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Dilaver Bushi: Atë natë ishim për peshkim 

Bastisja e prokurorisë, vëllai i të dyshuarit: Bastisja e prokurorisë, vëllai i të dyshuarit: 
S’merr vesh nga serverët, vetëm pincat njeh S’merr vesh nga serverët, vetëm pincat njeh 

“Prokurorinë nuk 
e grabiti vëllai im, 

ai nuk ka bukë 
për të ngrënë” 

DURRËS-Natën që u vodh Prokuroria e Durrësit unë, vëllai 
im, Besniku dhe dy persona të tjerë kemi qenë në bregdetin 
e Kavajës duke gjuajtur peshk. Policia të marrë kamerat 
e sigurisë së hotelit dhe t’i verifi kojë që të mos mbajë ...

Demokratët me 
parulla kundër 

Ramës në Elbasan, 
përplasje me policinë 

AKSIONI I OPOZITES 
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Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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QEVERIA U NJEH PRONESINE E TRUALLIT 1078 PRONAREVE NE TE GJITHE VENDIN 

Vëllazëria fetare, një 
thesar i paçmueshëm 

Më lejoni, në radhë të parë, të falën-
deroj ata që patën mirësinë të më 
ftonin dhe të kujtoj se në kronikat 
shekullore gjejmë dëshminë se në 
qytetin ... Vijon në faqen 22

Fjalimi
 Ditës Nga  EDI RAMAi

Nga  VASIL KURETA

Me gjithë përpjekjet për të shman-
gur një përplasje tregtare bren-

da Perëndimit, ku vizitat e takimet e 
presidentit Macron dhe kancelares 
Merkel me ... Vijon në faqen 21

Me sa duket filloi lufta 
tregtare brenda Perëndimit

Opinioni
 Ditësi

KLODIANA HAXHIAJ
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MESAZHI 

Ambasadori italian: 
Erdhi koha për të 
hapur negociatat 
me Shqipërinë 

Në faqen 3

PREMTIMI 

Kreu i qeverisë: 
Nis dëmshpërblimi 
për trashëgimtarët 
e të përndjekurve 
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NUMRI 2 I LSI 

Petrit Vasili: Rama, 
armik i integrimit, 
peng i axhendave 

antieuropiane 
 

Pastrim parash me 
këmbimin valutor, 
sekuestro pasurisë 
së dy vëllezërve 

VENDIMI I GJYKATES 

Në faqen 8

Në faqet 9-11

Nga BEN ANDONI

“Tirana Zero Space” në Bienalen e Venecias 

Suplement

Në brendësi: Lasgushi i sëmurë nga Ilirian Agolli. E vërteta për Nolin 
prej kuratorëve të saj. Tema 
“Freespace” e këtij edicioni 
e propozuar nga kuratoret e 
njohura Yvonne Farrell dhe 
Shelley McNamara synonte 
të zbërthente funksionin e një 
roli mbizotërues të konceptit 
të lirisë së hapësirës në sho-
qëri, etikë dhe ...;

Duhet të shkosh fi zikisht 
në Venecia, ta prekësh 

mjedisin e Bienales dhe të 
lodrosh mes pavionesh, që të 
kuptosh mrekullinë e artit 
bashkëkohor. Dhe, mbi të 
gjitha atë çka propozon për 
çdo vit tema e prezantuar 

Emrat e përfituesve në Tiranë dhe në rrethe. Sipërfaqja që merr çdo familje, vetëm 
në kryeqytet vendosen 298 parcela. “Legalizojnë” edhe komunitetet fetare 
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OPOZITA
PROTESTA

Mbështetës të PD-së u përplasën dje me forcat e policisë në Elbasan

Demokratët me parulla kundër
Ramës, Spaho: Po mbron dhunën
"Shqiptarët dhe Europa po ia numërojnë orët mbrapsht"

PJERIN NDREU
"Protesta e PD në Elbasan?! Me të ardhë gjynah si

venitet një forcë politike e si katandiset me 19
militantë! Ka qenë dikur një plak, Namik Hoti, që pat
themelu një parti pa asnjë anëtar, por që kur donte, i

mblidhte 100 vetë! Ndërhyrja e policisë e
panevojshme, sepse i bëri publicitet një aktiviteti pa

lidhje", u shpreh dje deputeti i PS-së.

Deputeti

DËGJESA
Me kërkesën e një grupi deputetësh të PD-së,
Komisioni parlamentar i Medias do të ketë ditën e
hënë një seancë dëgjimore me kryeredaktorin e
gazetës opozitare "Rilindja Demokratike", Bledi
Kasmi, për dhunën e ushtruar ndaj tij nga forcat e
Policisë së Shtetit gjatë raportimit mediatik të
protestës së datës 26 maj 2018.



BERISHA

Cërriku në
shtetrrethim, mbi

860 policë për
të mbrojtur Ramën

Deputeti reagon i irrituar ndaj kryeministrit

Paloka: Në Shqipërinë e Ramës
më lirë gjen drogën se ilaçet

Deputeti i PD-së, Edi Paloka reagoi dje i irrituar nga
përgjigjet që kryeministri Edi Rama u ka dhënë

qytetarëve, gjatë bashkëbisedimit në Cërrik. Përmes një
statusi në rrjetin social "Facebook", Paloka tha se qyteta-
rët i thanë Ramës se nuk përballonin dot ilaçet dhe lideri
ua kthehu se 'po kërkonin qiqra në hell...'. Për deputetin
e PD, në Shqipërinë e Edvinit më kollaj e më lirë gjen
drogën se ushqimet dhe ilaçet. "Ramën e gozhdojnë mili-
tantët. Shqipëria e Ramës,
ku më lehtë e më lirë gjen
drogën se sa ushqimet dhe
ilaçet. Rama nuk po ia del
dot më as me militantët që
i mbledh partia për
shfaqjen e 'llogaridhënies'",
shkroi dje Paloka. "I më-
suar të lëshojë mufka e të
mashtrojë pa i reaguar
askush, lideri magjepsës
po provon dhe kupton çdo
ditë se me mufka e mash-
trime nuk mund të mbajë
më as militantët, sepse në
fund të fundit edhe ata
kanë nevojë të punojnë, të ushqehen e të marrin shër-
bim shëndetësor. Sot (dje) në Cërrik (bastion i PS-së), iu
desh të përplasej me realitetin siç ia paraqitën militantët
e partisë së tij e jo 'kazani'. E si gjithnjë, kur nuk i pëlqen
të dëgjojë të vërtetat, bëri cinikun dhe arrogantin", tha
deputeti demokrat. "I thanë se nuk përballonin dot il-
açet dhe lideri ua kthehu se 'po kërkoni qiqra në hell...'.
Sigurisht, në Shqipërinë e Edvinit më kollaj e më lirë
gjen drogën se ushqimet dhe ilaçet", e mbylli komentin e
tij nënkryetari demokrat i Kuvendit.

Mbështetësit e Par
tisë Demokratike e
shoqëruan me pro-

testa qëndrimin e kryemi-
nistrit Edi Rama në qarkun
e Elbasanit. Madje, pati edhe
tensione në momentin kur
kryeministri mori pjesë në
panairin e punës. Demo-
kratët denoncuan se forcat
e Policisë së Shtetit ndë-
rhynë për t'u marrë pankar-
tat, ku kreu i qeverisë cilë-
sohej si "Pasha i drogës". Kjo
solli përplasje mes kryetar-
it të PD në Elbasan, Aurel
Bylykbashi dhe mbësh-
tetësve të PD me nëndrejtor-
in e policisë, Blerim Berbati,
që ishte në krye të detyrës.
Për të shmangur përshkallë-
zimin ndërhynë edhe forcat
"Shqiponja". Në këtë pro-
testë ishte i pranishëm edhe
deputeti i Partisë Demokra-
tike, Luciano Boçi, i cili u
shpreh se kryeministri Edi
Rama nuk është i mirëpri-
tur në Elbasan, jo vetëm për
inceneratorët që e kanë ndo-
tur më shumë qytetin, por
edhe për hapjen e një panai-
ri pune, të cilin ai e quan tall-
je me elbasanllinjtë. "Hapja
e panairit në qytetin me pap-
unësi më të madhe është tall-
je. Ngritja e çadrave është
për t'u hedhur sy elbasan-
asve. Është e papranueshme
të tallesh", tha Boçi. Të rin-
jtë demokratë kanë vazhdu-
ar të hedhin parulla kundër
qeverisë edhe në takimin që
kryeministri zhvilloi në Cër-
rik. Gjatë momenteve të ten-
sionit, një besimtar mysli-
man ndërhyri ndërsa një
agjent i Gardës tenton t'u
marrë një pankartë të rinjve
të PD. Ai i kërkoi punonjësit
të Gardës t'i lërë qytetarët
të protestojnë, ndërsa i kuj-
ton se paguhet me taksat e
tyre. "Lëre qytetarin, ti ush-
qehesh me taksat e qyteta-
rëve. Nuk je mercenar. Çfarë
detyre, lëri të shprehen. Lëre
të shprehet, kjo është
demokracia, mos u bëj mer-
cenar. Keni turp apo nuk
keni?", i ka thënë besimtari
gardistit. Për këtë protestë
reagoi nënkryetari i Partisë
Demokratike, Edmond Spa-
ho, i cili e akuzoi kryeminis-
trin Edi Rama se mbështet
dhunën. "Qëndrimet e një-
pasnjëshme të Edi Ramës
për sjelljen e policisë janë
skandaloze dhe të pa-
përgjegjshme. Janë qën-
drime që nxisin dhe mbrojnë
dhunën ndaj kujtdo që ësh-
të kritik ndaj tij, qytetarë,
gazetarë, opozitarë, intelek-
tualë, artistë. Një kryemi-
nistër duhet të marrë seri-
ozisht çdo shqetësim publik
të çdo qytetari, por Edi
Rama është aty jo si kryem-
inistri i njerëzve, as madje i
socialistëve të thjeshtë, por
si garantori i krimit dhe oli-
garkëve me të cilët plaçkit
shqiptarët dhe pasurohet

vetë. Prandaj nuk i bëhet
vonë as për kuksianët e
varfër në burg, as për pa-
cientët pa ilaçe, as për fëm-
ijët pa përkrahje", u shpreh
Spaho. "I vetmi rast kur ai
shqetësohet është kur i prek-
en kriminelët e tij të dashur
nga Rroshi te Tahiri, te
Xhafa, të cilët i përkëdhel si

njerëz të mirë që kanë bëra
gabime 'të vogla' nga pa-
pjekuria e rinisë si përdhun-
ime në grup minorenësh dhe
trafik ndërkombëtar ko-
kaine. Me kriminelët e ka
lidhur fatin, ndaj edhe men-
taliteti dhe gjuha e tij pub-
like nuk ka më asnjë ndry-
shim nga ajo e të banditëve,

e mbushur me batuta ba-
nale, të denja për kriminelët
me katër klasë shkollë", tha
më tej nënkryetari demo-
krat. Por, kjo sipas Spahos,
nuk do të vazhdojë gjatë.
"Shqiptarët dhe Europa po
ia numërojnë orët mbrap-
sht. Kapitulli i krimit e kor-
rupsionit të Ramës po sh-

Ish-kryeministri Sali
Berisha publikoi dje

një video në "Facebook",
nga momenti i përpla-
sjes së demokratëve me
policinë, ndërsa tha se
Rama është pritur me
protesta dhe revolta në
Cërrik, ku zhvilloi turin
e llogaridhënies publike.
Sipas Berishës, Cërriku
është në shtetrrethim
dhe mbi 860 policë e gard-
istë kanë pushtuar qyte-
tin për të mbrojtur Ra-
mën. "Cërriku në shtetr-
rethim, mbi 860 policë
dhe gardistë pushtojnë
qytetin për Ramën në
takimin e tij me narko-
rrogtarët e narko-admi-
ni-stratës dhe putha-
dorët e tij! Qytetarët e
presin me parulla dhe
revoltë", shkroi ish-
kryeministri Sali Ber-
isha në një koment të tij,
për atë çfarë ndodhi dje
gjatë vizitës së kryemi-
nistrit Rama në El-
basan, Cërrik e Belsh.

kon drejt fundit. Shqiptarët
bashkë me opozitën në
krah do ta mbyllin këtë ka-
pitull dhe bashkë do hapim
kapitujt e ekonomisë,
punës, arsimit, shëndetë-
sisë dhe jetës më të mirë e
shpresës për çdo shqiptar
që e do Shqipërinë si gjithë
Europa", theksoi Spaho.

Kryeministri Edi Rama,
dje në Cërrik

Deputeti Edmond Spaho

Protesta e djeshme e të
rinjve demokratë në Cërrik
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PROPOZIMI
"Do të kishte qenë shumë mirë nëse ne
llogaridhënien e parë do ta kishim bërë në Kuvend, në
një debat së bashku me opozitën për gjithçka kemi
bërë në këto gjashtë muaj dhe si mund të mendojë
opozita që ne mund t'i bëjmë këto punë më mirë. Por
ju e keni parë, opozita vjen në parlament, bën teatër
në 'Facebook', gjysmë ore dhe ikën", tha dje Balla.





Kreu i grupit të PS-së ironizon protestën e demokratëve

Balla: Luli e shndërroi partinë në
shoqatë, nxori 19 veta në protestë

Kryeministri replikon me banorët në Cërrik, jep lajmin për ish-të burgosurit

Ish-të përndjekurit, Rama: Së shpejti
nis dëmshpërblimi për trashëgimtarët
"Çdo qytetar mund të largojë nga puna punonjësit që s'i përgjigjen"

GARDISTI
Gjatë vizitës së
kryeministrit Rama në
Belsh në kuadër të
turit të llogaridhënies,
një punonjës i Gardës
është rrëzuar
aksidentalisht nga
shkalla pranë
podiumit. Punonjësi i
Gardës ra
aksidentalisht nga një
lartësi rreth 2 metra,
ndërsa u transportua
me urgjencë për në
qendrën shëndetësore
të Belshit për të marrë
ndihmën e parë
mjekësore.

