për klerikun shqiptar dhe eposin

Letra e Fishtës në shtator 1891: Më mirë
kaloj në laicitet, sesa njoh si mësues...
tepruar. “Grumbullin epik të poemit, - thoshte Çabej - e përbëjnë
dinarikët e vrazhdë të këtij vendi, nga mesi i të cilëve dalin dalëngadalë trimat kryesorë. Themelin
shoqëror e formon fisi me jetën e
përditshme të tij, siç na shfaqet
te ‘Kanuni’ i Lek Dukagjinit
mbledhur prej të ndjerit Atë Shtjefën Gjeçovit”. Për G. Valentinin vlera e poemës “është e barabartë me çdo dokument zyrtar
apo me më të mirin studim shkencor për jetën dhe traditën filozofike, sociale, juridike, politike
të popullit shqiptar; ndoshta
edhe më mirë, pasi nga fillesa fishtiane përftohet hermeneutika më
e mirë e dokumenteve dhe sugjestioni estetiko-moral, që u jep jetë
dhe jehonë traditave”.
Suta shkruan se Fishta krenohej se kish qenë pikërisht ai, i vetmi poet katolik evropian, që kishte krijuar një poemë kombëtare,
në të cilën edhe myslimanët e
shihnin veten të pasqyruar në
imazhin e një identiteti të përbashkët shqiptar.
Në intervistën e saj për “GSH”,
ajo tregon më shumë për ‘hulum-

Fatmira Nikolli

V

lerësimi jo i shkëlqyer i
Fishtës në sjellje është i
lidhur me pjesëmarrjen e
tij në ‘protestën’ pa shembull, organizuar nga studentët shqiptarë të Fakultetit të Teologjisë
të Livnos (dërguar aty me ndihmë të Austro-Hungarisë), kundër
lektorit P. Agostino Èengiæ. Viti
1891 duket se ka qenë një vit vendimtar në formimin e fratit të ri.
Gjendur në minorancë, bashkë
me shqiptarët e tjerë, ai tregohet
i ndjeshëm ndaj reagimit më të
vogël të etërve lektorë në
fakultet, që sipas letrave rezulton
të ketë qenë 'diskriminues', në
krahasim me qëndrimin që
mbahej ndaj klerit vendas. Në një
letër që daton 20 shtator 1891, shkruar në italisht nga vetë Fishta
– siç e dëshmon kaligrafia - dhe e
firmosur nga gjashtë studentë të
tjerë shqiptarë, drejtuar Provincialit të Urdhrit, Fishta dhe
shokët e tij do të deklarojnë se do
të pranonin më mirë të kalonin
në “laicitet”, sesa të njihnin si
“mësues” lektorin A. Cengic, i
cili, sipas tyre, thellon hendekun
mes grupit shqiptar dhe atij boshnjak”.
Botimi “Hulumtime mbi veprën e Át Gjergj Fishtës” i studiueses së njohur, Blerina Suta,
hedh dritë mbi rininë e fratit,
ndërsa ai ndiqte studimet për t’u
bërë prift.
Ende i ri, teksa ishte student,
njohu diskriminimin ndaj shqiptarëve, për çka studiuesja
Suta, lë të kuptohet se qe fillesa e
antisllavizmit të tij.
Ky botim i Sutës vjen pas atyre me tituj “Eposi i Át Gjergj Fishtës” si dhe libri “Faqe të panjohura të vepra e Pjetër Budit”.
Me thellimin e hulumtimeve të
saj, për sa i takon kohës së Fishtës student, autorja rrëfen me detaje edhe trazirat që ndodhën në
kuvendin e Livnos kur një grup i
studentëve boshnjakë hoqën dhe
fshehën portretin e Skënderbeut.
Madje, Suta shënon edhe këndvështrimin për ‘Lahutën’ në tri
kohë. “Mendimet mbi ‘Lahutën’
do të ndërtoheshin në funksion
të idesë kombëtare, që kjo vepër
ka rrezatuar në faza të ndryshme
të jetës së kombit: në fazën kur u
shkrua dhe u realizua botimi përfundimtar i veprës - fazë kur shteti i parë shqiptar kishte mbushur një çerek shekulli – ‘Lahuta’
plotësohet si vepër nën titullin
‘epope kombëtare’; në fazën e ko-

Kopertina e librit
munizmit - kur vepra u ndalua
pikërisht për shkak të vlerës nacionaliste antisllave - u mësua
për mendësh dhe u transmetua
nga një brez malësorësh tek
tjetri; në fazën aktuale - ndoshta
për të njëjtat shkaqe ideologjike
që e ndaluan përgjatë komunizmit - ky epos po merr gjithnjë
e më shumë ngarkesë nacionale,
duke dëmtuar në mënyrë arbitrare vlerat e vërteta të shenjës
letrare”.
Vetë poema përbëhet prej 15 613
vargjesh tetërrokësh (me theks
kryesisht mbi rrokjen e 3-të dhe
të 7-të, siç e do tradita shqiptare
e vargut), të organizuara në 30
këngë. Pjesa më e madhe e
këngëve do të botohej veçmas, në
variante të përpunuara shpesh
prej autorit, deri në formën përfundimtare. Me gjithë ripunimet
për t’i siguruar homogjenitet
dhe vazhdimësi “blloqeve narrative” të konceptuara fillimisht si
të veçanta, struktura përfundimtare e poemës nuk paraqet
një strukturë të njësuar.
Për sa më lart, përveçse është
një vepër arti - thotë E. Çabej kjo vepër përbën dhe një dokument etnografik të jetës shqiptare. Këtij qëllimi i përshtatet
dhe for ma e jashtme e poemës,
stili burrëror dhe i fortë, gjuha
therëse dhe larg çdo ëmbëlsie të

timet’ e saja.
- Nga censura gjatë regjimit
komunist, çfarë humbi Fishta
dhe shqiptarët?
Mosleximi i ‘Lahutës’ gjatë
regjimit komunist shkaktoi një
dëm të dyfishtë në brezat e lexuesve të shkolluar gjatë komunizmit: nga njëra anë e largoi atë
nga lënda historike dhe funksioni farkëtues i ndërgjegjes historike për të cilën kjo vepër që
krijuar dhe nga ana tjetër e largoi nga lënda gjuhësore burimore, ajo popullore dhe e kultivuar (e traditës së shkruar shqipe dhe të huaj) formësuar në
këtë vepër sipas modelit popullor
të këngës epike gojore.

