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Opinioni

Ditës

i

T

ë dashur miq, çdo ditë e më shumë
shqiptarët po e kuptojnë se sa i
rëndë dhe i kushtueshëm është për
ta krimi i organizuar dhe ngritja e
tij në sistem ...
Vijon në faqen 21

Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)

Dje

Nga BUJAR NISHANI

Të besosh se ish-ministri do prangoset,
si të besosh se mëkati u shkatërrua

N

në

“La repubblica”

ë Këshillin Europian që do të
mbahet më 28 qershor, liderët e
BE-së do të thirren të vendosin nëse
Shqipëria do të mund të çelë negociatat e shumëpritura ... Vijon në faqen 22

Nga RAFFAELE ORIANI

Si kryetar bashkie, Edi Rama e ringriti në
këmbë Tiranën, tani do ta çojë në BE

5 MAJI/ PERKRAHESIT E PD “MESYJNE” NOSTALGJIKET E PARTISE KOMUNISTE

Dyshimi, erdhi për një lidhje intime

Misteri, kosovari
vritet dhe digjet
brenda në makinë
në Fushë-Krujë

FOTOT E ENVERIT, SHERR
ME SHKOPINJ NE VARREZA
Përplasje në homazhe, Ndriçim Babasi: Na provokuan. Basha: Të bëjmë ligj
kundër simboleve të diktaturës. Meta, Rama e Ruçi, bashkë tek “Dëshmorët”
SHKODER

Sherri për pronën,
biznesmeni i
ndërtimit plagoset
me katër plumba
Në faqen 7

ISH-SHEFI I ANTIDROGES

Dritan Zagani: Jam
gati të bashkëpunoj
me drejtësinë
kundër Saimir Tahirit

Xhaferr Osmani u denoncua i zhdukur që
të premten. Familja: S’kishte konflikte
Nga KLODIANA HAXHIAJ

FUSHË-KRUJË- Horror në Fushë-Krujë. Një 60-vjeçar nga
Kosova është vrarë dhe më pas është djegur në makinë.
Ngjarja e rëndë ka ndodhur pasditen e djeshme në afërsi
të fshatit Derven të Fushë-Krujës, ku një ...
Në faqen 6

(Në foto) Veteranë dhe anëtarë të Partisë Komuniste me foto të ish-diktatorit, dje gjatë homazheve te monumenti “Nëna Shqipëri”
Në faqet 2-3

Skema kombëtare e mbështetjes, lista finale sipas pikëzimit në bazë të kritereve

“MILOSAO”

4 FAQE

Në faqen 4

REPLIKAT PS-PD

LE

SPECIA

Emrat, 4600 fermerët që përfitojnë subvencionin
Fituesit dhe ata që nuk kualifikohen. Nis verifikimi në bazë të vetëdeklarimit

Anila Omari:
Nga ORNELA MANJANI
4600 fermerë janë
Monografia e parë, Rreth
shpallur përfitues të
fazës së parë të skemës
kombëtare të mbështetjes
Norbert Jokli
në bujqësi dhe zhvillimin
pages
2018. Ministri i Budhe gjuha shqipe rural
jqësisë dhe Zhvillimit RuSuplement

ral, Niko Peleshi, bëri të

ditur dje listën e parë të
fermerëve fitues që kanë
aplikuar për subvencione,
ndërkohë që theksoi se mbi
80% e fermerëve aplikantë
janë përﬁtues të skemave
të mbështetjes ﬁnanciare.
Peleshi tha se këtë vit numri i fermerëve ...
Në faqet 9-11

“Tahiri”, Balla:
Të flasë drejtësia.
Alibeaj: Edi Rama e
dinte për trafikun
Në faqen 4

REAGIMI

Shoqata e
Transportit:
Protesta kundër
të palicencuarve

Në faqen 12
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DITA E DESHMOREVE
PERPLASJA
Lulzim Basha: PD do të çojë në Kuvend ligjin për ndalimin e simboleve komuniste

P

artia Demokratike do
të depozitojë në Kuv
end ligjin për ndalimin
e simboleve të komunizmit.
Kjo ide u shpreh dje nga kryetari i PD-së, Lulzim Basha,
pas homazheve që ai kreu në
Varrezat e Dëshmorëve, me
rastin e 5 Majit. Pak para se
ai të mbërrinte aty, mes
mbështetësve të PD-së, të rinjve të Forumit Rinor të PDsë dhe nostalgjikëve të ishdiktatorit Enver Hoxha pati
një përplasje të dhunshme.
Ata përdorën shkopinjtë e
pankartave për të rrahuar
njëri-tjetrin. Nostalgjikë të
komunizmit iu afruan varrezave të dëshmorëve menjëherë sapo prej andej u larguan drejtuesit e lartë të shtetit, duke vënë simbolet e
tyre, kurora dhe foto të Enver Hoxhës. Ndërsa, mbështetës dhe organizatorë të ceremonisë që i përkisnin PD-së
ua hoqën ato, për të përgatitur ardhjen e kryetarit të PDsë, Lulzim Basha. Mes përplasjeve ka qenë edhe ish-deputeti demokrat, Ndriçim
Babasi. "Këput qafën" dhe
ofendime të tjera janë dëgjuar gjatë përplasjes mes
tyre. Disa veteranë me pankartat në duar brohorisnin
"Partia Komuniste, Partia
Komuniste", ndërsa disa persona të tjerë kanë fërshëllyer kundër tyre. "Enver Hoxha i bëre gropën këtij vendi,
poshtë komunizmi", bërtisnin personat që u përplasën
fizikisht me veteranët. Situata u qetësua me ndërhyrjen
e Policisë së Shtetit, pak para
mbërritjes së Lulzim Bashës
në homazhe. Pas homazheve,
i pyetur për këtë rast, Basha
u shpreh: "Partia Demokratike është e angazhuar të çojë
në parlament ligjin për ndalimin e simboleve të komunizmit, dekomunistizimin e
Shqipërisë, nderimin e plotë
për heronjtë që dhanë jetën
për një Shqipëri të lirë dhe
demokratike, por nga ana
tjetër për të bërë të qartë se
kurrë më nuk do të pranojmë
rikthimin e të shkuarës së
përgjakshme dhe të dhimbshme, për të cilën shqiptarët
kanë paguar çmimin më të
shtrenjtë në Europë. Dhe kjo
do të nisë me ndalimin e simboleve të komunizmit dhe
portretit të gjakatarit Enver
Hoxha". Ndërkaq, lidhur me
5 Majin, Basha u shpreh se
dje ishte dita e nderimit të
sakrificës më sublime të bijve
dhe bijave të Shqipërisë, që u
flijuan në altarin e lirisë.
"Nderojmë sot (dje) Azem
Hajdarin dhe heronjtë e tjerë
të demokracisë, që u flijuan
për liri dhe demokraci. Dita
e sotme është një ditë nderimi është edhe dita për t'i kujtuar njëri-tjetrit se liria fitohet dhe mbrohet çdo ditë, se
ditën që nuk luftojmë më për
liri, rrezikojmë ta humbim
atë", tha Basha.

Përplasen komunistët me demokratët,
rrahje me shkopinj ‘para dëshmorëve’
Kreu i PD: Ditën që nuk luftojmë më për liri, rrezikojmë ta humbim atë
THIRRJA

Momenti i përplasjes mes
demokratëve dhe komunistëve

Presidenti Ilir Meta,
kryeministri Edi Rama,
kreu i Kuvendit Gramoz
Ruçi, dje në varrezat
e dëshmorëve

"Thirrja ime për të gjithë
shqiptarët sot pa
dallime politike është të
vazhdojmë ditë për ditë
betejën tonë për lirinë e
kërcënuar, lirinë nga
diktatura dhe tirania e
krimit, lirinë nga tirania
dhe autokracia që shkel
ligjin për interesat
private dhe personale të
pushtetit. Liria nga
tirania e varfërisë, e
korrupsionit që zhvat
dhe shkatërron pasuritë
e vendit dhe shpresën e
shqiptarëve", tha dje
Basha.


ASTRIT PATOZI
Ish-deputeti i PD-së ka një këshillë për komunistët.
"Atyre që u lënduan do t'u sugjeroja që herën tjetër
kur të shkonin në varrezat e dëshmorëve të
mbanin në duar portretin e Edi Ramës dhe do ta
kishin më të lehtë. Edhe mesazhin që donin të
përcillnin do ta kishin dhënë njësoj, por edhe do t'i
kursenin vetes drurin", tha Patozi.

ERJON BRAÇE

Kryetari i PD-së, Lulzim
Basha, dje në varrezat
e dëshmorëve

Deputeti socialist, Erjon
Braçe i bëri thirrje kreut
të PD-së të mos bëjë
homazhe të varrezat e
dëshmorëve, pasi ai nuk
njeh luftën e popullit, ai
e quan luftë civile.
"Lulzim Basha është
bosh, shtiret nga nevoja,
gënjen kurdo e këdo me
shfaqjet e tij, si kur
shkon në ato varreza
dhe dhunon, ashtu edhe
kur hyn në kishë apo
xhami dhe bën sikur
beson. Ai ka veç një
besim: besimin tek
paraja!", tha Braçe.

Ish-deputeti i PD-së sqaron sherrin në homazhe

Babasi: Komunistët na provokuan me
foton e "qoftëlargut", faji i policisë
I

sh-deputeti i PD-së, biznesmeni Ndriçim
Babasi, ka folur për sherrin e ndodhur
paraditen e djeshme te varrezat e dëshmorëve. Ai tha se veprimi i tyre ishte më
se i drejtë përballë asaj që e quajti "provokim nga ana e komunistëve". Babasi
bën fajtore policinë që nuk ka ditur të
koordinojë oraret për ta shmangur një përplasje të tillë. Ai shkon më tej kur thotë se
komunistët kanë marrë bekimin e kryeministrit Rama për të provokuar me fotot e
ish-diktatorit dhe thirrjet në emër të tij,
për të cilin ka edhe një mesazh. "Nuk mund
të flas për një përleshje, por për një reagim
të dhunshëm nga ana e komunistëve, që

vinin të provokonin me foton e 'qoftëlargut'", u shpreh Babasi. "Ne shkuam në
orarin e caktuar për të bërë nderimet përkatëse dhe aty u ndeshëm me këtë grup.
Iu thamë të hiqnin parullat dhe fotot, sepse
s'mund të vazhdohet me imazhin e
'qoftëlargut' edhe pas 25 vitesh. Ata reaguan keq, kishin edhe shkopinj me vete.
Por në të gjithë këtë histori, faji është i
policisë. Ishte policia, ajo që nuk diti të
ndajë detyrat e veta. Kur ka aktivitet PSja, lejohen mbështetësit e PS, kështu ndodh
me PD dhe me këta 'qoftëlargtit', që duhet
t'i kishin lënë në një tjetër orar", tha ishdeputeti.





LSI nderon Qemal Stafën, vendosin kurora pranë bustit

Luan Rama: Ëndrra për Shqipërinë
evropiane mbetet stafetë brezash
Z

v.kryetari i LSI Luan Rama, sekretari i përgjithshëm
Endrit Braimllari, deputetja e LSI-së Floida Kërpaçi
dhe të rinjtë e Forumit Rinor të LRI-së zhvilluan dje
homazhe te busti i Qemal Stafës në Tiranë me rastin e 5
Majit. Gjatë fjalës së tij, zv.kryetari i LSI-së, Luan Rama
tha se 5 Maji është dita e kujtesës popullore dhe kombëtare
për sakrificën më të madhe që bëri populli shqiptar. "5
Maji, ditë e shenjtë e historisë sonë. 5 Maji është një ditë
krenarie", - tha Luan Rama, i cili më herët ishte tek
varrezat e dëshmorëve bashkë me kreun e PD-së, Lulzim
Basha. "5 Maji, dita e nderimit të dëshmorëve të Luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare, dita e kujtesës popullore
dhe kombëtare për sakrificën më të madhe që bëri populli
shqiptar. Është padyshim një ditë e shenjtë e historisë
sonë, është një ditë krenarie. E mbi të gjitha, është një
ditë mesazhi që sakrifica, gjaku, heroizmi partizan, jetët
e atyre djemve dhe vajzave që u flijuan për lirinë e atdheut
të mbeten në bazamentin mbi të cilin ne të punojmë për
një të ardhme më të mirë", u shpreh Luan Rama. "Po nga
largësia e kohës me atë ngjarje ne jemi këtu me këta të
rinj, për të dëshmuar se nuk ka kohë, se nuk ka distancë,
por ëndrra për Shqipërinë Europiane, ëndrra për Shqipërinë demokratike, ëndrra për Shqipërinë e të rinjve
dhe të rinisë që është e ardhmja e saj mbetet gjithmonë si
detyrim që shkon stafetë nga brezi në brez", tha Rama.
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Ambasadori i SHBA dhe ai serb, të pranishëm në ceremoninë përkujtimore

Meta, Rama e Ruçi të qeshur,
nderojnë së bashku dëshmorët
Kreu i Kuvendit: Të majtë e të djathtë të nderojmë vlerat e luftës
PJESËMARRJA
Në Varrezat e
Dëshmorëve kryen
homazhe edhe
ambasadorë të
akredituar në Tiranë, ai
i Shteteve të
Bashkuara të
Amerikës Donald Lu,
ambasadorja gjermane
Susanne Schütz, por
edhe ambasadori serb
në vendin tonë. Donald
Lu është parë duke
qeshur, në
përshëndetjen e
shkëmbyer me
presidentin Ilir Meta.

Darina Tanushi

D

Shënimi
KRYEMINISTRI
Në faqen e tij "Facebook", kryeministri kishte shkruar
dje "Gëzuar 5 Majin!". Kjo solli reagime të ndryshme
nga opozita, duke e cilësuar si "gafë të kreut të
qeverisë". Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit
Vasili i tha Ramës se kjo ditë nuk është aheng dhe
as festë. "Shpjegojani mor aman me ngadalë e me
durim që 5 Maji është ditë përkujtimore për të rënët
për atdhe…", shkroi Vasili dje.

MINISTRI I JASHTËM

Bushati: Do të kem raund të
dytë negociatash me Kotzias

M

inistri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ditmir
Bushati konfirmoi progresin e bërë me palën greke
për çështjen e kufirit detar. Nga Shkodra, ku mori pjesë
në nderimin e dëshmorëve me rastin e 5 Majit, Bushati
tha: "Është një proces jo i lehtë, por për një pjesë të çështjeve ka dakordësi dhe besoj se jemi në rrugën e duhur.
Janë çështjet e kufizimit të zonave detare. Janë bërë disa
konsulta qoftë në nivel politik, diplomatik, por edhe
teknik. Raundi i para pak ditëve
në Tiranë besoj se ishte në klimë
konsultative". Bushati u shpreh
se do të ketë një raund të ri bisedimesh në Athinë së bashku me
homologun e tij grek, Nikos
Kocias në funksion të shqyrtimit të progresit për të gjitha hapat. Ndërsa, lidhur me qëndrimin
e opozitës për negociatat, Bushati siguroi se një marrëveshja
do të jetë e drejtë dhe e zbatueshme nga të dyja palët. "Për
hir të së vërtetës, e kam theksuar edhe në të shkuarën, kur vjen puna në këtë pikë,
e drejta ndërkombëtare në fushën e detit ka një praktikë gjyqësore të shumëllojshme, nuk është e njëtrajtshme, por mund t'ju garantoj se përmes këtij procesi
dhe drejtësisë së parimeve në të cilat kemi rënë dakord me palën greke për të zbatuar një praktikë, do të
kemi një marrëveshje më të drejte dhe me të zbatueshme nga të dyja palët", tha ai. Sa i përket deklaratës
së kryeministrit për ndryshime në qeveri, Bushati tha
se kjo gjë është kompetencë e kryeministrit.

rejtuesit më të lartë
të shtetit shqiptar
kujtuan dhe nderuan
dje të gjithë së bashku dëshmorët e rënë në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare. Presidenti Ilir Meta,
kryeministri Edi Rama,
kreu i Kuvendit Gramoz
Ruçi si edhe ministrja e
Mbrojtjes Olta Xhaçka e
kreu i Bashkisë së Tiranës
Erion Veliaj nderuan në të
njëjtën ceremoni, para monumentit Dëshmorët e Kombit. Në çastin e takimit,
Meta, Rama e Ruçi janë parë
duke qeshur mes njëritjetrit. Të pranishëm në ceremoni kanë qenë edhe ambasadorë të huaj, ai i SHBAve Donald Lu, ambasadorja
gjermane si edhe ai i Serbisë. Presidenti i Republikës, Ilir Meta, kryeministri Rama e kreu i Kuvendit
Ruçi, pas vendosjes së
kurorave, u takuan edhe me
familjarë të dëshmorëve, të
pranishëm në ceremoni.
Presidenti i Republikës u
shpreh para mediave të pranishme: "Ishte kënaqësi të
takoheshim edhe me përfaqësuesit e familjeve të dëshmorëve. Natyrisht, ata janë
kaq të shumtë, por të gjithë
bashkë i bashkon përjetësia
në nderim të asaj që kanë
bërë për çlirimin e vendit, për
29 Nëntorin, që e vendosi Shqipërinë në anën e drejtë të
historisë. Dhe jo vetëm riktheu 28 Nëntorin, që humbën
më 7 prill, por njëkohësisht
edhe ka bërë të mundur që
Shqipëria sot të jetë edhe
anëtare e NATO-s, por pse jo,
edhe të ketë një perspektivë
shumë të mirë për çeljen e
negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, pasi ishin ata që përcaktuan gjithashtu rrugën evropiane të Shqipërisë, ashtu
sikurse edhe Heroi ynë Kombëtar, Gjergj Kastrioti
Skënderbeu". Ndërkaq, kryetari i Kuvendit, Gramoz
Ruçi, pas homazheve të kryera, ishte dje për vizitë në
familjen Simon Stojku, djali
i dëshmores së Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare,
Rina Stojku. "Këto sakrifica
e jetë njerëzore e rreshtuan
Shqipërinë tonë të dashur në
anën e duhur të historisë, në
frontin antifashist dhe çlirimtar. Historia e familjes
Stojku ka prodhuar edhe
një simbolikë tjetër të fu-

qishme. Babai juaj, pas
kthimit nga kurbeti në vitin
1942, me paratë e fituara bleu
një maliher dhe ia dhuroi
djalit, i cili doli partizan.
Prandaj kam bërë dhe vazhdoj të bëj thirrje, - nënvizoi
z. Ruçi - që vlerat e Luftës
Antifashiste janë të panegociueshme. Lufta politike duhet të qëndrojë larg këtyre

vlerave dhe të gjithë ne, të
majtë e të djathtë, duhet
vetëm t'i nderojmë ato. Ky
vit, - nënvizoi z. Ruçi, si viti i
Skënderbeut, është një arsye
më shumë për të qenë të
bashkuar, të përkushtuar
dhe kontribuues për Shqipërinë europiane. Kështu
i vëmë në jetë idealet e dëshmorëve".

Xhafaj kujton policët e rënë
në detyrë: Sot Shqipëria,
jashtë hartës së kanabisit

M

inistri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj, përkujtoi dje
të gjithë dëshmorët e rënë në mbrojtje të atdheut,
duke i cilësuar ata heronj të këtij vend. I pranishëm në
një aktivitet organizuar në Akademinë e Sigurisë në
ceremoninë e Ditës së Dëshmorëve, Xhafaj tha: "Nderimi për ta, sakrifica e tyre ndonëse nuk ka çmim, mbetet
një frymëzim i madh për ne. Kjo ditë është njëherësh
edhe moment reflektimi për të shkuarën, tashmen dhe
të ardhmen tonë". Ai gjithashtu përshëndeti punën e
punonjësve të policisë të bërë në luftën kundër krimit
dhe paralajmëroi kundërpërgjigje të forta për fenomenet
kriminale. Xhafaj shtoi se procesi i vetingut në radhët e policisë synon përsosjen e saj.
"Qetësinë dhe sigurinë për jetën
dhe pasurinë e qytetarëve në
kohë të ndryshme e kanë paguar
me jetët e tyre edhe 222 punonjës policie. Askush nuk dëshiron që rendi dhe siguria të paguhen me jetë njerëzore, por për fat
të keq nuk është e mundur që
fenomenet kriminale të ndalohen përveçse me kundërpërgjigje të forta dhe ndonjëherë më se të kushtueshme
- tha ai. - Është plotësisht meritë e punës dhe e angazhimit të tyre serioz dhe profesional që statistikat
zyrtare të kriminalitetit për vitin 2017 dhe 4-mujorin e
parë të këtij viti janë shumë të suksesshme, në shumë
tregues ndër më të mirat në 20 vite dhe në një trend
krahasues europian. Është pa asnjë dyshim meritë e
punës dhe e sakrificës së strukturave të policisë, që sot
Shqipëria përfundimisht është një vend jashtë hartës
së vendeve ku mbillet e kultivohet kanabis", tha Xhafaj.

Dako në Durrës, bashkë
me komunistët në
homazhet për dëshmorët

K

ryebashkiaku i Dur
rësit, Vangjush Dako,
u pa dje të vendoste lule në
varrezat e dëshmorëve të
qytetit bregdetar, me rastin
e 5 Majit, ditës së Dëshmorëve të Atdheut, ndërkohë që përkrah tij u panë
disa fotografi të Enver Hoxhës. Ashtu sikurse në Tiranë, edhe në Durrës disa
simpatizantë të diktatorit
Enver Hoxha u shfaqën me
pankarta dhe foto të diktatorit. Një vajzë e mitur u
pa të mbante një foto bardhezi të Hoxhës së veshur
ushtarak. Një tjetër i moshuar u pa që të puthte me
zell foton e diktatorit. Ndryshe nga kryeqyteti, në Durrës nuk u raportua për incidente. Duke e ilustruar
me foto, por pa praninë e
komunistëve pas tij, Dako
ka hedhur në rrjetin social
pamje nga ceremonia e
homazheve. "Homazhet
tona me rastin e 5 Majit, në
nder të aktit heroik të atyre njerëzve që dhanë jetën
për lirinë e vendit. Mirënjohje për banorët e Durrësit, që u angazhuan në
këtë luftë të rëndësishme të
popullit tonë, duke sakrifikuar edhe jetën e tyre", u
shpreh ai. Ndërkohë, në
Fier shumica dhe opozita
janë bashkuar për të nderuar dëshmorët.
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ÇËSHTJA "TAHIRI"
PD-PS
PS e PD shkëmbejnë replika në distancë, pro e kundër ish-ministrit

"Tahiri", Balla: Maçoku Sali e dhelpra
Monikë të heshtin, të flasë drejtësia
Alibeaj: Rama e Xhafaj, në dijeni të trafikut të drogës
PD
"Vetingu është një
shou, njësoj si
dorëheqja e Saimir
Tahirit për t'u hedhur
hi syve shqiptarëve
dhe partnerëve
ndërkombëtarë. Por
ajo që mbetet përtej
fasadës është se
Shqipëria qeveriset
nga një bandë që
kontrollon drejtësinë
dhe çdo pushtet tjetër, nga një kryeministër”, - tha Alibeaj.