DEPUTETI I LSI

"I papërgjegjshëm,
thërret qytetarët
në dëgjesë dhe
nuk i dëgjon"

Deputeti i LSI, Endrit
Braimllari ka re-

aguar pas turit të kryem-
inistrit Edi Rama në
kuadër të llogaridhënies
publike në Cërrik. Për-
mes një postimi në "Face-
book", deputeti i LSI
thotë se kryeministri
është arrogant dhe i pa-
përgjegjshëm, pasi i thër-
ret qytetarët në dëgjesë
dhe nuk i dëgjon. "Krye-
ministër arrogant dhe i
papërgjegjshëm, i thërret
në dëgjesë dhe nuk ka
nerva t'i dëgjojë. Për
çfarë e bën ky këtë llog-
aridhënie me publikun,
për shou? Ki durim, dëg-
jo deri në fund, mos bëj
rolin e dirigjentit. Kësh-
tu është kur nuk qeveris
dot, nuk di ç'tu thuash
qytetarëve. Qytetarët
nuk duan portale par-
tiake o kryeministër, du-
an punë, siguri publike,
mirëqenie dhe shpresë
për të ardhmen", u shp-
reh Braimllari.

DEBATET ME QYTETARËT

RAMA: Jepja zonjës mikrofonin.
QYTETARJA: Kam një vajzë të papunë, është ekselente me 4
diploma. Unë jam ndëshkuar nga politika, disa herë jam hequr
nga puna, por nuk dua të ketë edhe ajo fatin tim. Kam edhe një
vajzë topografe, por e kam të zgjidhur se ajo është martuar në
Itali.
RAMA: Ajo topografja do na interesonte, por e paska marrë
italiani, ka dalë më i zgjuar. E dyta, të konkurrojë sipas
rregullave.
QYTETARJA 2: Jam me diabet, jam në punë, por e kam të
vështirë të bëj analizat falas.
RAMA: Të mos vije tek unë, bëje analizat.
QYTETARJA 2: Bëhen ditë jave, jo të shtunë. A mund të ketë
një ditë të vetme për ata që janë në punë, të gjejmë mjekun atje.
RAMA: Të shikojmë nëse u gjejmë një zgjidhe analizave
paradite të shtunën, se analiza pasdite nuk bëhen.
QYTETARJA 3: Pse nuk janë përfshirë disa analiza më të
shtrenjta në check up. Pap test apo mamografi?
RAMA: Kush të tha që nuk janë falas?
QYTETARJA 3: Po atje nuk kishin as aparat për të matur tensionin.
RAMA: Po mirë po mendove ashtu. Unë them mamografi falas
e pap test i ke në Elbasan…
Jepja dhe zonjës aty e të marrim një burrë pastaj se…
ÇOHET NJË TJETËR GRUA: Burrit i ra trombozë, nuk ma
shtruan në spitalin shtetëror. E kuruam në privat, por tani i ka
ilaçet më të shtrenjta se pensioni. Edhe unë jam me ilaçe, më
thanë merr këto ilaçet që janë me rimbursim, mua ato s'më
bëjnë mirë… Pastaj ato pllakat që keni shtruar në qendër të
qytetit janë skarco.
RAMA: Për këtë fol me kryetarin e bashkisë. Shëndetësia ishte
copë e çikë kudo... Të mos kërkojmë tani qira në hell.
Zonja flet nga vendi
RAMA: Të dëgjova me respekt e po të them që spitali i
Elbasanit po transformohet në Shëndetësi.

Kryeministri Edi
Rama lajmëroi se së
shpejti do të nisë

dhënia e dëmshpërblimit për
trashëgimtarët e ish-të bur-
gosurve politikë që nuk je-
tojnë më. Një qytetare nga
Cërriku iu drejtua kryemi-
nistrit në lidhje me tokën e
dhënë nga Ligji 7501, ndërsa
ishte pronare dhe e ish-e
përndjekur politike. "Sali
Berisha na dha nga një
dynym tokë dhe 18 rrënjë
ullinj. Unë jam pronare dhe
kam 300 dynymë tokë. Jam
edhe e përndjekur politike,
si do bëhet me ne?", - e pyeti
qytetarja. Kryeministri Edi
Rama iu drejtua duke i
thënë: "Je trashëgimtare,
nuk je e përndjekur, të për-
fundojmë dëmshpërblimin
për ata që vuajtën vetë,
pastaj me ju. Ne kemi marrë
përsipër të mbyllim të gjitha
detyrimet për të gjithë të
përndjekurit politikë që
janë gjallë. Trashëgimtarit i
vjen radha më mbrapa, sepse
shumë nga ata që dolën nga
burgjet, u ndanë nga kjo jetë
pa marrë asnjë lek, ndërko-
hë që lekët u shpërndanë si-
pas qejfit. Kemi edhe një
pjesë të vogël për të mbyllur
dhe pastaj do vazhdojmë me
pjesën e trashëgimtarëve", -
theksoi Rama. Kryeministri
Rama e nisi dje turin e llog-
aridhënies publike me panai-
rin e punës në Elbasan, ku
tha se aty ishin 1567 vende
të lira pune, që ofrohen nga
të gjitha sipërmarrjet e pran-
ishme. Duke iu bërë thirrje
të rinjve të orientohen nga
arsimi profesional, Rama u
shpreh: "Jemi në një rrugë
ku duhet të bëjmë shumë më
tepër, por jemi në rrugë të
mbarë, pasi po shohim rritje
të vazhdueshme të punësim-
it real. Vetëm në këtë peri-
udhë ne kemi kaluar në 10
300 të punësuar dhe besojmë
shumë që do ta tejkalojmë
objektivin e vitit për 25 mijë
të punësuar vetëm nga zyrat
e punës". Më tej Rama ishte
në Cërrik, ku bashkëbisedoi
me banorë të zonës. "Ne
kemi një mandat për t'i kthy-
er zyrat e shërbimeve të ad-
ministratës shtetërore në
zyra ku qytetarët marrin
shërbimin me respekt. Ndaj
vazhdoj të kërkoj kontribu-
tin e qytetarëve për të
zgjidhur problemin e tyre,
pa shkuar të kërkojnë miq,
deputetë dhe rrugë për të
paguar lekë, por thjesht
duke përdorur platformën e
bashkëqeverisjes", - tha

Rama. "Çdo javë në tryezën
e qeverisë raportohet për të
gjitha ankesat që vijnë dhe
zgjidhjet që jepen dhe kjo
është përgjegjësi e ministrit
direkt. Mbasi çështja zgjid-
het, ne i rikthehemi
përgjegjësisë pse është vonu-
ar dosja dhe punonjësit
përgjegjës ndëshkohen me
ndjekje penale apo largim
nga puna dhe paralajmërim
për largim nga puna, sipas
gjykimit që jep hetimi ad-
ministrativ", - tha Rama.
"Duhet të krijojmë bindjen -
vijoi ai - se çdo qytetar mund
të largojë nga puna punon-
jësit e administratës me
ankesën e tij, sepse ka fu-
qinë të ngrejë ministrin në
këmbë". Më tej, Rama ishte

në Belsh, ku edhe prezantoi
jo vetëm projektet për zhvil-
limin e Belshit, por edhe një
sërë projektesh që do të zba-
tohen në këtë qark. Gjatë
këtyre takimeve Rama tha:
"Patjetër që do të kemi lidhje
të reja rrugore me stan-
darde, jo si rruga Tiranë-El-
basan që u bë legjendë me
rrëshqitje, bllokime dhe kon-
tratë skandaloze. Ne do të
kemi rrugë me standarde
lëvizshmërie, ashtu si du-
het". Ndërkohë, edhe në El-
basan, Rama ka mbledhur të
gjithë drejtorët, duke u vënë
në dukje se një pjesë e
punonjësve janë arrogantë
dhe lënë për të dëshiruar në
plotësimin e kërkesave të
qytetarëve.

Darina Tanushi

Kryetari i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla
tha dje se, "Lulzim Basha e ka shndërruar partinë e

idealeve të dhjetorit në një shoqatë, pasi sot në një qark të
madh si Elbasani, nxori në protestë vetëm 19 veta". Në nisje
të fjalës gjatë llogaridhënies në Cërrik, Balla tha: "19 veta
kishte mbledhur Lulzim Basha sot në Elbasan për të protes-
tuar për vizitën e kryeministrit nga të cilët, dy kandidatë
për kryetarë në Partinë Demokratike. Turp i madh si e bëri
Lulzim Basha Partinë Demokratike. Nga parti e idealeve të
dhjetorit, sot në një shoqatë që në një prej qarqeve më të
mëdha të Republikës mbledh vetëm 19 veta për të protestuar
kundër qeverisë. Protesta nuk është gabim, por është gabim
kur protesta shfrytëzohet për qëllime personale të Lulit apo
Saliut", u shpreh Balla. Në vijim, duke folur për rëndësinë e
llogaridhënies me publikun, Balla tha: "Llogaridhënia pub-
like sot është zhvendosur në Cërrik, sepse ky proces llog-
aridhënieje është i rëndësishëm, pasi nuk deshëm ta bëjmë
në salla të mbyllura, por në publik dhe ju të thoni hapur
problemet tuaja". Më tej, Balla vlerësoi faktin e premtimit të
mbajtur të qeverisë, siç është vetingu në sistemin e drejtë-
sisë, që i shërbeu edhe hapjes së negociatave të Shqipërisë
me Bashkimin Europian. "Ne kemi dy gjëra që i kemi reali-
zuar këto gjashtë muaj, ashtu siç iu dhamë fjalën. Vetingu
ka marrë formë dhe shumë gjyqtarë dhe prokurorë të
Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës së Lartë nuk janë pjesë e
sistemit të drejtësisë dhe procesi vazhdon. Në sajë të këtyre
arritjeve, ne po hapin negociatat, sepse Komisioni i reko-
mandoi Këshillit Europian hapjen e negociatave", - tha ai.
Po ashtu, Balla vuri në dukje se do t'i qëndrojnë premtimit
se vetëm këtë vit do të jenë 25 mijë vende pune.

Kryeministri Edi Rama
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DEKLARATA
"Një kryeministër proverbialisht i paditur ka marrë përsipër
të analizojë Europën, t'i tregojë rrugën e saj, t'i tregojë
gabimet, t'i mësojë të ardhmen. Dhe kush? Ky
kryeministër i vogël sa një portal, me ide sa të një estrade
shëtitëse, me vizion sa batuta bajate e radhës, do t'i
tregoka rrugën Europës dhe se ç'e pret atë po nuk pati
këtë kryeministër greminë në gjirin e saj", tha dje Vasili.



Presidenti Meta, mesazh homologut italian: Integrimi projekt madhor i Shqipërisë, me fat që ju kemi avokatë

Cutillo: Koha për të hapur negociatat për Shqipërinë
"Do të ishte inkurajim për të përforcuar reformat"

Kreu i grupit të LSI-së kritikon deklaratat e Ramës për negociatat

Vasili: Rama, armik i integrimit
e peng i axhendave antievropiane

Kryetari i grupit par
lamentar të LSI-së, Pet-

rit Vasili e cilësoi dje kryem-
inistrin Edi Rama "armik"
të integrimit. Në një postim
të tij në rrjetin social "Face-
book", Vasili u shpreh:
"Kryeministri pa mend i jep
mend Europës. Fajtori i
vetëm dhe ideator i një qever-
isjeje antieuropiane, kryem-
inistri me logjikën e një shan-
tazhi mes horrash, po përdor
të njëjtën gjuhë me Europën.
Estradë shëtitëse për sh-
qiptarët dhe qesharak deri
në dhimbje për europianët,
kryeministri po çudit dyn-
janë me mediokritetin e tij
monumental", u shpreh Va-
sili. Sipas tij, "integrimi ka
një logjikë të thjeshtë: kush
ka rezultate ecën përpara,
kush nuk ka mbetet në vend.
Kur trafikantët dhe krimine-

lët janë pjesë e tavolinës së
qeverisjes dhe e tavolinave të
restoranteve të kryeminis-
trit, kur kriminelëve të poli-
cisë u hapet rruga që të shpë-
tojnë, kur ish- ministri i

trafiqeve mbrohet me forcë
nga kryeministri për të mos
u arrestuar, atëherë integri-
mi bllokohet, pasi Europa
nuk integron kryeministra
të inkriminuar. Një kryemi-

nistër proverbialisht i padi-
tur ka marrë përsipër të anal-
izojë Europën, t'i tregojë
rrugën e saj, t'i tregojë ga-
bimet, t'i mësojë të ardhmen.
Dhe kush? Ky kryeministër i
vogël sa një portal, me ide sa
të një estrade shëtitëse, me
vizion sa batuta bajate e
radhës, do t'i tregoka rrugën
Europës dhe se ç'e pret atë po
nuk pati këtë kryeministër
greminë në gjirin e saj", ironi-
zoi Vasili. "Konseguent në
urrejtjen ndaj Europës dhe
po kaq konseguent në kr-
ijimin e alibisë politike për

t'u kthyer drejt lindjes së
panjohur e të paqartë me
shumë më pak liri e demokra-
ci, ky armik i integrimit eu-
ropian peng i axhendave an-
tieuropiane po bën gjithçka
që të bindë dynjanë se nga
halli po shkon në lindje se me
demek Europa nuk na deshi.
Asnjë shqiptar nuk e ka me

vete për të shkuar në lindje.
Ky armik i integrimit dhe
fajtor unikal që kundër inte-
grimit ka luftuar pacipësisht
dhe ka shitur dikur inte-
grimin europian për një
prefekt në Fier, guxon
megjithëse nuk ka mend,
edhe i jep mend Europës", u
shpreh Vasili.