BOTIMI

N

jë dorëshkrim i paramend
uar prej autorit se një ditë
do të dilte në dritë, i veshur prej
egos personale herë me
përgjegjësinë e një lexuesi e herë
jo, Chateaubriandi tregon të
vërtetat e një dashurie të vonë
mpleksur me mendimet dhe ndjenjat, të cilat në mënyrë të paevitueshme mbartin shëmtinë e
asaj çka mund të jetë e vërtetë
për një moshë të caktuar apo
vetë karakterin e njeriut të skalitur ndër vite. E megjithatë, na
vjen një dorëshkrim i lartë artistik me metaforën e duhur në
situata dhe gjykime racionale.
“Ka gjithmonë tek një grua
një flurim lulesh e dashurish”.
E nis shkrimin e tij me një
gjuhë të mprehtë një mëndje e
zgjuar si e Chateaubriandit, i
cili të mban të ngërthyer nëpër
faqe prej kureshtjes së një
dashurie të zgjuar. E ndërsa
paragrafët të rrëshqasin nëpër
sy, lexuesit i mbetet trofeu i një
leximi të mprehtë për t’u
kredhur në shpirtin e plotë herë
të vetë autorit e herë duke ndjerë forcën që mund të burojë

NJË CHATEAUBRIAND I RI,
DORËSHKRIM PËR NJË DASHURI .
çfarë ndodhet brenda nesh, për të
parë me sytë e artistit që ndodhet
brenda secilit individ kur zgjedh
të dashurojë. Si për t’u hapur më
pas rrugë pohimeve të ndjera prej
Chateaubriandit kur përballë
vetvetes pas një shkrimi të gjatë
ul qepallat e tij sa të lehta aq edhe
të rënda të cilat koha vetëm se i ka
bërë më të mprehta.
(...) i plakur mbi tokë pa humbur asgjë nga ëndrrat e tij, çmenduritë e tij, trishtimet e tij të turbullta, duke kërkuar gjithmonë
atë që nuk gjen dot dhe duke u
ngjitur dhimbjeve të vjetra zhgënjimet e jetuara, vetminë e
dëshirave, mërzinë e zemrës, mjerimin e viteve. Thuaj, a nuk do t’u
kem dhënë unë vetë demonëve të
mi, idenë e një torture ende të panjohur në mbretërinë e dhimbjeve
të përjetshme?
Me përkthimin e Michel Kostaqit dhe pasthënie nga Marc Fumapas çdo erotizmi, reflektimi apo roli, “Dashuri dhe Pleqëri” vjen
buzëqeshjeje prej fjalive të plota nën logon e shtëpisë botuese “Omartistike, për të mirëkuptuar atë bra GVG”.
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Reagimi i fratit shqiptar, kur boshnjakët
hoqën portretin e Skënderbeut

A erdhi në fakt ‘rehabilitimi’ dhe ‘rimitizimi’ në
epokën pas komunizmit?
“Rehabilitimi” nënkupton në
fakt vlerësim sipas prizmit objektiv të fakteve që ofron teksti. Për
shkak të mangësive të kritikës, e
cila ka nevojë për shumë kohë që
të rifitojë dhe korrigjojë pjesën e
saj ideologjike, Fishta u rimitizua: ideologjia e kombit, e fjalës,
e fesë, e veprës si strukturë, të
marra vetëm në një rrafsh, pa
pasur parasysh veprën si sistem,
ngelen ideologji dhe autori kalon
nga një mitizim te tjetri.
Cili është raporti i saj me
modelin epik (popullor dhe romantik) të slla
vëv
e të J
ugut?
sllavëv
vëve
Jugut?

Nga Luan Rama

S

apo kisha mbaruar paragra
fin e fundit të librit më të ri
që dëshiroj ta botoj së shpejti:
“Mbresa parisiane” dhe një fjalë
e fundit më mungonte. Ishte një
lloj parandjenje, një kërkesë e
ardhur vetvetiu, e pashpjegueshme dhe e domosdoshme
njëkohësisht, diçka që kërkonte ta mbyllte këtë aventurë të
vjetër parisiane, apo dashuri
për Parisin, për këtë qytet me
kaq shumë kryevepra, heronj,
dëshmi historike e artistë të
mëdhenj të të gjithë botës. Dhe
u kujtova se duhej të flisja dhe
për “dy mure”, që ngrihen simbolikisht në tokën e kryeqytetit:
ai i Paqes dhe ai i Dashurisë.
Meqë imazhet e dikurshme më
kishin humbur, sot shkova sërish t’i fotografoja: një histori
paqeje dhe dashurie!
***
Dy fjalë, Dashuri dhe Paqe.
Dy fjalë nga më të parat e të qenësishme të shpirtit njerëzor: të
dashurosh dhe të duash paqen.

Vepra e Fishtës, siç ka thënë
Cabej, duhet studiuar në kontekst të romantizmit në Europën
Juglindore. E fundit në kohë
përkundrejt veprave epiko-romantike e popujve sllavo-jugorë,
vepra e Fishtës lind në kohën e
modernitetit dhe përdor modelin
popullor të këngës epike për të
dialoguar me këto vepra, të cilat
ndërtojnë konfliktin epik me
pushtuesin turk në kohën e krijimit të shteteve të tyre kombëtare.
Vlera moder ne e veprës së
Fishtës qëndron pikërisht në
“leximin” e historisë së afërt të
krijimit të shtetit kombëtar shqiptar në optikën e shqiptarëve,

Shpesh njerëzit i unifikojnë këto
dy fjalë, sikur ato të jenë të kushtëzuara nga njëra-tjetra, e megjithatë kur kujtojmë historinë njerëzore e kuptojmë se nganjëherë
dashuria ka ekzistuar edhe në kohën e kolerës siç na kujton Gabriel Garcia Markez, se ajo ka ekzistuar edhe në dhimbjet e tragjeditë
më të mëdha. Pra, janë dy fjalë që
qëndrojnë më vete: Dashuria për
Dashurinë, Paqja në Paqe. Dashuria padyshim që i kapërcen kufijtë
e paqes. Madje, ajo i kapërcen edhe
kufijtë e vetë vdekjes.
Pra, ka një mur në Paris që quhet “Muri i Paqes”, një mur ku
shkruhet vetëm fjala paqe në qindra gjuhë të botës. Fjala “La Paix”,
“Peace”, “La paçe”… “Paqja”. Ishte viti 2000 kur artistja Claire Halter i kërkoi në ambasadë
këshilltarit të atëhershëm kulturor, Ilir Teplena, fjalën “Paqe” në
shqip. Meqë duhej vendosur midis
fjalës Paqe dhe Paqja, ne menduam
së bashku se do ishte më mirë trajta e shquar, “Paqja”, ashtu siç është dhe në frëngjisht apo në anglisht. Ky mur prej xhami dhe me
kolona, në referencë me “Murin e
Lotëve” në Jerusalem, por këtu me