O

pozita
dhe
mazhoranca shkëm
byen dje replika me
njëra-tjetrën për ish-ministrin Saimir Tahiri. Kryetari
i grupit parlamentar të PSsë, Taulant Balla reagoi dje
nga Elbasani në lidhje me
çështjen "Tahiri". "Tashmë
që Tahiri është pa mandat tha Balla - askujt nuk i
takon të flasë, përveç drejtësisë. E gjithë kjo zhurmë e
madhe në gjithë këto gjashtë muaj se gjoja imuniteti i
z. Tahiri po pengonte
hetimin e plotë të kësaj çështje. Sot z.Tahiri nuk është më
as me imunitet dhe as me
mandat dhe sigurisht,
drejtësia do të bëjë punën e
saj. Ndërkohë që të gjithë
gojëprishurit e opozitës, nga
maçoku Sali tek dhelpra
Monikë, por edhe tek
gënjeshtari Lulzim duhet të
heshtin e të lënë të flasë
drejtësia deri në çuarjen në
fund të kësaj çështjeje", u
shpreh Balla. "Kjo është një
çështje personale e z. Tahiri, e cila duhet hetuar vetëm
nga drejtësia, askush tjetër
nuk duhet të flasë më për
këtë hetim të momentit sa
kohë që ajo që u tha, që paska qenë vendimi i Kuvendit,
i cili ka penguar hetimin e
plotë të kësaj çështjeje dhe
kjo çështje është sqaruar
prej ditës së parë, sepse edhe
ai ka qenë një vendim për të
standardizuar një procedurë kuvendore, tani jemi në
një fazë krejtësisht të re, që
politika nuk do të flasë më,
por do të flasë drejtësia", u
shpreh kreu i grupit parlamentar të PS-së. Nga ana
e saj, opozita ka akuzuar
kryeministrin Edi Rama se
për 6 muaj me radhë krijoi
të gjitha kushtet që ish-ministri i tij, Saimir Tahiri, të
mos përballej me drejtësinë.
"Dy ditë pasi Tahiri, me marrëveshje me Ramën hoqi
dorë nga mandati i deputetit, ai vazhdon të jetë i lirë.
Pak orë pas këtij episodi të
serialit kriminal që Rama
gjatë gjithë qeverisjes së tij
po luan më Shqipërinë, shqiptarët
dhe
ndërkombëtarët, nuk është aspak i
gëzuar për suksesin e mashtrimit dhe hirit në sy që
kërkon t'i hedhë botës
mbarë", tha dje deputeti
demokrat, Enkelejd Alibeaj.
Ai ka lëshuar akuza të ashpra edhe për pasardhësin e

Tahirit, Fatmir Xhafajt dhe
procesin e vetingut që ka
nisur në radhët e policisë.
"Vetingu është një shou, njësoj si dorëheqja e Saimir
Tahirit për t'u hedhur hi
syve shqiptarëve dhe partnerëve ndërkombëtare. Por
ajo që mbetet përtej fasadës
është se Shqipëria qeveriset

nga një bandë që kontrollon
drejtësinë dhe çdo pushtet
tjetër, nga një kryeministër,
lidhjet e të cilit me krimin
janë pengesë për Shqipërinë
europiane", tha deputeti i
PD-së. "Vetingu në polici
nuk e zgjidh problemin,
sepse siç thotë fjala e urtë
'peshku qelbet nga koka' dhe

kokat e mëdha të qeverisë
janë në dijeni të trafikut të
drogës të bërë nga familjarët e tyre. Vetingu në polici do të jetë i paplotë përsa
kohë ministri i Brendshëm,
Agron Xhafaj dhe kryeministri Olsi Rama refuzojnë
të bëjnë vetingun e tyre",
tha Alibeaj.

Gjatë një seance
parlamentare

Ish-ministri
SAIMIR TAHIRI
"Më akuzon Lulzim Basha, klouni më qesharak i
politikës shqiptare, që s'u lodh duke vjedhur e nuk u
gjykua kurrë. Ministër i Brendshëm që vrau 4 njerëz
në bulevard bashkë me Saliun e s'u hetua kurrë", u
shpreh Saimir Tahiri në deklaratën e tij të
dorëheqjes nga mandati i deputetit.

Ish-shefi i Antidrogës në Fier: Marr kërcënime me kodin e mafies

Zagani: Gati të bashkëpunoj
me drejtësinë për "Tahirin"
I

sh-shefi i Antidrogës në
Fier, Drtan Zagani, u
shpreh dje i gatshëm për
të bashkëpunuar me autoritetet shqiptare në ndihmë të drejtësisë dhe
zbardhjes së çështjes "Tahiri". Në emisionin "Kjo
javë" me Nisida Tufën në
"News 24", Zagani tha se
deri më tani nuk ka marrë asnjë kërkesë apo ftesë
për të dëshmuar në komisionin hetimor për çështjen "Tahiri". Ai tha se është i gatshëm që të dëshmojë si në komision, ashtu edhe në prokurori, nëse
do t'i kërkohet.
Besoj se jeni në dijeni
të një komisioni hetimor që është ngritur për
çështjen "Tahiri". A keni
marrë ndonjë kërkesë
për të bashkëpunuar?
Nuk kam marrë asnjë
lloj thirrje apo ftese. Unë
kam të paktën tri vite që
jam jashtë vendit dhe të
vetmin kontakt me insti-

“

"HABILAJT"

Ata ishin trafikantë të dorës së dytë, se punonin
me trafikantë të dorës së parë. Ishin trafikantë,
kriminelë, por para policisë iknin me vrap. Kur
u shfrytëzuan nga trafikantë të cilësisë së parë,
ata morën edhe shtetin në dorë. Komandonin e
kthyen policinë në një bordello, më kënaq
kolegu juaj Bushati kur e thotë këtë. Këta e
komandonin Policinë e Shtetit.
tucionet e Shqipërisë e kam
pasur vetëm nëpërmjet institucioneve të vendit ku
ndodhem për çështje dokumentesh.
Nëse do kërkonte diçka
komisioni hetimor
hetimor,, a do të
dëshmonit?
Pa më të voglin dyshim.
Jo i gatshëm, po super i gatshëm për çdo lloj bashkëpunimi me ligjin dhe shtetin tim.
Tahiri është lënë nën
hetim kryesisht për shkak
të hetimeve italiane dhe jo
ato shqiptare. Si e mendo-

ni ju?
Unë e quaj zhdrejtësi dhe
jo drejtësi. Të jeni të sigurt
se po të kishte drejtësi, nuk
do të kishte pse të diskutohej fare sot hetimi i drejtë
apo jo. Të gjithë ishin në dijeni, por asnjëri nuk guxonte
të vinte pikat mbi 'i'. Tentonte dikush, por ndërhynte
propaganda. Dhe më pas
m'u desh ta bëja këtë betejën, që për mua u kthye në
personale.
Çfarë ka mbetur pa
thënë zoti Zagani në lidhje

Ish-shefi i Antidrogës
në Fier, Drtan Zagani
me "Habilajt", a ka ndonjë
gjë që ju ka mbetur për të
ndarë me publikun.
Ata ishin trafikantë të
dorës së dytë, se punonin me
trafikantë të dorës së parë.
Ishin trafikantë, kriminelë,
por para policisë iknin me
vrap. Kur u shfrytëzuan
nga trafikantë të cilësisë së
parë, ata morën edhe shtetin në dorë. Komandonin e
kthyen policinë në një bordello, më kënaq kolegu juaj
Bushati kur e thotë këtë.
Këta e komandonin Policinë
e Shtetit.
A keni pasur ndonjë
kërcënim të ri?
Duke qenë aktiv në rrjetet sociale, ka shumë nga

këta 'minjtë' e internetit
që më dërgojnë kërcënime edhe me jetë. Ata shkruajnë aty ku të dhemb
më shumë në drejtim të
familjes. Ata paguhen
për të demoralizuar që të
mbyllësh gojën. Ata që
vrasin nuk flasin. Falënderoj Zotin që jam në një
vend ku ndjehem i mbrojtur.
A mund të na thoni
ndonjë prej kërcënimeve që janë bërë në
adresën tuaj?
Marr kërcënime me
kodin e mafies: "Shpejt do
të palosim", "Do ta hamë
kokën edhe ty". Por këto
nuk më trembin.
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Instituti i Studimeve Politike: Pakti Rama-Basha, demokratët kundër

Anketimi në Kuvendin e PD: 54 për qind
e delegatëve, kundër koalicionit me LSI
51% e të pyeturve nuk duan marrëveshje me PS për qeverinë
Darina Tanushi

5

YLLI MANJANI
Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani tha se për
zgjedhjet e ardhshme, LSI-së i duhen shokë, por
njëri është përjashtuar. "Partia e Edi Ramës nuk
mund të ketë shansin të përfitojë nga djersa e ballit
e çdo anëtari dhe votuesi e LSI. Nuk është e thënë
të jetë detyrimisht edhe me PD. Jam i bindur që
me PDIU bëhet koalicion shumë i mirë, me PAA,
me Aleancën Kuq e Zi", tha dje Manjani.

STUDIMI

KE: 62% e shqiptarëve nuk u
besojnë alternativave politike

6

2% e shqiptarëve nuk u besojnë partive politike në
vendin e tyre. Këto shifra, që janë publikuar nga Komisioni Europian dhe u referohen të dhënave të janarnëntor 2017, tregojnë një përqindje të lartë në mesin e
shqiptarëve sa i përket besueshmërisë kundrejt partive
politike. Sipas sondazhit,
sakaq 36% e shqiptarëve
priren që të besojnë tek partitë politike, e me një përqindje të ulët prej 3% janë
përgjigjur me "nuk e di".
Kujtojmë se 2017 ishte vit
zgjedhor për shqiptarët, në
25 qershor pati zgjedhje parlamentare. Po të shohim
hartën e Europës në tërësi,
shqiptarët duken më besues. Fqinjët tanë italianë
kanë një qëndrim kryesues
mosbesues, me 83% e tyre
që janë përgjigjur që "priremi të mos besojmë", 13% e
tyre besojnë dhe pjesa tjetër janë përgjigjur "nuk e di".
Në përqindje të lartë mosbesimi shfaqen edhe shtetasit
çekë, përkatësisht 84% e tyre nuk u besojnë partive politike. Mbi 60% që nuk u besojnë alternativave politike
janë edhe spanjollët, francezët, serbët, citon "Monitor".
SHPALLJE
(PËR SHITJEN E SENDIT TË PALUAJTSHËM NË ANKAND)
ME DATE 16.05.2018 NGA ORA 8:00 – 16:00, PRANE KESAJ ZYRE PERMBARIMORE DO TE
ZHVILLOHET ANKANDI i II PER SHITJEN E APARTAMENTIT ME SIPERFAQE 80.25 m2,NR.
PASURIE 46/205ND+1-36, ZK 8518, Vol 43 I VENDOSUR NE DURRES L. 13 PLAZH,NE
PRONESI TE SHOQERISE SIAC SH.P.K.. CMIMI PER SHITJEN NE ANKANDIN E II ESHTE
2.372.832 LEKE.
Te interesurit te paraqiten prane zyres permbarimore A.D.R, Permbarues Gjyqesor Dorian
Zazani, ne adresen : Durres,l.nr 2, rr. A.Goga, ose te kontaktojne ne nr. tel: 0672586883

4% e delegatëve të Kuv
endit Kombëtar të Par
tisë Demokratike janë
shprehur kundër një koalicioni të mundshëm me
Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ky është konkluzioni
i anketimit të bërë nga Instituti i Studimeve Politike,
gjatë të dielës së kaluar, me
delegatë të Kuvendit të PDsë. Sa trafikohen votat në
zgjedhje parlamentare dhe
më pas edhe në partitë politike? A ka të inkriminuar
dhe të korruptuar në partitë
politike dhe a duhet të përjashtohen ata? A do të ketë
veting në politikë? Cili është identiteti dhe lidhja me të
djathtën? Cila do të jetë e
ardhmja e koalicionit politik
PD-LSI? A mund të ketë politikë kur një në pesë delegatë
politikë është me status papunësie dhe mbi 40% janë
familjarisht mbështetës të
vendosur të një force politike? Cilat janë pikëpamjet e
delegatëve të Kuvendit të Partisë Demokratike mbi sistemin zgjedhor dhe problematikat kryesore politike në
vend?
Këto janë disa nga çështjet e anketuara. Anketimi
nxori në pah problematika
të rëndësishme, ku ndodhen
partitë politike, politika dhe
demokracia e brendshme
brenda tyre. Shumica e të
dhënave lidhen me PD, por
një pjesë e tyre janë reflektim edhe i gjendjes jashtë
saj, në spektrin e gjerë politik. Të dhëna të tilla si vullneti i qartë i delegatëve për
të larguar nga partia personat e inkriminuar dhe të
korruptuar, mbështetja masive për veting në politikë,
bindja se reformimi tërësor
i sistemit përfaqësues dhe
politik është zgjidhja më e
mirë për të ardhmen, apo
mbështetje e fortë për depolitizimin e administratës
zgjedhore, - janë risi pozitive
dhe tregojnë nivel të lartë
ndërgjegjësimi politik të delegatëve, - në disa raste edhe
në kontrast me lidershipin
politik të vetë forcës politike.

GJETJET KR
YESORE
KRYESORE

Numri i delegatëve që
janë kritikë me marrëveshjen politike RamaBasha në maj 2017 është 4%
më i lartë se numri i atyre
që japin vlerësime pozitive

për këtë marrëveshje. Rreth
11% kanë opinion të ndërmjetëm, duke konsideruar elementë të tjerë pozitivë/negativë në marrëveshjen dhe ecurinë e saj gjatë procesit
zgjedhor. Shumica e delegatëve, në raportet 46% me
42% japin vlerësim pozitiv për
ministrat teknikë dhe rolin e
tyre në qeveri. Rreth 12% më
shumë delegatë refuzojnë që

në të ardhmen të ketë një marrëveshje të re, ose vijim të
marrëveshjes politike midis
PD e PS lidhur me reformat.
Nga totali i të anketuarve rezulton se 51% janë kundër
një pakti të ri politik, 39%
janë pro dhe 7% kanë mendim alternativ. Në kulmin e
partneritetit aktiv midis PD
e LSI, më shumë se gjysma e
delegatëve të PD (54%) janë

kundër një koalicioni zgjedhor 2019 dhe 2021 me LSI. Përqindja e atyre që janë pro këtij
koalicioni është 37%, pra 2%
më pak sesa ata që mbështetin një marrëveshje politike
me PS. Preferenca një pakti
të ri politik me PS ose vijim të
marrëveshjes aktuale me të,
në të dyja rastet është më e
lartë sesa koalicioni elektoral me LSI.

Ministrja e Mbrojtjes: Në SHBA kërkova më shumë vëmendje

Olta Xhaçka: Shqipëria nga një konsumatore,
është bërë një prodhuese e sigurisë në rajon
M

inistrja e Mbrojtjes
së Shqipërisë, Olta
Xhaçka shpjegoi dje për
"Deutche Welle", pse Komisioni Europian vlerësoi
Shqipërinë për politikat e
saj të sigurisë dhe interesin shqiptar për një bazë
ushtarake amerikane në
Adriatik. "Shqipëria nga
një konsumatore e sigurisë,
është bërë një prodhuese e
sigurisë në rajon dhe përtej
tij. Ajo është një garante e
sigurisë në një kohë kur e
gjithë zona euro-atlantike
po përballet me kërcënime
të reja, komplekse që lidhen
pikërisht me sigurinë. Ka
paqëndrueshmëri brenda
dhe në kufijtë e zonës euroatlantike, ndryshim të formave të radikalizimit, dhunës, terrorizmit; ka paqëndrueshmëri të qeverive, tensione ndëretnike, shqetësime nga krimi i organizuar, kërcënime kibernetike", u shpreh Xhaçka.
Duke sqaruar kërkesën që

i bëri Sekretarit amerikan të
Mbrojtjes për ngritjen e një
bazë ushtarake amerikane
në Shqipëri, në detin Adriatik, ministrja tha: "Ajo që
kërkova nuk ishte as më pak
dhe as më shumë se shtimi i
vëmendjes ndaj rajonit tonë,

një rajoni që i përket jo
vetëm gjeografikisht, por
edhe historikisht Europës
Perëndimore, një rajoni që
kërkon vëmendje të shtuar për të përmbushur aspiratën e tij: bashkimin me
familjen euroatlantike".

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010”

SHPALLJE ANKANDI

Më datë 04.6. 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do zhvillohet ankandi për
shitjen e pasurisë së shoqërisë "Komfort"shpk
Apartamenti/zyra që do të shitet ndodhet në ZK 8310, Rr"Dritan Hoxha", Tiranë (kati 7 i ndërtesës,
mbi zyrat e Bankës NBG). Prona ka sipërfaqen prej 230.75 m².
Prona është e debitorit e nuk rëndohet nga asnjë detyrim tjetër civil.
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi është 13.080.000 lek.
Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al
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Mjeti hyri në Shqipëri para 8 ditëve. Policia: Dyshohet për një lidhje intime të viktimës

Klodiana Haxhiaj
FUSHË-KRUJË

H

orror në Fushë-Krujë.
Një 60-vjeçar nga Kosova është vrarë dhe
më pas është djegur në makinë. Ngjarja e rëndë ka
ndodhur pasditen e djeshme
në afërsi të fshatit Derven të
Fushë-Krujës, ku një automjet është gjetur i djegur tërësisht bashkë me një person
brenda. Viktima dyshohet të
jetë Xhaferr Osmani nga
Mitrovica. Kjo, nisur nga fakti se makina tip "Volkswagen Turan" me targa të
Mitrovicës 02960 SN, figuron
e regjistruar në emër të tij.
Dyshimi përforcohet, pasi
Osmani rezulton të jetë denoncuar i zhdukur një ditë
para ngjarjes nga familjarët
e tij. Kanë qenë kalimtarë të
rastit, të cilët kanë parë të
digjet mes ferrave dhe kallamishteve një makinë. Menjëherë pas sinjalizimit, policia ka shkuar në vendngjarje dhe ka nisur hetimet. Pas
kryerjes së veprimeve hetimore paraprake, burime nga
policia lokale bënë me dije se
në automjet është gjetur trupi i karbonizuar një mashkulli. Ndërkaq, policia e Durrësit ka kërkuar të dhëna
nga policia e Kosovës në
lidhje me 60-vjeçarin. Nga të
dhënat paraprake ka rezultuar se automjeti në fjalë ka
hyrë në Shqipëri më 29 prill
nga pika e kalimit kufitar të
Morinës dhe se rezulton të
jetë i regjistruar në emër të
shtetasit Xhaferr Osmani.

VRASJA

Gjetja e një trupi të karbonizuar në makinë, në fund
të një parcele në fshatin Derven të Fushë-Krujës ka alarmuar policinë, e cila po heton
intensivisht
për
zbardhjen e kësaj ngjarjeje.
Burime zyrtare nga Drejtoria e Policisë së Qarkut të
Durrësit dje bënë me dije për
"Gazeta Shqiptare" se trupi i
pajetë, që dyshohet të jetë i
Xhaferr Osmanit nga Mitrovica është gjetur në sediljen
e pasme të makinës. Kufoma

TIRANË - Një ditë pas arrestimit në Gjermani të
Arbër Çekajt, pronarit të
kompanisë në kontejnerët e së cilës u gjet 613
kg kokainë, ka folur edhe
zv.ministri i Brendshëm,
Besford Lamallari. Në
emisionin "Kjo Javë" në
"News 24", ai ka treguar
detaje nga operacioni, i
cili u zhvillua në bashkëpunim me autoritetet
ndërkombëtare. Lamallari ka shtuar se paralelisht po vijojnë hetimet për
raste të personave të tjerë
të dyshuar si të përfshirë
në trafikun e drogës, por
që fshihen në vende të
ndryshme. "Nga momenti që është realizuar
sekuestrimi i sasisë rekord të kokainës, tri orë më
pas u realizua kontaktimi i autoriteteve ndërkombëtare, pasi kishte dy-

Fushë-Krujë, ekzekutohet dhe
digjet brenda në makinë kosovari
Xhaferr Osmani u denoncua i zhdukur mbrëmjen e së
premtes, familjarët: Nuk kishte konflikte me askënd

Vendi ku u gjet i vrarë
në makinë kosovari


DENONCIMI
Burime nga Policia e Durrësit deklaruan për "GSH"
se Xhavit Osmani ishte denoncuar i zhdukur në
policinë e Kosovës mbrëmjen e së premtes, nga
familjarët e tij. Bazuar në informacionet e dhëna nga
autoritetet e Kosovës, mësohet se familjarët e 53vjeçarit kanë deklaruar se ai u ka thënë se "kam një
punë në Shqipëri dhe duhet ta mbyll patjetër".
Gjithashtu, ata janë shprehur se në dijeninë e tyre,
ai nuk kishte konflikte me askënd.
është marrë nga automjeti i
djegur dhe është dërguar në
morgun e QSUT-së në Tiranë
për t'i bërë ekspertizën dhe
AND-në. Hetimet në lidhje
me këtë ngjarje po kryhen
nga sektori i krimeve të rënda në Drejtorinë e Policisë së
Durrësit. Burimet e mësipër me sqaruan se 60vjeçari ishte denoncuar i zhdukur mbrëmjen e së

premtes nga familjarët e tij.
Sipas hetuesve të çështjes,
dyshohet që fillimisht Osmani të jetë vrarë dhe më pas
i është vënë zjarri mjetit tip
"Volkswagen Turan". Bazuar në informacionet e dhëna nga autoritetet e Kosovës,
mësohet se familjarët e 60vjeçarit kanë deklaruar se ai
u ka thënë se "kam një punë
në Shqipëri dhe duhet ta mby-


PISTAT E HETIMIT
Pavarësisht dëshmisë së familjarëve, policia po heton
se pse ka ardhur në Shqipëri dhe më kë është
takuar kosovari. Për këtë do verifikohen telefonatat.
Blutë po hetojnë në disa pista për zbardhjen e
ngjarjes, ndërsa dyshohet se qëllimi i udhëtimit të
Xhaferr Osmanit mund të ketë qenë një histori intime,
që ka përfunduar në tragjedi. Kufoma është marrë nga
automjeti i djegur dhe është dërguar në morgun e
QSUT-së për t'i bërë ekspertizën dhe AND-në.
ll patjetër". Gjithashtu, ata
janë shprehur se në dijeninë
e tyre, ai nuk kishte konflikte me askënd. Pavarësisht
dëshmisë së familjarëve, policia po heton se pse ka ardhur
në Shqipëri dhe më kë është
takuar kosovari. Për këtë do
verifikohen telefonatat.
Blutë po hetojnë në disa pista, ndërsa dyshohet se qëllimi i udhëtimit të Xhaferr Os-

Arrestimi i Arbër Çekajt, zv.ministri i Brendshëm:
Synojmë që ekstradimi të bëhet sa më shpejt

Zv.ministri i Brendshëm,
Besford Lamallari
shime se administratori i
kompanisë ku u gjet droga
ndodhej në Gjermani. U kryen një sërë operacionesh të
fshehta që të bëhej lokalizi-

mi i shtetasit Arbër Çekaj.
Paraditen e djeshme (të
premtes) u bë i mundur edhe
arrestimi i tij në Dyseldorf.
Dyshohet edhe për persona

të tjerë, të cilët ndodhen
në vende të tjera. Ka pasur ekspertë nga policia
shqiptare që janë nisur në
Gjermani dhe kanë bashkëpunuar me autoritetet
atje. Së fundmi ata janë
kthyer në Shqipëri, pas
bashkëpunimit. Jemi
shumë të interesuar që
këto hetime të shkojnë sa
më larg dhe të arrihen rezultate konkrete. Vazhdojnë hetimet për personat e implikuar", u shpreh
Lamallari. I pyetur se si
dhe kur do bëhet ekstradimi i Arbër Çekajt
në Shqipëri, zv.ministri i
Brendshëm tha se synohet që ekstradimi i tij të
bëhet sa më shpejt.

manit mund të ketë qenë një
histori intime, që më pas ka
përfunduar në tragjedi.
Gjithashtu, blutë e Durrësit
pohuan se në automjetin e
djegur nuk është gjetur
armë zjarri dhe se 53-vjeçari
mund të jetë vrarë me armë,
ose me mjete të forta. Do të
jenë hetimet e mëtejshme që
do të hedhin dritë mbi këtë
ngjarje të rëndë.