Ambasadori i Italisë
në Shqipëri, Alberto
Cutillo theksoi dje se

Italia mbështet hapjen e ne-
gociatave dhe integrimin e
Shqipërisë në BE. Në cere-
moninë të mbajtur dje nga
Ambasada e Italisë në Ti-
ranë, me rastin e festës së re-
publikës italiane, ambasa-
dori tha: "Në Shqipëri, ky
qershor - e shpresoj shumë
fort - ka mundësi që të mba-
het mend për zhvillimet në
procesin e integrimit euro-
pian. Italia është e bindur se
është koha për të hapur ne-
gociatat për anëtarësimin e
vendit në BE. Do të ishte një
vlerësim konkret i progres-
it të bërë dhe inkurajimi më
efikas për të vazhduar dhe
për të përforcuar reformat.
Shpresoj se të gjithë në Sh-
qipëri, qytetarë dhe institu-
cione, do të angazhohen
përtej përkatësive politike
për të ndjekur këtë rrugë-
tim", - tha diplomati italian.
"Megjithatë - shtoi ai - cilat-
do qofshin zhvillimet në ditët
dhe muajt e ardhshëm në
Itali dhe Shqipëri, unë kam
një bindje se miqësia dhe
bashkëpunimi ynë do të
vazhdojnë të rriten dhe të
forcohen" Më tej ai shtoi se,
"ky dy qershor do të mbahet
mend në Itali, sepse pas tre
muajsh pritjeje dhe të pa-
priturash, pikërisht dje ka

Klandestinët, 45 oficerë të Frontex
do ruajnë kufirin Shqipëri-Greqi

Drejtori i Agjencisë Europiane të Kufijve, e njohur si
Frontex, konfirmon faktin se Shqipëria ka hyrë në

listën e shteteve nga të cilat kalojnë emigrantët e
paligjshëm. Në një intervistë për "Spiegel Online", Fabrice
Leggeri, tha se në pjesën e Greqisë Veriore në kufi me Sh-
qipërinë për herë të parë do të vendosen 45 oficerë të Fron-
tex, me qëllim parandalimin e fluksit të emigrantëve. Ai
shton se është identifikuar një rrugë e re që ndjekin refug-
jatët nga Greqia Veriore, përmes Shqipërisë dhe Malit të
Zi, Bosnje Hercegovinës, Kroacisë dhe Serbisë. Në gjuhën
teknike të ekspertëve, ajo quhet rruga bregdetare e Ball-
kanit. Ky fakt është theksuar para pak ditësh edhe nga
kryeministri Edi Rama. Më 30 maj, një komisioner i lartë
i OKB-së për refugjatët ka konfirmuar shqetësimin e
Ramës, duke u shprehur se në Shqipëri përgjatë muajve të
parë të këtij viti janë ndaluar rreth 200 emigrantë, ndërsa
në Malin e Zi 1200. Në total për këtë vit, 11 mijë emigrantë
kaluan detin nga Greqia për të mbërritur në Turqi.

lindur një qeveri e re. Në
shumë vende, institucionet
demokratike duket sikur
janë në vështirësi dhe për-
ballen me situata të ndër-
likuara; për rrjedhojë po
kalon një fazë të vështirë
edhe Bashkimi Europian.
Fuqia e tij tërheqëse mund
të jetë venitur, por mbetet
një model paqeje dhe be-
gatie që duhet mbrojtur dhe
përforcuar". "Kështu, krem-
time si ky i sotmi janë një
mundësi e dobishme për një
reflektim të qetë dhe të thellë
mbi vlerat themeluese të
demokracive tona si dhe për

mënyrën se si mund t'i rua-
jmë ato në kohë që kanë
ndryshuar thellësisht në
krahasim me 70 vjet më
parë", - tha ambasadori. Në
ceremoninë e mbajtur në
ambientet e rezidencës
italiane në Tiranë merrnin
pjesë Presidenti Ilir Meta,
ministra, deputetë, ish-de-
putetë e zyrtarë të tjerë të
shtetit. Ranë në sy edhe
ish-presidentët Moisiu,
Nishani, ndërsa pjesë e
ceremonisë ishte edhe min-
istri i Brendshëm, Fatmir
Xhafaj dhe ajo e Srejtësisë
Etilda Gjonaj.

MESAZHIMESAZHIMESAZHIMESAZHIMESAZHI
Ndërkohë, Presidenti Ilir

Meta në një mesazh dërguar
presidentit italian, Mat-
tarella duke i uruar festën
u shpreh: "Ende i kam të gjal-
la kujtimet nga vizita ime e
parë në Romë, në cilësinë e
Presidentit të Republikës, si
dhe takimin e bashkëbisedi-
min e ngrohtë e miqësor me
Ju dhe autoritetet e tjera ital-
iane, që reflektonin mar-
rëdhëniet e shkëlqyera his-
torike e tradicionalisht miqë-
sore. Dy popujt tanë, miq prej
shekujsh, sot po ndërve-
projnë si kurrë më parë me

njëri-tjetrin. Arbëreshët e
Italisë janë një urë lidhëse e
vjetër dhe shumë e qën-
drueshme, që u ka rezistuar
shekujve dhe që e ka forcuar
në mënyrë të vazhdueshme
miqësinë midis dy vendeve.
Por edhe ata qindra-mijëra
shqiptarë, që pas viteve '90
gjetën mikpritje e mbështetje
në Itali, e bëjnë më të fortë
këtë miqësi. Gëzohem gjith-
ashtu kur informohem se
numri i qytetarëve italianë që
investojnë, bëjnë biznes e
punojnë, studiojnë apo që
vijnë për turizëm në Shqipëri
rritet vit pas viti, duke i bërë

të forta e të pazgjidhshme
marrëdhëniet midis dy
vendeve tona", u shpreh Pres-
identi Meta. "Përfitoj nga ras-
ti të shpreh mirënjohjen e
thellë për të gjithë mbësh-
tetjen që Ju personalisht, por
dhe të gjitha autoritetet dhe
institucionet italiane po i jep-
ni Shqipërisë në kuadër të
procesit të integrimit evropi-
an. Ky është projekti më mad-
hor i Shqipërisë dhe ndje-
hemi me fat që për realizimin
e tij me sukses kemi një
mbështetës dhe avokat të
jashtëzakonshëm si Italia",
e mbylli letrën e tij, Meta.

Darina Tanushi

Ambasadori i Italisë në Shqipëri, Alberto Cutillo
me Presidentin Ilir Meta, dje gjatë festës së Italisë

Kryetari i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili

Njoftim për shitje me ankand

Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e parë për pasurinë e
debitorit Sh “Extra Cleaner” sh.p.k e Hipotekues A Milla. Pasuria që  shitet në ankand
përbëhet nga :
· “ Apartament” me numur pasurie 1/126+1 - 4 Zone Kadastrale 8170 Volumi 1, Faqe 154. me
siperfaqe 75.1 m2. në adresën Rr” Q Stafa” pall 8, shk 1, kati dyte , Ap 4  Tiranë
 Ankandi i pasurisë  fillon me çmimin fillestar në masën 42.056 Euro
Ankandi do të zhvillohet dt  08.06.2018 në orën 15:00 në selinë Bulv “G.Fishta”
Kulla 1,Kati 2, Zyra nr. 5.  Kontakt tel. 672082543 e-mailit ilir_dervishaj@yahoo.com
si dhe  WEB www.powerjustice-al.com.

Shoqeria  ANTIBIOTIK sha

Njoftim per thirrjen e Mbledhjes se Asamblese se Zakonshme te Aksionereve te shoqeris tregtare
ANTIBIOTIK sha
Njoftohen te gjithe Aksioneret e shoqeris Antibiotik sha se me dt 29.06.2018 , ora 14.30 , ne selin
e shoqeris zhvillohet  mbledhja e zakonshme e aksionereve me rend dite:
1.Miratimin e treguesve ekonomiko – fianciar per vitin 2017
2.Miratimi I Raportit te ekspertit kontabel
3.Raporti I drejtorit
4.Te ndryshme
- Te gjithe aksioneret te paraqesine kopje te Kartes identitetit per regjistrimin ne QKR.

Adresa e shoqerise Antibiotik sha , rruga Myslym Keta , Tirane.

Shoqëria përmbarimore “STRATI BAILIFFS SERVICE” Sh.p.k.,
njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurive të paluajtshme:

- “Ndërtesë”, me sipërfaqe 44 m2, ndodhur në Selenicë, Kolonjë,
me Nr. 570/49-ND Pasurie, vol. 7, faqe 249, Zona Kadastrale 3284,
regjistruar në pronësi të Shkëlzen Sulejmani. Çmimi fillestar i ankandit
është 201,600 Lekë.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datë 11.06.2018.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në ora 16.00, në ambjentet
e Shoqërisë Përmbarimore “Strati Bailiff’s  Service”, Rruga “Jordan
Misja”, Pall. 141/1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë.  Tel: 04 45 00 450,
www.stratibailiff.com, info@stratibailiff.com
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Autoriteti i Mbikëqyr-
jes Financiare dysh-

    on se skema pirami-
dale, apo platforma investi-
mi që janë të regjistruara në
tregjet ndërkombëtare, për-
dorin kompani call center
në Shqipëri për të rekla-
muar aktivitetin e tyre e për
t'u marrë paratë qytetarëve.
Autoriteti Europian i Sig-
urisë së Tregjeve ka ndalu-
ar së fundi marketingun e
firmave në fushën e tregtisë
në modelin e "kontratave për
diferencë" dhe të "opsionit
binar", që kompanitë call
center bëjnë me këto platfor-
ma. Autoriteti i Mbikë-
qyrjes Financiare thotë se
shqetësimi më i madh për
telemarketingun që bëjnë
firmat call center është në
rastin kur do të rezultojë me
mashtrim të investitorëve të
huaj, çka mund të sjellë pe-
nalitete për Shqipërinë.
"Meqenëse fenomeni call
centers mund të ofrojë vep-
rimtari marketingu të
produkteve dhe shërbimeve
financiare të krijuara nga
shoqëri të pa licencuara dhe
të pa autorizuara nga au-
toritetet homologe, kjo
mund të sjellë pasoja për in-
vestitorët ku drejtohen tele-
fonatat", - bën të ditur AMF.
Për këtë arsye, Autoriteti i
Mbikëqyrjes Financiare ka
vënë në dijeni për marketin-
gun që kryejnë këto platfor-
ma të dyshimta edhe orga-

Rreziku i mashtrimit nga call center për investime në firma piramidale

AMF: Kujdes, mos investoni në kompani
jashtë vendit, janë të pasigurta

Autoriteti: Kemi informuar organet e hetimit për këtë veprimtari

net hetimore. "AMF ka njof-
tuar zyrtarisht edhe orga-
net e tjera ligjzbatuese, Po-
licinë e Shtetit, Drejtorinë e
Përgjithshme të Parandal-
imit të Pastrimit të Parave,
Drejtorinë e Përgjithshme të
Tatimeve", - bëjnë të ditur
burimet nga AMF
OPERAOPERAOPERAOPERAOPERATTTTTORËTORËTORËTORËTORËT

Në Shqipëri operojnë

rreth 80 kompani që marke-
tojnë produkte të këtyre plat-
for mave. Deri tani kanë
ardhur disa informacione
nga autoritetet partnere të
Bashkimit Europian, Brit-
anisë së Madhe dhe Qipros
për përdorimin e punës së
callçenter në Shqipëri për re-
klamimin e këtyre platfor-
mave. Këto dy modele inves-

timesh janë përhapur kohët
e fundit edhe në Shqipëri,
madje për disa nga këto fir-
ma, AMF ka paralajmëruar
investitorët që të tregojnë
kujdes. Rreziku më i madh
është mashtrimi i qytetarëve
dhe destinacioni se ku sh-
kojnë paratë që i merren aty-
re. Këto vlera mund të bëhen
burim për financimin e ter-

rorizmit. Në vitin 2016 dhe
2017, Drejtoria e Parandal-
imit dhe Pastrimit të
Parave raporton 13 raste të
veprës së financimit të ter-
rorizmit, nga 6 në total që
ka qenë për 3 vitet 2013, 2014
dhe 2015.
RAPORTIMIRAPORTIMIRAPORTIMIRAPORTIMIRAPORTIMI

Autoriteti i Mbikëqyrjes
Financiare ka kërkuar ndë-

KOMPANI
Në Shqipëri operojnë rreth
80 kompani që marketojnë
produkte të këtyre
platformave. Deri tani
kanë ardhur disa
informacione nga
autoritetet partnere të
Bashkimit Europian,
Britanisë së Madhe dhe
Qipros për përdorimin e
punës së call center në
Shqipëri për reklamimin e
këtyre platformave.