konflikti epik i të cilëve u shënua
sidomos me sllavët të cilët i rrezikonin kufijtë.
- K
u janë pikëtakimet?
Ku
Raporti i Fishtës me autorët
sllavë është përmendur shkarazi
nga studiuesit e Fishtës.
Edhe kritikë si Stavro Skëndi,
që e krahasojnë me Gunduliç,
Kashiç etj., e bëjnë dukë hequr
paralele, të cilat e largojnë në
kohë veprën e Fishtës duke zbehur kontekstin dhe funksionin
historik të saj.
Në 2007, “Onufri” botoi veprën
time studimore “Eposi i Át Gjergj
Fishtës përballë eposeve të shkrimtarëve romantikë sllavojugorë”, e cila analizon funksionin e kundërt që kryejnë në
for mën ar tistike të veprës së
Fishtës të gjitha rrafshet e
pikëtakimit me eposin romantik
të sllavëve të jugut, i cili përfshin
rrafshin e substancës së ideve deh
të substancës së gjuhës.
Pra nga këndvështrimi i
lëndës së përdorur Fishta dhe
autorët sllavo-Jugorë si Njegosh,
Mazhuraniq, Grga Martiq, janë
homotipikë; nga këndvështrimi i
funksionit që kjo lëndë kryen në
vepër, Fishta përmbys modelin e
të drejtës historike që qëndron në
themel të idesë që formëson veprat e tyre dhe ndërton modelin
e të drejtës natyrore, në themel
të idesë që formëson “Lahutën”.
Çfarë keni gjetur duke
kërkuar Fishtën nëpër arkivat
vë?
sllavë?
slla
Në arkivat sllave gjendet pjesa e materialeve që kanë të bëjnë
me shkollimin e Fishtës. Ishte
folur përciptazi nga studiuesit,
por një sistemim i të gjitha dëftesave dhe materialeve të tjera që
kanë të bëjnë me interesat e Fishtës dhe formimin e tij, nuk ishte

bërë ende. Për këto materiale u
ndihmova nga urdhri Franceskan në Sarajevë.
- Pse Fishta nuk u vlerësua
‘shkëlqyer’ në shkollën e Bosnjës?
Në fakt Fishta kishte vlerësimin “Primo eminens”, i shkëlqyer, thuajse në të gjitha lëndët e
formimit bazë. Vlerësimi aspak i
shkëlqyer, apo problematik i tij
gjendet në dëftesat që kanë të
bëjnë me sjelljen.
Fishta kishte një karakter
rebel dhe ishte mjaft i ndjeshëm
ndaj çdo diskriminimi që grupi i
studentëve shqiptarë mund të ndjente në ambientin sllav.
Një ngjarje që është zbardhur
në detaje në libër është ajo e
trazirave që ndodhën në kuvendin e Livnos, kur një grup i studentëve boshnjakë hoqën dhe
fshehën portretin e Skënderbeut,
që studentët shqiptarë e kishin
vendosur përballë derës së
muzeut. Në këto ngjarje, duket se
Fishta ka pasur rolin e drejtuesit dhe nxitësit kryesor të frymës
kundërshtuese.
Cili është mendimi kritik
për raportin e Fishtës me autorët slla
vo-jugorë?
sllav
Përveç raportit të veprës epike
të Fishtës me autorët sllavojugorë të eposit, të prekur më lart,
kjo vepër e fundit trajton raportin e Fishtës me autorin më të
rëndësishëm lirik kroat Kranjçeviq. Fishta e njohu personalisht atë dhe ndikimi reciprok në
poetikën dhe mendimin për artin
është trajtuar shpesh prej
biografëve të autorit kroat. Nuk
është rastësi që poezinë e parë ia
kushton atij në gjuhën e kulturës
së përbashkët, italishten, me
lëndën shprehëse të autorëve të
dashur prej të dyve, nga Dante te

MURE PËR DASHURINË
DHE PAQEN

Luan Rama
fjalën “Paqja”, u ngrit në “Champs
de Mars” (“Fushën e Marsit”, që të
kujton perëndinë antike të Luftës,
meqë aty, në atë fushë, ku ndodhet
“École Militaire”, ishte kavaleria
napoleoniane). Një projekt i
mbështetur nga UNESCO, një simbol për kohën që jetojmë, për këtë
epokë aq të trazuar nga konfliktet
dhe luftërat është një klithje, një
dëshirë, që njerëzimi kërkon që të
zotërojë shpirtrat e të gjithë popujve për një jetë të përbashkët. Vallë

a do të triumfojë kjo një ditë?!... E
duke parë këtë fjalë në këto kolona që ngrihen në kaltërsinë e qiellit të kujtohen martirët e paqes, ata
të të gjitha kohërave, hekatombat
dhe plagët e mëdha njerëzore, deri
tek poemat e Eluarit në emër të
Paqes apo pëllumbat e pikturuara
të Picasso-s.
Dhe një “mur” tjetër në Paris,
“Muri i Dashurisë”. Ai mur nuk
ka madhështinë e “Murit të
Lotëve” apo atë të “Murit të
Paqes”, e megjithatë, edhe pse i
thjeshtë, disi i humbur në lagjet e
Montmartrës, pranë metrosë
“Abesse”, në “Square Jehan Rictus”, i fshehur disi nga gjelbërimi,
përsëri ai mur në ato kaligrafi
marramendëse është i dashur për
njerëzit e të gjitha moshave,
veçanërisht për të rinjtë. Një mur
me pllaka të emaluara, i konceptuar dhe realizuar nga Claire Kito
dhe Frederic Baron, me një sipërfaqe 40m², në një gjatësi prej dh-

Manzoni.
Përkthimi në gegnisht i kësaj
poezie, bazuar në lëndën gjuhësore të përkthimeve të Fishtës, ka
qenë përvojë kulturore më vetë,
duke pasur parasysh atë mangësi
njohjeje me mundësitë shprehëse
të gegnishtes, që brezi im ka pasur gjatë studimeve universitare.
- Ju keni një kapitull “Fishta,
dallimi nga ‘modeli’ fetar”, por
cila
mët mitolo
gjisë
cilatt janë gjur
gjurmët
mitologjisë
biblike në veprën e tij?
Ky citim i përket një arsyetimi
mbi veprën “Lahuta e Malcis”, e
cila i largohet modelit fetar që
ndërton eposin sllav. E drejta historike në eposin sllav të serbëve
ndërtohet mbi identifikimin e fesë
me kombin. Pushtimi turk ndërpreu për ta, qysh nga beteja e Fushëkosovës, mundësinë për të ndërtuar një komb të madh ortodoks.
“Kalorësit e kombit” duke luftuar për fenë, luftojnë dhe për kombin. Fishta e ndërfut fenë në
konceptin e të drejtës natyrore.
Feja dhe kleriku kanë një pozicion të rëndësishëm të sanksionuar në kanun. Fishta nuk e prish
këtë ekuilibër që ndërtohet mbi
një parim më të thellë, atë të
drejtës për të jetuar. Modeli poetik popullor që sendërton këtë ide
është ai i Gjergj Elez Alisë, i cili
çohet nga shtrati me nëntë plagë
për të mbrojtur të drejtën natyrore (shtëpinë, gjënë e gjallë,
nderin).
Por, Fishta është klerik me
formim të thellë dhe të jashtëzakonshëm teologjik, siç dëshmojnë
veprat lirike, ku ndjehet ndikimi
i të dy Testamenteve.
Një nga figurat e Dhjatës së
vjetër që bëhen objekt i analizës
së dy teksteve poetike në libër, është ajo e Moisiut, i identifikueshëm
me gjeniun poet, i cili ka për
detyrë të emancipojë kombin nga
errësira e padijes.
Ky katolicizëm i thellë, intimist e afron poetikën e Fishtës
me poetikën e autorit më të rëndësishëm të romantizmit italian
dhe krijuesit të poetikës së historisë, Alessandro Manzoni.