Armë dhe
heroinë, policia
greke arreston
7 shqiptarë
GREQI - Policia greke ka
goditur dje një grup të
strukturuar që trafikonte heroinë nga Shqipëria
në Greqi. Operacioni u
zhvillua në Makropoulo
dhe Elefsina, ndërsa u arrestuan 6 shqiptarë të
moshës 28-50 vjeç dhe një
greke 30-vjeçare. Policia
kapi një pjesë të grupit,
duke transportuar me
makinë në aksin Korinth-Athinë, 1 kg e 28 gr
heroinë, ndërsa operacioni vijoi më pas me kapjen
e anëtarëve të tjerë. U
sekuestruan dhe 130 gr
metadon, 1990 euro, 8 celularë dhe 3 makina në total. Rol drejtues në grup
kishte një shqiptar 50
vjeç, i cili kryente trafikun e heroinës nga Shqipëria. Po dje, policia
greke ka goditur edhe një
rast të trafikut të armëve
në kufi. Operacioni u zhvillua në Asproklisi të
Igumenicës, ndërsa në
pranga ra 30-vjeçari shqiptar, Fation Bashaj. Ai
u kap duke kaluar kufirin e gjelbër me një çantë,
në të cilën u gjetën dhe
sekuestruan 3 kallashnikovë bashkë me tre krehra me 42 fishekë të kalibrit 7.62 mm. Gjithashtu,
u sekuestruan 1 celular,
65 euro dhe 100 dollarë
amerikanë.

Trafikonin kokainë dhe kanabis
nga Suedia, dënohen trafikantët
shqiptarë në Finlandë
FINLANDË - Një bandë shqiptare e trafikut të drogës
është dënuar nga gjykata finlandeze. Mësohet se grupi
prej 6 anëtarësh kanë trafikuar kanabis dhe kokainë
nga Suedia, ndërsa ishin edhe të armatosur. Krimet u
kryen gjatë pranverës së vitit të shkuar, thanë gjyqtarët
të premten. 6 vetë u dënuan për vepra që lidhen me
drogën dhe dy të tjerë edhe për zotërimin e armëve të
zjarrit. Dënimin më të gjatë me burgim e mori kreu i
bandës, Besnik Shehu, i cili u dënua me 9 vite burg për
posedim të 16.5 kg kanabis dhe 2.7 kg kokainë. Albano
Dzurkova u dënua me 7 vite burg për 16.5 kg kanabis
dhe 3.6 kg kokainë. Përveç kësaj, Dzurkova u dënua me
krime të armëve të zjarrit. Gjyqi i dha Dzurkovës një
lehtësim, pasi bashkëpunoi me policinë gjatë hetimit.
Xhildo Kolaj u dënua me 4 vjet e 6 muaj burg për 16.5 kg
kanabis dhe 200 gr kokainë si dhe tentim për krime me
armë zjarr. Kolaj gjithashtu pati një lehtësim për shkak se bashkëpunoi me policinë. Pjesa tjetër e anëtarëve
u dënuan mes 2 dhe 9 muaj burg.
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Rruga e re e Velipojës, "mollë sherri" mes 43-vjeçarit dhe sipërmarrësit
Senad Nikshiqi
SHK
ODËR
SHKODËR

N

jë konflikt për mo
tive pronësie për pak
sa nuk i ka kushtuar jetën një biznesmeni në
Shkodër. Xhevat Vataksi,
sipërmarrës në sektorin e
ndërtimeve, të hotelerisë
dhe hekurudhave është qëlluar me 4 plumba pistolete
pas sherrit me 43-vjeçarin
Artur Lini, i cili është pronar i një lokali në Bërdicë.
Burime zyrtare nga Drejtoria e Policisë së Qarkut të
Shkodrës bënë me dije se
ngjarja e rëndë ku mbeti i
plagosur 60-vjeçari ka ndodhur rreth orës 12:30 të ditës
së djeshme në fshatin Darragjat, të njësisë administrative Dajç. Menjëherë pas sinjalizimit për plagosjen e biznesmenit, blutë kanë shkuar në vendngjarje dhe
kanë nisur hetimet. Gjithashtu, në vendngjarje ka
shkuar edhe një ambulancë
e spitalit rajonal të Shkodrës, e cila ka bërë transportimin e të plagosurit.
Xhevat Vataksi ka marrë
ndihmën e parë nga mjekët,
të cilët e kanë futur në sallën
e operacionit. Sipas burimeve spitalore, biznesmeni
ka marrë katër plumba në
gjymtyrët e poshtme të
trupit. Pas operacionit në
sallë, mjekët raportuan se i
plagosuri ka arritur që të
kalojë rrezikun për jetën,
pavarësisht plagëve të marra. Ndërkaq, pas kryerjes së
veprimeve paraprake hetimore, blutë pohuan se është
shpallur në kërkim autori i
dyshuar i plagosjes dhe se
po punohet për kapjen e tij.

Konflikti për pronën, plagoset me 4
plumba pistolete biznesmeni i ndërtimit
60-vjeçari Xhevat Vataksi i mbijeton operacionit,
policia dhe FNSH në kërkim të autorit Artur Lini
HETIMET

Biznesmeni i plagosur,
Xhevat Vataksi

Vendi ku u plagos
60-vjeçari


KONFLIKTI PËR RRUGËN
Sipas hetuesve të çështjes, shkak i plagosjes
mund të jetë bërë një debat për pronësinë. Firma e
ndërtimit në pronësi të plagosurit është e
kontraktuar për rikonstruksionit e lotit të parë në
aksin Shkodër-Velipojë. Konkretisht 60-vjeçari
Vataksi ka pjesën nga Bërdica deri në fshatin
Trush. Edhe më përpara banorët e kësaj zone kanë
pasur debate në lidhje me rrugën. Disa pretendojnë
të marrin shpronësime, sepse rruga e Velipojës në
atë pjesë duhet të kalojë në tokat e tyre, ndërsa
disa të tjerë kërkojnë një ndryshim të projektit,
pikërisht për të mos prekur pasuritë që kanë.

NGJARJA

Burime nga grupi hetimor sqaruan se Xhevat
Vataksi mbeti i plagosur në
afërsi të fshatit Darragjat,
në rrugën Shkodër-Velipojë.
Pas plagosjes, hetuesit e
çështjes kanë dyshimet e
para mbi ngjarjen e ndodhur.
Sipas hetuesve të çështjes,
shkak i plagosjes mund të
jetë bërë një debat për
pronësinë. Firma e ndërtimit në pronësi të plagosurit
është e kontraktuar për
rikonstruksionit e lotit të
parë në aksin Shkodër-Velipojë. Konkretisht, 60-vjeçari
Vataksi ka pjesën nga Bërdica deri në fshatin Trush. Kjo
është një pjesë rruge, e cila
nga ajo e vjetra sipas pro-

VLORË - Një tjetër ngjarje me prapavijë kriminale ka ndodhur mesditën e
djeshme në qytetin e
Vlorës. Mësohet se persona ende të paidentifikuar
kanë hedhur brenda murit të një banese një sasi
të konsiderueshme lënde
plasëse, në formën e një
bombe artizanale me benzinë (molotov). Sipas burimeve nga policia e qytetit
bregdetar, lënda plasëse
është hedhur në oborrin

Dhjetëra forca policie janë
vënë në ndjekje të Artur Linit, i
cili dyshohet të jetë autor i
plagosjes së biznesmenit
Xhevat Vataksi. Grupe të
FNSH, Shqiponja, por edhe
efektivë të tjerë po punojnë
për të gjetur vendndodhjen e
43-vjeçarit dhe për të bërë të
mundur kapjen e tij. Nga ana
tjetër, mësohet se në
vendngjarje ka mbërritur
edhe prokurori dhe bashkë
me policinë po kryejnë
veprimet. Grupi hetimor pas
veprimeve në fshatin
Darragjat ku ndodhi plagosja
po punon për zbardhjen e
plotë të rrethanave të
kësaj ngjarjeje.


BIZNESMENI
Xhevat Vataksi, sipërmarrës në sektorin e ndërtimeve,
të hotelerisë dhe hekurudhave është qëlluar me 4
plumba pistolete pas sherrit me 43-vjeçarin Artur Lini, i
cili është pronar i një lokali në Bërdicë. Mësohet se
60-vjeçari bashkë me vëllezërit ka në pronësi
restorantin e njohur në hyrje të Shkodrës, tek Ura e
Bunës me emrin "Vëllezërit Vataksi".
jektit do të devijohet për të
shkurtuar distancën. Edhe
më përpara banorët e kësaj
zone kanë pasur debate të

ndryshme. Disa pretendojnë
të marrin shpronësime,
sepse rruga e Velipojës në
atë pjesë duhet të kalojë në

tokat e tyre, ndërsa disa të
tjerë kërkojnë një ndryshim
të projektit pikërisht për të
mos prekur pasuritë që
kanë. Autori i dyshuar, Artur Lini përveç një lokali që
ka në Bërdicë, dyshohet se ka
edhe një pjesë të tokës ku duhet të kalojë rruga e re e Velipojës. I plagosuri dhe autori i
dyshuar sipas burimeve kanë
debatuar mes tyre, sherr ky
që ka përfunduar më pas me
plagosjen e Xhevat Vataksit.
Sipas burimeve të mësipërme,
në momentin e ngjarjes, Artur Lini dhe biznesmeni Xhevat Vataksi kanë qenë vetëm

me njëri-tjetrin. Kur kanë debatuar, nuk ka pasur persona të tjerë aty pranë. Burime
nga vendngjarja thanë për
"Gazeta Shqiptare" se 43vjeçari Lini ka disa pretendime, ashtu si pjesa më e madhe e banorëve, lidhur me
rrugën ku do të kalojë aksi i
Velipojës. Nga ana tjetër, firma e nënkontraktuar nga
Fondi Shqiptar i Zhvillimit që
ka në zbatim pjesën BërdicëTrush u ka bërë me dije banorëve se nuk mund të devijojnë projektin e përcaktuar
dhe se shpronësimet duhet që
t'i bëjë qeveria shqiptare.

Mori 3 milionë lekë
duke premtuar punë në
shtet, kapet 43-vjeçari
DURRES - Policia e Durrësit ka arrestuar një 43vjeçar nga Tirana, pasi akuzohet se ka mashtruar një
shtetas, duke i marrë me pretendimin se do e punësonte
në një institucioni shtetëror.
Bëhet fjalë për shtetasin
Lulëzim Çifliku, i cili u vu
në pranga pas një hetimi 3mujor, kryer me metoda speciale. Mësohet se Çuifliku
është person me precedentë
penalë të mëparshëm për të
njëjtën vepër penale. Nga
hetimet e kryera ka rezultuar se ai i ka marrë një
shumë prej 300.000 lekë (të
reja) shtetasit me iniciale
K.SH., me qëllim për ta punësuar pranë një institucioni
shtetëror në Durrës. Materialet i kaluan Prokurorisë
së Rrethit Gjyqësor Durrës
për veprime të mëtejshme
për veprën penale: "Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm
ndaj personave që ushtrojnë
funksione publike".

Bombë molotov në oborrin e banesës, autorët
tentojnë të djegin skafin dhe gomonen

Vendi ku ndodhi shpërthimi

e shtetasit Arben Hajdari,
me qëllim djegien e dy
mjeteve lundruese që ndodheshin aty. Bëhet fjalë për një
gomone dhe një skaf, të cilat
shtetasi i mësipërm i përdorte gjatë verës në shërbim
të turizmit, si "tour operator". Gjithashtu, agresorët

kanë tentuar dhe një kamion që ndodhej aty pranë.
Aktualisht, ky shtetas jeton
jashtë Shqipërisë. Fatmirësisht, nga zjarri nuk janë
shënuar dëme të mëdha. Fillimisht ka marrë flakë garazhi, por menjëherë zjarri
është vënë nën kontroll nga

forcat zjarrfikëse dhe ato
policore që kanë shkuar
shpejt në vendngjarje. Sipas
familjarëve, dyshohet se ngjarja ka si prapavijë konkurrencën. Sakaq, blutë e Vlorës
janë duke punuar intensivisht për identifikimin dhe
kapjen e autorëve.
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INTERVISTA

Nga Seth Rogoff

V

endi ku askush nuk
vdes kurrë” i Ornela
Vorpsit (Dalkey Archive 2009) është një nga romanet më të mira postkomuniste. I botuar fillimish në italisht në vitin 2003, ai hulumton traumat e autoritarizmit,
patriarkatin hiper-seksual
dhe dhunën në shumë forma,
duke ofruar njohuri dhe
shikime poetike individuale
dhe kolektive, mbi migrimin/
mërgimin dhe kuptimin e artit dhe letërsisë. Vorpsi, e lindur në Tiranë më 1968, emigroi në Itali kur ishte 22 vjeçe.
Jetoi 6 vite në Milano para se
të shkonte në Paris, ku ajo
banon aktualisht. Që nga debutimi i saj i mrekullueshëm
me “The Country Ëhere No
One Ever”, ka botuar libra të
shumtë në italisht dhe
frëngjisht, përfshirë ‘La mano
che non mordi’ (2007) dhe ‘Tu
convoiteras’ (2014). Përveç
shkrimit, Vorpsi punon si
artiste vizual, kryesisht piktore dhe fotografe.
- Do të doja të dëgjoja më
shumë për procesin e shkrimit të librit “V
endit ku
“Vendit
askush nuk vdes kurrë”. U
botua italisht, por qe rrënjosur thellë me ndjeshmëritë shqiptare. Si do ta
përshkruanit, si erdhi ky
libër?
Isha në Francë kur e fillova këtë libër. Shkrimi erdhi
drejt meje. Endesha pa qëllim
dhe isha kaq e trazuar për
artin bashkëkohor, sepse doja
të pikturoja.
Isha në këtë gjendje kur
një ditë u ula në një bar dhe
shkrova një novelë të shkurtër. Gjuha ishte e qartëitalisht. I mbërtheva ato fragmente që po shkruaja pa e ditur se çfarë do të bëja. Nuk
kisha ëndërruar kurrë të
bëhesha shkrimtare, doja të
bëhesha piktore. Kështu që i
mbërtheva fort, si për të justifikuar ekzistencën time
edhe pse ekzistenca nuk ka
nevojë të justifikohet; është e
mjaftueshme në vetvete.
Humnerat brenda meje më
nxitën të “prodhoja”. Kështu
u krijua ky libër. Në një gjendje të përhumbur. Sigurisht,
Shqipëria ishte e pranishme.
Por ajo më digjte shpirtin aq
shumë sa u detyrova, pa
vetëdije, ta shprehja në një
gjuhë të huaj, një gjuhë që
nuk kishte lidhje me fëmijërinë. Ky libër, siç ndodh me
një pikturë, erdhi me fragmente. Kam marrë kënaqësi
të veçantë në lidhjen e fragmenteve si një lloj misteri - një
libër që mund të lexosh si një
roman, por gjithashtu si novela të dallueshme. Mendoj se
kjo frymë erdhi nga përvoja
ime në artet e bukura.
- Politika e trupit i qaset
“V
endit ku askush n
uk v
des
“Vendit
nuk
vdes
kurrë”, sidomos politika e
tr
upit femër
or
e përftrupit
femëror
or,, duk
duke
shirë zbukurimin e tij. Një
politikë e ngjashme e seksualitetit mund të shihet në

ORNELA VORPSI:
Mbi eroticizmin, abuzimin
seksual dhe ngacmimin
NËNA
Figura e nënës është
shumë e pranishme në
shkrimet e mia.
Shpesh pyes veten: A
mund të jetë çdo grua
një nënë? Një nënë ka
fuqi të madhe mbi një
fëmijë. Duke e dashur
atë, teksa e do, ajo
gjithashtu mund ta
vrasë atë.
veprat e shkrimtarëve të
tjerë post-komunistë, si
Her
ta Müller
Herta
Müller.. Si mendoni se
krahasohet kjo politikë me
atë në Evropën Perëndimore - në Itali dhe Francë,
për shembull? A mendoni se
ka mënyra për të menduar
mbi seksualitetin dhe fuqinë që mund të nxirret prej
punës tuaj për këtë moment
aktual ndërsa gratë gjerësisht vazhdojnë të përballen
me abuzimin dhe ngacmimin seksual, që po vjen gjithnjë e më shumë në vëmendjen e publikut?
Janë vende krejt të ndryshme dhe periudha krejt të
ndryshme. Është e vështirë t’i
përmbledhësh siç duhet këto
pyetje të mëdha. Në Itali kam
gjetur ngjashmëri me erotizmin shqiptar. Janë dy
popuj mesdhetarë, jo shumë
larg gjeografikisht dhe dy
popuj me një farë prirjeje patriarkale. Kjo, me përjashtim
të Italisë jugore, ku figura e
gruas si nënë, por si një nënë
e moshuar dhe jo një grua, e
bën atë një shenjtore; atje ju
gjeni veten në një fushë
pothuajse matriarkale. Unë
mendoj, se diçka e ngjashme
me atë që quhet në anglisht
“abuzimi seksual dhe ngacmimi” gjendet kudo në botë;
siç thonë italianët: Tutto il
mondo è paese. Ka nuanca të
ndryshme kudo, varësisht
nga zakonet dhe historia që
ka formuar vendet. Unë kam
parë dhe dëgjuar tregime të
pabesueshme dhe mizore në
të trija vendet ku kam jetuar.
Do të ishte një subjekt i madh.
- Në rromanin
omanin “V
endi ku
“Vendi
askush nuk vdes kurrë”,
narratori dëshiron të bëhet
piktor
tist, në v
ar
rin
piktor,, një ar
artist,
var
arrin
e një dervishi mistik. Cili
ishte sfondi juaj në artet
pamore në Shqipëri, në Itali? Cili ishte edukimi arsimor për artet në Shqipëri?
Më intereson ky momenti i
varrit- a mund ta përpunoni
më shumë atë që keni shkruar për të?
Ishte shumë e vështirë të
hyje në shkollën e artit në
Tiranë. Konkursi i hyrjes ish-

“Një rrëfim për nënën, gruan që
që i arrestuan bashkëshortin”

Ornela Vorpsi

te shumë i vështirë. Të rinjtë
vinin nga e gjithë Shqipëria
dhe kishte vetëm 20 vende për
disiplina të ndryshme. Metodat e mësimdhënies u importuan nga BRSS. Na mësonin
“realizmin socialist”. Arti
varej nga ideologjia në pushtet. Në veprat tona artistike
duhej t’i këndonim lavde jetës
sonë të lumtur, heronjve tanë,
atdheut dhe komandantit
Enver Hoxha. Ne u mbytëm
nga ky art që synonte dhe ishte e detyruar të na edukonte.
Sa i takon momentit në
varr: Isha në një stërvitje ushtarake, që ishte pjesë e
detyrueshme e edukimit tonë;
ne duhej të ishim të përgatitur në rast se vendi pushtohej. Nuk e di se si, por në një
momenti ishim të braktisur.
Donim vetëm të ishim të lirë
për pak orë. Kështu u
habitëm mbi një varrezë fshati, një varrezë me të vërtetë
të vogël. Gruaja që po pastronte në varrezat na tregoi
për varrin e dervishit. Pa besuar vërtetë por të etur të mos
humbisnim asnjë mundësi si një agnostik i mirë me një
edukim ateist, hasa misterin
që bën botën dhe e putha
varrin e dervishit, duke
kërkuar të pranohesha në
akademi në Tiranë. Ai e dëgjoi dëshirën time! Por ndjeva
një farë terrori kur u përballa me fytyrën e tij të butë dhe
buzëqeshjen enigmatike!
- A mendoni se sfondi i
arteve pamore ndikon në

shkrimet tuaja? Dhe si ka
qenë marrëdhënia mes
letërsisë dhe artit pamor?
Mendoj se jam formuar
nga edukimi që piktura më
ofroi. Këtu vjen dashuria ime
për fragmentet. Piktura është një kompozim që e thyen
kohën për të qëndruar e
pastër në të tashmen. Kam
probleme me kronologjinë –
me rrjedhën e kohës – me procesin që kërkon rrëfimi. Më
pëlqen të shpërbëhen kohët

ARTI
Në veprat tona
artistike duhej t’i
këndonim lavde jetës
sonë të lumtur,
heronjve tanë,
atdheut dhe
komandantit Enver
Hoxha. Ne u mbytëm
nga ky art që synonte
dhe ishte e detyruar
të na edukonte.
(e kaluara - e ardhmja) dhe
kohët që përdor në narracionet e mia janë shpesh çështje emocionale që nuk janë të
shkruara në logjikën e kohës
që përgjithësisht respektojmë - kohët e mia janë të
gabuara.
- Nënat dhe etërit duken
të mëdhenj në “V
endin ku
“Vendin
askush nuk vdes kurrë”. Si
është e mundur të rindërtohet familja (apo ideja e
familjes) që ka përjetuar
ose ka dëshmuar një
lëkundje të tillë të
themeleve - apo edhe
rënien e konceptit tërësisht? Apo është ky një
rindërtim i domosdoshëm
apo edhe i dëshirueshëm?
Marrëdhënia midis nënës
dhe vajzës është veçanërisht prekëse në roman. A
mund të na rrëfeni më
shumë mënyrat se si kjo
marrëdhënie qendrore
ndikon në punën tënde si
shkrimtare dhe artiste?
Unë tregoj historinë e një
nëne dhe të fëmijës, të prekur
nga “edukimi” i Nënës Parti
që është në pushtet. Kjo Nëna

Parti i ka burgosur bashkëshortin kësaj gruaje, e ai
është gjithashtu babai i vajzës së vogël - karakteri në
libër. Jeta e tyre ndryshon
plotësisht. Ata e gjejnë veten në pjesën e margjinalizuar të shoqërisë shqiptare,
të dënuar nga ana tjetër,
sepse janë të afërm të një të
burgosuri politik. Marrëdhënia nëna-bijë i nënshtrohet kësaj drame. Nëna
nuk është më në gjendje të
jetë një nënë, ajo është në
prag të çmendurisë.
Nëse është e dëshirueshme
ose e nevojshme për të
rindërtuar veten - unë mendoj se përgjigja ndaj kësaj
është shumë subjektive. Figura e nënës është shumë e
pranishme në shkrimet e
mia. Shpesh pyes veten: A
mund të jetë çdo grua një
nënë? Një nënë ka fuqi të
madhe mbi një fëmijë. Duke
e dashur atë, teksa e do, ajo
gjithashtu mund ta vrasë atë.
- Në kontekstin çek ose
polak, për shembull, një mit
i madh i jetës e kulturës disidente është shfaqur për të
for
mësuar kujtesën k
olekormësuar
kolektive të epokës komuniste.
Si mendojnë shqiptarët në
lidhje me të kaluarën komuniste në këtë pikë? A ka
heronj? A ka katilë? Me
fjalë të tjera, a ka një kujtesë
kolektive, edhe nëse
(thellësisht) problematike
dhe/ose imagjinare?
Shqiptarët, për mendimin
tim, nuk mendojnë se janë as
heronj as katilë. Është një
popull që ka ruajtur një
vetëdije për ashpërsinë dhe
absurditetin e periudhës komuniste. Sot, ata po përpiqen
të rimarrin veten në çdo aspekt. I gjej ende të pyesin veten e të punojnë. Shumë të pasur dhe shumë të varfër, nuk
ka klasë të mesme, ende nuk
është formësuar një e tillë.
Ka mjaft artistë, shkrimtarë dhe regjisorë shqiptarë që kanë punuar me
përvojën e gjallë të këtij regjimi kundër njerëzimit.
(Marrë me shkurtime
nga “epiphany”.Përshtati
f.n)

United Nations Development Programme

VACANCY ANNOUNCEMENT
The UNDP office in Albania is
consultancy vacancy.
Job ID:
Post Title:
Duty station:
Duration of Assignment:
Type of Contract:
Educational Background:
Work Experience:

Deadline for Application:
Job Description:

looking for a qualified candidate who could fill the following
15982
Admin/Finance Assistant
Tirana, Albania
1 year with possibility of extension
Service Contract (SC)
Bachelor degree in economics, finance, business administration or
other related fields.
Five (5) years of relevant experience in project implementation envi
ronment; At least three (3) years of work experience in accounting
and/or office administration roles; Experience in managing multiple
financing resources as well as in contract management; Excellent
computer skills in Windows environment, knowledge of internet
communications, command of MS Office applications (Word, Excel,
and Power Point), and experience in the use of web-based
management systems.
10/05/2018 (Midnight New York, USA)
Available at UNDP site:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/

Interested and qualified candidates are requested to submit their application online only (available at
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/). Incomplete applications will not
be considered. Only short-listed candidates will be notified.
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Skema Kombëtare e Mbështetjes, lista finale sipas pikëzimit në bazë të kritereve

Ornela Manjani

R

reth 4600 fermerë janë
shpallur përfitues të
fazës së parë të Skemës Kombëtare të Mbështetjes në Bujqësi dhe Zhvillimin Rural 2018. Ministri i
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Niko Peleshi, bëri të ditur dje listën e parë të fermerëve fitues që kanë aplikuar për subvencione,
ndërkohë që theksoi se mbi
80% e fermerëve aplikantë
janë përfitues të skemave të
mbështetjes financiare. Peleshi tha se këtë vit numri i
fermerëve që aplikuan në
Skemat e Mbështetjes u rrit
me 30% më shumë se një vit

Lista me 4600 fermerë
fitues të subvencionit
Nis verifikimi për subjektet në bazë të vetëdeklarimit
më parë. "Aplikimi me 0 dokumente nga 13 të tillë që
duheshin më parë dhe krijimi i agropikave që shërbyen
si 'one stop shop', favorizuan
dhe nxitën interesin e fermerëve për të aplikuar në skemat e subvencionit për projektet e tyre në sektorin ru-

ral", theksoi ministri. Sipas
tij, tashmë është mbyllur
edhe aplikimi për skemat e
mbështetjes në investime në
bujqësi dhe brenda afateve
do të shpallen fermerë dhe
agropërpunues të tjerë
fitues të subvencioneve.
"Gazeta Shqiptare" pub-

likon listën me fituesit e
fazës së parë. Ministria ka
nisur verifikimin në terren
të deklarimeve të fermerëve.