80 rhyrjen e Shërbimit Infor-
mativ, të Tatimeve dhe të
Policisë së Shtetit për të
identifikuar kompanitë
fantazmë të bursave on-
line. Gjatë diskutimeve në
kKmisionin e Ekonomisë,
kreu i AMF-së, Ervin Koçi,
ngriti shqetësimin për sit-
uatën e krijuar ku sh-
qiptarët rrezikojnë milio-
na euro në vit, teksa sub-
jektet shërbejnë dhe për
pastrimin e parave. "Ka
qenë gjithë angazhimi dhe
shkresat zyrtare ua kam
vënë në dijeni policisë së
shtetit, të gjitha institu-
cioneve. Në shkresën e
fundit para një muaji kam
kërkuar të mblidhemi të
gjithë institucionet që të
kemi një plan konkret vep-
rimi", - tha Koçi në komi-
sion. AMF ka bërë
kërkesën për të marrë cer-
tifikatën e sigurisë nga
DSIK për të pasur më pas
akses në dosjet sekrete mbi
këto platforma. Relatorja e
komisionit, Evis Kushi, ka
vlerësuar punën e AMF për
zbatimin e detyrave.

Institucionet shtetërore
mund të punësojnë më

pak se 200 praktikantë,
duke ulur mundësitë e
punësimit për ata të rinj
që bëhen pjesë e Pro-
gramit Kombëtar të Prak-
tikave të Punës. Përmes
një ndryshimi të vendim-
it të deritanishëm, Këshil-
li i Ministrave ka përcak-
tuar se ministria për-
gjegjëse për rininë admin-
istron procesin e punësim-
it të praktikantëve për
çdo institucion të admin-
istratës shtetërore, deri
në 200 praktikantë, çka do
të thotë se ky numër
mund të jetë edhe më i
vogël. Ndërkohë që deri
më tani institucionet e
administratës shtetërore
qendrore, pjesëmarrëse
në program, duhet të punë-
sonin patjetër me kon-
tratë të përkohshme pune
200 praktikantë. Po ash-
tu, vendimi i ri përcakton
se kohëzgjatja e punësim-
it do të jetë 1 vit, ndërko-
hë që vendimi i mëpar-
shëm saktësonte se punë-

simi do të ishte i përkohs-
hëm, por nuk vendoste afate
konkrete. Programi Ko-
mbëtar i Praktikave të Punës
ka nisur të aplikohet prej
vitit 2015 dha ka për qëllim
përfitimin e një përvoje kual-
ifikuese që ndikon në zh-
villimin e aftësive profesio-
nale, akademike, person-

ale dhe njohjen me admin-
istratën publike për të
rinjtë e moshës 21-26 vjeç.
Ai zgjat 3 muaj dhe është
pa pagesë, por pavarësisht
kësaj, periudha e prak-
tikës njihet si përvojë
pune gjatë rekrutimit në
institucionet e adminis-
tratës publike.

Praktika e punës në shtet

Qeveria ul numrin e të rinjve që
mund të fitojnë kontratë pune

KONTRATAT
Institucionet e administratës shtetërore

qendrore, pjesëmarrëse në program,
duhet të punësonin patjetër me kontratë

të përkohshme pune 200 praktikantë.

Ndërtimi i Unazës së Tiranës

Gjiknuri: Investojmë 60 mln euro,
nënstacion i ri elektrik në Kombinat

Rreth 60 mln euro do të
kushtojnë investimi

për përfundimin e një prej
segmenteve të Unazës së
Tiranës për te sheshi
"Shqiponja". Ministri i
Infrastrukturës dhe En-
ergjisë njoftoi nga Ko-
mbinati se në këtë zonë
do të investohen edhe 10
mln euro për një nënsta-
cion të ri elektrik.
"Shumë shpejt do të fil-
lojmë edhe pjesën e mbe-
tur të Unazës së Tiranës,
për të dalë te sheshi Shqi-
ponja. Një investim i
rëndësishëm që do të sh-
kojë rreth 60 milionë euro
për të lehtësuar trafikun.
Jemi duke diskutuar
edhe me partnerë privatë
për të bërë rrugën nga
Kashari në Rrogozhinë.
Qeveria ka bërë ndërhyr-
jet e saj edhe në infras-
trukturën energjetike.
Këtu kemi bërë shumë
investime në energji dhe
së shpejti fillojmë një in-
vestim shumë të rëndë-

sishëm prej 10 milion euro-
sh për zonën e Kombinatit.
Është një nënstacion i ri
elektrik dhe një pjesë e rr-
jetit elektrik, i cili do të rino-
vohet totalisht", tha Gjik-
nuri.  Ndërkaq, kryebash-
kiaku Erion Veliaj prezan-
toi disa nga ndërhyrjet që
janë parashikuar për Ko-
mbinatin, në rrugë, në çerd-
he dhe shkolla. "Më vjen
mirë që disa gjëra i kemi
prekur që në fillim, si rreg-

ullimi i çerdheve dhe kopsh-
teve. Kemi ndërtuar sh-
kollën e re 'Betim Muço'dhe
kemi në plan të ndërtojmë
edhe një tjetër te zona e
'Astirit'. Gjithashtu, ju
falënderoj për mirëkup-
timin sepse po punojmë te
blloku i 'Misto Mames', e po
ashtu edhe zona te 'Musine
Kokalari' po bëjmë bllokun
tjetër, të cilat do t'i përfun-
dojmë brenda verës", u
shpreh Veliaj.

Foto ilustruese
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Diskutimet e qeverisë
me koncesionarin
për tarifën e kalimit

në Rrugën e Kombit janë
drejt fundit, ndërsa tarifat
që do të aplikohen pritet të
prezantohen nga kryemi-
nistri brenda javës tjetër.
Mësohet se për banorët e
zonës do ketë një tarifë të
reduktuar, por për kreun e
Bashkisë Kukës, kjo
zgjidhje është e papran-
ueshme. Bashkim Shehu
shprehet se nuk janë pjesë e
negociatave dhe kërkojnë që
tarifa për banorët e zonës të
jetë patjetër zero. Qeveria
duket se ka arritur një mar-
rëveshje me koncesionarin
në lidhje me tarifat që do të
aplikohen në Rrugën e Ko-
mbit për banorët e zonës.
Edhe pse nuk ka ende shifra
konkrete, banorët lokalë
janë kategoria që do të për-
fitojnë ulje të tarifës, e cila
do të mbulohet më pas nga
buxheti i shtetit. Kreu i
Bashkisë Kukës, Bashkim
Shehu deklaron se nuk dinë
asgjë në lidhje me negoci-
atat, pasi nuk kanë qenë
pjesë dhe nuk u është marrë
mendim. Shehu thekson se
kërkesa e Bashkisë së
Kukësit është e pandry-
shueshme, që për banorët e
zonës tarifa të jetë zero. Ak-
tualisht në terminalin e
dëmtuar në Rrugën e Kombit
vijojnë punimet, të cilat
pritet të përfundojnë së shpe-
jti. Tarifa e Rrugës së Kombit
u pezullua pas protestës së
dhunshme, që u zhvillua
rreth një muaj më parë ku
pothuajse u shkatërrua e
gjithë pika e kalimit. Aktu-
alisht kalimi në Rrugën e
Kombit po bëhet pa pagesë,
ndërsa është konstatuar një
rritje e fluksit duke qenë se
është periudhë vere dhe ka
shumë pushues që vijnë nga
Kosova.
TARIFTARIFTARIFTARIFTARIFAAAAA

Javën që vjen qeveria do
të paraqesë formën e re të

Ligji që i merr me
detyrim ndërtuesit të

paktën 3% të objektit për
t'ua kaluar shtresave në
nevojë është miratuar në
mungesë të plotë transpar-
ence nga ana e komisionit
përgjegjës, ai i çështjeve
sociale. Petrit Vasili, krye-
tari i këtij komisioni tre-
gon se mbledhja finale ësh-
të zhvilluar nga nënkry-
etarja Elisa Spiropali, pa
vënë në dijeni asnjë nga de-
putet e opozitës. "Nuk e
kam drejtuar unë atë
mbledhje. Kanë qenë ditët
kur jepej rekomandimi për
hapjen e negociatave. Një
pjesë e deputeteve, anëtarë
të komisionit tonë, ishin
pjesë e Komisionit të Inte-
grimit. Por nënkryetarja
mblodhi disa prej de-
puteteve të mazhorancës

Ligji ri për strehim social

LSI: Taksa 3% kaloi pa transparencë

Kreu i bashkisë: Nuk jemi pjesë e negociatave, tarifa për banorët e zonës të jetë zero

Javën tjetër prezantohen tarifat
e reja për Rrugën e Kombit

Kuksianët kundër pagesës, s'pranojnë asnjë tarifë

dhe miratoi këtë katrahurë,
që është antikushtetuese,
pasi i rrëmben pronën dikujt
për t'ia dhënë dikujt tjetër",
- shprehet Vasili. Në fakt,
kalvari i këtij ligji ka kalu-
ar në disa etapa dhe ka zgja-
tur disa muaj, pasi ai u

bllokua për një kohë të
gjatë në Komisionin e
Ligjeve dhe më pas në atë
të Çështjeve Sociale. "Vari-
anti fillestar i ligjit ishte
për 2.5 % të objektit. Nuk
pati asnjë reflektim as nga
ministria përgjegjëse, edhe

pse ligji u rikthye për
rishqyrtim. Në variantin fi-
nal që erdhi në komision ish-
te bërë 3%. Kërkuam shpje-
gime se pse ky ndryshim në
një kohë që taksa e infras-
trukturës u rrit ndjeshëm
kohë më parë, me synim që
një pjesë e saj të kalonte për
shtresat në nevojë, por nuk
patëm asnjë përgjigje", - tha
Vasili. Për kreun e këtij ko-
misioni, ligji është antikush-
tetues. "Për-sëris qëndrimin
tim që kjo është një taksë e re
për të gjithë shqiptarët. Mad-
je terminologjia e përdorur në
ligj si 'dhurim' është qeshar-
ake, pasi nuk mund të quhet

dhurim, në një kohë kur nëse
ndërtuesi refuzon ta japë këtë
sasi sipërfaqeje, nuk i jepet leja
e ndërtimit nga bashkia", - tha
kreu i komisionit për "Vizion
Plus". Mbi këtë ligj reagoi fort
i gjithë komuniteti i biznesit,
i cili jo vetëm e konsideron atë

si një rritje të kostove në sek-
torin e ndërtimit, por efekti që
ai do të japë është bllokimi i
tregut. Çmimet parashikohen
të rriten ndjeshëm me këtë
taksë të re, çka pritet të
sjellë një paralizim të
shitjeve të apartamenteve.

Ornela Manjani

pagesës së taksës së kalimit
në rrugë, e cila do të ketë le-
htësi veçanërisht për ban-
orët e zonës dhe për për-

doruesit e shpeshtë të
rrugës. Pas protestës së
dhunshme, qeveria nisi
bisedimet si me koncesion-

arin, ashtu edhe me banorët
për të gjetur një zgjidhje.
Detajet e formës së re ende
nuk janë bërë të ditura, por

ato do të mësohen shpejt,
kur kalimi në "Rrugën e Ko-
mbit" të rinisë me pagesë.
Këto ditë, në fakt fluksi nuk

ka qenë shumë i lartë, siç
ndodh në çdo fillim sezo-
ni veror, por pas përfun-
dimit të muajit të Rama-
zanit pritet që banorët e
qyteteve dhe fshatrave të
Kosovës të nisin të lëvizin
për pushime apo edhe për
fundjavë drejt plazheve të
Shqipërisë. Për të parë se
si po ecën procesi i punës
edhe në pikat e kalimit
kufitar mes Shqipërisë
dhe Kosovës, ambasadori
shqiptar në Kosovë dhe
ministri i Brendshëm i
Kosovës bënë një inspek-
tim. Gjatë sezonit veror,
në pikën e kufirit të
Morinit ka fluks të shtu-
ar të lëvizjeve. Në fundjavë
krijohen edhe radhë
shumë të gjata.

Superstradë energjetike Shqipëri
- Maqedoni, Elbasani përfituesi kryesor

Zv.ministrja e Infras
trukturës dhe En-

ergjisë, Dorina Çinari
prezantoi sot portofolin
e investimeve që ka an-
gazhuar qeveria sh-
qiptare për qarkun e El-
basanit. Ajo deklaroi se
gjatë mandatit që kaloi,
qeveria ka pasur vë-
mendje të veçantë në ra-
jonin e Elbasanit. "Janë
investuar rreth 1 miliard
lekë në infrastrukturën
e rrjeteve të shpërn-
darjes së energjisë elek-
trike nëpërmjet OST", -
evidentoi Çinari, duke
shtuar se këtë mandat
kemi të tjera projekte
madhore. "Ndërtimi i

një superstrade energjetike.
Konkretisht është linja e
transmetimit të tensionit të
lartë 400 kilovolt Shqipëria-
Maqedoni", - deklaroi Çinari,
duke shtuar se kjo bën të
mundur lidhjen e sistemit en-
ergjetik në Shqipëri me siste-
met energjetike të vendeve të
rajonit. "Ky projekt madhor
është pjesë e axhendës së
konektivitetit në energji të
qeverisë shqiptare, një nga
projektet shumë të rëndë-
sishme gjithashtu të rr-

jeteve të autostradave en-
ergjetike transeuropiane.
Është konkretisht korridori
8, që do të bëjë transmetimin

e energjisë nga lindja, në
perëndim të rajonit tonë", -
tha zv.ministrja. Duke sqaru-
ar këtë projekt të rëndë-
sishëm, Çinari tha: "Kjo do
të realizohet nëpërmjet disa
segmenteve. Është linja 400
kv Bullgari-Maqedoni. Kjo
linjë ka përfunduar. Linja 400
kv Maqedoni-Shqipëri, ose
më konkretisht është projek-
ti ynë. Dhe më pas në perspe-
ktivë, Shqipëria do të lidhet
me një kabull nënujor me
Italinë, duke mundësuar

kështu lidhjen e plotë të
sistemeve energjetike në ra-
jon. Projekti do të përmbajë
linjën 400 kv Elbasan 2, nën-
stacioni i Ohrit dhe ai i Ma-
nastirit. Ndërtimi i linjës
400 kv me një qark, ndërm-
jet Elbasanit, Qafë-Thanës
për 56 km. Ndërtimi i linjës
400 kv me një qark midis
Elbasanit dhe Fierit për 74
km, ndërtimin e nënsta-
cionit të ri 400 kv Elbasani
3, fuqizimin dhe zgjerimin
në nivelin 400 kv të nënsta-
cionit të Fierit", - shpjegoi
Çinari. Është vlerësuar që
projekti të kushtojë rreth
70 milionë euro me bashkë-
financues BE dhe Bankën
gjermane KfW.