jetë metrash që flet për dashurinë: “Je t’aime!”... “Të dua!”… “Ti
amo!”, “I love you!”... shprehja e
dashurisë në gjuhët kineze,
ruse, indiane, spanjolle, afrikane, në gjuhët madje edhe indigjene. Ky mur është kthyer në
një dekor më vete filmimi, fotografimi. Gjithmonë do të jetë i
përmbytur nga kineastë e fotografë. Të ngjan se je para një
perdeje studioje fotografi “alla
Marubi”, ku njerëzit vijnë të fotografohen për të pasur në sfond
të tyre, në sfond të përqafimeve
dhe puthjeve të çastit, ato qindra fjalë të botës që thonë të
njëjtën gjë: Të dua! Fjalët vargëzojnë, vijnë rrotull, sikur të vazhdojnë këtë udhëtim përgjatë rruzullit tokësor për të riardhur
përsëri këtu, për të pritur natën
me hënë apo agun e freskët të
mëngjesit. “Të dua”, një fjalë, një
pëshpërimë, një klithje, një
përgjërim… Nuk ka shpirt njerëzor që të mos e ketë shqiptuar
këtë fjalë, këtë kryefjalë të jetës!
Flasim për dashurinë, paqen
dhe e dimë se ky udhëtim nëpër
rrugët dhe sheshet e Parisit nuk
ka përfunduar… ai vazhdon
nëpër kohë, epoka dhe fate njerëzore.
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Europa ime, si u përballa
me të shkuarën
... ime për t’u përballur me të
shkuarën. Përballjen me të shkuarën e kam mësuar në Gjermani. Nuk njoh vend tjetër që është ballafaquar me kaq kritikë dhe
vetëkritikë, me kaq rigorozitet dhe
i është drejtuar kaq pa mëshirë
pasqyrës për të njohur veten, duke
u përballur me të shkuarën me
gjithë dhimbjen.
E shkuara gjermane dhe ballafaqimi me të janë tema që më
kanë interesuar që me ardhjen në
Berlin. Asokohe euforia e rënies
së diktaturës ishte e madhe. Gjermania sapo ishte bashkuar. Diktaturat në Linde ishin rrëzuar. Era
e lirisë frynte nëpër Europë e për
një moment të dukej sikur historia po fillonte nga e para. Me një
republikë federale të re. Berlini më
dukej vendi ku kjo histori mund
të shkruhej nga e para. Nga ky
këndvështrim e shikoja historinë
e vendit, kur kisha mbërritur dhe
doja ta kuptoja.

Përballja me të kaluarën nuk është e lehtë. Gjermanët, mendon
shkrimtarja, Carmen-Francesca Banciu e kanë bërë këtë, ata e kanë
pranuar dhe e kanë shlyer fajin.

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

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

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

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

GJERMANËT DHE
ÇËSHTJ
AEF
AJIT
ÇËSHTJA
FAJIT

Në shkollë kishim mësuar pak
për historinë e Republikës Federale të Gjermanisë. Fokusi nuk
ishte tek e shkuara naziste, por
nga pikëpamja e ideologjisë partiake, tek sistemi politik, armiku
me emrin perëndim. Mësonim për
armikun e klasës, Gjermania Federale dhe si kundërpeshë kishim
Republikën Demokratike Gjermane, RDGJ. Holokausti ishte
pjesë e programit mësimor, por trajtohej vetëm sipërfaqësisht. Në
Berlinin e viteve ‘90-të ballafaqimi
me të shkuarën ishte tejet aktual.
Në kohën e sulmit të Irakut ndaj
Izraelit dhe Luftës së Gjirit me raketa ‘Scud’, kjo temë bënte që të
ndizeshin emocionet. Në rrugë, në
shtyp, në institucione kulture debatohej. Sidomos për nevojën dhe
domosdoshmërinë e pranimit të
fajit dhe gatishmërinë për shlyerjen e tij, debatohej për rolin e rezervuar të Gjermanisë në lidhje me
përfshirjen në luftë dhe qëndrimin
e lëvizjes pacifiste kundrejt sulmit
ndaj Izraelit. Debatohej për
përgjegjësinë e Gjermanisë kundrejt Izraelit. Në një takim në Shtëpinë e Letërsisë mes autorëve
izraelitë dhe Günter Grass u shkallëzua grindja jo vetëm mes
pjesëmarrësve në podium, por edhe
në publik. Sidomos akuza e shkrimtarit Yoram Kaniuks, se Gjermania nuk është e gatshme tërësisht për shlyerjen e fajit dhe
kërkon të kthehet shpejt tek normaliteti bëri që publiku të mbrohej me zë të lartë për marrjen e
përgjegjësisë për veprat e gjyshërve. Debatet u transferuan
pastaj në shtyp e shoqëri se cila
është përgjegjësia e një vendi për
paqen dhe drejtësinë.

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

BINJAKET

Nga Carmen-Francesca Banciu

(vijon nga faqja 1)

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

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

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

SHIGJETARI

FAJTORI NË
KOPSHTIN E FQINJIT
Hap pas hapi m’u bë e qartë se
sa i fuqishëm dhe i thellë ishte ky
ballafaqim me të shkuarën në Gjermani dhe sa shembullor deri në
ditët e sotme. Se sa e angazhon kjo
shoqërinë dhe sa i rëndësishëm është ky angazhim. Në publik, në shkolla, në institucione, në politikë, në
shtyp apo jetën private. E është pasojë e kësaj përballjeje kritike me
veten, që Gjermania është sot një
nga shoqëritë më të hapura dhe moderne. Dhe jo më kot të rinjtë nga e
gjithë bota i tërheq si magnet Berlini, ku ndjejnë frymën e lirisë dhe të
hapjes. Më shumë se 70 vjet pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore,
kjo përballje nuk ka marrë fund.
Krahas kësaj, ende nuk ka filluar
ballafaqimi me kohën e pasluftës,
përballja me arsyet e ndarjes dhe sidomos me pasojat e saj. Deri më tani

kemi vetëm një distancim nga koha
e SED-së. Por, kjo është një metodë të
shtysh fajtorin në kopshtin e fqinjit.
Gjermania është sërish e bashkuar,
siç e dëshironin gjermanët. Prandaj
nuk mund ta mënjanosh më vështrimin e historisë së RDGJ-së dhe Republikës Federale si një të tërë. Sepse
zhvillimet e ndryshme historike në
Lindje dhe Perëndim kanë lindur nga
pasojat e një të ardhmeje të përbashkët.