FONDI

Fondi për Skemat e
Mbështetjes në Bujqësi për
vitin 2018 u rrit në 20 milionë
USD. Ky program mbështet

rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve bujqësore, përmirësimin e zinxhirit të sigurisë ushqimore
të produkteve blegtorale,
diversifikimin e aktivitetit
ekonomik në zonat rurale,
nxitjen e prodhimit vendës
dhe produkteve tradiciona-

le si dhe akses në tregjet
ndërkombëtare të prodhimit vendës. Ndërsa lidhur me
shkrirjen e 13 drejtorive
bujqësore në të gjithë vendin, ministri Peleshi theksoi se ato e kishin humbur
funksionin e tyre dhe do të
zëvendësohen me dy agjenci kryesore, agjencinë e
këshillimit dhe atë veterinare, me qëllim rritjen e
sigurisë së produkteve
bujqësore dhe shtazore.
Ministri i Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural ka folur
nga qyteti i Korçës në
kuadër të turit të llogaridhënies me qytetarët.

10 - EKONOMI

E diel 6 Maj 2018

EKONOMI - 11

E diel 6 Maj 2018

(vijon)

12 - EKONOMI

E diel 6 Maj 2018

Kujtim Mema: Rreth 250 automjete ofrojnë shërbim të palicencuar

Ornela Manjani

S

hoqata e Transportit
Ndërqytetas kërkon
konsulta me Ministrinë e Infrastrukturës dhe
të Energjisë për rikthimin e
linjave ndërqytetase, në të
kundërt kanë paralajmëruar nisjen e protestave. Në një
deklaratë për mediat, kreu i
shoqatës, Kujtim Mema tha
se ministria synon rikthimin e 43 linjave, nga 80 të
firmosura nga ish-ministri
Sokol Dervishaj dhe më pas
u shfuqizuan. Mema ngriti si
problem edhe faktin që në
vend janë 250 automjete që
ofrojnë shërbim të palicencuar. "Kemi kaq kohë që flasim,
presim e presim, por edhe
durimi ka një kufi. Sot i bëj
thirrje të gjithë transportit
ndërqytetas të jenë gati. Nëse
nuk marrin masa, ne hidhemi në protesta", - tha
Mema. Por, Ministria e Infrastrukturës dhe e Energjisë shprehet se përfaqësuesit e shoqatës janë thirrur disa herë në takim në
lidhje me këtë çështje. Sa i
përket rikthimit të linjave,
ministria sqaron se do vendoset në bazë të nevojave dhe
studimit të realizuar. Qeveria ka deklaruar publikisht se
do ulë tarifën në Rrugën e
Kombit për banorët e zonës,

Shoqata e Transportit Ndërqytetas
paralajmëron protesta masive
Autobusët në Kukës, pritet rritja e biletës
NEGOCIATAT
Qeveria ka deklaruar
publikisht se do ulë
tarifën në Rrugën e
Kombit për banorët e
zonës, ndërsa biznesi
po negocion për një
kosto më të reduktuar
për kamionët, por
shoqata e transportit
ndërurban e
autobusëve thotë se
nuk është pjesë e
këtyre negociatave.
"Ne nuk na ka njoftuar
njeri, s'jemi pjesë e
negociatave.

Kreu i shoqatës, Kujtim Mema
ndërsa biznesi po negocion
për një kosto më të reduktuar për kamionët, por shoqata e transportit ndërurban e
autobusëve thotë se nuk është pjesë e këtyre negociatave.
"Ne nuk na ka njoftuar njeri,

s'jemi pjesë e negociatave.
Por ndërkohë e kemi shprehur edhe më herët që kjo
tarifë do të rëndojë qytetarin, pasi ne do të jemi të
detyruar të rrisim çmimin", tha Mema.

Fibank Albania - Rezultate
të shkëlqyera financiare për vitin 2017
Maj 2018
Fibank Albania ka mbyllur vitin 2017 me rezultatet me te mira financiare te gjithe
periudhes së saj në Shqipëri
Me publikimin e rezultateve financiare për vitin 2017, Fibank Albania ka arritje te
larta ne te gjithe treguesit e saj. Rritja e kredive neto prej 37% e rendit Fibank si
banken me ecurinë më të mire në te gjithe sistemin bankar shqiptar ne kete
tregues.
Fibank Albania regjistroi një fitim vjetor neto prej 3.3 milionë eurosh, rezultati
financiar me i larte gjate gjithe prezences se saj ne Shqiperi. Nga ecuria pozitive
gjate 2017 duhet theksuar gjithashtu një rritje prej 13% e totalit te aktiveve qe e
rendit Fibank ndër katër bankat me rritjen me te larte.
Keta indikatore shënojne ritmin më të lartë të rritjes në krahasim me bankat e
tjera dhe keto rezultate behen edhe me domethenese po te konsiderojme faktin
se jane shoqeruar me përmirësimin e treguesve të tjere te performancës si
kthyeshmeria nga aktivet dhe kapitali.
"Ne jemi një banke dinamike me vendimmarrje shume te shpejte ne produkte e
sherbime fleksibel te pershtatura per cdo tip klienti. - thotë Drejtori i Pergjithshem Ekzekutiv, Z. Bozhidar Todorov.
Në vitin 2018 ne do te vazhdojme zhvillimet pozitive dhe rritjen e mëtejshme. Ne
jemi duke synuar që viti 2018 të jetë edhe me i suksesshem se viti 2017 dhe kjo
bazohet në përpjekjet tona për të ofruar produkte të përshtatura dhe inovative
tek klientet për të cilat ne kemi provuar se jemi shumë të mirë. Duke marrë parasysh se jemi një bankë rajonale, ne përpiqemi të përfitojmë nga përvoja dhe
njohuritë e bankës sonë mëmë për tregje të ngjashme si Shqipëria.”

SHOQ
ATA
SHOQA
Kreu i Shoqatës Ndërqytetas, Kujtim Mema, thotë se
janë 6 autobusë që bëjnë
rrugën Tiranë-Kukës dhe
anasjellas çdo ditë, me një biletë që kushton 500 lekë. Nëse

tarifa në segmentin MilotMorinë nuk do të rishikohet,
atëherë bileta për pasagjer do
të kushtojë 100 lekë më shtrenjtë. Sipas tarifave në fuqi,
një autobus do të paguajë 22.4
euro vajtje-ardhje. Por kreu i

shoqatës thotë se aplikimi i
kësaj tarife është absurd, për
aq kohë sa koncesionari nuk
ka përfunduar ndërtimin e
plotë të rrugës. "Rruga nuk
ofron siguri. Aty mund të hyjë
kush të dojë dhe mund të behët shkak për të ndodhur një
aksident, ndaj dhe rreziku
është i madh. Nuk mund të
parapaguajmë për një rrugë
që nuk ka përfunduar dhe
nuk ofron asgjë nga pikëpamja e sigurisë. Nuk është
kjo praktika që zbatohet në
vendet evropiane. Më ofro
rrugë me standard dhe siguri
dhe më pas unë do të paguaj
tarifën", - deklaron Mema.
Brenda muajit maj qeveria do
të arrijë një marrëveshje të re
me koncesionarin për tarifat
që do aplikohen. Qëllimi është reduktimi i tyre për banorët dhe bizneset që do të konsiderohen përdorues të
shpeshtë të rrugës.

Vonesat në fluturime, për herë të
parë kompensohen pasagjerët
N

jë nga prioritetet e
Autoritetit të Aviacionit Civil (AAC) shqiptar është respektimi i
të drejtave të pasagjerit
ndaj çdo lloj shkeljeje që
mund t'u bëhet nga kompanitë ajrore. Duke parë
vonesat e shpeshta të disa
operatorëve në fundin e
vitit 2017 dhe në fillim të
2018-ës, stafi i AAC ka ndihmuar qindra pasagjerë,
fluturimi i të cilëve ishte
anuluar ose vonuar pa arsye. Pas këtij insistimi, për
herë të parë në 25 vite, dhjetëra pasagjerë shqiptarë
kanë përfituar kompensim
financiar mbi 200 euro nga
kompanitë përkatëse. Ba-

zuar në të dhënat zyrtare të
AAC-së, janë gjithsej 67
pasagjerë që janë kompensuar nga kompania që ka
vonuar ose anuluar fluturimin. Ndërkohë, në
Aeroportin Ndërkombëtar
"Nënë Tereza" janë vendosur

NJOFTIM ANKANDI
Përmbarues gjyqësor privat Artan Sima zhvillon ankandet sipas datave
të mëposhtme:
1)Datë 17/05/2018, ditën e Enjte, ora 16:00, përfundon ankandi i ri ( i
tretë), për shitjen e pasurive të paluajtshme të llojit:
-“Arë” me sip. 2506 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 189,
453 lekë.
-“Arë” me sip. 1216 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 91,929
lekë.
-“Arë” me sip. 1080 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 109,319
lekë.
-“Truall+arë” me sip. 352 m2, nga kjo truall 200 m2, si dhe ndërtesë prej 80
m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 1,310,853 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori Trashëgimtarëve të të ndjerit/
Debitor z.Algent Minir Panajoti, znj.Manjola Rexhep,Panajoti, znj.Sara Algent
Panajoti, z.Glediol Algent Panajoti banues në fshatin Vashtemi, bashkia Maliq,
rrethi Korçë, për detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli në ish
Blloku Tiranë.
2) Datë 28/05/2018, ditën e Hënë, ora 16:00, përfundon ankandi i ri (i
tretë), për shitjen e pasurive të paluajtshme të llojit:

edhe tabelat përkatëse që orientojnë qytetarët si të zgjidhin çdo problematikë që
kanë me kompanitë ajrore, si
për vonesat e fluturimeve, anulimeve, humbje ose dëmtim
të bagazhit apo lëvizja e personave me aftësi të kufizuar.

-“Arë” me sip. 1489 m2, e ndodhur në fshatin Zagfradec Devoll, në vlerën
78,687 lekë.
-“Arë” me sip.1489 m2, e ndodhur në fshatin Zagfradec Devoll, në vlerën
96,768 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori Trashëgimtarëve të të
ndjerit/Debitor z.Xhevair Zama dhe Nexhmije Zama, z.Aurel Zama, z.Sokol
Zama, z.Melsi Zama, banues në fshatin Zagradec, bashkia Devoll, për
detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
3)Datë 28/05/2018, ditën e Hënë, ora 16:00, përfundon ankandi i ri (i
tretë), per shitjen e pasurive te paluajtshme te llojit
“Are” me sip. 7400 m2, e ndodhur ne fshatin Bitince Devoll, ne vleren 372,960
leke.
Pasurite jane lene garanci bankare nga debitori Trashegimtareve te te
ndjerit/Debitor znj.Bukurije Sulejman Fezo, znj.Mimoza Fatmir (Foto) Fezo,
z.Xhimi Foto Fezo, znj. Arkonnda Foti Fezo, znj. Eliverta Foti Fezo, znj.
Luiza Foti (Kasabelli) Fezo banues ne fshatin Bitince, bashkia Devoll, per
detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli ne ish Blloku Tirane.
Ankandet zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3,
Rruga «Avni Rustemi», nr.31 .k,1. Korçë. Kontakt Cel.0674044666, email. simaartan@yahoo.com
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e rastin e 140 vjetorit
të lindjes së Norbert
Joklit 1 Botimet Çabej nxjerrin veprën e parë
monografike të këtij autori,
në përkthimin e ish nxënësit
të tij Eqrem Çabej, si një
homazh për të dy albanologët
më të shquar të shekullit XX.
Norbert Jokli, një vazhdues i ndritur i veprës albanologjike të etërve themelues
të saj, Hahnit, Meyerit, Pedersenit, ishte doktoruar për
jurisprudencë në vitin 1901,
kur drejtoi vëmendjen në studimet gjuhësore indoeuropiane, fillimisht me përqendrim
në romanistikë e sllavistikë,
fushë në të cilën edhe u doktorua për herë të dytë në vitin
1908. Në këtë kohë atë e tërheq
gjuha shqipe, si një gjuhë e
rrallë dhe pak e njohur nga
studiuesit, mësimit të së cilës
iu kushtua si autodidakt. Ai
e filloi studimin e shqipes në
moshën 30 vjeçare, në kursin
që zhvillohej në atë kohë në
Universitetin e Vjenës nga
Gjergj Pekmezi (1907), e mësoi
në një kohë të shkurtër dhe e
përsosi edhe me ndihmën e
studentëve të tij shqiptarë në
Universitetin e Vjenës, ndër
të cilët ishte dhe pasardhësi
më i denjë i tij, Eqrem Çabej.
Krahas mësimit të shqipes ai
iu kushtua studimit të thelluar të saj në aspekte të ndryshme: në etimologji e histori
fjalësh, në fonetikë e morfologji historike, në prejardhjen e gjuhës shqipe e të
shqiptarëve, në marrëdhëniet e shqipes me gjuhë fqinje,
të lashta e më të reja, si me
greqishten e vjetër, latinishten apo me sllavishten, në onomastikë si edhe në etnolinguistikë të shqipes.
Jokli la një trashëgimi të
pasur studimesh për shqipen.
Ndër veprat e tij monografike
përmendim Studime për etimologjinë dhe fjalëformimin
e shqipes (Vjenë 1911),
Kërkime gjuhësore - kulturhistorike nga fusha e shqipes (Berlin 1923) që është
edhe kryevepra e tij, Kontribute gjuhësore për paleoetnologjinë e Gadishullit Ballkanik (Vjenë 1984) si dhe një
varg punimesh e artikujsh në
revista të specializuara. Në
studimet e tij ai i kushtoi vë-

Norbert

Jokli

dhe gjuha shqipe
mendje në radhë të parë leksikut
të trashëguar të shqipes, duke arritur të shpjegojë burimin vendas
të një numri fjalësh që më parë
mbaheshin si huazime nga gjuhët
e tjera. Në studimet për grama-

tikën historike ai përforcoi në
mënyrë përfundimtare tezën e pohuar së pari nga Franz Boppi për
karakterin indoeuropian të gjuhës
shqipe. Jokli kishte punuar shumë
edhe për një fjalor etimologjik të

shqipes, mbi bazën e fjalorit të
Gustav Meyerit, mbi të cilin kishte bërë shumë shënime anash
faqeve. Për fat të keq gjurmët e
këtij fjalori humbën me deportimin e Joklit nga nazistët në

kamp përqendrimi ku edhe vdiq në
vitin 1942.
Jokli i bëri një shërbim të madh
albanologjisë dhe njohjes së saj në
botë edhe si bashkëpunëtor i Vjetarit indoeuropian (Indogermanisches Jahrbuch) nga viti 1917 deri
1940, ku bëri një punë të madhe bibliografike, duke referuar mbi botimet më të reja të albanistikës.
Si profesor i jashtëm i Universitetit të Vjenës, Jokli, përveç leksioneve të sllavistikës dhe të gjuhëve baltike, mbajti edhe leksione
për gjuhën shqipe, siç ishte lënda
Gramatikë e shqipes, Gramatika
historike e shqipes, Gramatika e
krahasuar e shqipes apo Gramatika historike e krahasuar e shqipes.
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Me rastin e 140 - vjetorit të lindjes së Norbert Joklit, botimet “Çabej” nxjerrin veprën e parë monografike të këtij autori,
në përkthimin e ish - nxënësit të tij Eqrem Çabej, si një homazh për të dy albanologët më të shquar të shekullit XX.
Studiuesja e njohur hedh dritë në hapësirën ku punoi gjuhëtari fatkeq, që do të vdiste në një kamp përqendrimi...

PERSONAZH

Norbert Jokli dhe gjuha shqipe
NGA ANILA OMARI

N

ë kuadrin e gjuhësisë in
doeuropiane, në dh
jetëvjeçarët e parë të shek.
20 lindi dhe u përhap në
vendet gjermanishtfolëse si Austri
dhe Gjermani lëvizja gjuhësore
Fjalët dhe Sendet (gjerm. Ëörter und
Sachen), e ngritur nga Hugo Schuchardt dhe Rudolf Meringer. Kjo
rrymë kërkonte që, në hulumtimet
etimologjike e leksikore, fjala të studiohej e lidhur ngushtë me sendin
apo konceptin kulturor që ajo
shënon, me synimin për të arritur
rezultate më të sigurta në studimin
e të dhënave gjuhësore. Jokli
përqafoi këtë metodë studimi dhe e
zbatoi në studimet e tij. Vepra që
përfaqëson më së miri metodën e
studimit fjalët dhe sendet është
kryevepra e tij Kërkime gjuhësore kulturhistorike nga fusha e shqipes, ku, siç e tregon vetë titulli, ai
ndërthur metodën e studimit gjuhësor të leksikut të shqipes me aspektet historike e kulturore të koncepteve a sendeve që shënon fjala.
Për shembull, ai vë në dukje që leksiku i tokës, i relievit e i bimësisë, i
blegtorisë e i produkteve blegtorale
është në shumicën e tij me burim
vendas, që lidhet me profesionet e
lashta të shqiptarëve, ose që leksiku
i bletarisë është me burim latin, gjë
që shpjegohet me përhapjen e saj
nga romakët. Në grupin e fjalëve të
fushës së të drejtës, të zakoneve e
besimeve, ai sjell në vëmendje disa
zakone shumë të lashta të shqiptarëve, siç është ai i mërkoshit
(couvade-s), që të shpie në një periudhë paraindoeuropiane. Kështu
vepra ka vlera jo vetëm gjuhësore
por
edhe
etnografike
e
antropologjike për shqipen e shqiptarët. Për lëndën etnografike
Jokli u mbështet sidomos në veprat
e baronit Franc Nopczsa, i cili i la
trashëgim mbas vdekjes materialet
etnografike për Shqipërinë.
Studimi i tij monografik nga
fusha e indoeuropianistikës Studien zur albanischen Etymologie und
Ëortbildung (Studime mbi etimologjinë dhe fjalëformimin e shqipes), botuar në vitin 1911, ishte
punimi me të cilin Jokli u habilitua,
me cilësimin linguist, në vitin 1913.
Punimi merr në shqyrtim një
numër fjalësh të shqipes të cilat i
trajton në pikëpamje të etimologjisë
e të prejardhjes së tyre. Ai nisej në
këtë studim nga kritikat që u ishin
bërë studimeve etimologjike të
paraardhësit të tij të shquar Gustav
Meyerit, në radhë të parë nga Holger Pederseni, për ekzagjerimin e
ndikimit të huaj në gjuhën shqipe
dhe për përcaktimin e saj si një gjuhë e përzier gjysmë-romane, por
edhe nga sasia e madhe e fjalëve të
mbetura pa shpjegim etimologjik në
Fjalorin e Meyerit. Studiuesin e ndihmonte fakti që tashmë ishte botuar një material i pasur për shqipen,
si fjalorë, libra, lëndë folklorike, si
dhe kthimi i vëmendjes në tekstet e
vjetra. Punimin e ndau në dy pjesë,
ndër të cilat e para trajton leksik të

trashëguar të shqipes, gjithsej 139
zëra, dhe e dyta leksikun e huazuar,
me 36 zëra. Në leksikun e
trashëguar janë përfshirë fjalë që më
parë ishin trajtuar si huazime ose
nuk ishin shpjeguar etimologjikisht. Aty bëjnë pjesë njësi leksikore
të rëndësishme të thesarit leksikor
të shqipes, si amëzë, anë/enë, bagëti, bane/banesë, blozë, buzë, dalloj,
danë/darë, dell, det, djathë, dosë,
dredh, dukem, lumë etj. Në pjesën e
dytë përfshin etimologji fjalësh që
janë huazime nga gjuhë të tjera,
qoftë të pashpjeguara më parë, qoftë
që janë shpjeguar në mënyrë të
mangët.
Qysh në këtë punim të parë
monografik të tij ka përpjekje të
zbatimit të metodës fjalët dhe sendet. Në shumë raste, analiza etimologjike dhe fjalëformuese e leksemave të marra në shqyrtim përfshin
edhe kontekstin historik e kulturor të përdorimit të fjalës bashkë me
sendin a nocionin që shpreh. Kështu veprohet p.sh. në trajtimin e fjalës
djathë, ku bëhet krahasimi me fjalën
indoeuropiane për “gjizë” dhe me
këtë rast sillet shpjegimi i punimit
të lashtë primitiv të djathit në
epokën e hershme indoeuropiane,
për kuptimet e fjalës “mih” përmenden funksionet e ndryshme që
kishin veglat primitive etj. Gjithashtu edhe elementet etnografike
apo antropologjike merren në konsideratë për shpjegimin e prejardhjes së fjalëve. Psh. për
shpjegimin e foljes tregonj ai niset
nga emri tregë me burim sllav, fillimisht me kuptimin “merrem me
tregti të vogël” e pastaj edhe “nxjerr
në treg, shpall, kumtoj”, dhe “rrëfej,
kallëzoj”, duke u mbështetur në faktin se në kohët e vjetra e primitive
tregu ishte njëkohësisht edhe vendi i mbledhjeve, ku rriheshin çështjet e përbashkëta, ashtu siç e pasqyrojnë edhe fjalët e greqishtes •(@DV
“treg”, •(@DV.T “blej”, •(@D,ÛT “flas
botërisht, shpall, kumtoj, lajmoj” me
raportet kuptimore që kanë në mes
të tyre.
Autori në hulumtimin e prejardhjes së fjalëve të shqipes
përpiqet të zbulojë edhe pikënisjen
e ndërtimit që ka shërbyer si model.
Kështu, në shpjegimin e foljes shkoj nga emri shteg (sht(ë)goj > *shtkoj > shkoj) përsiat një ndikim të
formës së brendshme nga ana e latinishtes viare “shkoj” nga via “udhë”.
Kjo vepër është një kontribut i
rëndësishëm në studimet etimologjike të gjuhës shqipe prandaj
i takonte të ishte në duart e gjuhëtarëve shqiptarë edhe në versionin shqip. Këtë detyrë e mori përsipër
Eqrem Çabej, që në vitet e para të
punës së tij në Institutin e Shkencave, edhe si nderim kundrejt mësuesit dhe mikut të tij.
Përkthimi i veprës së Joklit nga
Çabej ishte depozituar në arkivin e
Institutit të Gjuhësisë e të Letërsisë.
Për kërkimin dhe gjetjen në vitin
2006 të daktiloshkrimit të përkthimit, i cili ishte pa emër përkthyesi dhe
ishte futur gabimisht në një dosje
me emër tjetër, ka shkruar Ledi