TARIFAT
E REJA
Në terminalin e
dëmtuar në Rrugën
e Kombit vijojnë
punimet, të cilat
pritet të përfundojnë
së shpejti. Tarifa e
Rrugës së Kombit u
pezullua pas
protestës së
dhunshme, që u
zhvillua rreth një
muaj më parë, ku
pothuajse u
shkatërrua e gjithë
pika e kalimit.

TAKSA
"Nuk e kam drejtuar unë atë mbledhje. Kanë qenë
ditët kur jepej rekomandimi për hapjen e negociatave.
Një pjesë e deputetëve, anëtarë të komisionit tonë,
ishin pjesë e Komisionit të Integrimit. Por
nënkryetarja mblodhi disa prej deputetëve të
mazhorancës dhe miratoi këtë katrahurë, që është
antikushtetuese, pasi i rrëmben pronën dikujt për t'ia
dhënë dikujt tjetër", - shprehet Vasili
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"Familja e Besnikut vuan për bukën e gojës. Prokuroria po bën shou, kërkojmë drejtësi”

"Vëllai nuk ka lidhje me grabitjen e dosjeve të
prokurorisë, ishim duke gjuajtur peshk në Kavajë"
Dilaver Bushi: Ai s'merr vesh nga kompjuterët e serverët,
unë e dërgova në polici se nuk e dija që do e arrestonin

PROVAT
Gjatë seancës
gjyqësore për
vendosjen e masës së
sigurisë, Prokuroria e
Durrësit paraqiti si
provë të vetme 13
gjurmë gishtash të
gjetura në sahatin e
dritave dhe në derën e
zyrës së prokurorit të
Task Forcës, Afrim
Shehu. Ndërsa, nuk
është zbardhur motivi i
krimit për asnjë prej të
arrestuarve. Sipas
hetuesve të çështjes,
janë gjetur gjurmë të
një gishti unaze dhe një
gishti të madh të secilit
prej tyre.

GRABITJA E PROKURORISË
Në orët e para të mëngjesit të 24 majit u grabit
Prokuroria e Durrësit. Pas ngjarjes, policia bëri me
dije se autorët kanë hyrë brenda në godinën e
organit të akuzës nga dritaret e tualetit, të cilat
ishin lënë të hapura. Sipas bluve, por edhe
burimeve nga vetë prokuroria e qytetit bregdetar
pohuan se agresorët kanë bastisur zyrën e
prokurorit të Task Forcës, Afrim Shehu, i cili heton
të gjithë zyrtarët me probleme, si dhe rastet e
abuzimit me pronat në Gjirin e Lalëzit dhe
korrupsionin e pushtetarëve.



DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Natën që u vodh Proku-
roria e Durrësit unë,

   vëllai im, Besniku
dhe dy persona të tjerë kemi
qenë në bregdetin e Kavajës
duke gjuajtur peshk. Policia
të marrë kamerat e sigurisë
së hotelit dhe t'i verifikojë që
të mos mbajë njerëz të pafa-
jshëm në burg. Ai është i
pafajshëm dhe nuk ka lidhje
me ngjarjen. Prokuroria
thjesht do të bëjë shou".
Kështu u shpreh dje Dilaver
Bushi, vëllai i 54-vjeçarit
Besnik Bushi, njërit prej dy
të arrestuarve si të dyshuar
për bastisjen e dosjeve të ko-
rrupsionit dhe të serverit të
kamerave të sigurisë në
prokurorinë e qytetit bregde-
tar. Ngjarje kjo e ndodhur në
orët e para të mëngjesit të 24
majit të këtij viti. Në një in-
tervistë për "Gazeta Sh-
qiptare", Dilaver Bushi pohoi
se vëllai i tij nuk merr vesh
fare nga kompjuterët. Sipas
tij, familja e Besnik Bushit
jeton në kushte të vështira
ekonomike dhe nuk ka as
drita dhe as kompjuter në
shtëpi. Vëllai i të arrestuar-
it kërkon drejtësi. Ndërsa u
shpreh se janë arrestuar
persona që nuk kanë lidhje
me ngjarjen e bujshme.

Dy jaDy jaDy jaDy jaDy javë më parë policiavë më parë policiavë më parë policiavë më parë policiavë më parë policia
arrestoi vëllain tuaj si au-arrestoi vëllain tuaj si au-arrestoi vëllain tuaj si au-arrestoi vëllain tuaj si au-arrestoi vëllain tuaj si au-
tori i dyshuar për bastisjentori i dyshuar për bastisjentori i dyshuar për bastisjentori i dyshuar për bastisjentori i dyshuar për bastisjen
e Prokurorisë së Durrësit.e Prokurorisë së Durrësit.e Prokurorisë së Durrësit.e Prokurorisë së Durrësit.e Prokurorisë së Durrësit.
Çfarë mund të na thoni nëÇfarë mund të na thoni nëÇfarë mund të na thoni nëÇfarë mund të na thoni nëÇfarë mund të na thoni në
lidhje me këtë?lidhje me këtë?lidhje me këtë?lidhje me këtë?lidhje me këtë?

Natën e bastisjes së
prokurorisë unë, im vëlla e
dy persona të tjerë kemi qenë
në bregdetin e Kavajës duke
gjuajtur peshk. Policia të
marrë kamerat e sigurisë së
hotel "Gjermanisë" e t'i veri-
fikojë që të mos mbajë
njerëz të pafajshëm në burg.

KKKKKur u kthur u kthur u kthur u kthur u kthyyyyyet nget nget nget nget nga pesh-a pesh-a pesh-a pesh-a pesh-
kimi?kimi?kimi?kimi?kimi?

Jemi kthyer në orën 06:00
të mëngjesit nga deti, pasi
kemi hedhur rrjetat. Kam
qenë unë, nipi, vëllai im Be-
sniku dhe një komshiu ynë.
Të nesërmen ai ka qenë në
Golem, duke rregulluar var-
kat së bashku me një shok
tjetër.

Si u arrestua vëllai juaj,Si u arrestua vëllai juaj,Si u arrestua vëllai juaj,Si u arrestua vëllai juaj,Si u arrestua vëllai juaj,
Besniku?Besniku?Besniku?Besniku?Besniku?

Vëllai ishte i dënuar në
shërbim prove. Ai u ndalua
sepse nuk kishte paguar
dritat që ia preu elektriku.
Kishte bërë një lidhje të dytë
dhe kur e kapën, e arrestu-
an për këtë gjë. Po punonte
në plazh, rregullonte varkat
tek një subjekt. Unë e mora
në telefon dhe i thashë hajde
se të do policia. E pyeta në
telefon se çfarë problemi ke
policinë? Ai më tha s'kam
asnjë problem. E çova vetë,
se nuk na shkonte kurrë në
mendje që do e arrestonin
për vjedhjen e prokurorinë.
Unë e çova e në Drejtorinë e
Policisë. Pas kësaj nuk
patëm asnjë komunikim. U
bëmë merak se nuk na lejo-

nin. Unë mora një avokat,
por nuk e lejonin as avoka-
tin ta takonte.

Në çfarë kushtesh ështëNë çfarë kushtesh ështëNë çfarë kushtesh ështëNë çfarë kushtesh ështëNë çfarë kushtesh është
familja e vëllait tuaj?familja e vëllait tuaj?familja e vëllait tuaj?familja e vëllait tuaj?familja e vëllait tuaj?

Kushtet në të cilat gjen-
det familja e vëllait tim janë
shumë të vështira. Ai është
i sëmurë me tension të lartë,
vuan edhe nga veshkat.
Familjen e ka pa bukë dhe
pa drita, se nuk kanë lekë të
paguajnë as energjinë. Be-
sniku nuk e di ç'janë komp-
juterët e serverët fare. Një

palë pinca për dritat ka mbaj-
tur gjithë jetën në dorë. Në
shtëpinë me qira është pa
drita. Ka që nga janari që
nuk paguante dot qiranë, se
nuk kishte gjetur punë. Dy
vajzat i ka në shkollë, famil-
ja e tij vuan për bukën e
gojës.

Pas arrestimit, prokuro-Pas arrestimit, prokuro-Pas arrestimit, prokuro-Pas arrestimit, prokuro-Pas arrestimit, prokuro-
ria deklaroi se ka si provëria deklaroi se ka si provëria deklaroi se ka si provëria deklaroi se ka si provëria deklaroi se ka si provë
gjurgjurgjurgjurgjurmët e gishtamët e gishtamët e gishtamët e gishtamët e gishtavvvvve?e?e?e?e?

Ku i gjetën ata gjurmët e
gishtërinjve? Im vëlla ka qenë
gjithë ditën në punë. Është e

habitshme, sepse po e im-
plikojnë kot më kot, thjesht
duan të bëjnë shou. Vëllai
vjen tek garazhi im t'i gjej unë
një punë. Gjithë ditën punon
për 15 mijë lekë të vjetra se
ka qira shtëpie pa paguar.

I njeh kompjuterët Be-I njeh kompjuterët Be-I njeh kompjuterët Be-I njeh kompjuterët Be-I njeh kompjuterët Be-
sniku dhe a ka kompjutersniku dhe a ka kompjutersniku dhe a ka kompjutersniku dhe a ka kompjutersniku dhe a ka kompjuter
në shtëpi?në shtëpi?në shtëpi?në shtëpi?në shtëpi?

Ai s'ka drita në shtëpi.
S'kanë bukë për të ngrënë,
jo kompjuter. Vetëm pincat
njeh ai në jetë.

Ka disa versione përKa disa versione përKa disa versione përKa disa versione përKa disa versione për
vjedhjen e prokurorisë. Sevjedhjen e prokurorisë. Sevjedhjen e prokurorisë. Sevjedhjen e prokurorisë. Sevjedhjen e prokurorisë. Se
autorët mund të kenë hipurautorët mund të kenë hipurautorët mund të kenë hipurautorët mund të kenë hipurautorët mund të kenë hipur
nga dritarja e tualetit nënga dritarja e tualetit nënga dritarja e tualetit nënga dritarja e tualetit nënga dritarja e tualetit në
katin e dytë, ose dikush t'ukatin e dytë, ose dikush t'ukatin e dytë, ose dikush t'ukatin e dytë, ose dikush t'ukatin e dytë, ose dikush t'u
ketë hapur derën me kartëketë hapur derën me kartëketë hapur derën me kartëketë hapur derën me kartëketë hapur derën me kartë
nga brenda prokurorisë.nga brenda prokurorisë.nga brenda prokurorisë.nga brenda prokurorisë.nga brenda prokurorisë.
Dini gjë ju në lidhje meDini gjë ju në lidhje meDini gjë ju në lidhje meDini gjë ju në lidhje meDini gjë ju në lidhje me
këtë çështje?këtë çështje?këtë çështje?këtë çështje?këtë çështje?

Dyshoj që e kanë ndërtu-
ar gabim vendin e ngjarjes.
Vëllai nuk ka asnjë lloj af-
tësie të ngjitet apo për të
bërë këto punë. Ai nuk e
njeh fare atë personin tjetër
nga Sukthi, që u arrestua
për këtë ngjarje. Në polici e
pamë për herë të parë. Edhe
ai më fakir fukara se im vël-
la. Besniku peshon 50 kg me
rroba të lagëta. Nuk ka aftë-
si për këto punë im vëlla. Ku
di ai të hapë kompjuterë.

A keni folur me të pasi uA keni folur me të pasi uA keni folur me të pasi uA keni folur me të pasi uA keni folur me të pasi u

arrestua?arrestua?arrestua?arrestua?arrestua?
Po, e kam takuar në burg

dhe i thashë që të kemi mar-
rë një avokat. Ndërsa ai më
tha: Nuk dua avokat, pasi
nuk kam bërë gjë. Do e përzë
avokatin sapo të vijë. Pas
takimit ka përfunduar në
spital, pasi është shqetësuar
shumë.

Ka dyshime se vëllai juaj
dhe personi tjetër janë ar-
restuar se kanë bash-
këpunuar me një njeri të
brendshëm në prokurori.

Po e përsëris, Besniku
nuk ka asnjë lloj lidhjeje me
ngjarjen. Policia e ka pyetur
për dy net. Një natë ishte me
ne në peshkim, ndërsa natën
tjetër ka qenë në shtëpi.

Keni lidhje me ish-kre-Keni lidhje me ish-kre-Keni lidhje me ish-kre-Keni lidhje me ish-kre-Keni lidhje me ish-kre-
un e Komunës së Ishmit, iun e Komunës së Ishmit, iun e Komunës së Ishmit, iun e Komunës së Ishmit, iun e Komunës së Ishmit, i
arararararrrrrrestuarestuarestuarestuarestuar, pasi në media u, pasi në media u, pasi në media u, pasi në media u, pasi në media u
përfol se jeni kushërinj tëpërfol se jeni kushërinj tëpërfol se jeni kushërinj tëpërfol se jeni kushërinj tëpërfol se jeni kushërinj të
parë?parë?parë?parë?parë?