FËMIJË TË NJË NËNE

Pa kohën para luftës dhe krimet
e nacional-socializmit nuk do të
kishe ndarje. Dhe, edhe pse binjakët
janë zhvilluar ndryshe, ata mbeten
fëmijë të një nëne. Prandaj nuk
mund të ndjehet superior as Perëndimi dhe as Lindja. E rëndësishme
është përpjekja e drejtpeshuar e serioze e të dyja palëve për përballjen
me të shkuarën. Ka ardhur koha që
të shkuarën ta vështrojmë në të

gjithë kompleksitetin e saj dhe të
mësojmë nga ajo. Jo për fitues dhe
humbës, jo për të drejtën e të padrejtën, por për përpjekjen e vërtetë
për të zgjidhur lëmshin e kauzaliteteve dhe varësive që të mundësohet shërimi i dy pjesëve për t’u rritur
bashkë në një organizëm të shëndetshëm. Vetëm kur të ndodhë kjo,
vëllezërit nuk do ta shohin më njëritjetrin si vëllezër të njerkës, por
do ta ndihmojnë e pranojnë atë për
të jetësuar bashkë të gjitha vendimet politike.

Carmen-Francesca Banciu ka
lindur në Rumani. Nga nëntori
1999, ajo jeton si shkrimtare në profesion të lirë dhe jep seminare për
shkrimin letrar. Nga viti 1996 ajo
shkruan në gjermanisht. Së fundmi u botua prej saj “Erë e lehtë në
parajsë” dhe në mars romani “Lamtumirë ju shokë dhe të dashur”.

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

BRICJAPI
Plutoni që nuk ju favorizon mund t’ju
shkaktojë të bëni reagime të papritura e të tepruara, edhe për motive
banale dhe me pak rëndësi. Shkarkoni
tensionin e krijuar duke u marrë me
pak sport. Lodhja në nivel fizik do ju
qetësojë në profilin mendor.

UJORI
Bashkëveprimi i Saturnit, Uranit dhe Plutonit që ju mbështesin do t’ju dhurojnë një
ditë të paharrueshme në të gjitha aspektet!
Është e sigurt që nuk do të mërziteni dhe
do jeni gjithmonë në mes të aktiviteteve
interesante dhe personave intrigues.

PESHQIT
Duke qenë se duhet të analizoni një
situatë, duhet të merrni parasysh më
shumë se një aspekt, nëse nuk doni të
humbisni një gjë shumë të rëndësishme. Keni aftësi të shkëlqyera, por
që nganjëherë mbeten në hije nga nxitimi juaj për të përfunduar çdo gjë.
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Katovica
Bartolomeu nis pavarësimin e
kishës ukrainase nga kisha ruse
(vijon nga faqja 1)
... procedurës për krijimin e Kishës Autoqefale Ortodokse në territorin e
Ukrainës. Portali ukrainas “unian.net”
njoftonte në 23 prill se Sinodi i Shenjtë i
Patriarkanës kishte shqyrtuar çështjen
e autoqefalisë për kishën ortodokse
ukrainase. Portali rus “rbc.ru” njoftonte
në 23 prill se sesionin e Sinodit, ku është
shqyrtuar kërkesa e kishës ortodokse
ukrainase për autoqefali, e drejtonte vetë
Patriarku Bartolomeu. Komunikata e Sinodit të Shenjtë, e publikuar pas mbajtjes
së sesionit të posaçëm, thekson se ka
marrë nga autoritete kishtare dhe civile
të Ukrainës, që përfaqësojnë miliona kristianë ortodoksë, kërkesën për krijimin e
autoqefalisë. Komunikata e Sinodit të
Shenjtë thekson gjithashtu se “si kisha e
vërtetë mëmë, Patriarkana Panbotërore,
ka shqyrtuar çështjet, që lidhen me situatën kishtare në Ukrainë”.
Gëzimi i ligjshëm mbarëpopullor, që
përshkoi Ukrainën me rastin e këtij
njoftimi nga Patriarkana Panbotërore
lidhet me përpjekjet e vazhdueshme dhe
të mundimshme të kishës ortodokse
ukrainase që pas pavarësimit të Ukrainës
në 1991, të sanksiononte autoqefalinë e
saj dhe pavarësinë e saj ng a kisha
ortodokse ruse. Sepse edhe pas pavarësimit të Ukrainës me prishjen e Bashkimit Sovjetik, kisha ortodokse ruse është
përpjekur dhe përpiqet edhe sot e kësaj
dite që të mbajë nën varësi kishat dhe institucionet fetare të shteteve, që dolën nga
ish-Bashkimi Sovjetik. Kisha ruse dhe
shteti rus pengojnë me çdo mjet popujt
dhe shtetet e tjera që të krijojnë kishat e
tyre kombëtare të pavarura. Veprimtaria dhe roli hegjemon i kishës ortodokse
ruse mbi kishat dhe institucionet fetare
në shtetet që dolën nga ish- Bashkimi
Sovjetik, u intensifikuan sidomos pas
ardhjes në fuqi të presidentit Vladimir
Putin në vitin 2000 dhe shpalosjes së platformës së tij për rivendosjen në një formë
apo tjetër të kontrollit dhe të varësisë nga
Moska për gjithë ish-republikat sovjetike. Presidenti Putin i dha kishës
ortodokse ruse rolin e posaçëm të instrumentit të strategjisë globale të politikës
së jashtme të Rusisë. Në një analizë me
titull “Kisha e ringjalljes së Bashkimit
Sovjetik”, botuar në vitin 2009, kam shkruar: “Bashkimi fetar me Rusinë e shenjtë konceptohet të ndërtohet mbi bazën e
mohimit të së drejtës së popujve të shteteve, që dolën nga ish-Bashkimi Sovjetik, për të pasur edhe kishën e tyre kombëtare. Nuk është e rastit lufta e egër
frontale, që kisha ortodokse ruse ka ndërmar rë kundër kishave ortodokse kombëtare të shteteve të tjera, siç është rasti me Kishën Ortodokse Autoqefale të
Ukrainës, të cilën Patriarkana e Moskës,
me në krye Kirillin, nuk e njeh dhe e lufton
ta shkatërrojë me të gjitha mjetet”. (“Rusia ballkanike”, Tiranë, 2014, fq.67)
Është e rëndësishme të theksohet se
në kërkesën e Kishës Ortodokse të
Ukrainës dhe të popullit ukrainas për
autoqefali, shprehet një kohezion i fortë
shpirtëror dhe kombëtar midis kishës
dhe popullit ukrainas. Kërkesën për autoqefalinë, sipas rregullit kanonik, e bënë
zyrtarisht autoritetet më të larta kishtare ortodokse të Ukrainës si Kisha
Ortodokse Autoqefale e Ukrainës dhe
Kisha Ortodokse Ukrainase-Patriarkana

Nga SHABAN MURATI

Presidenti Putin i dha kishës ortodokse ruse
rolin e posaçëm të instrumentit të strategjisë
globale të politikës së jashtme të Rusisë.