Norbert Jokli

Qasja me shqipen
Norbert Jokli, një vazhdues i
ndritur i veprës albanologjike të
etërve themelues të saj, Hahnit,
Meyerit, Pedersenit, ishte
doktoruar për jurisprudencë në
vitin 1901, kur drejtoi vëmendjen
në studimet gjuhësore indoeuropiane, fillimisht me përqendrim
në romanistikë e sllavistikë,
fushë në të cilën edhe u doktorua
për herë të dytë në vitin 1908. Në
këtë kohë atë e tërheq gjuha
shqipe, si një gjuhë e rrallë dhe
pak e njohur nga studiuesit,
mësimit të së cilës iu kushtua si
autodidakt. Ai e filloi studimin e
shqipes në moshën 30 - vjeçare,
në kursin që zhvillohej në atë
kohë në Universitetin e Vjenës
nga Gjergj Pekmezi (1907), e
mësoi në një kohë të shkurtër
dhe e përsosi edhe me ndihmën e
studentëve të tij shqiptarë në
Universitetin e Vjenës, ndër të
cilët ishte dhe pasardhësi më i
denjë i tij, Eqrem Çabej.
Shamku në Gazetën Shqiptare të
datës 28 prill. Nismën e botimit të
veprës së Joklit e ndërmori znj.
Brikena Çabej, drejtuese e Shtëpisë
Botuese Çabej dhe tashmë drejtuese
e Institutit Çabej. Përgatitja për
botim e përkthimit të veprës së
Joklit m’u besua mua.
Paralelisht për botimin e saj
punoi dhe prof. Rexhep Ismajli nga
Akademia e Shkencave dhe Arteve
të Kosovës, e cila e botoi në vitin 2011

bashkë me tekstin origjinal gjermanisht të riprodhuar në mënyrë
anastatike.
Gjuha e përkthimit të Çabejt është e saktë, besnike e tekstit origjinal gjermanisht dhe njëkohësisht e
kuptueshme dhe e rrjedhshme në
shqip. Asnjë nuancë kuptimore nuk
mbetet jashtë vëmendjes së përkthimit, edhe pse e dhënë sipas strukturës së shqipes së viteve ’50. Gjuha
letrare e asaj kohe qëndronte më
afër gjuhës së folur, prandaj ndërtimi i fjalisë është i shtjelluar në
mënyrë perifrastike, duke iu shmangur konstrukteve të ngjeshura sintetike me emra prejfoljorë më -im
apo -je, fjalive të ndërkallura, me
përemra të shumtë të rasave të zhdrejta etj., që janë karakteristike për
gjuhën e sotme. Pavarësisht se
shumë terma të gjuhësisë asokohe

nuk ishin shqipëruar dhe përdoren
në tekst sipas gjermanishtes apo
gjuhëve të tjera ndërkombëtare, kjo
nuk pengon aspak që teksti të jetë
krejtësisht i kuptueshëm nga specialistët e historisë së gjuhës e më
gjerë.
Gjithë puna për përgatitjen për
botim të përkthimit të Çabejt u krye
fillimisht në bazë të një kopjeje të
dytë të daktilografuar dhe të pakorrigjuar nga autori i përkthimit, e
cila kishte shumë boshllëqe në shembujt me alfabete të tjera nga ai latin,
si dhe gabime të shumta leximi ose
daktilografimi. Prandaj për plotësimin e boshllëqeve dhe ndreqjen e
gabimeve të shembujve ilustrues
nga gjuhët e huaja u bë ballafaqimi
me origjinalin gjermanisht, me
ç’rast u vendosën edhe shenjat e
veçanta diakritike për të gjitha gjuhët që sillen në tekstin e Joklit për
krahasim në shpjegimin e fjalëve shqipe të analizuara. Disa lexime të
gabuara fjalësh të rralla ose të
vjetruara të përdorura nga autori i
përkthimit, Eqrem Çabej, u ndreqën
me konjekturë, duke njohur gjuhën
dhe stilin e autorit.
Kur materiali ishte bërë gati për
shtyp, një e dhënë e katalogut të
Arkivit të IGJL na vuri në dijeni për
ekzistencën e dorëshkrimit të Çabejt si përkthim i veprës së Joklit
dhe mbas një kërkimi në Arkiv u
gjet dhe dorëshkrimi origjinal i përkthimit. Ballafaqimi me origjinalin
zgjidhi edhe disa probleme të drejtshkrimit të autorit dhe konfirmoi
disa zgjidhje të hamendësuara prej
nesh. Disa trajta gege të variantit
të daktilografuar, si këtyne, i frymë,
i ndritun, u sajue, i pajisun, që i
kishim lënë pa prekur duke i konsideruar si përdorime reale të autorit, ndoshta nën ndikim të drejtshkrimit të vitit 1923, mbas krahasimit me origjinalin u pa se ishin
lexime të gabuara dhe u ndreqën sipas toskërishtes letrare të autorit.
Me gjithë vlerësimin e lartë që
gëzon emri i Norbert Joklit në hapësirat shqiptare, veprat e tij nuk
kanë qenë të njohura për publikun
e gjerë shqiptar. Këtë mund ta pohojmë edhe për vepra të tjera të
trashëgimisë shkencore të albanologëve të shquar të huaj, të cilat
për shumë kohë kanë mbetur të papërkthyera në gjuhën shqipe ose
janë përkthyer për nevoja të studiuesve dhe kanë mbetur në arkiva.
Një punë të lavdërueshme ka bërë
kohët e fundit Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës për
botimin në shqip të trashëgimisë
albanologjike në gjuhë të huaj.
Urojmë që dalja në dritë e kësaj
vepre në shqip të tërheqë pas vetes
edhe punime të tjera të Joklit që janë
të përkthyera dhe ndodhen në
Arkivin e IGJL. Me këtë rast uroj të
gjejë mbështetje institucionale e
shtetërore nisma e Institutit Çabej
për botimin e trashëgimisë albanologjike, vendase e të huaj, si një nga
synimet themelore të tij.
1
Vepra ishte parashikuar të dilte nga shtypi në vitin
2017, viti përvjetorëve të lindjes e të vdekjes së Joklit.
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Vëllimi poetik “Biri i Adamit” përbëhet nga tri cikle: “Zbulimi i burrit “me 24 poezi, “Jashtë orbitës” me 23 poezi dhe
“Plagë në përfytyrim” me 17 poezi. Ka shumë tema që u pranëvihen vargjeve: Dashuria e para, kujtesat e vrara si trupa
të kapitur të një kohe pa ton e ngjyrë, më tutje atdheu, kombi dhe bota (të lodhur e të tjetërsuar) dhe pas tyre, njerëz të
fshehur në akte martirësh apo fisnikësh të pabëzajtë, shkruan autori...

REVIEW
NGA JOSIF PAPAGJONI
...Dhe rrjedh koha thuajse tinëzisht, vitet i këput vjeshta e artë si
gjethet, borë e zheg jeta të falë, dhe
shumë zhgënjime, dhe shumë dëshpërim e trishtim, por diku një shkëndijëz zjarri nuk shuhet. S’do!
Është shkëndija e tërëkohshme e
jetës dhe njeriut: Dashuria. Përtej
apo bri saj syri sheh relieve të
shpirtit që thërrmohen, shkretohen, bëhen gri, pa ngjyrë, teksa
pesha e viteve të ka falur përvojën,
pra arsye më shumë, kthjelltësi më
shumë, por dhe mpakjen dhe
plakjen, pra trishtim më shumë,
kotësi e absurd më shumë. Në këtë
rrokapjekthi vërtitet një shumicë
poetësh me pallton e rëndë të
mërzive, dëshpërimeve e zhgënjimeve përsipër vargjeve të tyre.
Është një ndjeshmëri e natyrshme
që as Besnik Mustafai s’ka se si t’i
shpëtonte kësaj gracke. Kur e
mbarova librin e tij poetik “Biri i
Adamit”, pash dhe veten time atje.
Sepse dhe unë, si shumëkush lexues, jam një sivëllai i ndjeshmërive
të poetit. Poezia i ikën “fluturës”,
“hënës”, “qiellit”, bëhet më e zymtë,
graviteti i plagëve rritet, përsiatja
dhe meditimi kthehen në qenësi
për të shpjeguar a riparo se ç’ke
hequr e ç‘ke bërë në këtë jetë sa të
shkurtër, aq dhe të gjatë. E
megjithatë, për dreq a për fat, ajo
“shkëndijëza” që thamë pak më
sipër, rri ndezur atje, në vatrën
poetike, në tru e në zemër.
Vëllimi poetik “Biri i Adamit”
përbëhet nga tri cikle: Zbulimi i
burrit me 24 poezi, Jashtë orbitës
me 23 poezi dhe Plagë në përfytyrim me 17 poezi. Ka shumë tema
që u pranëvihen vargjeve: Dashuria e para, kujtesat e vrara si trupa të kapitur të një kohe pa ton e
ngjyrë, më tutje atdheu, kombi dhe
bota (të lodhur e të tjetërsuar), dhe
pas tyre njerëz të fshehur në akte
martirësh apo fisnikësh të pabëzajtë. Shkojnë e vijnë imazhe, dje dhe
sot, ndërsa koha shndërrohet në
apokrif të vetvetes, diç që
përsëritet dhe gëlltit po aq vetveten. Dhe mendja e poetit rreket
drejt metaforave biblike, zgjedh
aty Adamin dhe brinjën e tij, Evën:
njëjtësim dhe ndryshim, bashkim
dhe tjetërsim, dashuri dhe
mallkim, ëmbëlsi dhe hidhërim.
Adami është kudo, si dhe Eva. Janë
të Njëjtët tanë. Dhe ndërsa koha
rrjedh dhe njeriu (mendja e tij) sfidon kozmosin, vetë Zotin, qenia
habitshëm ka mbetur po ajo, në
kurthin e dikotomive dhe antinomive të saj të përjetshme, një
simbiozë në shenja, ndjeshmëri
dhe qenësi të kundërta. Edeni, Eva,
Adami, rrëfenja ku ftillëzohet
njëherazi dashuria, e papritura,
lumturia dhe ankthi, poeti i risjellë
nëpër vargje herë pas here. Pikërisht në trajtesa të tilla lind te të
menduarit poetik të Mustafait, filozofia.
Qysh në vjershën hyrëse Zbulimi i burrit poeti vrapon në zanafillën biblike, për të zbuluar të
pazbuluarën, dashurinë, përmes
heshtjes prej “guri të kuq”, ku

Bijtë e Adamit,
mes dashurisë
dhe mallkimit
gjaku ngrihet përpjetë nga zemra
te gjuha, në një puthje... Jo vetëm
te kjo vjershë, por në disa syresh
poeti ndjek njëjtësimin me metaforat biblike, për të rindërtuar ciklet
e përjetshme të qenies, e përmbi to
dashurinë, ku fjala është e pamjaftueshme, pra, pa puthjen, pa buzët,
pa lagështinë, të cilat, të tria së
bashku, hedhin dritë mbi misterin e dashurisë që buis mbi e nën
lëkurë dhe i jep ngjyrë e kuptim
fjalës. Prandaj dhe ulërima e ndrydhur poetizohet si një aht shpirti,
ose në një lot, në një psherëtimë
malli. Sepse “dhimbja do zërin tonë
prej njeriu për pohimin e vet”, atje
te bota e madhe, heshtane, e kthyer në kufomë nga pamundësia e
solidaritetit njerëzor dhe përtypja
e mundimshme e vetmisë sonë, aq
trishtuese e plot pezëm...
Poezia bëhet ironike, si e veshur
me gjemba lëkurës së saj, prej nga
pikon një helm vetëvrasës e një
shpoti që të zhvesh lakuriq, kur
dashuritë e dikurshme, le t’i quajmë “komuniste”, u thanë nga diejt e rremë të moralitetit puritan,
të “detyrimeve familjare”, të
radhëve nëpër dyqane, të aksioneve e zboreve, si dhe gjithë idiotësive të kohës që e kalbnin dhe e
vrisnin aventurën e bukur të saj.
Dhe dashuria kthehej kësodore në
një rit thuajse social, në stërmundim mbijetese, teksa të lodhur nga
përbindëshi i ditës burrat shtriheshin natën bri grave të tyre të
rrudhosura e mishravarur që të
ngroheshin disi në atë rrokapjekth
absurd, kur aventura e bukur
vdiste e vdiste pambarim (poezia
Kush tha se vdiqën ëndërrimtarët
e dashurisë së marrë). Ose kur në
monotoninë e ditëve, të stinëve që
këmbehen pa gjurmë, në thellësi
të ankesës, diçka e madhe pritej të

lindëte, paçka se adresë të qartë ajo
nuk kish ( Ars Poetika ). Dhe
dashuritë plaken e rrudhen dëshpërimisht, dashuritë e pakallura
si kufomat e braktisura, ky vrer i
gjelbëremë në buzët mavi të kafshuara nga djalli (Poemë politike).
Filozofia e vdekjes, iluzioni i
prekjes së qiellit pa skaj, shpalosen butësisht te vjersha Poemë e
shkruar në avion në lartësinë 10
mijë metra, e ndarë në pesë pjesë,
ku varka e Noes si një cak, shpresë
dhe ardhmëri sfidohet nga
teknologjia e re e fluturimeve, ku
Dante, Mozarti, letrat e Don
Kishotit drejtuar Dylqinjës dhe
Bethoveni janë mbytur nga të
tjera zhurma e tinguj dhe ku malli për të dashurën, këtë grimëz të
ngrohtë, ashtu sikundër edhe
zogjtë, edhe fëmijëria, dhe shtëpia
ku u shkrua alfabeti i shqipes në
Manastir, gjer tek ajo grimëza
tjetër e tokës që quhet Atdhe, habitshëm kanë gravitetin kozmik më
të madh në mallin e poetit.

Dashuria, në optikën e Mustafait, është edhe prania e bukurisë
që frymëzon e tundon. Por kur ajo
mbetet thjesht dhe vetëm te bukuria dhe tundimi, humbet përmasën e papërsëritshme të shpirtit, atë mistikë që e mban gjallë,
ngrohtë e të bukur, humbet “aventurën e Don Kishotit” (Si lind dhe
si mund të vdesë një poezi!). Ajo,
dashuria, shpesh është e fshehtë,
ashtu edhe padurimi i saj ngjan si
rrahja e zemrës, si kërmilli nën
shi. Mundimi i Sizifit është një
lodër para mundimit të zemrës, kur
dashuria s’është veçse një pëllëmbë larg e ti s’e prek dot!... Dashuria
është dhe si përgjumja e pemës dhe
frytit që flenë dimrit dhe presin të
zgjohen e të harlisen, kur toka
ngrohet dhe ujërat vërshojnë. Dhe
Mustafai luan me alogjizmat dhe
kontrapunktet, kur thotë se
“Dashuria është e bukur vetëm
kur nuk dashuron”, duke nënkuptuar se ajo ta plagos zemrën e të
bën të vuash, të presësh.
Qasjet poetike janë të larme,
veçse aty, sipas meje, ka gjithmonë
një njeri të zhgënjyer ose të dëshpëruar. Dhe lexuesi sheh e ndjen
se si rrjedha e viteve sjell ndryshimin e relievit të shpirtit, kur
dyshimi, arsyeja dhe mosha zhvlerësojnë utopitë e djeshme, vetë
pafajësinë e poezisë, gjithçka të
ngritur mbi një pirg gënjeshtrash
të “bukura” (Fotografitë e vjetra),
apo kur fjala, atje ku buis zanafilla, mbytet nga llafazanët a llapaqenët, qofshin politikanë a qofshin policë, dhe të duhet ta rigjesh
atë në tisin e kohës, sepse “fundi
vjen kur harrohet fillimi” (Fjala).
Poeti vuan labirintin e të vërtetës
së fshehur, kur gojë statujash
mbirë dikur shesheve nuk mundnin dot që të tregonin se ku ishte

rruga dhe drita, kur mitet e
njëhershme politike nuk e shpjegonin ferrin e kohës, atje ku e shkuara dhe e ardhmja plekseshin
në stërmundim, si kuaj ecur në terr
dhe ku poeti-njeri gjendej në mes:
Atij që e kishin gënjyer dhe atij që
kishte gënjyer (Në kërkim të kohës së humbur).
Heroi poetik vjen si natyrë e
butë, pa poza. Nëpër përqafime të
dashurash ai ndjehet i mbrojtur, i
lirë, ndjehet vetvetja. Dashurinë
nuk e kthen në rit, në zakon, por
frikën e ka përherë aty pranë si
kërcënim, si mungesë, si pamundësi, si vdekje. Ky Njeri jam edhe unë,
edhe ti, të gjithë ne. Sepse ai është
i vërtetë. Ai rreket që në botën e
mbushur me kërcënimin atomik,
“në zemrën e njerëzimit të zgjojë
një gëzim të brishtë”. Dashuria e
superon kozmosin, yjet e zjarrtë
që digjen hapësirës, të paasgjësueshmen dhe të pariciklueshmen
gjithësi, sepse dashuria është vetë
gjithësia, zjarri që djeg dhe ngroh
shpirtrat, trupat njerëzorë. Vetëm
në dy vargje “Veten nuk e shoh dot
ndryshe veçse me përbuzje/ si një
imoral” në vjershën “Një ditë si
shumë të tjera”, zvogëlimi dhe
shpërfillja gjer në përbuzje e vetes
krijon lartësinë dhe madhështinë
e tjetrit si kontraste, në rastin
tonë figurën e papërlyer, fisnike e
të madhërishme të Ibrahim Rugovës. Kam ndjerë trishtim në vargjet e shkëputura nga vjersha Vij
të të shoh, ku ti s’i bishtnon dot
këtij kontrapunkti: “ qerpikë
përcëlluar e shkrepëtima rrufesh
si qershi. Por më shumë, vetë poezia është një sfidë ndaj rrokullimës
njerëzore, në kërkim të vetvetes:
Midis nesh s’ka bosh. S’ka
pushim midis nesh.
Jashtë s’bie shi. S’ka as diell.
S’ka hënë.
As qiell thjesht s’ka.
Në botën e pabanueshme të ëndrrës endemi,
pa një pikënisje, pa një pikëmbërritje.
Në libër shquan pa vështirësi
figura që të godasin, të befta, më
një paradoks kredhur përbrenda,
çka kësisoj e krijon letërsia e guximit, si p.sh. “kam një plagë në përfytyrim”... Poezitë e shkruara në
letra të zgjyrta Made in Albania,
rikthehen si kujtesa të shtypura
në kërkim të një kohe tjetër që
rrjedh, e cila diku në harresë është zhytur, por fjalën e nënës e
mbajnë si shkëndijë kraharorit.
Diku poeti të huton me imazhin e
përzhitur të fluturës që shkon verbërisht drejt dritës, pra drejt vdekjes, çka i ngjan epimit të gruas
drejt burrit dhe anasjelltas,
domethënë dashurisë. Në vjershën
Në Athinë ka një demitizim ironik
të kohëve heroike të Greqisë së
lashtë, kontrasti mes burrit të hershëm që rrëmbente shpatën, shalonte kalin dhe bënte luftëra për
një grua të bukur (Helenën), tanimë tkurret e bjerret te burri modern, gjysmë i hutuar, që vrapon në
hotel të komunikojë virtualisht në
facebuk. E gjitha kjo është shndërruar në një farë requiemi . Dhe
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përtej ironisë, ti shquan rëndomtësinë e njeriut dhe të vetë
dashurisë. Përmasa e heroikes dhe
të madhërishmes ka rënë. Rëndomtësia dhe përditshmëria kanë
triumfuar. E një kahu tjetër, në
kontrovers, është poezia për malësorët si përralltarë të shkëlqyer,
ushqyer nga mitet, epet dhe baladat, por që i kënduan mashtrimit

në ajër prej armikut tim” (figurë brilante), si lepuri i zënë në
kurth, me epimin për të vrapuar diku, por mbetur aty, i ngërthyer fatalisht. Kështu luan në
fakt fati me ne të gjithë, duam
të vrapojmë për diku, kah një
ëndrre, një drite, një horizonti,
por mbetemi këmbëmbërthyer
nga kurthet e jetës. Ka trishtim
pafund në këto dy vargje: “Ti je
hija ime,/ Trupi im i shtrirë përd-