Nuk kemi asnjë lloj
lidhjeje, as gjaku e as sho-
qërore. Ne nuk e njihnim
fare atë deri në momentin që
pamë veten në televizor, si
kushërinj të dikujt që nuk e
njihnim.

Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?
Duam vetëm drejtësi, pasi

im vëlla është i pafajshëm.
Nëse bëhet drejtësi, ai del
vetë nga burgu.

ARRESTIMI
Një ditë pas grabitjes së Prokurorisë së Durrësit,
policia prangosi dy persona të dyshuar në lidhje
me këtë ngjarje të rëndë. Bëhet fjalë 49-vjeçarin
Artur Isa nga fshati Sukth i Ri dhe 54-vjeçarin
Besnik Bushi, banues në qytetin bregdetar, të dy
me precedentë të mëparshëm penalë. Ndërkohë,
uniformat blu ndaluan dhe një person të tretë dhe
konkretisht 56-vjeçarin Nias Lena nga Durrësi, me
detyrë roje private në institucionin e organit të
akuzës. Asnjë prej tre të arrestuarve nga policia
nuk e ka pranuar pjesëmarrjen në bastisje, midis
tyre edhe roja i institucionit.



Klodiana Haxhiaj

Mbytet në det
22-vjeçari,

pushuesit: Askush
s'i erdhi në ndihmë

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Një 22-vjeçar
është mbytur mesditën e
djeshme në Gjirin e Lalëz-
it, duke shënuar viktimën
e parë gjatë këtij sezoni ver-
or. Bëhet fjalë për të riun
Ervis Spahiu me origjinë
nga Peshkopia dhe banues
në Tiranë. Ai kishte shkuar
së bashku me dy të rinj të
tjerë nga Tirana në Gjirin
e Lalëzit për të kaluar fund-
javën, ndërsa në momentin
që janë futur për t'u larë
është zhdukur. Shokët e tij
kanë kërkuar menjëherë
ndihmë te pushuesit e tjerë
dhe policia, ndërsa trupin
e pajetë të të riut e ka nxjer-
rë uji në breg pas rreth një
ore. Ngjarja ka tronditur
pushuesit e shumtë. Ata
thanë se janë tmerruar që
askush nuk iu përgjigj thir-
rjes së tyre për ndihmë.
Dëshmitarët u shprehën se
"vetëm polici i zonës ka
mbërritur në vendin e ng-
jarjes, pak para se deti të
nxirrte trupin e të riut".
"Policia është njoftuar
nga pushuesit e tjerë prej
rreth një ore, por përveç
një polici të zonës, askush
nuk ka ardhur në vend.
Kemi telefonuar 129 që në
orën 12:10, askush nuk e
hapte telefonin. Lajmëru-
am forcat zjarrfikëse,
edhe ata u lidhën më pas
me policinë, por sërish
nuk erdhën as palom-
barët dhe ambulanca në
plazh. Trupin e pajetë të
viktimës e mbuluam me
peshqirët e plazhit".

Dilaver Bushi
duke folur për “GSH”

(në rreth) I arrestuari Besnik
Bushi në gjykatën e Durrësit

Prokurori  Afrim Shehu duke shkuar në
zyrën e tij pas bastisjes së prokurorisë
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Qytetari dixhital denoncon te Berisha

Plagoset me plumb rikoshet
truproja i disko "Mango"

Hetime edhe në Spanjë e Francë

Dosja e CEZ, letërporosi
në Kosovë për Nuel Kalajn

AKTUALITET

SHKURT

Aksioni antikanabis,
në pranga 3 persona

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Policia e Sh-
tetit vijon aksionet në
mbarë vendin për të
parandaluar kultivimin
dhe trafikimin e lëndëve
narkotike. Në emisionin
"Kjo javë" me Nisida
Tufën në "News24", Gjov-
alin Loka, drejtori i De-
partamentit për Rendin
dhe Sigurinë në Policinë
e Shtetit tha se ditën e
djeshme është zhvilluar
një operacion në Krujë, i
cili është finalizuar me
arrestimin e tre person-
ave dhe asgjësimin e
lëndëve narkotike të
gjetura në 3 parcela. Si-
pas tij, një prej personave
të arrestuar në Krujë ka
një mbiemër të dëgjuar.
Loka pohoi se arrestimi i
tyre ka ardhur pas një
hetimi disamujor me
Prokurorinë e Durrësit.
"Tre të arrestuarit janë
persona me precedentë
të mëparshëm krimi-
nalë. Ata janë kokat e
grupit, por aksioni vijon.
Do të ketë të dhëna të
reja deri në përfundim të
operacionit", u shpreh
Loka. Sakaq, ai theksoi
Kruja, Shkodra, Vlora
dhe Lezha janë zonat më
problematike sa i takon
kultivimit të lëndëve
narkotike.

Kapen 246 kg drogë,
në kërkim 35-vjeçari

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË - Një 35-vjeçar
nga fshati Kuç i Vlorës
është shpallur në kërkim,
pasi akuzohet për veprat
penale "Prodhim, shitja e
narkotikëve" dhe "Mbajt-
ja pa leje e prodhimi
armëve shpërthyese dhe
municionit". Burime nga
policia vendore dje bënë
me dije se gjatë kontrol-
lit të ushtruar në stanin
në pronësi të shtetasit me
inicialet A.N. u gjetën dhe
u sekuestruan 246 kg
kanabis, 4 armë zjarri tip
automatik, 4 krehra mod-
el 56 dhe 210 fishekë mod-
el 56.

OPERACIONI "PASTRIMI"

1.Xhevahir Troka i arrestuar
2.Shpëtim Çilotaj në kërkim
3.Vladimir Çilotaj në kërkim
4.Agur Çilotaj Detyrim  paraqitje
5.Jonida Çilotaj Detyrim  paraqitje

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Hetimet për
privatizimin e OSHEE-së
nga kompania çeke CEZ
në vitin 2009 janë shtrirë
në Kosovë, por edhe në
Francë. Detajet e reja nga
hetimi lidhen me një
letërporosi të dërguar
pranë prokurorisë së Kos-
ovës nga prokuroria sh-
qiptare. Burime pranë
Prokurorisë së Tiranës
thanë për "GSH" se
kolegët e tyre në Kosovë i
kanë njoftuar se pas mar-
rjes së dokumentit nga
Shqipëria, janë duke kry-
er verifikimet e tyre për

identifikimin e adresës së
Kalajt dhe pritet ta thërra-
sin atë në pyetje. Grupi i
hetimit shpreson që proce-
dura të përfundojë brenda
një kohe të arsyeshme, pasi
nuk ka shumë kohë në dis-
pozicion për të marrë një
vendim për çështjen, e cila
u kthye për rihetim nga
gjykata, për shkak se
prokuroria kishte vendosur
pushimin e saj. Gjykata la
detyra konkrete për organin
e akuzës, ku mes të tjerash
ishte dhe pyetja e Nuel Kala-
jt. Pikërisht për adminis-
trimin e dëshmisë së këtij të

fundit në dosjen hetimore,
gjykata pranoi kërkesën e
prokurorisë dhe zgjati edhe
për tre muaj afatet heti-
more. Ndërkaq, mësohet se
prokuroria i është drejtuar
me letërporosi edhe
Francës, për pyetjen e Kala-
jt, vend ku biznesmeni ka
deklaruar një tjetër adresë.

SARANDËSARANDËSARANDËSARANDËSARANDË - Një 31-vje-
çar nga Konispoli është
plagosur në orët e para të
mëngjesit të djeshëm në
Sarandë. Mësohet se i riu
që mbeti i plagosur ësh-
të Adrian Rako, turprojë
i diskos "Mango", që
ndodhet në zonën e qua-
jtur "Kanali i Çukës".
Burime zyrtare nga poli-
cia e qytetit bregdetar
bënë me dije se ngjarja
ka ndodhur rreth orës
03:10, jashtë ambienteve
të një lokali. Sipas bluve,
Rako është plagosur në
shpatull nga një plumb

rikoshet dhe se ai ndodhet
jashtë rrezikut për jetën.
Të njëjtat burime thanë se
i plagosuri është dërguar
fillimisht në spitalin e Sa-
randës dhe më pas në Ti-
ranë për ndihmë më të spe-
cializuar. Ndërkohë që ësh-
të sekuestruar në cilësinë
e provës materiale një
predhë fisheku pistolete
dhe një automjet "BMW", i
cili dyshohet se mund të
jetë i autorit. Për arsye he-
timore, policia nuk jep të
dhëna të tjera, ndërsa dek-
laroi se po punohet për
zbardhjen e plotë të rretha-

nave të ngjarjes dhe iden-
tifikimin e kapjen e au-
torit. Në lidhje me këtë
ngjarje ka reaguar dhe ish-
kryeministri Berisha, i cili
ka publikuar mesazhin e
qytetarit dixhital, i cili de-
noncon fshehjen e një
vrasjeje në Sarandë.

FIERFIERFIERFIERFIER

Zbulohet dhe goditet
një grup prej pesë per
sonash në Fier, të

cilët akuzohen për pastrim
parash. Burime zyrtare
nga prokuroria dje bënë me
dije se është arrestuar një
52-vjeçar, dy janë shpallur
në kërkim, ndërsa për dy
të tjerë është vendosur
masa e sigurisë "Detyrim
paraqitje". Mësohet se pas
një hetimi 2-vjeçar, policia
e Fierit në bashkëpunim
me prokurorinë e këtij rre-
thi finalizuan operacionin
e koduar "Pastrimi". Gjatë
këtij operacioni u vu në
pranga Xhevair Troka, pr-
onar i një pike këmbimi
valutor. Sipas burimeve të
mësipërme, arrestimi i 52-
vjeçarit u bë, pasi gjykata
e Fierit, me vendimin e
datës 01.06.2018, ka caktu-
ar masën e sigurisë "Arrest
në burg" për veprën penale
"Pastrimi i produkteve të
veprës penale apo veprim-
tarisë kriminale" si dhe
"Ndalim të përkohshëm

për të ushtruar veprimtari
të caktuar profesionale ose
afariste". Për të njëjtën
akuzë janë shpallur në

kërkim vëllezërit fierakë
Shpëtim dhe Vladimir Çilo-
taj, përkatësisht 44 dhe 50
vjeç. Nën hetim janë edhe

shtetasit Agur Çilotaj dhe
Jonida Çilotaj nga Patosi,
përkatësisht 75 dhe 26 vjeç.
Gjithashtu, Gjykata e Fier-
it ka vendosur sekuestro
preventive të pasurive të
Shpëtim Çilotaj, Vladimir
Çilotaj dhe Agur Çilotaj.
Pjesë e pasurive që janë
sekuestruar është edhe ko-
mpania "Çilotaj LTD" në
Fier, e cila është në pronësi
të vëllezërve Çilotaj.
HETIMIHETIMIHETIMIHETIMIHETIMI

Sipas hetuesve të çësh-
tjes, pronari i një pikë të
këmbimit valutor në Fier,
Xhevahir Troka e përdorte
biznesin e tij për të pastru-
ar para bashkë me anëtarët
e tjerë të grupit. Të njëjtat
burime sqaruan se nëpërm-
jet kryerjes së transaksion-
eve bëhej i mundur pastri-
mi i parave të pista, burimi
i të cilave dyshohet se ka
ardhur nga aktiviteti krimi-
nal. Prokuroria e Fierit i ka
mbajtur në për-gjim këtë
grup prej dy vitesh, ku ata
kanë kryer transaksione të
shumta përgjatë kësaj peri-
udhe kohore. Dyshohet se
vëllezërit Shpëtim dhe
Vladimir Çilotaj i kanë shpë-
tuar arrestimit, pasi mund
të jenë informuar, prandaj
pritet të nisin hetimet edhe
për dekonspirim të opera-
cionit. Ndërsa, vijojnë he-

timet për të zbuluar edhe
personat e tjerë, që mund
të jenë të përfshirë në rrje-
tin e pastrimit të parave. Nga
ana tjetër, burime konfiden-
ciale pohuan për "GSH" se
koka e këtij grupi që mer-
rej me transferim parash
është biznesmeni Vladimir
Çilotaj, i cili prej më shumë
se dy javësh është shpallur
në kërkim. Në mesin e
muajit maj, policia e Fier-
it njoftoi se kishte zbulu-
ar një laborator droge në
pronat e tij. Magazina ku
u gjet laboratori rezulton
të jetë vetëm një nga pr-
onat e Çilotajt, i cili rezu-
lton se ka disa aktivitete
të regjistruara në Qen-
drën Kombëtare të Bizne-
sit. Ai dyshohet që prej
vitesh të ketë qenë i përf-
shirë në aktivitete të
paligjshme, si në vjedhjen
dhe përpunimin e pali-
gjshëm të hidrokarbureve,
gjë për të cilën është pro-
ceduar në vitin 2011 dhe së
fundmi si i dyshuar në pro-
dhim dhe trafikim të
lëndëve narkotike. Nga he-
timet e deritanishme janë
ngritur dyshimet se Vla-
dimir Çilotaj mund ta ketë
përdorur biznesin e tij për
të justifikuar dhe fshehur të
ardhurat e përfituara nga
veprimtari të paligjshme.