e Kievit. Rada e Madhe e Ukrainës, parlamenti, e mbështeti plotësisht kërkesën për
autoqefalinë e kishës ortodokse ukrainase.
E ka mbështetur fuqimisht edhe presidenti
i Ukrainës, Petro Poroshenko, i cili në datën
9 prill zhvilloi edhe një takim në Stamboll
me Patriarkun Ekumenik, Bartolomeu.
Populli ukrainas dhe kisha ortodokse
ukrainase janë të ndërgjegjshëm se çështja
e autoqefalisë është një çështje e madhe
shpirtërore dhe kombëtare, çështje e pavarësimit të kishës ukrainase dhe shprehje e
identitetit ukrainas dhe e pavarësisë së
vërtetë të vendit nga Rusia. Primati
ortodoks i Ukrainës, Fillareti, ka deklaruar se një Ukrainë e pavarur meriton një
kishë kombëtare vërtet të pavarur nga Moska. Presidenti ukrainas, Petro Poroshenko
deklaroi në 24 prill se, “Kisha Ortodokse
Autoqefale Ukrainase është një element kyç

për shtetësinë dhe për pavarësinë tonë. Kjo
kishë mbron shpirtin ukrainas”.
Nisja e nga Patriarkana Panbotërore e
procedurës së autoqefalisë dhe të pavarësimit të kishës ortodokse ukrainase shkaktoi
tërmet në kishën ortodokse ruse dhe në
udhëheqjen e Rusisë, sepse ata shohin tek
autoqefalia e kishës ukrainase shkëputjen
e plotë të Ukrainës nga influenca dhe kontrolli shpirtëror, fetar dhe politik rus.
Kundërshtimin për autoqefalinë e shprehu
në nivele të larta zëdhënësi i presidentit rus,
Dmitri Peskov, duke e kritikuar si “aksion,
që synon përçarjen e kishave”. Deputeti i
Dumës ruse, Vitalij Millonov deklaroi se,
“Bartolomeu nuk ka të drejtë të vendosi për
këto gjëra. Është e pamundur t’i japë autoqefalinë kishës ortodokse ukrainase, sepse
ky është territor i kishës ortodokse ruse”.
Agjencia ruse “Rianovosti” shkruante në

Do të ishte në respekt të parimeve, të
moralit dhe të së drejtës së madhe, që
kisha ortodokse autoqefale e Shqipërisë të
mbështeste kërkesën për autoqefali të
kishës ortodokse të Ukrainës.

23 prill se kisha ortodokse ruse është
kundër këtij vendimi të Sinodit të Shenjtë
të Patriarkanës së Stambollit. Kundërshtimin zyrtar ndaj autoqefalisë së kishës
ortodokse ukrainase e përsëriti në 19 prill,
në emër të kishës ortodokse ruse, drejtori
i departamentit të lidhjeve të jashtme të
kishës së Patriarkanës së Moskës, mitropoliti Hilarion, i cili deklaroi se “as Patriarkana e Kostandinopojës, as ndonjë
kishë tjetër, nuk mundet njëanshmërisht
të deklarojë autoqefalinë e kësaj apo asaj
kishe”.
Kundërshtimi dhe bllokadat, që nxjerr
kisha ortodokse ruse ndaj vendimit të Sinodit të Shenjtë të Patriarkanës Panbotërore për të nisur procesin e autoqefalisë së kishës ortodokse ukrainase,
shprehin frymën hegjemoniste që kisha
ruse kërkon të vendosë mbi të gjitha kishat dhe patriarkanat ortodokse nëpër
botë. Kisha ruse bën sikur harron që Patriarkana Panbotërore e Stambollit është
kisha mëmë, që ka autoritetin dhe kompetencën e plotë të akordimit të tomosit apo
lejes së autoqefalisë të kishave kombëtare.
Kisha ruse është një nga kishat kombëtare
ortodokse, si gjithë të tjerat, pavarësisht
nga madhësia e numrit të besimtarëve, dhe
ajo duhet t’i nënshtrohet disiplinës dhe
rregullave shekullore të Patriarkanës
Panbotërore. Duke kundërshtuar të
drejtën e Patriarkanës Panbotërore për
të përcaktuar statusin e kishave kombëtare, kisha ruse synon që të përvetësojë autoritetin e Patriarkanës Panbotërore dhe të marrë rolin e qendrës
botërore ortodokse.
Pretendimi i kishës ruse është antikanonik dhe jashtë të drejtës së saj kishtare. Presidenti i Ukrainës, Poroshenko,
deklaroi në 24 prill se “Askush, përfshirë
edhe Kirillin, nuk ka veto në vendimet e
Patriarkut Ekumenik. Ai nuk kërkon leje
nga Kirilli. Do të ishte një skenar ideal
për mua që bashkë me Patriarkun Bartolomeu, të gjithë kishat ortodokse, përfshirë edhe patriarkun rus, të konfirmojnë
autoqefalinë tonë. Kjo është mënyra e vetme për Rusinë të pastrojë veten të paktën
në një farë mënyre nga masakrat dhe
mëkatet e kryera prej ushtrisë ruse, prej
propagandistëve rusë dhe disa herë prej
priftërinjve rusë në territorin e Ukrainës”.
Patriarkana Panbotërore e Stambollit
ka bërë të ditur se ajo do të konsultohet
edhe me kishat e tjera kombëtare lidhur
me autoqefalinë e kishës ortodokse
ukrainase. Është rasti për të theksuar
këtu se do të ishte në nderin e kishës
ortodokse autoqefale të Shqipërisë që të
mbështesë kërkesën e kishës ukrainase
për autoqefalinë. Kisha ortodokse autoqefale shqiptare ka një histori të ngjashme
dhe të mundimshme për realizimin e autoqefalisë së saj, njësoj si kisha ukrainase. Kisha ortodokse shqiptare, për të
drejtën e autoqefalisë së vet ka kaluar
nëpër të njëjtin kalvar të dhimbshëm
pengesash nga njëra apo tjetra kishë e
shteteve fqinjë, të cilat zbatonin skenarë
shtetërorë kontrolli e varësie për Shqipërinë dhe për kishën shqiptare. Kisha
shqiptare ka vuajtur, siç po vuan kisha
ukrainase nga kisha ruse apo kisha
malazeze nga kisha serbe. Ndaj do të ishte në respekt të parimeve, të moralit dhe
të së drejtës së madhe, që kisha ortodokse
autoqefale e Shqipërisë të mbështesë
kërkesën për autoqefali të kishës
ortodokse të Ukrainës.
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Serie A, vjollcët 'asist' për Juven

S

hpresat e Napolit për
të fituar titullin kampion pas 28 vitesh mungesë kanë marrë një goditje
të fortë pas humbjes 3-0 në
Firence. Skuadra e
Fiorentinës ka shënuar
tri herë në portën e Pepe
Reinës me të zakonshmin
Simeone. Napoli ka dërrmuar shanset e tij për
titullin kampion në Itali.
Skuadra e Mauricio Sarrit ka kapitulluar pa
kushte në Firence, duke u
mposhtur 3-0 dhe me 3
javë të mbetura deri në
fund të sezonit, Juventu-

Fiorentina befason Napolin,
ekipi Sarrit zbret në -4
si rikthehet në avantazhin
prej 4 pikësh që kishte përpara se të humbiste përballjen direkte në Torino. Në
"Artemio Franki" gjithçka
nis keq për napolitanët. Kulibali, që ishte heroin në "Juventus Stadium", bën një
faull si mbrojtës i fundit dhe

ndëshkohet me karton të
kuq. Këtu nis tatëpjeta e të
kaltërve, që do ta mbyllin
pjesën e parë edhe në disavantazh, pasi Fiorentina do
të shënojë golin e epërsisë në
minutën e 34-ët me anë të
Simeones. Napoli nuk ka
fuqi të reagojë dhe pëson

vazhdimisht
lojën
e
Fiorentinës. Vjollcët do të
'vrasin' ndeshjen në minutën
e 62-të sërish me Xhovani
Simeonen. Djali i trajnerit të
Atletiko Madridit është në
një mbrëmje të madhe dhe
në kohën shtesë do të realizojë golin e tretë të takim-

it dhe të tretin personal,
duke ndezur shpresat e
Fiores për një vend në Europa League sezonin e
ardhshëm, ndërkohë Napo-

li kompromenton seriozisht shanset e tij për të
rikthyer titullin kampion
në qytet pas 28 vitesh mungesë.