Bijtë e Adamit, mes
dashurisë dhe mallkimit
të shtatoreve të bronzta (nënkupto heronjve të mitizuar të komunizmit), duke ua vrarë njerëzve
ëndrrën e vjetër të Lirisë. Tramundanën e kohës si një ijë e ligur tej
mase, e mbushur me shqota lufte
të pritshme dhe ankthesh, e bëjnë
poetin të klith nga nevoja për
tjetrin, të tejkalojë vetminë, qiellin e ftohtë e të mbarsur me
cinizëm, dhe si shpëtim të kërkojë
një puthje, një psherëtimë: I
dashur, e dashur – ky kod i pandryshueshëm që mban jetën dhe
njeriun gjallë e ngrohtë. (Nevojë
për pak dashuri).
Ka shumë sinqeritet vjersha Tri
motive me një fillesë. Fantoma dhe
hiri i vdekjes e çon poetin në meditime e përmbysje mitesh të lashta, nga djegia e Trojës gjer te klithma e Odisesë kur ia vranë dinakërinë, e më pas poeti sikur bën
një meaculpa, ikën nga përgjërimi
i gruas në situatën e vështirë të
sëmundjes dhe e dimensionon atë
me vetë jetën që pjell “fëmijë”, që
krijon jetë, gëzimi i gëzimit, ani pse
faji a mëkati mbeten përherë të
largët. Dhe ai e sheh në bebëz të
syrit gjithë kohën e rrejshme
mbushur me mite të rrejshme.
Mustafai këndellet kështu nëpër
metaforat e tij, prandaj dhe gruan
e humbet nën sqetull me gishtat
që prekin erërat dhe horizontet,
tokën, qiejt dhe zogjtë, sikundër
martirët e shekujve kanë sfiduar
dikur vdekjen e tmerrshme. Mirëpo ai nuk është assesi martiri i
djeshëm. Përkundrazi, është njeriu i thjeshtë. Edhe ai, si të gjithë,
ia mbathin vrapit duke u strukur
në dashuritë e g rave dhe të
dashurave të tyre të ëmbla. Ja, ky
është dallimi, kjo është pikërisht
njerëzorja, është ajo që e kemi
përditë, e zakonshmja jonë, e cila
krijon tërësinë dhe arsyen pse jetojmë. Dhe duhet thënë se kjo vjershë është shkruar në vitin 1987,
diçka pra kundër mitologjive dhe
asaj se si shkruhej asohere.
Fati në të menduarit poetik është një tjetër temë e hasur rëndom
vargjeve, herë kryejashtë e herë
kredhur në nënkuptime. Ai
shfaqet si grua e hollë “qëndisur

he që s’e ngre askush”. Dhe kjo
brengë e hershme kur jeta kishte shumë blerim, kur klorofila e
saj nis e ikën trupit e shpirtit,
mendoni se sa rritet përmasa e
trishtimit! Është “ikja në jerm”
dhe “rrugë pa rrugë që s’më
çojnë kurrkund!” ( S’kam më
kohë për harrim). Poeti ecejaket
mes dyshimesh, një surrealiteti
a jermi, le ta quajmë të bukur e
pikëllues, kur nuk e di e as e
rrok dot të vërtetën e ngatërruar të dashurisë: është apo
s’është e tilla?! Sepse ajo vetë,
njeriu dhe jeta janë e tëra një
kontradiktë e pazgjidhshme
shoqëruar nga pasiguria, ankthi, e panjohura. “Ku jam?/
Kush jam?/ Pa ty dhe me ty./
Pezull si një qiell vjeshte në
muzg./ Edhe mbrëmja ka rënë,
edhe dita nuk ka perënduar.”
Udhëkryqet e fatit të lodhin, të
kapitin, janë si Najadat apo
Gorgonat që të ngrijnë me sy,
sikurse e ndjen këtë në poezinë
e vitit 1987. Vjen këtu një përjetim tjetërfarë, ka një zhgënjim
nga tam-tamet e Revolucionit
Botëror, nga utopitë komuniste,
duke e kërkuar strehën te njerëzorja, tek e thjeshtën, ku ka një
diell të freskët (Jashtë orbitës).
Fati vjen nga larg apo lart, nga
diku e diçka përtej teje, e parrokshme dhe e pakomanduar
prej teje. Diku poeti e koncepton atë si një Eol, Perëndia e
erërave që shkulmon fate,
njerëz, jetë, përherë në dilemën
e madhe a ishte vallë dashuria
tek ai forcë apo dobësi?! Më tutje misteri i dashurisë sërish
kërkon të mbështillet nën
lëkurën e mitit biblik të zanafillës, ku e ëmbla e mollës së kafshuar dhe e hidhura e kafshimit të gjarprit krijojnë koreografinë e ndërlikuar e përplot hare-vuajtje të vetë jetës
(Një histori romantike për shekullin XXI ). Më në fund, poeti
tundohet nga filozofia dhe misteret që jeta, sidomos dashuria,
ndryn në bulën e saj duke shkrirë kohërat, tipologjitë, zakonet.

Kriptogramë me
miliona semaforë
NGA MOIKOM ZEQO
Letra bixhozi! – Jeni kujtesat në
gishtërinjtë e mi!
***
Kjo kukumjaçkë, duke fluturuar, lë pas, atë, që, vjeshtëzon gjithçka!
***
Kush e ka shpikur stilin dhe të
ecurën time, për hyrjen në Tempull, me pelerinë dafine?
***
Tërë njerëzit janë dete që ecin
dhe lëvizin në hapësira, dete me
zemrat amfora, të anijeve të mbytura!
***
Ç‘fytyrë të re unë kam nën shtresën e afreskut të lashtë?
***
Me hirin tim të shenjtë, unë kam
krijuar mëllenjën dhe zjarrin, detin, tempullin dhe gruan!
***
Një ditë, ah, një ditë, të gjithë,
do të dalim nga thellësirat në breg.
***
Ah, Ardhmëria pikon si djersë,
nga shtatë gishtat e përralltë të
ylberit!
***
Midhjet në heshtje, krijojnë perlën e tyre, kështu tek njerëzit, seleksionohet Poeti
Poeti, i një race, me
midhjet, pa emër!
***
Pse lëvizja e Spermës time më
çon tek e Ardhmja? – Përjetësia
s’ka nevojë të merret me qira
qira!
***
Si në një gardërobë viganësh
unë shoh shtrëngatat, e rreshtuara, që rrinë, në pritje të ethshme,
për t’u shfaqur plot madhështi dhe
epikë të kohërave!
***
Ç‘është ky Kerubin, këmbëthyer, ne një rokënrol?
***
Zoti, Zoti, më thërret! – Por unë
s’i përgjigjem dot!
***
Ç‘fuqi misterioze ka lëshuar
sytha brenda meje? – Dhe pse fjala
„ I b b u r ” do të thotë „ m b a r s j e
shpirti”
shpirti”? - Ç‘dritë më sjell një „Later
na Ma
gica”
terna
Magica”
gica”?
***
Ç‘është lënda nga ngjizen martirët? - Ç‘do personazh është një
Terra Incognita
Incognita!
***
O, luftë e palavdishme me insektet dhe Djallin e milingonave! –
Kush i shkatërroi burimet e Helikonës?
***
Ç‘është thënia e Dantes „riso

del’Universo” („e qeshura e Universit”?)
***
Pse njerëzit s’më lenë t’i përkas
vetvetes?
***
Lavdia ka mijëra gojë!
***
Vdekja i nënshtrohet tërësisht
dorës së artistit, Vdekja është
argjili që artist e modelon i frymëzuar! – Dhe Hiçi i Madh është dera
e mbyllur, që s’hapet dot! – Vdekja
s’e arrin dot të pavdekshmin!
***
Ja, rruga bosh s’i gotë qelqi! –
Pse nuk e mbush me verën e
shirave Vjeshta Khajam?
***
Sa herë më pushton një fantazi
matematikore, befas më sulen, më
dashurojnë tërë përrallat!
***
Ah, Hamleti! – Hamleti, edhe

mund të bëjë vetëvrasje, por deti,
deti, si mund të vetëvritet vallë?
***
Jam mur! Jam mur, i plagosur
me afreska!
***
Vetmia i rrit në çast shermashekët e Ankthit!
***
Një Eol mizor e mbledh në thesin e tij tërë frymëmarrjen time të
shekujve!
***
Ç’janë këto martesa statujash
me drurët? – Dhe gërshetohen tek
unë shpresat me hormonet e mitit!
***
Dhe Koha rëndon tek mua me
miliarda botët e Universit
njëherësh
njëherësh!
***
Qepallat e nuseve të porsamartuara ngrihen si velat e detlundruesve të mëdhenj!
***
Dhe trekëmbëshat e varjes së
Revolucionit Francez më falin
mua në largësi kravatat e tyre, për
Festat Galante në Dekadencën e
Madhe
Madhe!
***
Vjen palloi i Eukaristisë drejt
vetmive të mia, të heshtura, si një
lirë Apoloni, me pupla ylberi! – Dhe
unë këndoj:
“Sa ira!
Sa ira!
Sa ira!”
***
Dhe gjej: “Ditarët e Nostradamit Fluturues” për të lexuar aty
dialogët që m’i kanë përgjuar në
shekuj!
***
Realiteti shmanget, ikën,
s’është një film tredimensional,
ndërsa Imagjinata e shpik befas
një Kriptogram
Kriptogram, me miliona semaforë, në mjegull.
***
Dhe kapelja ime në divorc me
kokën, ka ikur, me vërtik, pabesisht, në fshehtësi, ka ikur, ka
ikur!
***
Le ta bëjnë uturak, po të duan,
nëse duan, fillestarët gjenialë në
poezi!
***
Pse flladet, që lëvizin, s’i bëj dot
„naturamorte”
„naturamorte”?
***
Dhe Prilli grindet me Tetorin
si një dre mitik i Marsit me luanin
e Hënës!
***
Dhe vjen Çasti, kur rrugët do të
duken të qiellta, ajërzohen strallet, gurët, shpellat dhe pluhurat!
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...NGA NUMRI I SHKUAR
“Milosao” e këtij numri ishte relativisht
i këndshëm. Shkrimi kryesor shkoi për
argumentin e Gazmend Shpuzës lidhur
me idenë sesi lindi provokimi me “Shqipërinë e Madhe”. Interesimi për këtë
argument, u shpreh prej mëtimit që bëhet
vazhdimisht kundër vendit tonë. “Përpjekjet e Prishtinës për përballimin e
politikave neokolonialiste të Beogradit,
shihen si orvatje të “shqiptaro-mëdhenjve” për ringjallje e fantazmave të së
kaluarës. Përflitet për një projekt kinse
ekspansionist që u drejtoka ende kundër
fqinjëve dhe po rrezikoka të ardhmen
evropiane të rajonit. Për këtë qëllim
shpërdorohet një konstrukcion fikshën,
i cili çka vlen të theksohet që në krye të
këtij shkrimi, historikisht nuk ka ekzistuar as si ide në mjediset shqiptare dhe
asnjëherë si formacion shtetëror, ndërsa për përmasa perandorake të tij as që

***
Ç‘janë këto ditënetë?
***
Ç‘janë këto pranverëdimra?
***
Qielli si Femër Misterioze
Misterioze, më
shkel në trup, në mish, me taka
rrufesh!
***
Dhe vjen zogu çoçër i Lasgushit dhe më grabit tërë Heshtjet e
mia të Mëdha
Mëdha!
***
Ç‘është kështu? - Ç‘është? - Ç‘po
ndodh? – Ndoshta tek kjo pllajë po
ë dhe një kalë dhe tek
lind një lum
lumë
lugina drejt detit Qyteti i Ëndërra
ve?
rav
***
Do të rri, do të fshihem në
Mosqenie!
***
Pastaj ëndërroj të jem Janusi i
Ri
Ri, me katër fytyra stinësh, me
katër horizonte njëherësh!
***
Jam arkeologu, që me skulpturat, që i zbulova, nën tokën e
palëvizshme, eci me një hap, me to,
si bashkudhëtarë të pandalur, për
në Emaus
Emaus!
***
Dhe nuk e di, sinqerisht, nuk e
di, si t’i shpëtoj një qielli të errët
postum
postum, që më ndjek!
***
O, Qenie e gjallë, e lëvizshme! –
Fiksohu në pikturë!
***
Luvri është një Golgota, ku
varen e kryqëzohen mijra Krishtër të pikturës!
***
Ç‘planetë unë fsheh në gjashtë
germat kabalistike të emrit tim?
***
Kompjutrat janë për parnasianët, mendjet simetrike, për të luajtur gjer në amëshim!
***
Shëtis i përhumbur në një Paris të shpikur si një kloshar i pafe
pafe!
– Dhe shoh papritur një dem të
madh, të fuqishëm, të purpurt, në
bregdet, patjetër, që është vetë Pitagora
tagora!
***
Dhe ti, e dashur, je, në pasqyrën
time, si i mbyturi me infarkt, në
një pishinë, të një vile të braktisur,
në periferinë e eukalipteve dhe
plepave!
***
Çdo shpellë në Bjeshkët e Namuna është “Notre Dame” për
shekujt e mi të krishterimit pagan!
***
Serembe rri, pa lëvizur si një
figurë, në një reliev muzgu, në Parthenonin, e një Fidia të vdekur!
***
Pastaj Parisi më lëviz si një tatuazh japonez në gjoksin tim!
***

bëhet fjalë”. Autori, si një nga historianët
më të njohur të shkollës shqiptare historike, mbrojti idenë e mosekzistencës së
saj.
Armand Plaka solli një argument që
lidhej me uniformat. Koleksionisti i njohur
i imazheve dhe kërkuesi i materialeve të
Luftës së Ftohtë shtroi arsyetimin e tij
sesa uniforma ka ndryshuar varësisht
lidhjeve të vendit. “Kohët e ekzistencës
së shtetit shqiptar sollën veshje, të cilat
ishin një përshtatje e atyre të “aleatëve”
apo “padronëve të radhës”, duke ia nisur që nga Italia, e deri tek Kina”. Ishte i
mërzitur se kishim bërë një gabim, Redaktori bisedoi gjatë për ta rregulluar, por
ai vetë ishte konfuz dhe çdo gjë u la në
mes.
Në këtë numër, pas shumë kohësh erdhi një esse e Rexhep Ferrit, në natyrën
e tij të zakonshme. “Nëse do të njohësh
peizazhin politiko-social të Kosovës du-

het të lexosh këtë esse të artistit të njohur kosovar. Trishtimi për vendin e tij,
zhgënjimi për humbjen shumë herë kot
të gjakut të martirëve dhe rruga pa krye
e vendit, e bën të këlthasë fort shpirtin e
Rexhep Ferrit. Mbetet shumë i këndshëm dhe i kursyer stili i tij...”, shkroi
redaktori për Ferrin.
Redaktori kishte mbajtur prej shumë
kohësh të pabotuar një seri të poezive të
Gaqo Bushakës.
“Një poezi gati ‘naive’ por që shpreh
shumë botën shumë të qashtër të autorit, që veprat më të mira ua ka kushtuar fëmijëve. Në këtë cikël, ai tregon qasjet e tij me realitetin që e rrethon dhe
shumë problematika të tjera...”. shkroi.
Nga ana tjetër, redaktori shtroi vetë një
argument përmes një shkrimi për teatrin
dhe godinën e vet, duke bërë një paralelizëm me piramidën e Maslow.
“Gjithsesi, kryeministri Rama, që e ka

marrë si kauzë të vetën, duhet të gjejë një zgjidhje për të mos ua prekur
dinjitetin këtyre artistëve, që paçka
përfoljeve, përbëjnë një pjesë të adhurueshme të njerëzve. Mu atyre që në
masë të madhe luftojnë me të përditshmen dhe me përpjekjen të kenë një
strehë. A do mundet Rama vetë të veprojë arsyeshëm, edhe pse, ai bashkë me njerëzit e tij në pushtet, janë në
majën e piramidës së Maslow-it?! Ka
pak gjasa, sepse vetë teoria e psikologut të shquar, i jep zgjidhje pyetjes se
pse shqiptarët janë aq skeptikë me gjërat
që ndodhin, por edhe me realitetin...me
të cilin u shërbehet çdo moment!”
Redaktori mendon se ishte numër
relativisht i mirë, por e lodhi disi indiferenca e layout dhe zvarritja e
numrit. Ndërkohë, që konceptimi grafik
mbetet shumë larg, asaj që mendojmë
për t’i dhënë Milosaos.

***
Ç‘tër mete erërash elektrike
trondisin kozmosin?
***
Ndiqe rrugën, Poet! – Ndiqe
rrugën! – Ec pa frikë! – Mos ndal! –
Në këtë rrugë ti ecën pas funeralit,
që s’mbaron të Homerit! – Kaq
mijëvjeçarë e ndjekin pas dhe
statujat e poetëve dhe zotave – të
gjithë sëbashku ikin, ikin, ikin, si
elefantët, që kur e ndjejnë vdekjen,
shkojnë në varrezën e tyre sekrete,
të pazbuluar nga askush!
***
Pse vjen të na hipnotizojë me
erotikë Mbretëresha e Sabës? – Pse
na tundon? – Pse na grish?

Pikëllimi ma stolis fytyrën me
ngjyra indianesh.
***
Pasqyra është Magjistari Merlin! – Ideoi klonimin e sotëm! – Kineastët nuk ja njohin copyrightin e patjetërsueshëm këtij Merlini
memec!
***
Jam si qeni i Odiseut, vetëm me
nuhatjen, i njoh gjithë të vdekurit
e mi, kur vijnë, të më vizitojnë, pa
emra, pa identitet dhe pa fjalë!
***
Dhe i dëgjoj cicërimat e trumcakëve, që janë artikulime gnostike!
***
Janë mijra engjëj të Onufrit
brenda këmishës time të vjetër!
***
Se unë e di sekretin, të bëj konserva Dielli
Dielli, për natën dimërore
të qytetërimit, që po vdes!
Durrës 7 shtator 2002

MESHA E NJERIUT
Nga veshët e nxjerr një
Bet’hoven të Ri dhe nga veshi
tjetër „Qytetin Fluturues të Profetëve”! – Dhe nëse, unë do t’ua
ujtesën
e të
kthej K
Kujtesën
ujtesën, vetë Bjeshkëv
Bjeshkëve
Namuna
Namuna, Gjergj Elez Alia do të na
buzëqeshë në Mosqenie
Mosqenie!
***
Ah, humbi formula e kthimit të
gurvarrit në valë dhe Konstandini as s’është i gjallë dhe as vdes,
kurse Doruntina... s’ka lindur
ende!
***
Çdo shkrim, që posa nis, është
si shartimi i pemëve! – Dhe si shtegu, ku ikin dhe zhduken zotat,
që është përherë i hapur!
***
Gurët e shahut e lënë lojën e
tyre përgjysmë, më shikojnë si glad-

iatorin, që rri në pritje të një tjetër
gladiatori, që profecia e ka caktuar fitimtar
fitimtar!

Radës të vizatojë një hipotenuzë si
shenjë trafiku për engjëjt dhe zotat?

***
Dielli i Madh e di: tek Binjakët e
horoskopit sozia e tij jam vetë unë,
por i virgjër! – Jam unë! – Jam unë!

***
Ah, një grua fluturake, që e njoha dikur, e kujtoj çuditërisht, sa
herë hyjnë @C, për vithet e saj, prej
lavamani të bardhë!

***
Ca kolona tempujsh të shembur, ulërijnë si racë luanësh! – Ah,
gjyshërit e erërave s’na kanë më
nipa!

***
Khajami i palindur ende prej
shekuj qe nga mitra e shishes së
verës magjepsëse!

***
Popujt e zogjve dhe kombet e
luanëve nuk kanë emra vetiak!

***
Kerubinët bijen në gjunjë sa
herë rrjedh gjaku i martirëve…

***
Ja, filmi i gjetheve, njëra pas
tjetrës, të xhiruar nga Çarli Çaplini i Vdekjes!

***
Vetë Mozarti për mua është kostumi i paparë muzikor në pritjen
time për zotat lakuriq!
***
Kush më dëgjon kur unë thërras? – E Bukura është plotfuqishmëria e saj! – Dhe dëgjoj dënesat e
mistershme të statujave antike në
muze! – Dhe kjo erë është e mbarsur me vetë kozmosin! – Dhe engjëjt duan më tepër të vdekurit, se
sa të gjallët! – Por engjëjt – na i
dërgojnë bebëzat e tyre si kartëvizita! – Dhe megjithatë vetëm Heshtja më dëgjon, kur unë thërras!
***
Shpesh zhbëhem! Nga njeri
bëhem kaktues, yll deti, flutur, shkronjë dhe bletë!
***
O, Vjeshtë e drobitur! – Me lecka gjethesh!
***
Kush emrin tim, në qiell e përndjek si pelikanët?
***
Tek këto piktura të Odilion
Redonit janë vendshplodhjet e
ëndërrave të mia, më në fund!
***
A mundet që lumbardha e De

***
Dhe gurët kanë vegime!
***
Tërë jetën përgatiten poetët, për
të shkuar tek e Padukshmja
Padukshmja!
***
Dhe Princi Buda ecën para, duke
lënë pas boshllëk të pafund!
***
Dhe një njeri i vockël, i padukshëm, mund të fluturojë në qiell,
por herë pas here mund të lerë pas
një flurudhë komete! – Mos e harroni! – Mos harroni! – Dhe një njeri
i vockël, i padukshëm!
***
Toka! – E Vetmja! – Toka! – E
plotfuqishmja! – Toka! – E pazëvendësueshmja për mort!
***
Varrtarëve s’u intereson asnjëherë qielli! Varrtarët s‘çajnë
kokën për teologjitë – si fantashkencë e Parajsës! – Toka është Ferri! – Dhe Ferri është më interesant,
më i vërtetë! – Se mund të shitet,
për tërë hapësirat e nëntokës! – Ah,
Hamlet!Hamlet!
***
Ç‘janë këto shkëmbej, që rrokullisen nga kreshtat e shtrëngatës?

***
nën e Kafkës trutë
Në T av er
ernën
dehen, me kurvat e ëndërrave shkërdhehen, si në Babiloninë e Baltazarit!
***
Me mikrobet e Kashtës së
Kumtrit e shpall Epideminë e Shenjtë të Humbjes
Humbjes!
***
Poeti është fëmijë, - përherë, gati foshnjë, - por me zorrë Gargantuai në bark!
***
Ndaj unë, - me një gjest të thjeshtë – si nxjerrje e cingares – në gishtat e dorës – tërë Eldoradot – e
mahnitshme, - kudo, - i nxjerr për
ju! – Pafundësisht – për ju! – Për
ju!
***
E di dhe Çastin e Tmerrit – kur
Mona Liza – dhe Don Kishoti –
klithin, - me shenjat – e lebrozës –
së mallkuar, - në trup!
***
Dhe shegët, - në degët e shekujve, - si përjetësira të vogla, lëkundet – dhe shmanget Eroset e
flladeve! – Dhe dijeni! – Me siguri –
s’do të ketë – Meshë të Njeriut
Njeriut, pa përmendur – në kor – profecitë
e mia!
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indi në mes të pranverës,
në një vend të lartë e të
bukur mes blerimesh, nga
ku shikohej deti dhe kështjellat. Pati një fëmini të varfër, por
me ëndrra.
Iu desh të linte vendin për të
gjetur veten. Në një nga metropolet
e artit në Europë studioi për pikturë. U bë i famshëm, por mbeti i
çiltër e i natyrshëm si fëminia e tij,
me miq të shumtë, por gjithmonë
vetvetja.
Ne e njohëm kur i kishte arritur të gjitha ato që kishte dashur
si artist dhe njeri, në moshë të thyer, i kishte mbetur lavdia dhe i ishte shtuar malli, që e shfaqte herë
me buzëqeshje dhe herë me përlotje. Buzëqeshjet e tij për mes
lotëve ishin një mrekulli...
Kemi qenë në disa datëlindje të
tij, ku festohej vit pas viti vetëm
65 vjetori mes heresë, verërave dhe
qirinjve. Guxoi një grua e i tha pa
të keq: Maestro, po a e bëmë dhe
vjet 65 vjetorin tuaj?... Zonjë, i
ktheu ai duke qeshur, 66 vjeç do të
bëhem kur të dua unë... qeshëm të
gjithë dhe të gjithë e dinim se ai
prapë e kishte ulur moshën e tij 10
a 15 vjet të tjera.
Siç dukej, ai donte ta sundonte
vetë kohën, e cila i përkiste atij dhe
ia doli. La një emër: Ibrahim Kodra.