Ervis Kuçi

I arrestuari Xhevair Troka

Nuel Kalaj

I plagosuri Adrian Rako

Gjykata e Fierit vendos masën e sigurisë "Detyrim paraqitje" për dy të tjerë

Pastrim parash në pikën e këmbimit
valutor, 1 në pranga e 2 në kërkim
Sekuestrohet pasuria e vëllezërve Çilotaj

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje e Blu Diesel dhe benzine pa
plumb 95 oktan, për nevojat e Bankës se Shqipërisë ne Tirane dhe ne dege për një periudhe
një vjeçare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 20.000.000 Lekë”.

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

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje e Blu Diesel dhe benzine pa
plumb 95 oktan, për nevojat e Bankës se Shqipërisë ne Tirane dhe ne dege për një periudhe
një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 27  Qershor  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Qeveria u njeh të
drejtën mbi truallin
ku kanë ndërtuar

pa leje më shumë se 1078 pr-
onarëve në të gjithë vendin.
Pak ditë më parë Këshilli i
Ministrave vendosi mira-
timin e kalimit të së drejtës
së pronësisë në favor të sub-
jekteve përfituese për 1078
parcela ndërtimore të objek-
teve të legalizuara dhe ko-
mpensimin financiar të pr-
onarëve të pasurive të palu-
ajtshme që preken prej tyre,
sipas shtojcës që i bash-
këlidhet këtij vendimi.
"Gazeta Shqiptare" pub-
likon listën me përfituesit
në të gjithë vendin. Sipas
vendimit, mësohet se num-
ri i parcelave ndërtimore,

Tapi për tokën, përfituesit në Elbasan, Durrës, Korçë, Vlorë, Tiranë e Dibër

Ndërtimet pa leje, qeveria u njeh të
drejtën mbi truallin 1078 pronarëve
Në kryeqytet, numri i parcelave ndërtimore është 298

Ornela Manjani

për të cilat miratohet kali-
mi i pronësisë sipas qarqeve
është si më poshtë vijon: Për
qarkun Elbasan (ZVRPP El-
basan, Librazhd, Gramsh
dhe Peqin), numri i par-
celave ndërtimore është 416;

për qarkun Berat (ZVRPP
Berat, Skrapar dhe Kuçovë),
numri i parcelave ndërti-
more është 29; për qarkun
Durrës (ZVRPP Durrës),
numri i parcelave ndërti-
more është 16; për qarkun

Tiranë (ZVRPP Tiranë dhe
Kavajë), numri i parcelave
ndërtimore është 298; për
qarkun Korçë (ZVRPP Ko-
rçë dhe Pogradec), numri i
parcelave ndërtimore është
20; për qarkun Fier (ZVRPP

Lushnje dhe Fier), numri i
parcelave ndërtimore është
101; për qarkun Vlorë (ZVR-
PP Vlorë dhe Sarandë), num-
ri i parcelave ndërtimore
është 39; për qarkun Sh-
kodër, numri i parcelave

ndërtimore është 28; për
qarkun Gjirokastër (ZVRPP
Gjirokastër, Tepelenë dhe
Përmet), numri i parcelave
ndërtimore është 85 dhe për
qarkun Dibër, numri i par-
celave ndërtimore është 46.

LISTLISTLISTLISTLISTA EMERA EMERA EMERA EMERA EMERORE E PERFITUESVE ORE E PERFITUESVE ORE E PERFITUESVE ORE E PERFITUESVE ORE E PERFITUESVE TE KALIMIT TE KALIMIT TE KALIMIT TE KALIMIT TE KALIMIT TE SE DREJTES SE PRTE SE DREJTES SE PRTE SE DREJTES SE PRTE SE DREJTES SE PRTE SE DREJTES SE PRONESISEONESISEONESISEONESISEONESISE
DHE MASA E DHE MASA E DHE MASA E DHE MASA E DHE MASA E VLERA E SHPERBLIMIT PER SUBJEKTET QE KVLERA E SHPERBLIMIT PER SUBJEKTET QE KVLERA E SHPERBLIMIT PER SUBJEKTET QE KVLERA E SHPERBLIMIT PER SUBJEKTET QE KVLERA E SHPERBLIMIT PER SUBJEKTET QE KOMPENSOHENOMPENSOHENOMPENSOHENOMPENSOHENOMPENSOHEN

DREJTORIA E ALUIZNI-t  ELBASAN

Qarku ELBASAN, Bashkia ELBASAN

4 9

DEDJA 291.7

BEZATI 181.8

JONUZI 93.3

KUMRIA 82.8
KAPTELLI 35

TAÇE 414.6

301.8

VAJA
VAJA

177
212

300
416

159.3

327.3

238.2

130
234.3

ASLLANI
ASLLANI

BAHITI
BAHITI

BUZANI 106.8
FILJA 267
ALLA
ALLA
ALLA
ALLA23

RAMAZAN HAJREDIN

53.5

SHERIFE RAMADAN
HYSNI HAJREDIN
ZYRIJE MUSTAFA

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  8525

20 HEKURAN FERHAT 41
KADIFE QAZIM

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  8525
21 NEVJANA ZEQIR
22 JULIAN GËZIM

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2356
17 MYFTINIA ELBASAN
18 MYFTINIA ELBASAN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  8521

19 ARTUR HAMIT 114.5
IBER HAMIT

14 MYFTINIA ELBASAN
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3077

15 MYFTINIA ELBASAN
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3100

16 MYFTINIA ELBASAN

11 MYFTINIA ELBASAN
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2356

12 MYFTINIA ELBASAN
13 MYFTINIA ELBASAN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2514

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1151
8 MYFTINIA BENË

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1258

9 HEKURAN QAMIL 40.7
XHEVAHIRE ZEQIR

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1899
10 MYFTINIA ELBASAN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Gramsh,  ZONA KADASTRALE  2967
5 MUSA HASAN
6 NEVRUS SAMIT

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Gramsh,  ZONA KADASTRALE  3624
7 EDMIR KADRI

QARKU  ELBASAN  , ZVRPP  ELBASAN   , ZONA KADASTRALE  8527
2 GJERGJI STEFAN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Gramsh,  ZONA KADASTRALE  1560
3 NDRIÇIM FETA

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Gramsh,  ZONA KADASTRALE  1842
4 ERVIS HETEM

1 2 3

1 SOKOL NAZIF SHËRMADHI 115.2

QARKU ELBASAN, ZVRPP ELBASAN , ZONA KADASTRALE 8522

N
r.

 r
e

n
d

o
r

Të dhënat e Pasurisë së Legalizuar

Sipërfaqja për kalim pronësie 
(m²)Emër Atësi Mbiemër

HOXHA
(LICE) HOXHA

HOXHA
KULLAJ 
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HOXHA
HOXHA

GEMENJI 

GEZIM YMER
NAIM IMER

LAURETA IMER24

QERIME LUTFI

331.3

ZENEPE YMER
NIAZI IMER

BAJAME IMER
HATIXHE IMER
NDRICIM IMER
BUJAR IMER

TAFANI 308.4
ÇAROSHI 371.1
FATAHU 317.1

632
KLLOGJRI 264.5

FIRAKU 391.8
29 SABRIE SELIM
30 FATMIR SHEFQET

26 THEODHORAQ KRISTO
27 YZEIR ARIF
28 MYFTINIA ELBASAN

25 RENATO ILMI

POPA 145.2
SHULI 274.1
HALILI 56.7
MUSTA 247.7
DISHA 121

DISHANI 347.9
KANINA 70.4
DULLA 382.8

DRAGOTI 309.9
ÇEKOJA 117.1

META 321.9
KOCAQI 411.9

LEÇAJ 192.8
PISHA
PISHA

BIBA 243.9

BOZHA 138
QYTYKU 350.3

KOKONOZI 300

VASKU 324
HYSA 160

BOZHA 135.8
LAÇKA 278.7

HYSA 222

SHQAU 138.2
RANXHA 207.4

MUZHAQI 298.5
MURATI 363.9
KARAJ 100.8
BOÇI 315.9

BODURRI 161
DEDJA 340.5

ZIU 292.2
LEKA 350.4

TAHIRI 462
LIÇI 374.7

DEDJA 306.6

QOSJA 397.5

65 XHEMAL SADUSH
66 FATMIR MIN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2948
67 KRISTAQ KOSTANDIN

61 KUJTIM JANI
62 VENEMIN LAZI
63 GENTIAN BEXHET
64 QAMIL SHABAN

57 HYSNI PASHO
58 RAMAZAN NEXHIP
59 FERDINANT SOTIR
60 VIKTOR MARK

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1742
54 JOSIF MITER
55 STEFAN JOSIF

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2706
56 XHEMAL SHAZIMAN

51 MENTOR SALI
52 BAJRAM SHABAN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  3683
53 BESNIK IDRIS

50 IBRAHIM ILMI

47 NAZMI MEHMET
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  2925

48 NURIJE HAKI
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  3203

49 HALIL HAZIS

44 XHEVIT SUL 472.1
RUXHDI SUL

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  2116
45 BAFTJAR ARIF

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  2924
46 BEDRI HALIL

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  8526
41 SHERIF ALI
42 SHPRESA SULEJMAN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  8527
43 SOKOL SABRI

37 TATJANA SHEFQET
38 ISMAIL DEMIR
39 PASHO MISIR
40 FETI VELI

33 SHQIPE ISLAM
34 BASHKIM ISMAIL
35 LIRIM MEXHID
36 AGIM BEHEXHET

31 ZEQIR BAJRAM
32 VJOLLCA NAZMI

MERZHANI 433.8

GAXHJA 261.9

KRISTAQI 103.9
TOPI
TOPI
DAKLI 276

ZYLYFI 51
FILJA 148

FETAHU
FETAHU
VASKA 201.9

ÇEKREZI 279
LAMAJ 55.9
MEHJA 223.2

HUPI 330
SALIHANJI 360

KOVAÇI 177.2
LUKANI 400

BALLA 238.5
ROÇI 356.7

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  8527
84 BASHKIM ADEM
85 RAZIJE HAMIT

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  8526
80 ENVER ALI
81 ROLANDI SEIT
82 FILDANE IBRAHIM
83 ILIR SALI

76 BESNIK QEMAL
77 PËLLUMB NEZIR
78 SOKOL SEIT
79 ANDRI TAULER

74 ARJAN QEMAL
75 AGIM ENVER 98.9

EMINE YMER

71 EDUART PRENI 7.6
MIMOZA PETER

72 EVA ARIF
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  8525

73 AGIM ISMAIL

68 MEHMET HAJRULLA
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3445

69 SHPETIM XHEMALI
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  8524

70 JANAQ SPIRO

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3022
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AGO 500
NERGJONI 451.2

AGO 321.6
BAXHAKU 381.3

ÇEKREZI 388.8

TASHI 358.8

MYRTA 500

MUFALI 379.5

MUÇA 349.8

LLESHI 170.5
PREÇI 152.7

CEVELI 299.1

KULLAU 60.6

SHIMA 442.8
BALLOLLI 373.8

TASHI 124.8
MURATI 500

LAMÇJA 500

GJELI 265.8
GJELI 424.5
GJELI 358.5

MULLAJONUZI
MULLAJONUZI

BAHITI 275.2
DEDJA 463.5

RANXHA 400.5

108 BLERINA LUAN
109 GERONT FERIT

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  8526
110 KRISTINA DHIMITER

105 VANGJEL MYRTEZA
106 NAIM MYRTEZA

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  8522

107 SALI YMER 180.1
JALLDYS SHELADIN

102 FATMIR SULO
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3589

103 MISIR QAZIM
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3764

104 GËZIM MYRTEZA

98 VALBONA SULEJMAN
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3376

99 ASTRIT OSMAN
100 PËRPARIM XHAFERR
101 SEFER ZENUN

96 KADRI JONUS
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2703

97 SHPËTIM HYSEN
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2714

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan ,  ZONA KADASTRALE  1991
94 SHEFKI AVDULLA

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2328
95 ARDJAN QERIM

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1407
91 EDMOND BUJAR

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1474
92 ARJAN KOSTA

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1742
93 PETRIT STEFAN

87 PANAJOT SULE
88 SHPETIM REFAT
89 KADRI SEIM

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1128
90 JETMIR HAXHI

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1085
86 SHPETIM REFAT

500
342.7

338

347.7
KULLA 500
TOÇA 264.9

DERVISHI 334.5

BAHO 317.1
SALO 383.1

SAMURRI 387.9
SAMURRI 366.3
BUDANI 285.6
SHABANI 368.1
ZHIDRO 224.1
RRANÇI 72.3

ZELLI 389.7
BOJA 84

ÇARKU 421.2
BAKALLI 351.9

377

AHMATI 294.3
SOLLAKU 230.1

TAHIRI 395.7
SKËNDERI 225.6

SINANI 314.7
STËRMUGU 261

POÇI 341.4
116.4

SKOTI
SKOTI
SINANI 289.5

BOJA 331.5
COGA 426.6

VASHAKU 402.3

MEZINI 349.8

HAKA 61
METOSHI 296.1
CANGOJA
CANGOJA

ALISUFI 288.6

PAJA 24.3
BOZHA 217.5

NOFULLA 170.8

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  2924
149 BEHAR HAKI
150 ARDJAN ENVER
151 NIKO XHEVIT

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  3120

146 FLUTUR AVDULLA
147 EDUART MUHARREM 247.8

PËLLUMB MUHARREM
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  2116

148 RESHIT BEQO

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3445
144 BARDHUL HAZIZ

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3827
145 IBRAHIM ISLAM

143 YLLI JAHO

432
JONUZ SALI

140 KOSTANDIN MARK
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3021

141 SAMI BEQIR
142 URIM XHEMALI

136 YMER HAZIS
137 BASHKIM XHEMAL
138 KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPERISE
139 SERVETE JONUZ

132 LUAN ISMAIL
133 BEHEXHET ALI
134 NIKOLLA DHIMITER
135 KASTRIOT VENEMIN

128 QAZIM MUSA
129 ARTAN MEHMET

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1865
130 MYFTINIA ELBASAN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2706
131 ARJAN FAIK