Korçarët bëjnë çmos të shënojnë, por kampionët nuk e dorëzojnë kollaj skeptrin

Guri-gol, Kukësi i prish festën Skënderbeut
Bardhekuqtë e shtyjnë edhe me një javë kurorëzimin

K

ukësi shtyn festën e
Skënderbeut. Kampi
onët falë golit të Sidrit Gurit nuk e dorëzuan
skeptrin në fushën e
kurorëmbajtësit të ardhshëm, teksa vendosën ta
thonë edhe njëherë fjalën e
tyre. Në Korçë, Skënderbeu
luan më mirë, por bardhekuqtë nuk do të konkretizojnë, ndërsa Kukësi veç
golit, sheh t'i mohohet edhe
një penallti, të cilën vetëm
kryesori Hamiti nuk e pa.
Në minutën e Skënderbeu
provon edhe nga krahu i
majtë, me një kombinim të
shpejtë të dyshes Lilaj-Xhejms, por finalizimi i këtij rasti është një gjuajtje në hyrje
të zonës nga Muzaka, që përfundon qetësisht në duart e
Frashërit, sikundër bën
edhe Muzaka shtatë minuta më pas, me gardianin e
kampionëve që kontrollon.
Në minutën e 12-të do të vijë
dhe momenti më i diskutuar, pasi Kukësi sheh t'i mohohet një penallti. Aliti rrëzon me faull Gurin, por
Hamiti vendos të vijojë lojën
mes protestave të miqve.
Skënderbeu në 22' kërkon ta
marrë epërsinë, por nuk ka
qetësinë e duhur në finalizimin e aksioneve. Në minutën
e 26-të Vangjeli del në sulm
dhe lëshon një predhë nga e
majta, Frashëri përgjigjet me
një pritje vendimtare. Në
minutën e 40-të Soue ka një
rast të mirë shënimi, por
gjuan jashtë pas asistimit të
Xhejmsit. Pakult, i pakënaqur me lojën e të tijve
largon Kalen dhe fut Peposhin, me të sapofuturin që
kërkon të bëhet protagonist,
por bllokohet nga mbrojtja
bardhekuqe. Në kohën shtesë të pjesës së parë Soue
provon të befasojë Frashërin
me një gjuajtje të kalibruar
nga distanca, por vetëm jashtë, ndërsa ekipet shkojnë në
dhomat e zhveshjes me rrjeta të paprekura. Në pjesën e
dytë Kukësi fillon të shfaqet
më shumë në zonën e Shehit,
ndërsa veterani mund të

TRAJNERI I KUKESIT

Pakult: Më mirë që ia
shtymë festën Skënderbeut

P

kishte gabuar rëndë në të 57ën, me topin që i ikën nga
kontrolli, por nuk përfitojnë
kampionët. Në minutën e 60të përpiqet edhe njëherë
Soue, kësaj radhe me kokë,
por sërish Frashëri kontrollon i pashqetësuar. Në
minutën e 78-të do të vijë
edhe ndryshimi i rezultatit.
Njeriu më në formë i kampionatit shqiptar, Sidrit Guri,
do të ekzekutojë shkëlqye-

shëm një goditje dënimi,
duke thyer Shehin dhe duke
kaluar Kukësin në avantazh. Skënderbeu shokohet,
madje dy minuta më pas është me fat kur sheh gjuajtjen
e Et'hemit të stampohet në
shtyllën e Shehit me gardianin të mposhtur. Skënderbeu provon të mos e humbasë ndeshjen, por me minutat që ikin dhe me rastet e
pakta në sulm, mbeten

vetëm goditjet standarde.
Por edhe aty vendësit nuk
kanë fat, pasi Radas gjen
vetëm traversën e Frashërit
në të 91'-ën, ndërsa përpjekjet e çasteve të fundit nuk do
të sjellin asgjë. Kukësi del
fitimtar nga Korça, ndërsa
Skënderbeut do t'i duhet të
presë të paktën dhe një javë
për të hapur shampanjën,
kur do të udhëtojë për në
transfertën e Laçit.

as fitores 1-0 kundër Skënderbeut, trajneri i
Kukësit, Peter Pakult deklaroi për RTSH: "Për
titullin nuk duhet të diskutojmë. Uroj Skënderbeun për titullin, ndërsa ne kishim ardhur në Korçë
për të treguar vlerat tona. Kale? Ishte një zëvendësim taktik, sepse nuk isha i kënaqur me
mënyrën se si po luante në krahun e majtë. Kjo
pasi Skënderbeu po na vinte në vështirësi me
Vangjelin. Kale nuk është stërvitur rregullisht për
shkak të një dëmtimi në shpatull, por kjo nuk e
justifikon paraqitjen e tij. Nuk ishte një ndërrim
emocional. Gaboi shumë me pasime. E kisha
paralajmëruar që duhet të ishte më i kujdesshëm në
atë krah. Çelësi i fitores? Ne shënuam një gol, ndërsa Skënderbeu nuk shënoi asnjë (qesh). Penalltia ndaj
Gurit? E pashë episodin dhe ishte penallti. Në fakt
nuk e kuptoj se si në Laç, ashtu edhe sot kundër
Skënderbeut, nuk na e dhanë penallti. Por, nëse do
të na kishin dhënë atë penallti dhe do të kishim
shënuar në minutën e 12-të, atëherë Skënderbeu do
të kishte kohë më shumë për të na sulmuar dhe
ndoshta për të na barazuar. Sezoni i ardhshëm?
Jemi në një avantazh pikësh me vendin e tretë. Do
të mendojmë për sezonin e ardhshëm.