MAESTROJA DHE FËMIJA
ME EMRIN ATJON
Siç thamë ai kishte shumë miq,
të shquar dhe në botë, personalitete të njohur e deri tek fëmijët.
Rrethohej nga artistë, gazetarë
gjithandej, aktorë filmash, piktorë
natyrisht, deri edhe Pikasso-n, poetë, madje bashkëpunoi me nobelistët italianë Eugenio Montale e
Salvatore Quasimodo, ishte bashkëqytetar me ta në Milano, ku dhe
u laurua në Akademinë “Brera”,
ndërsa shkrimtarit Dino Buzati do
t’i thoshte: “po vizaton ashtu siç
shkruan”, që sa e gëzoi kjo thënie
atë, po kështu vazhdoi miqësitë
dhe me brezin e mëpastajmë të
tyre, ata të “Corriere della Sera”-s,
si me poetin dhe kritikun e artit
Sebastiano Grasso, etj, etj,
ndërkaq njihej dhe me Heminguejin, kishte ndejtur me të së bashku me Alberto Moravia-n, duam të
themi se miqtë e tij të mëdhenj ishin dhe nga vende të mëdha, po kështu ai çmonte shumë dhe bashkatdhetarin e tij Kadare, ndërsa në rininë e hershme, para se të ikte me
studime nga Mbretëria e Shqipërisë, ilustronte reklamat për
filmat e rinj, tekstet e të cilave i
bënte shkrimtari që do të burgosej
më vonë, Mustafa Greblleshi.
Miqtë e tij të shumtë ishin dhe
mes të të thjeshtëve, të panjohurve, kamerierë, ushtarakë, portierë pallatesh, shitësa, etj, por dhe
vetmia e tij dhe trishtimi i tij
spikatnin thekshëm, edhe artistikisht, si një sfidë edhe me veten dhe
me vanitetin, prandaj shpesh fëm-

E diel 6 Maj 2018

Për Kodrën piktor kritika e artit ka bërë vlerësime të shkëlqyera, madje thuhet se Kodra është piktori për të cilin është
shkruar më shumë se të mëdhenjtë e tjerë në botë. I nxitur nga këto dhe unë kam shtuar në një katalog të Kodrës: “Mes
pesimizmit bashkëkohor, kaosit të modernitetit, ndoshta është i vetmi piktor i madh që vizaton buzëqeshjen e njerëzimit, me
një naivitet të mençur e koloristikë optimiste, gjithë dritë mesdhetare”, shkruajnë autorët. Po botojmë edhe disa poezi të tij…

Mes ngjyrave dhe poezisë,
me buzeqeshje të përlotura
Në 100 - vjetorin e piktorit Ibrahim Kodra, në prillin që e lindi
ijët mbeten miqtë e tij më të
përzemërt dhe më të bukurit.
Madje, kur e njohëm ne, edhe
ushqime pëlqente nga ato të
fëminïsë, që i nëpër mendin
vendlindjen, Ishmin, Durrësin,
kërkonte “trahana, tavë kosi, bakllava...”, po, po, të vinte për të qeshur dhe ne kemi patur rast t’i
çonim gatime shqiptare, ndërsa
ata që i ndejtën pranë, arbëreshi
Demetrio Patitucci e pastaj deri në
fund me besnikëri epike, Fatos
Dashi Faslliu, sikur i dhanë copa
atdheu, ngrohtësinë e bukës familjare.
Por fëmijët, vërtet fëmijët ishin
gëzim i thellë për Kodrën, përzierë
me një si pikëllim. E kemi parë
vetë, kur i jemi gjendur pranë. E
ç’të kujtojmë më parë, ja, një herë
tjetër në një festë me miq, kur Kodra po argëtohej me dy fëmijë spanjollë, motër e vëlla, e i tha njëri nga
ne: janë si ëngjëj, jo, u përgjigj:
janë engjëj! Ndërsa gjatë një vizite, i rrethuar nga qindra fëmijë të
shkollës, u dëgjua t’i përgjigjej
gazetarit të një televizioni, që po e
pyeste, ndër të tjera, se ç’fëmijë
kishte: ja, të gjitha këta, tha Kodra dhe i qeshën sytë. Ndërkohë
ishin dhe në prag lotësh.
E kishim parë në studio, në shtëpinë e tij në Milano, që ndërsa
pikturonte totemin e tij të famshëm, i kishte shtuar atij “një pinok”, përballë, do ia dhuroj një djali, kemi miqësi familjare, më dha
një orë për datëlindjen, tregoi. Në
kavaletin më tej kishte mbaruar
një pikturë që dhe ajo do të dhurohej, një kirurgu këtë radhë si
shpërblim për një operacion bashkëshortes së një shoku, që s’kishin
mundësi ta paguanin...
Ndoshta të mbi 6 mijë pikturat
e Kodrës, të shpër ndara nëpër
botë në të gjithë kontinentet, në
muzeume të njohura e galeri private, kanë nga një histori.
Na pëlqen të themi që Kodra i
vonë u miqësua shpejt dhe me djalin tonë, Atjonin dhe ai e deshi atë
si një gjysh mitik. Kujtojmë se u
takuan së pari në Romë, diku aty
afër “Piazza di Spagna” dhe
vogëlushi ynë po rrekej të largohej nga ne, ishin hapat e para dhe
binte shpesh. “Po shpik të ecmen”
- na tha Kodra dhe nisi të vizantonte mbi gazetën që gjendej mbi
tryezën tonë, siç e kishte zakon. E
ruajmë ende atë portret, aq të
freskët sa herë e shohim.
Kur u bë tre vjeç, Atjoni,
Mjeshtri i dha një pikturë, edhe
autografin, për të cilin Pikasso i
thoshte që është si një vizatim më
vete. Ne na dha një “muzikant” të
tij në qeramikë, “Eda, zgjidhe ti...”

Ibrahim Kodra
– tha shqip. I ishte rikthyer gjuha
amtare..
Rastet këndellëse nuk munguan për t’u takuar prapë. Kodrës i pëlqente të bënte lodra me
fëmijët, nga ato që quhen “numra
shpejtësie”, zhdukte letra, sajonte
njolla nëpër duar pa u kuptuar, i
mahniste fëmijët, këndonte, i binte
dhe kitarës... Lodrat që mësoi nga
Kodra, Atjoni ua bënte fëmijë të
tjerë dhe u dukej atyre si magjistar
i vogël.
Së fundmi u panë në Tiranë.
Kodra kishte sjellë një ekspozitë
antologjike, më të madhen të tijën
në Galerinë Kombëtare, ishte viti
2003. Kështu u krijuan mundësitë
të rrinim përsëri gjatë me Kodrën,
në darkat ku ai rrethohej nda
dashamirësit e shumtë në hollin e
hotelit, ku ai tundohej si përherë
të vizatonte mbi gazeta e meny a
ç’gjente, duke përdorur ngjyrat, që
mbante në xhepat e shumtë, teksa
ishte i veshur dhe vetë në mënyrën

më piktoreske, por ndodhte të përdorte për ngjyrime dhe petlat e luleve e të gjetheve përreth.
Atjoni në këtë kohë ishte 8
vjeç dhe fliste me Kodrën më gjatë
e kuptohej më shumë. Ruante
ç’kishte vizatuar ai për të dhe
pastaj, në stilin e tij, të “Postkubistit të fundmë në botë”, siç e cilësonte kritika profesionale, vizatoi një totem, “Homazh Kodrës”,
kështu e titulloi, sikur përsëdyste
atë që kishte bërë dhe Kodra,
“Homazh “Pikassos”.
Piktura e Atjonit do të vlerësohej më pas nga kritikë arti tanët,
nga miqtë, Prof. Gëzim Qendro,
kurator i ekspozitës së Atjonit në
Tiranë, po kështu dhe nga piktori
dhe botuesi i njohur Gëzim Tafa,
përgatitësi i Albumit të Atjonit.
Aty thukohej dhe gjurma e forte,
përndritëse e Kodrës.
Ç’të themi tjetër? Nuk
flasim dot. Pas buzëqeshjeve
ndodh të vijnë dhe lotët. Por
ngjyrat e asaj miqësie që të përbashkoi piktorin e madh Kodra
me fëmijën me emrin Atjon, tani
sikur vezullojnë parajsërisht për
ne duke risjellë çaste jete, atë lumnim që buronte nga buzëqeshjet e
tyre të çiltra, të tretura në ajrin e
kaltëremë, kujtimplotë, me dëshmitar Hyun.
I kujtuam këto duke besuar se diçka thonë, zbulojnë njeriun, familjar në thjeshtësinë e
tij...

PIKTORI EDHE POET
Për Kodrën piktor kritika e artit ka bërë vlerësime të shkëlqyera, madje thuhet se Kodra është
piktori për të cilin është shkruar
më shumë se të mëdhenjtë e tjerë
në botë. I nxitur nga këto dhe unë
kam shtuar në një katalog të Kodrës: “Mes pesimizmit bashkëkohor, kaosit të modernitetit, ndoshta është i vetmi piktor i madh që
vizaton buzëqeshjen e njerëzimit,
me një naivitet të mençur e kolor-

istikë optimiste, gjithë dritë mesdhetare.”
Po shpesh aty vezullon dhe loti.
Le t’ua lëmë të flasin profesionistëve dhe ne t’i kthehemi asaj që
nisëm.
Pak veta e dinë që piktori Ibrahim Kodra kishte shkruar dhe
poezi. Në shqip, por më shumë në
italisht. I ishin botuar disa dikur
në Prishtinë, ku dhe kishte shkuar më shpesh se në Tiranë e
kishte hapur ekspozita, ishte dhe
anëtar i Akademisë në Prishtinë,
por më pas dhe në Shqipëri u bë
“Nderi i Kombit”…
Në këtë 100 vjetor të lindjes së
tij, në pranverën që e solli në jetë,
sikur duam të rilexojmë dhe poezinë e tij, që natyrisht, më shumë
se kudo, ajo është në pikturat e
tij. Po dhe në fjalët. Kur ai ia recitonte miqve poezitë e tij,
ndodhte të përlotej. Ngashërehej
duke qeshur.
Mbase arti i gjithë s’është gjë tjetër
veçse një formë e mahnitjes së lotëve,
më shumë e atyre të brendshëm, nga
burojnë dhe buzëqeshjet, dhuratë
vetëm e njeriut...

10 POEZI
NGA IBRAHIM KODRA

O NËNË
Nuk i ndiej më ledhatimet e tua të ëmbla
ashtu si era e prillit që përkëdhel lulet,
o nënë.
Ku je fshehur?
Nuk e shoh më buzëqeshjen tënde,
sytë e tu, sytë e tu gjithë vëmendje,
që asnjëherë nuk lodheshin
së ndjekuri ecjen time të pasigurt.
Ishe gjithçka për mua.
Fytyra jote: më e bukura
mes muzave.
Dhe flokët e tu
të gjatë e të zinj
mbulonin faqet e gëzueshme,
kur gjoksi ngjallte ngrohtësinë
nëpër venat fëminore.
Tani ku je fshehur?
E freskët në kujtesën time,
rikthehu, o nënë,
të përkëdhelësh fytyrën time të
lodhur.

KJO ËSHTË RRUGA
Nën qiellin yllësor
të Pozitanos
një çupëz ngjitej për në Fornilo
me hapa heshtjeje.
Rrugët ishin të mbuluara
me errësirrën e natës.
Dritat lëbyrëse të një makine

E
ESSE

NGA BEN ANDONI

N

garendja për të sjellë sa
më shumë protago
nizëm ka bërë që shumë
njerëz të letrave të
shpluhurosin arkivat dhe të sjellin kompilime pa fund për kryeheroin. Ka përpjekje lokale deri në
grotesk si aktiviteti i dasmës së
Skënderbeut, që u zhvillua në Kaninë, por shumë edhe shtetërore për
të sjellë gjëra të reja. Në fakt, jo
vetëm nuk ka asgjë të re, por kjo
masë kompilimesh e ka kalcifikuar dhe më shumë heroin, që
duket akoma me referimet e dekadave të shkuara. Në fakt, në vitet
pas ’90, po të mos ishte monografia e Kristo Frashërit, një material i Kasem Biçokut dhe pas tij
monografia “kontroverse” e Oliver Schmitt dhe një kontribut më
vonë i Aurel Plasarit, përpjekjet e
reja për Skënderbeun mund të
quheshin të ezauruara.
Gjithsesi ka propozime dhe një
e tillë është e nëj studiuesi të njohur në terren. Një e tillë, që u artikulua në një intervistë, ishte që
të mos merremi vetëm me arkivat
dhe kompilimet e botimeve të
pafund, por me terrenin. Shembulli i ardhur së fundmi nga arkeologu veteran Skënder Muçaj tregonte realisht se çfarë të reje
mund të sillnim në këtë kohë. Në
apelimin e tij të fundit ishte se kakofonia e autoriteteve e kishte
ndaluar mundësinë e gërmimeve
dhe mëtimin e tij për zbulimet e
shtresave të civilizimit shqiptar të

ndriçonin
figurën e hajthshme
të vogëlueshes së pjekur parakohe,
flokët e saj të artë shthurur nga era.
Një zotëri avitet,
me gishtin të drejtuar nga mali,
thotë: “Ti që kërkon misterin e dritës,
ja rruga që të çon te Shën Mëria”.

NJË MIKU
SHKRIMTAR
Qielli i Pozitanos
është mbuluar me retë e freskëta të
agut
e ti, duke kundruar aurorën,
mbledh mbi një gjethe
plagët e kohës.

NJË LULE
Mos më thuaj që nuk të kam dashur,
o lule e livadhit të virgjër!
Thuamë që është shuar dielli,
thuamë që toka është në flakë,
thuamë që hëna është ngjethur,
thuamë që qielli është në gjëmë,
thuamë që s’ka më agshole,
por mos më thuaj që nuk të kam
dashur…

URA
Në atë ditë të bekuar
vajzat rendnin
nga ura.
Dielli hidhte
rreze nate
për t’i bërë brune.
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A mund të quhet i suksesshëm
viti i Skënderbeut pa asnjë gjetje?!
asaj kohe në Gur të Bardhë, një
nga qendrat e familjes së Skënderbeut. Ashtu, Sipas tij, që ne dimë
fare pak, sa i përket kulturës materiale për historitë e princave shqiptare të Arbrit.
Është e vërtetë se që pas 500-vjetorit të kremtimit të ditë-vdekjes
së tij është bërë fare pak për të
hedhur dritë për heroin. Për më
tepër, shteti shqiptar, sipas arkeologut të vjetër s’ka mundësuar
gër mime cilësore dhe në masë
arkeologjike. Rrëmuja e autoriteteve të monumenteve të kulturës dhe braktisja e bazës ka bërë
që të dimë gjithnjë e më pak për
nëntokën tonë. Sensi i fundit i
arkeologut veteran ishte për të
gërmuar në hapësirën e asaj që
njihet si vend-ndodhia e shtetit të
Arbrit për të zbardhur realisht
përbërjen e kulturës materiale të
shekujve mesjetarë.
Deri më sot, janë bërë kërkime
sipërfaqësore, ndërsa nuk dihet
asgjë për shekujt e tjera para ngritjes së Kastriotëve në shekullin
XV, pasi nuk ka gërmime të shekujve pararendës , respektivisht,
XII, XIII, XIV. Në rastin e Muçës,
edhe pse gërmimet janë gati të
mbështetura nga pushteti lokal,
tashmë nuk i jep leje Instituti
Arkeologjik!
Për të kuptuar shqetësimin,
mjafton ideja e autorit, sipas të
cilës, nëse në një rezidencat e
Skënderbeut si është Petraalba
(Guri i Bardhë) po të gjenden objekte, ekziston mundësia e të hidhet dritë për stadin e qëndrimeve

dhe të evoluimit të vetë familjes së
Kastriotëve. Dhe, ne flasim në
mënyrë empirike, por asesi nga
trashëgimia e madhe që paraqet
nëntoka jonë dhe që vërteton dokumentacionin.
Në atë që shpjegon kërkuesi,
një projekt i Agjencisë Kombëtare
të Zhvillimit, agjencia 2 në Tiranë
e nisi punën e mbarë, por gërmimi
ngeli për mungesën e lejes. Me pak
fjalë kjo pamundësi e gërmimeve
sjell dhe përshfaq një problem
shumë të madh: lidhjen e pakët të
studimit me atë që vilet në bazë.
Pothuaj, një gjysmë shekulli
më parë, në kuadër të 500-vjetorit,
u bë një masë aktivitetesh kombëtare për të hedhur dritë për të
rejat lidhur me heroin kombëtar.
Entuziastët identifikuan dhe
kishën e Shën Kollit, ku mendohej
se ishte varri i Skënderbeut në
Lezhë, ardhur nga dëshmia e Bar-

letit. Me këtë, zbuluesve iu dha
një mundësi lavdërimi para Enver
Hoxhës që e mirëpriti dhe autoriteteve të kohës, por ndërkohë
pa e justifikuar me baza shkencore. Fakti dhe logjika e konsideron si të pamundur që kryeheroi
të vendosej në një vend që përmbytej asokohe rregullisht nga Drini. Po kush do kishte fuqinë t’i
thoshte Ever Hoxhës, që ky ishte
ndoshta vetëm një hipotezë? Historiani Frashëri që e tregonte këtë
analizë nuk mundi t’i shkojë deri
në fund. Ndërkohë që studimet e
mëvonshme jo thjesht janë inekzistente por më shumë bëhen që të
mbartin bujën dhe protagonizmin. Praktikisht kontributi
ynë për përkujtimin e kryeheroit
është baraz me nul. Dhe, kur mendon se për heroin këto vite kanë
qenë më të mirat prej angazhimit
për të hedhur dritë atëherë

E PANJOHURA

BESA E SHQIPËRISË

Ajo ecte drejt majës
e ai zotëri mbeti i hutuar
nga një bukuri kështu aq e natyrshme.
Ishte e panjohur në atë vend
e të gjithë kërkonin emrin e saj.

(e shkruar shqip)

NJË FYTYRË E FSHEHUR
Ditën e 15 gushtit të ’77
mbretëronte heshtja atje.
Djemtë luanin: ping-pong
nën pishën e sheshit.
Vajza me flokë të gjata
dallgë-dallgë mbi supet e hajthshme
shkëlqente në dritën alabastër.
Duke luajtur me krifën e gjatë
Era e qeshur fshihte
fytyrën e saj vezulluese
si një gur i rrallë orienti.

PËRSHËNDETJA E
FUNDIT
Gjatë rrugëve të Palermos
flladi i mëngjezit
xixëllonte mbi gjethet e palmave.
Digjeshin në diell
sheshet e asfalta.
Një vajzë e drojtur
e shtrirë në plazhin e dielltë
vinte nga veriu.
Veshur me ngjyra koloniale,
aq shumë të befta
e gushti mbaronte,
i jepte përshëndetjen e fundit Montrealit

dhe me vendosmëri të pazakontë
merrte rrugën e kthimit,
humbte mes mjegullave të bardha
që dhunonin kaltërsinë e shtrirë
të qiellit mbi qytet.

Lindi dielli në Kalabri,
u hapën malet me rrëmbim,
tue lënë fushat të lulëzueshme
në blerim.
Arbëreshët u habitën
për bukurinë e Natyrës
e thjeshtë, e pavarur
si ata, që shprehin me zemër
dhe harenë e fytyrës.
Në atë çast të pazakonshëm
u hap qielli menjëherë:
një shqipe e madhe,
tue fluturuar,
tokën mbarë për të zaptuar,
hapi krahët e saj,
tue mbuluar Kosovën dhe Kalabrinë,
Pianën e Palermit
dhe Shqipërinë.
Po i mbronte në zemrën e saj
që të jenë së bashku si përherë,
sepse kanë dhënë në histori
nder e lavdi.
Shqipja në mbrëmje
në qiejt fluturoi
e lartazi shkoi.
Tue fluturuar lartaz nga qielli
dhe, para se të hynte, në hijen e natës
e çojti lart fletën e saj
dhe shkrojti
në qiellin me yj të ARBËRISË:
“BESA E SHQIPËRISË”

KËRKOJ
Kërkoj horizonteve larg
praninë e jetës

bindesh se me këtë lloj kremtimi
ai do të kalcifikohet në histori më
shumë si një figurë e parë politikisht dhe aspak me përmasën e tij
të vërtetë.
Ndaj kur mendon se nuk ka asnjë gjetje reale në trashëgiminë
materiale apo përpjekje për të
bërë një gjë të tillë në hapësirën
ku ka jetuar heroi, atëherë ky vit
mund të quhet realisht një vit i
zakonshëm, që ne i vumë si kapuç
mbi kokë emër timin si Viti i
Skënderbeut.
Mungesa e gjetjeve ka nxjerrë
dhe handikapin e madh të disfatës
së Reformës në Arsim dhe kërkimit shkencor. Me ndryshimet janë
zbehur shumë mundësia e ekspeditave dhe moria e lejeve, kurse nga
ana tjetër përplasjet e institucioneve bëjnë që shumë gjëra të mbesin, ashtu si ndodh me mundësitë
e gërmimeve, që mund t’i bënte
vetë Instituti Arkeologjik për të
dhënë një mundësi më shumë.
Skënder Muçaj megjithë kurajën
e zakonshme tani duket se është
edhe më i lirë të flasë sepse është
në pension, por sa ka studiues që
ende nuk arrijnë të flasin dot.
Ndaj, fatkeqësisht, ky vit i
Skënderbeut mund të quhet pa
frikë një vit i zakonshëm dhe i
tepërt sepse nuk solli as edhe një
gjë të veçantë për heroin. Mbase
mund të shërbejë dhe si një
mësim i mirë për zyrtarët shtetërorë që krijojnë vite-kremtimesh që u kushtohen personaliteteve, të kenë angazhime reale
dhe jo kinse.

të pafundmen…
rrezen diellore,
lëvizjen.
Kërkoj mosarsyet
të pathyeshmet
shkulmet ujore
të pa nisurat.
Kërkoj befasinë
të përkohshmen
të kuptueshmen
kurajon.
Kërkoj lartësimin
të pandryshueshmen,
të pakëmbyeshmen
rebelimin,
Kërkoj të pazakonshmen
të pazëvendësueshmen
të pazgjidhshmen
të pamundurën.
Kërkoj befasinë
të padukshmen
të paarritshmen
zanafillën.
Kërkoj çelësin e gjithësisë
enigmën e ajrit
të puhizës
të agut të dritës.
Kërkoj të mbjell në tokë
filizin e parë
farën e parë
të ardhmërisë.
I përgatiti e përktheu
Eda Agaj Zhiti
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Maks Velo do të vijë për disa numra te “Milosao” me një grupim punësh të vizatuara, që janë realizuar prej tij në
refleksionet përballë kryeveprave botërore të autorëve të ndryshëm. Përqasja është e çlirët dhe më shumë sesa kopjim
të tyrin, autori i njohur zgjedh “naivisht” frymëzimin e tij prej artit që ka çliruar energjitë e mëdha artistike. Në një
farë mënyre grishja prej këtyre punëve është një homazh i madh për artin klasik dhe një rikthim në vlerat e vërteta që
kanë ndihur aspekte të ndryshme në kulturën e madhe të Perëndimit...

OPINION - 21

E diel 6 Maj 2018

Opinioni

i Ditës
DASHI

Të besosh se ministri do prangoset,
si të besosh se mëkati u shkatërrua
Nga Bujar Nishani

DEMI
Kjo ditë ju sjell paqe dhe qetësi, që
t’ju përkushtoheni punëve të shtëpisë dhe të kaloni mjaft kohë me
familjen tuaj. Edhe pse kinemaja nuk
ishte në programin tuaj, përmbushjani dëshirën partnerit për ta bërë të
lumtur.

BINJAKET
Do të ndiheni pak të paqëndrueshëm.
Fatmirësisht, sot do të keni pak kohë
për të rimarrë energji dhe të largoni
kështu stresin. Duke qenë se nuk do
t’ju duhet të merreni me shkresa, shkoni në kuzhinë dhe filloni të përgatisni
një ëmbëlsirë për drekë.

(vijon nga faqja 1)
...Po e kuptojnë se është pikërisht krimi i organizuar së bashku me korrupsionin e kudondodhur, që shtojnë çdo ditë
varfërinë e tyre, të familjeve të
tyre, të fëmijëve të tyre. Sa më
shumë e kuptojnë këtë situatë
shqiptarët, aq më e pacipë bëhet
propaganda dhe spekulimi trushpëlarës për ta mbuluar krimin.
Por, aq edhe më qesharake
bëhet ajo.
Po aq rritet urrejtja e shqiptarëve ndaj së keqes.
“Marrëzia e Fundit” ishte
premtimi i parë për sigurinë e shqiptarëve. Dështim total dhe
kapërthim me paranë e kumarit.
“Strategjia dhe Plani Veprimit
Antikanabis”, ishte fushata e
dytë propagandistike. Jo dështim,
por dekonspirim i bashkëpunimit dhe përfitimit politik me krimin
këtë radhë.
Kanabizim total i territorit shqiptar.
“Forca e Ligjit”, shfaqja trushpëlarëse e radhës, ku si për ironi,
grabitjet e shtëpive dhe pronave
të shqiptarëve shumëfishohen
dhe lufta guerile me tritol e bandave të krimit rinis.
“ Vetingu” i policëve është
gjethja e fikut të radhës.
E ndërkohë Interpoli, organizata botërore përgjegjëse për hetimi e krimit deklaron: ...”mafia shqiptare, me tentakula në të gjithë
botën”. E pak më parë, Qendra
Evropiane e Drogave do të deklaronte se: ....”krimi i organizuar
shqiptar, që vepron jashtë e ka
bazën dhe mbrojtjen në Shqipëri”!
Kryeministri mburret me arrestimin e Arbër Çekajt nga policia gjermane, por nuk thotë pse
e lejoi atë të ikë jashtë vendit policia shqiptare vetëm 2 ditë përpara se të shpërthente skandali i
kokainës në publik, ndërsa kishte një javë që policia ishte njoftuar dhe droga qëndronte në port.
Kryeministri sulmon opozitën
pse ajo denoncon krimin e organizuar, por nuk jep shpjegime për
raportin e tmerrshëm të Interpolit mbi krimin e organizuar shqiptar, që e ka bazën pikërisht
këtu në vend.
Kryeministri sulmon median
shqiptare pse ajo informon mbi
rrezikun që u kanoset shqiptarëve, por nuk përgjigjet për
denoncimet e medias franceze,
spanjolle dhe gjermane që e profilizojnë Shqipërinë me vendin e
drogës dhe krimit.
Kryeministri stigmatizon Gjermaninë se nuk është ajo që dikton Shqipërinë se si duhet të
përmbushë kriteret e integrimit
evropian, por nuk thotë pse i
mbushi me emigrantë dhe
kanabis nga Shqipëria vendet më

Pozicioni i planeteve do t’ju garantojë një ditë të gëzueshme dhe pa
kokëçarje, gjatë së cilës do të ndiheni mirë! Shmangni nga programi
çdo lloj veprimtarie të lodhshme
dhe mendoni të argëtoheni.

GAFORJA
Është e vërtetë se me vullnet arrihet
çdo gjë, por është e rëndësishme edhe
të nxirrni në pah ndjenjat tuaja. Jini të
vëmendshëm dhe pritini kërkesat e
partnerit. Në çift ka nevojë t’i jepni më
shumë hapësirë dialogut, për të thelluar mirëkuptimin.

LUANI
Të veshur me elegancë dhe gati për
të festuar, jeni të parët që shkoni për
të vallëzuar dhe të fundit që ikni.
Planetet ju mbështesin. Jeni të pandalshëm dhe me vështirësi dikush
mundohet t’ju frenojë. Por, mos e
teproni.

VIRGJERESHA
Mos e zmadhoni shqetësimin që vjen
nga mungesa e harmonisë hënore dhe
mos u angazhoni për të bërë të ecin
përpara shumë detyra. Rezultati do të
ishte zhgënjyes. Vendosni përparësi,
duke u marrë me një gjë të vetme e
duke bërë më të mirën.

PESHORJA
Është dita e përsosur për sportin, nëse
ju pëlqen ndonjë disiplinë sportive.
Plutoni dhe Urani do t’ju japin një ndihmesë të vyer për të thyer ndonjë rekord. E sigurt është se nuk duhet të
përtoni, por të mendoni për mirëqenien
tuaj.

AKREPI
Nëse nata për ju ka qenë e gjatë dhe
keni fjetur pak, pozicioni i Saturnit
dhe Jupiterit do të bëjë sot të jeni të
prirur t’i përkushtoheni qetësisë. Nuk
jeni prej çeliku, edhe pse keni një
rezistencë të mirë. Duhet t’i jepni
rëndësinë e duhur pushimit.

SHIGJETARI
Edhe pse do të keni një rënie të lehtë të
energjisë, për pjesën tjetër të ditës mund të
rrini të qetë në shtëpi, pa u druajtur se mund
t’ju kërkojë dikush. Por nëse ka nevojë për
ndihmën tuaj, mos e mohoni, edhe pse do të
kishit parapëlqyer të rrinit pa bërë gjë.

BRICJAPI

të mëdha të BE. Kryeministri
akuzon të tjerët se po hedhin baltë. Çudi!
Nuk na thotë kush ia nxiu
faqen Shqipërisë me turma emigrantësh në konkurrim me Sirinë e luftës? Kush ua nxiu emrin
shqiptarëve me tonelatat e drogës
që vazhdojnë e nuk rreshtin?
Kush ia nxiu emrin këtij kombi
me ngritjen e mafies edhe shqiptare tani?
Kush na vuri damkën, e pashlyeshme ende, duke e ngritur
nivelin e bashkëpunimit të krimit të organizuar tek ministri i
Brendshëm i vendit?
“Akt dinjitoz”, e quan kryemi-

nistri heqjen dorë nga mandati i
ministrit të tij të Brendshëm, por
vetë nuk guxoi t’ia hiqte mburojën e mandatit atëherë kur i
duhej prokurorisë, që të mund të
gjente provat e krimit në shtëpinë
e ministrit si dhurata prej trafikantëve bashkëpunëtorë.
Të besosh se tashmë ministri
do prangoset në qeli është njësoj
si të besosh se lojërat e mëkatit u
shkatërruan, u degdisën në periferi dhe paratë që grabitën iu
kthyen mëkatarëve!
Do të thotë të besosh se 99,99%
e kanabisit të mbjellë në Shqipëri
u shkatërrua nga policia dhe as
grami nuk u trafikua dot!

Do të thotë të besosh se 40 grupet e krimit të organizuar tani
janë në radhë tek zyrat e punësimit për të marrë adresën e fabrikës ku do nisin punën si
menaxherë IT.
Kryeministri thotë se duan
apo nuk duan, ata që denoncojnë
aferat e rënda kriminale dhe lidhjet e tyre direkt me politikën dhe
pushtetin, ai do ta bëjë Shqipërinë. Jo!
Shqipërinë nuk mund ta
mbajnë më peng grupet kriminale dhe bashkortakët politikë të
tyre.
Shqipërinë do ta bëjnë shqiptarët patriotë dhe të ndershëm!

Gjatë ditës së sotme nuk duhet të bëni
gjë tjetër përveçse t’ia lini instinktit tuaj
të lindur t’ju udhëheqë drejt harmonisë.
Në dashuri do të jepni më të mirën, do
të dini të jeni të jeni partner i dashur
dhe i kujdesshëm, plot me dashuri në
zemër.

UJORI
Bashkëveprimi i favorshëm i planeteve në
qiellin tuaj ju ndihmon të rivendosni gëzimin
dhe të gjallëroni lidhje dashurie të shuara.
Mos u ktheni mbrapa, nëse dikush ju paraqet
një ftesë. Mund t’u jepni të gjithëve gëzim
dhe qetësi.

PESHQIT
Nëse disa çështje do të kërkonin vëmendjen tuaj urgjentisht, nuk keni
çfarë t’i bëni, por mos e ekzagjeroni.
Do t’ia dilni nga një situatë ku duhet
të kënaqni dy palë, nëse nuk do t’ia
arrini nga zgjuarsia, do t’ju ndihmojë
fati.
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“La Repubblica”: Si kryetar bashkie, Edi Rama e
ringriti në këmbë Tiranën, tani do ta çojë në BE
Nga Raffaele Oriani

(vijon nga faqja 1)
... për anëtarësim. Kjo sepse Komisioni i Brukselit sapo ka ndezur
dritën jeshile në sektorë kyçë, siç
janë reforma e gjyqësorit, lufta
kundër korrupsionit dhe zhvillimi
i ekonomisë së tregut. Për Shqipërinë, ky është një lajm i mirë,
por për shqiptarët nuk është i vetmi: një talent i ri shqiptar i muzikës, Ermal Meta, fitoi para pak
kohësh festivalin e “Sanremo”-s;
një tjetër talent po aq i ri i letërsisë, Elvis Malaj, është kandidat
për çmimin “Strega”; 30 mijë sipërmarrës shqiptarë derdhin kontributet e tyre tek autoriteti tatimor
italian dhe 20 mijë italianë kanë
zgjedhur të jetojnë në bregun
tjetër të Adriatikut. Pothuajse
deri 30 vjet më parë ata dukeshin
si krijesa të një bote tjetër, por tani
e kuptojmë se qenë sytë tanë dembelë, që nuk arrinin të njihnin të
njëjtat fytyra si tonat, me tjetër uri
dhe me të tjera dëshira.
Sikurse ka shkruar Albana Shala, drejtuese e UNESCO-s, “ne shqiptarët nuk kemi qenë kurrë më
të lirë, më të përgatitur, më të emancipuar sesa sot”. Pak popuj janë
nisur nga kaq larg, pak kanë qenë
ata që kanë bërë kaq shumë rrugë:
grupi
i
bashkëkombësve
udhëhiqet nga Edi Rama, kryeministër kolosal që kap dy metra
lartësi dhe njëzet vjet militantizëm
politik. Dikur ishte një artist, kishte fituar një bursë studimi në “Cité
internationale des arts” të Parisit,
por në fund të viteve nëntëdhjetë
vendosi të kthehet në atdhe dhe në
vitin 2000 u bë kryetar i Bashkisë
së Tiranës. Në ato vite bashkia e
kryeqytetit shqiptar nuk kishte
para, nuk kishte pushtet, nuk
kishte pothuajse kuptim. Por kryetari i ri i bashkisë vendosi ta provojë gjithsesi shansin. Që gjithkush të kuptonte se era kishte
ndryshuar, lëshoi një breshëri
ngjyrash mbi grinë e qytetit.
“Shfrytëzuam një projekt europian për restaurimin urban”, na
thotë në italishten e tij të
patëmetë, gjuhë në të cilën ka
folur gjithnjë me gjyshen e tij me
origjinë veneciane. “Kështu, kërkova që të fotografohej fasada e
Rrugës së Durrësit dhe caktova
ngjyra të ndryshme për çdo element arkitektonik”. Jo më kot ishte i sapodalë nga “Cité des arts”.
“PBB-ja rritet me 4 për qind,
por u them gjithnjë ministrave të
mi: Njerëzit nuk ushqehen me
statistika”,
“Kur nisëm të shtrojmë portokallinë e parë mbi fasadën e
parë, nëpunësi francez përgjegjës
për projektin bllokoi gjithçka
duke thënë se paratë e taksapaguesve europianë nuk mund të
shpenzoheshin për kësi lloj marrëzish”. Nëpunësi bërtet, punëtorët lënë furçat, trafiku blloko-

het, mbërrin kryetari i bashkisë:
“Iu përgjigja se ajo quhej censurë
dhe si ish-komunistë, ne shqiptarët e njihnim mirë”. Burokrati këmbëngul se ajo portokalli
aq e ndezur nuk hyn në standardet europiane. Me përgjigjen e tij,
kryetari i bashkisë nisi rrugën që
kalon nga Këshilli Europian i 28
qershorit: “Shikoni përreth jush,
a shihni një gjë të vetme që t’i përputhet ndonjë standardi europian”? Dhe kështu shtëpitë u
ndriçuan nga ngjyrat, ngjyrat
tërhoqën kuriozët, tregtarët bënë
xhiro të mira, bashkia arkëtoi më
shumë taksa, kryetari i bashkisë
fitoi popullaritet, popullariteti u
përkthye në fuqi dhe falë kësaj
fuqie u shkatërruan qindra kioska abuzive, u asfaltuan dhjetëra
rrugë dhe madje u ngrohën dhe
disa shkolla: “Që nga rënia e komunizmit, njerëzit ishin mësuar
që t’u kundërpërgjigjeshin ashpërsive të dimrit duke mbipopul-

luar klasat”. Ai akt transgresioni kromatik gjeneroi një lumë
transformimesh, i cili rrjedh ende
sot: pas viteve të zymta të diktaturës komuniste dhe viteve të marra të anarkisë kapitaliste, sot
kryeqyteti shqiptar duket se po
gëzon jetën me një endje të thjeshtë, thuajse borgjeze.
Aventurës si kryetar Bashkie i
Tiranës, kryeministri aktual në
detyrë që prej vitit 2013 i ka dedikuar “Kurbanin”, një libër i furishëm, i dhunshëm, i ekzagjeruar,
i shkruar me pasion për punën
dhe zemërim për ata që hyjnë në
mes. Medalja e tij është se besoi
në këtë qytet kur “askush nuk
mendonte se një ditë do të mund
të shihte një Tiranë ndryshe”;
‘gogoli’ i tij është konservatori
Sali Berisha, at dhe padron i Shqipërisë përpara se Rama të hynte
në fushë. Është një libër i jashtëzakonshëm dhe i padurueshëm,
me kulme pothuajse shekspiriane

dhe me kokëfortësi përfundimisht
fëminore. Edi Rama thotë, dhe
thuajse ulërin, se pushteti nuk e
ka ndryshuar, edhe pse “është e
pamundur të mos gabosh asnjëherë kur përballesh me ndryshimin, që gjithnjë shoqërohet
nga e paditura”. E takojmë në
zyrën e tij si kryeministër, ku dokumentet përzihen me stilolapsat, topat e basketbollit, forma të
vrazhda dhe ngjyra të feksura. Në
një pasazh goditës të librit, autori personifikohet me antagonistin e tij dhe Sali Berishën, i cili
sapo ka shtypur me gjak një protestë në shesh e bën të thotë: “Unë
jam ai që ju vret në mes të bulevardit dhe ju them: ejani përsëri
po deshët, jam unë populli”. Ka
shumë nga ata që mendojnë se
duke qenë se fasadave i ka dalë
boja prej kohësh, Edi Rama i ngjan gjithnjë e më shumë
paraardhësit të tij. Mes tyre është dhe shkrimtari Fatos Lubon-

ja, i cili kaloi 17 vjet në burgjet e
diktatorit Enver Hoxha: “Ishte si
vëlla, por ajo që mendon për mua
ka kohë që nuk më lëndon më”,
thotë Rama me një fije zëri të tendosur. “Ai mbeti intelektual, ndërsa unë zgjodha të mëkatoj duke
u bërë politikan”. Kjo është e
gjitha. Tetorin e kaluar parlamenti shqiptar mohoi autorizimin për arrestimin e ish-ministrit të Brendshëm, ndër më të besuarit e Ramës, që sipas
prokurorisë së Katanias qenkësh
përfshirë në një trafik droge mes
Italisë dhe Shqipërisë. Në përfundim të seancës, kryeministri ofendon gazetarët, të cilët i kërkojnë
llogari: një shfaqe e shëmtuar.
Mendoni edhe ju se jeni populli?
“Gaboheni”, përgjigjet i qetë.
“Nuk jam ulur në këtë karrige që
të më konsumojë pushteti, por që
ta konsumoj unë atë në dobi të
vendit tim”. Shqipëria është ende
një vend i prapambetur, ku 40% e
punëtorëve derdhin djersë në
fusha, niveli i papunësisë është
mbi 13 për qind dhe ku përpara
ambasadës gjermane zënë gjithmonë radhë të sapodiplomuarit
në pritje për t’u nisur.
“Edhe këtë vit ekonomia jonë
do të rritet me 4 për qind - thekson ai. - Por ministrave të mi u
them gjithmonë: njerëzit nuk
ushqehen me statistika, ndaj
punoni fort dhe mos u mburrni
për asgjë”. Ndoshta këtë mund
t’ia thoshte edhe mikut të tij,
Matteo Renzi, por parapëlqen të
rrëshqasë me ironi mbi marrëdhëniet e tij italiane: “Besoj se
kam mbetur miku i fundit i zakonshëm i Renzit dhe D’Alemas”.
E njeh pushtetin, Edi Rama: shkrimtari paralajmëron që të tregohemi vigjilentë ndaj “kujtdo që
nuk di të bëjë tjetër, veçse të jetojë falë pushtetit”, politikani e
ka përdorur atë për të kapërcyer
“një kohë që nuk të fal kohë”.
Çështja është se punët duhen
bërë një nga një: “Deri në 2014-ën
në Shqipëri 52 për qind e energjisë elektrike harxhohej ose
vidhej, ndërsa sot kemi zbritur
në 24 për qind”. Ose korrupsioni
proverbial i administratës publike: “Sapo ka nisur një kontroll
i pasurive të të gjithë gjyqtarëve
dhe nëpunësve të policisë: ata që
nuk do të mund të justifikojnë
dot pasuritë e tyre, do të pushohen nga puna”. Edi Rama politikan reciton me bindje pjesën e tij,
Edi Rama shkrimtar e di që konteksti është i vështirë dhe se as ai
“nuk ka mundur të bëjë plotësisht
përjashtim”. Do të donim disa
pika të qëndrueshme, por gjejmë
disa pikëpyetje. Siguria e vetme
është se nëse ai do të kishte qëndruar në Paris, sot Shqipëria do
të ishte më larg Europës. Dhe një
kryetar bashkie si ai do të ishte
diçka e mirë për shumë qytete italiane. “Kur lexoj për gropat në
Romë, nuk kuptoj ku qëndron
problemi: përse nuk i mbulojnë”?
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VERTIKAL
1. Jessica Parker aktore.
2. Basinger aktore.
3. Mbetur në fund.
35
4. Fillojnë nazet.
5. Të parat në stadium.
39
6. Parashtesë për gjysmë.
7. Një mund të jetëe ekspres
45
8. Janë ndalime në pranga.
9. Marina këngëtare italiane.
10. Mund të jetë autonome.
11. Një sallë për drama.
13. Eshtë laps.
16. Eshtë bota e luleve
17. Trëndafili i Japonisë.
20. Një bukë qe hahej me qofte.
21. Janë kapo kozakë.
22. Ndryshon një çdo ditë.
25. Punon në galeri.
27. Emri tjetër i Esaut.
29. Emri i dikurshëm i Tokyo-s
30. Një mund të jetë arkëtimi.
32. Një vrap pele.
34. Kujtohet ne nostalgji në pleqëri.
35. Franz kompozitor
37. Një lumë i yni.
38. Mbarojnë fare.
41. Qerre pa qe.
44. Ente Industriale Rajonale.
47. Qendër në kaos.
48. Inicialet e Gide.
50. Diftong në duar.
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HORIZONTAL
1. U shpik nga Volta.
5. Janë si kasolle
11. Negri ppete italiane.
12. Mund të jenë edhe plehrash.
14. Fillojnë raportin
15. Mbarojnë kurse
16. Emër djali.
17. Sharif aktor.
19. Ai dhe ajo.
21. U verbua nga Askush
24. Kanë mbetur në klasë.
26. Ishte djali tjetër i Odiseut.
27. Topat pa kufij.
29. Janë edhe ato ultraviolet.
30. Në krye të noterëve.
31. Një Baba përrallor.
32. Rrota pa ekstreme.

39. Në fillim të verës
40. Diego pa çifte.
42. Të fundit në tender.
43. Mund të jenë kuzhine.
45. Mbyllin një krah
46. Merret nga ai që çan ferrën.
49. Kufij itinerari.
50. Një... italiane.
51. Një treshe në skenë.
52. Ka ndodhur.
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HORIZONTAL
2. Janë rivalë.
12. Kurosawa, regjisori i Rashomon
14. Janë fushat sportive.
15. Memoria në computer
16. Inicialet e Konicës.
18. Halili këngëtare
19. I famshmi Pacino.
20. Ishtin kalorësit e Karlit të Madh
23. Fundet pa fund.
24. Eshtë shenjë goditjesh.
26. Giberna në MotoGP.
28. Janë kulla në xhami.
29. Ente Tregtare Durrës.
30. Janë temperaturat më të ulëta.
31. Christian i modës
33. Pak anakronike.
34. Erwin që thirrej Dheplra e shkretëtirës.
36. Eshtë garë sipërmarrësish.
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34. Mund të jetë diesel.
37. Ashtu qoftë... o hoxhë!
38. Lidh computerin me telefonin një i tillë.
40. Një pjesë e gastritit.
41. Lumi i i Bernës.
43. Janë pikat në statut.
44. Janë çift në gjethe.
46. Mc... shigjeta e argjendtë.
48. Pam aktore.
50. Thahen me bonifikime.
51. Paguhet një për vonesa

6

7

22

23

8

13

16

19

20

24

VERTIKAL
1. Ato biometrike nuk kanë nevojë për viza
2. Lindin në kokë
3. Nota e diapazonit
4. Janë të përpjeta.
5. Një këngëtar lirtik.
6. Mbyllin një dyqan.
9
10
7. Mbarojnë fare
8. Eshtë grimcë me bërthamë.
14
9. Eshtë lloj papagalli.
10. Paguhet për shërbim.
12. Mund të jenë kasketa.
13. Personazh i njohur i Woody Allen.
18. Flet për Pegason dhe Belerofontit.
20. Eshtë enë kryesore gjaku.
22. Eshtë dukuria.
28
23. Besim pa kufij
25. Si stinore.
28. Mund të ishin bukanierë.
31. Mbyllin portat.
36
33. Claude-Oscar piktor.
35. Eshtë shkronjë e rezistencës
36. Lumë në Francë.
39. Pak dendësi.
42. Rastet pa set
45. Fillojnë detyrën.
47. Rastisin në krye.
49. Inicialet e Magritte piktor.
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SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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Besimi lëviz malet, por ju
duhet të vazhdoni t'i shtyni
ato, ndërkohë që kryeni
lutjen. (Meson Kulej)
Ndryshimi ndërmjet asaj që
bëjmë dhe asaj që jemi në
gjëndje të bëjmë, do të
mjaftonte për të zgjidhur
shumicën e problemeve të
botës. (Gandi)
Vetëm ata që guxojnë të
humbasin shumë, mund të
arrijnë shumë.
(Robert F. Kenedi)
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Faik Konica:
- Mund të jesh njeri vulgar e të thuash do gjëra
të arsyeshme (Albania 16,15-31 korrik 1898).
- Më mirë të jesh një i egër i ndershëm, se sa një
i qytetëruar i poshtër
(Albania 16,15-31 korrik 1898).
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Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

KRIPTOSKEME
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Jorge Luis Borges:
- Të shkruarit nuk është asgjë më shumë
se sa një ëndërr e udhërrëfyes.
- Ne e pranojmë me kaq shumë gatishmëri realitetin. Ndoshta sepse ndjejmë
që asgjë nuk është reale.
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