Sukaj i mjafton Vllaznisë ndaj Laçit, Teuta
dhe Kamza e bëjnë festival golash për 1 pikë
V

llaznia bën një hap të
madh drejt mbijetesës, ndërsa kur
mbeten edhe 5 javë kampionat ka mundur të shkëputet me 2 pikë nga Teuta, me të cilën ndante vendin e fundit në kuotën e
33 pikëve. Por fitorja në
"Loro Boriçi" ndaj Laçit i
ka mbajtur kuqeblutë në
sipërfaqe, duke zhytur rivalët. Në Shkodër ndodh
gjithçka shumë shpejt.
Minuta e gjashtë dhe Sefgjini bën portierin duke u
ndëshkuar me karton të

kuq, ndërsa nga pika e
bardhë Xhevahir Sukaj nuk
fal, duke realizuar golin e
epërsisë. Pavarësisht përpjekjeve të të dyja ekipeve,
ky do të jetë dhe goli i vetëm
i ndeshjes me Vllazninë që
ngjitet në kuotën e 36 pikëve,
ndërsa Laçi mbetet i pesti
me 43 pikë. Ndërkohë, në
sfidën tjetër të pasdites luhej një përballje e drejtpërdrejtë mbijetese. Në "Niko
Dovana" Teuta priste Kamzën, me durrsakët që nisin
ndeshjen me marshin e
pestë. Latif do të çelë rezul-

tatin në minutën e 12-të,
ndërsa në të 31-ën dyfishon
Alhasan, duke krijuar idenë
e një ndeshjeje të arkivuar.
Por, goli i Plakut në minutën
e 40-të rindez shpresat e Kamzës, e cila do të shpërthejë
në pjesën e dytë. Çukoviç me
kokë do të rikthejë baraspeshën, ndërsa në minutën e
90-të Fili realizon për mbysjen e madhe. Lojtarët e
Kamzës janë në delir dhe
këtu e pësojnë, pasi Teuta u
ngrin buzëqeshjen me golin
e minutës së 94-ën, kur Latif shtyn në rrjetë topin e

goditur fillimisht me kokë
nga Moçka, duke bërë që të
dyja ekipet të ndajnë nga
një pikë. Teuta mbetet e

parafundit në kuotën e 34
pikëve, ndërsa Kamza
ngjitet në 38 pikë, dy më
shumë sesa Vllaznia.
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HORIZONTAL
1. Një Al famëkeq.
7. Eshtë mjet lundrimi klandestinësh.
11. Ishte kryeperëndi nordike
12. Një pjesë e porosive.
14. Inicialet e Redford.
15. Mund të jetë emërore.
16. Eshtë vegjetacion.
18. Shkruhet shkurt mm.
19. Inicialet e Turgeniev.
21. Eshtë e mërzitshme.
23. Kështu thomë se është femra
25. Janë pjesë drame.
27. Kanë aderuar në parti.
28. Fillojnë teorinë.
29. Nikola Tesla.
30. Nuk kanë nevojë të rruhen.
31. Derek aktore.
32. Një pije aromatike
33. Pierre Daninos.

33. Me beach në një qytezë të Florida-s.
35. Shigjeta e argjendtë e Formula 1.
37. Eshtë shërbimi me letra
39. Inicialet e Asimov.
40. Një rreth pa ekstreme.
41. Eshtë syzë në komodinë.
42. Ndezur përgjysmë
44. Janë diletantë.
45. Memoria në computer.
46. Janë engjëj të Korit të lartë.

HORIZONTAL
1. Arbana aktor.
7. Kështu janë enigmat.
13. Bëjnë shumë të tilla fëmijët zevzekë.
15. Ishte familja e Henrikut VII.
16. Fund filmi.
17. Opera me Liu dhe Calaf.
19. Fillojnë një motiv
20. Eshtë gjahu si çiftja.
21. Bëhen në stacione.
23. Fillojnë romanin
24. Eshtë policia e FBI.
26. Të parat në stacion.
27. Mund të jepet me medalje.
28. Inicialet e Keaton aktore.
29. Dënoheshin nga Inkuizicioni të tillë.
31. Zanore për papare.
32. Fitohen nga çiklistët.

VERTIKAL
1. Një spektakël me dema.
2. Negri poete.
3. Kështu e ka punën ai që e ka keq
4. Konak pa kufij
5. Fillojnë nismat.
6. Ishin kaçakë.
8. Eshtë pika delikate
9. Mali ku ngeci Arka.
10. Zanicchi këngëtare.
12. Janë shoferë të Formula 1.
13. Girone aktor.
16. Janë trarë.
17. Ulen në dhomën e lartë.
18. Janë sandale lëkurëkuqsh.
20. Dhjetë angleze.
21. Gënjejnë për t'u bërë të famshëm.
22. Emri i Bismarck.
24. Gjysma e leqeve.
26. Janë katalizatorë të organizmit.
31. Duhen vaditur.
32. Kutia kur nuk... ka
33. Kush është... është në moshën e tretë.
34. D'Istria, alias Elena Gjika.
36. Sampras tenist.
37. Marsi i akejve.
39. Një pjesë e hepatiti.
41. Firar pa kufij
43. Fillojnë tatëpjetën.

34

37

39

35. Eshtë legjenda
36. Kështu thirrej Marco Pantani.
38. Lindsay aktore.
40. Kaplon të inatosurin.
42. Janë edhe ato të cirkut
44. Eshtë numri i oktetit
45. Fillojë armataimin.
46. Janë pasuri të investuara.
47. Eshtë shoshë.
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SUDOK

Gjeni ndryshimin

VERTIKAL
2. Ishin ushtarët e Pirros
3. Ekstreme në sektor.
4. Një katastrofë.
5. Kapur pa kufij.
6. Një pjesë e territorit.
7. Janë divane të sajuara.
8. Janë ndenjëse në park.
9. Eshtë mbikëqyrje ndaj të miturit.
10
10. Harris aktor.
11. Qyteti i përjetshëm.
12. Janë filmat me drita të kuqe.
14. Tigri i Malajzisë i Emilio Salgarit.
16. Ai i Madh u udhëhoq nga Mao Ce Dun.
18. Eshtë vegël e... rrethimit.
22. Fillojnë sefte.
22
24. Janë besimet e besimtarëve.
25. Janë skuadra.
27. Janë linjat me tragete.
28. I preu Seneka.
30. Një pjesë e relacioneve.
31. Janë vendet ku prehen heronjtë.
33. Eshtë detar si ai i Durrësit.
34. ... Villa në futbollin anglez
36. Loriku kuqezi.
41
37. Edith e La vie en rose.
38. Një mund të jetë fetar.
41. Janë tek në samba.
43. Bëjnë durim me uri.
44. Në krye të armatës.

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

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

Ç’është koprracia? Është të
jetosh në varfëri nga frika se mos
bëhesh i varfër
Samuel Bernard Financier
(1651-1739)

-

Nga diamantet nuk lind asgjë, nga
dheu lindin lulet.

-

Askush nuk mund të
emancipohet nëse nuk
emancipon njëherazi të gjithë ata
që ka rrotull.
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Faik Konica:
- Një shkrimtar duhet gjykuar më shumë nga cilësia se sa
nga sasia (Albania 11, 1898).
-

A P A A P E P K E N D E T

Popujt që ushqehen me perime e produkte qumështi kanë
përgjithësisht zakone shumë të buta. (Albania 11, 1898).
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Jorge Luis Borges:
- Pasqyrat dhe marrëdhëniet e shtratit janë
të urryeshme, sepse e shumëfishojnë numrin e njerëzve.
- Më së shumti vlerësoj inteligjencën, sepse
ndershmëria dhe guximi i një njeriu nganjëherë nuk ndihmojnë për dialog.
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fi l

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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