124 ARDJAN SOTIR
125 PËLLUMB MUSTAFA
126 SHPETIM FATMIR
127 HYQMET QERIM

120 ALTIN REFAT
121 KUJTIM KADRI
122 XHELAL XHAFERR
123 ETLIR NAZMI

117 XHEVAHIR SHAQIR
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2654

118 BLERIM TASIM
119 QEMAL GANI

115 ARDJAN SALI
116 MAHMUT XHEMAL

111 MYFTINIA ELBASAN
112 MYFTINIA ELBASAN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1865
113 MYFTINIA ELBASAN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2355
114 MYFTINIA ELBASAN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1785

FEÇI 40.5

FACJA 500
FACJA 69.9
ÇUKU 154.2

BOGDANI 195
BOGDANI 225.4
ÇOLLAKU 109.5

TOÇKA
TOÇKA

PANXHI
PANXHI

DRAZHI 384.9

SHQERRRA 319
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  8524

162 FATMIR ISMAIL

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1742

160 VENEMIN SIFI 225
BUKURIE KOL

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2654
161 ABAZ IDRIZ

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  8521

156 BARDHUL IDRIZ
157 VEBI RAMADAN
158 AVNI SALI

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  3683

159 MAKSI QANI 148.2
LUFTER MAKSI

152 ISMET HAJDAR
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  3203

153 ALGERT KUJTIM
154 KUJTIM BARI
155 SERDIAN GËZIM

GJELI
PLANGARICA

GJELI
SEJKO
MILOTI
MURATI
DULJA
KODRA
ZAIMI

URUÇI
GJELI

HAJDARI
DUKA
ZAIMI
QOLI
ZAIMI
HASA
HALILI

PLANGARICA
SHABANI
SHIJAKU

KARDHASHI
VOCI

PRIFTI
MILOTI

SHABANI
TAFAS
PEPA

LABINOTI
MURATI

KILA
KILA

QAFA
QAFA
QAFA
QAFA
QAFA 120
HYSA 341.4

TAFANI 268.2
TAFANI 204.9

KOPRECI 392.7

ÇEKREZI 500

BAHJA 221.4
XHOXHA 247.5

LLESHANAKU 438
BEQARI 265.5

ZAVALINA 363
BAXHAKU 319.2
MALLOSI 465.6
SHEHI 131.6

ZORBA 229.8

MUÇA 125.7
MUÇA 201.2
SHEHI 455.4
STAFA 215.6
TOÇI 196.5

KASA 346.8
GJELI 109.8

SKORA 303.6
GOGA 414

SHARRA 354.5

DOKOLI 418.2
HASA 319.2

DOKOLI 395.4

TËRZIU 233.7
TOÇI 339

ÇULLHAJ 386.1

DEBROVA 220.5
LENA 270.9
BALLA
BALLA
BALLA 306
BALLA 290.4
GJYLA 300.3
DRIZAJ 99.3

PESHKU 293.4
PESHKU 300.3

ALBRAHIMI 258.6
BITRA 226.8

DYRMYSHI 369.6

BOZI 67.1
QEVANI 68.1

KABILA 235.7

SELIMI
SELIMI

211 LUAN RIZA 332.1
XHEVAHIR RIZA

209 HAJRIE SHERIF
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2281

210 ARTUR REXHEP
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2441

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1095
207 ADILE ALI

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1389
208 METI DERVISH

203 EDUART HASAN
204 KISMET HASAN
205 AGIM MUHARREM
206 HEKURAN XHEMAL

199 AHMET SHEFQET
200 IDAJET SHEFQET
201 ESAT RUSHIT
202 EQREM RUSHIT

195 VESEL XHEMAL
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3965

196 ENVER SABRI
197 HIQMET HYSEN
198 SHEFQET QAZIM 305.4

AZEM SHEFQET

191 YLLI ALI
192 QANI AHMET

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE 3371
193 DRITAN PETËR
194 SIMON LEF

188 BASHKIM HALIT
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE 3161

189 NAIM SALI
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE 3346

190 NDRIÇIM SELMAN

185 GAZMEND SEFER
186 MAJLINDA SABRI

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE 2583
187 SHKËLQIM DURIM

184 REZART KRISTO
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE 2346

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE 2124
180 VIKTOR PREN
181 KLAJDI NDRIÇIM
182 ARBEN SHEFQET
183 ARGJEND HALIT

176 SHKELQIM KADRI
177 QERIM RAMAZAN
178 BAJRAM AHMET

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE 1767
179 HASAN VESEL

172 EDUART HAKI
173 GAZMENT SELMAN
174 BASHKIM MUSA
175 DYLAVER FADIL

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1616
169 FILIP MEHMET

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1853
170 ERMAL BASHKIM

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE 1258
171 DYLAVER ARIF

165 ERJON AGIM
166 ÇLIRIM QAZIM
167 THOMA HAKI
168 THOMA HAKI

STILJAN TOMORR
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE   1147

164

HANME RESHIT

274

GENCIANA AGIM
KADRI AGIM
ERJON AGIM

STILJAN TOMORR

SKENDER QAZIM
JORGO KRISTO
ARTUR VLADIMIR
ERMIR EDUART
RIZA ARIF

MUSA RYZHDI
HYSEN ALI

BRIKENA VIKTOR
VLLASI LAMI

MEHMET MEHDI

INGRID PULLUMB
LEONARD IDRIZ
RUZHDI ALI

SKENDER PULLUMB
ASTRIT LEFTERIS

LUAN MYQEREM
MUSA ISMAIL

EDUART RIZA
INGRID PULLUMB
SYRJA ISMAIL

THANAS STEFAN
MYZEJEN XHEMALI
INGRID PULLUMB
ALBERT DALIP

163

LUAN MYQEREM

42

SKENDER PULLUMB
LUAN MYQEREM

ASTRIT PETRIT
MEHMET MEHDI

RIZA ARIF

TABAKU 176.7

DYRMA 500

BENGASI 406.5

FRAKULLI 62.3
GORICA 110.2

MICI 158.7
VIDHANI 238.5
DYRMA 310.2

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3294
217 DILAVER SABRI
218 ARJAN SHABAN
219 ISMET ASLLAN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2559
214 TELHA SHYQYRI

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2717
215 ASTRIT ILMI
216 SHPËTIM REXHEP

212 NEXHMEDIN KADRI
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2493

213 TAFIL RAMIS
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LAMÇJA 362.1
PAJA 381.3

VOCI 314.4

BAHA 166.5

BALA 169.8

DOÇI 396

DISHA 39.2
GJOKOLA 39.9

HAKA 395.1

MEÇJA 414

DRANGA 384.3

TOPI 500
BASHALIU
BASHALIU

SINANI 360.6
SINANI 316
SINANI 290.1

HOKJA 400.8
SHABA 253.2
SALIJA 392.1

VRAPI 264.5

SALLA 348
SALLA 348

ÇULLHAJ 288

TABAKU 394.5

ÇALA 385.2

BESHIRI 449
XHEPEXHIU 138.7

DHEPA 321

DËRMYSHI 334.8
DAKARE 223.2
QOSJA 62.4
QOSJA 361.2
HAJRO 363

XHEPEXHIU 97.2

KURTI 468

BALLA 400

BARDHOSHI 202.9

DELIU 166.5
249.7

230.1

QAFA
QAFA
QAFA
QAFA

BAJRAMI 77.2
HYSA
HYSA
HYSA
HYSA

HYSA (IDRIZI)
DERVISHINAIM SHAHIN

261 BESIM QAMIL

262

RUZHDIJE SELMAN

490.7

ÇLIRIM QAZIM
LULZIM QAZIM
SOKOL QAZIM

ZANA QAZIM

259 KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPERISE
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE   1147

260

HANME RESHIT

30.7

GENCIANA AGIM
KADRI AGIM
ERJON AGIM

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2717
256 MAHMUT LAZE

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3294
257 ALBERT QAZIM
258 MYFTINIA SELITE

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3422

253 BERIOL FATOS
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2511

254 PULLUMB SULË
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2559

255 ISMAIL NEXHIP

249 VOTIM BEKTASH
250 NEKI JEMIN
251 NEKI JEMIN
252 XHEVAT DERVISH

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1820
247 ILMI BASHKIM

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2441
248 KUJTIM SABRI

246 FATOS XHELADIN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Peqin,  ZONA KADASTRALE  3368
243 ZYBER MERSIN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1095
244 LAVDIMIR YMER

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1389
245 KOSTANDIN SHABAN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Peqin,  ZONA KADASTRALE  2892
240 XHEVAHIR ASLLAN
241 ADIL ASLLAN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Peqin,  ZONA KADASTRALE  2897
242 ARTAN NEVRUZ

236 XHEVDET NEZIR
237 LEONARD FATOS
238 BUJAR DALIP

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Peqin,  ZONA KADASTRALE 2856
239 ARDJAN SABRI

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Peqin,  ZONA KADASTRALE 1872
233 GJERGJI SHAQIR
234 NEXHIP RAMAZAN
235 ELVIR QANI

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Peqin,  ZONA KADASTRALE  2418

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Peqin ,  ZONA KADASTRALE 1536
230 FERID HALIT

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Peqin,  ZONA KADASTRALE  1748
231 YLLI DERVISH
232 HARIF MISIR 406.5

ARIAN HARIF

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Peqin,  ZONA KADASTRALE 1195
228 SAMUEL HYSEN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Peqin,  ZONA KADASTRALE 1196
229 NEVRUZ AVDI

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE 2446
226 FAIK MUSTAFA
227 DILAVER HAQIF

223 NEXHMEDIN XHELAL
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  1063

224 ARTUR RAHMAN
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  1821

225 XHEVAHIR KADRI

220 TOMORR YZEIR
221 AVNI QAMIL

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3422
222 JORGJI SIFI

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3862

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3420

263                                                                                                                     3090102             20/04/2017        SHTETER
DERVISHI

MUÇA 331.8

253.5

ROÇI 445.8

HOXHA 368

LEKA 363

LEKA 159.7

PISHKASHI 308.3
LLESHI
LLESHI
LLESHI
MEKSHI 17.4

LIKOLLARI 118.2
ALLKOJA

SHULI
KARRIQI 286.8
KARRIQI 256.2
KARRIQI 489.5

LEKA
LEKA
BEQO 300
HANA 123
RIRA 306.8
RIRA 262.9

KARRIQI 200.8

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  2970

280 RAJMOND SULEJMAN
281 MUHAMER ESAT
282 SOKOL MISLIM
283 MEVLUT ISUF

277 KUJTIM NAZIF
278 OLGERT LUAN 219.2

ORNELA IMER
279 REXHEP MAHMUT

274 VELI MUSA 8.2
SHPËTIM SELIM

275 REXHEP SKËNDER
276 BASHKIM XHAFERR

271

TAULANT TAHIR

174.9
ALTIN TAHIR

KRISTJAN TAHIR
272 NAIM XHEMAL
273 MIKEL SEJAT

268 SKËNDER MAHMUT
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  2096

269 ASTRIT DILAVER
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  2924

270 ARTAN BAJRAM

265 MYFTINIA RRASE
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3663

266 ARDJAN SHAHIN
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  1546

267 LEONARD NIJAS
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  1905

SHPRESA AHMET
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1581

264 ILIR SHEFIT
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3213

POLISI 492.6

BELBA 33.4
BELBA 304.2

BEQO 283.2
ALLA 250

ALLIDRI 256.8
KARAJ 186.3
MALA 243
MALA 200

STOJNA 108.2
ISUFI 363.6

STOJNA 102.2
STOJNA 132

MALA 160.4
BOGDANI 403.1
BOGDANI 381.9

BALLA 228.9
BALLA 302.5
BALLA 148.4
BALLA 310.2
BALLA 303
BALLA 299

POLISI
POLISI

KAMBURI 137.7
ZITO 144

LARAKU 193.7
KOJO 281.6
HYSA 113.4

LARAKU 34.5
KLLOGJRI 65.4

ELEZI 95.6
MUÇO 192.5
ZITO 178

LLESHI 173

MOLLA 179.4
ALLKO 176.9
KARAJ 239.6

BOGDANI 273
ÇUKU 135.8

LAÇKA 259.6
LAÇKA 142.4
LAÇKA 112.4
FACA 255.1
BALLA 299.7
TOÇKA 125.4
TOÇKA 263.6
TOÇKA 270

PLAKU 380.7
BRANESHI 297.1
KOPRENCA 300.1

257.4

333 ALMA SELAMI
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1203

334 MYFTINIA ELBASAN
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1258

329 MARKO JORGO
330 ANDON VIKTOR

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1079
331 PELLUMB MUSTAFA
332 KUJTIM DASHMIR

325 BASHKIM HAXHI
326 ALBERT SEIT
327 NATASHA ÇLIRIM
328 BAJRAM QANI

321 ALBERT BARI
322 ARDJAN SHABAN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  3683
323 FOTIS QANI
324 AVNI BAFTJAR

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  2248
318 ARBEN MALIQ
319 MARIGLENT TAHIR
320 TANI EVERT

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  3552

314 PËLLUMB DERVISH
315 ZAIM MUHARREM
316 SELAJDIN BEXHET
317 OSMAN RIFAT

311 AGRON RESHAT
312 MELEQ METUSH
313 BEKTASH MEDI

309 KRISTO NAIM
310 IBRAHIM HYSEN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  2116

306 DURIM MERKO 312.6
FITRETE KUJTIM

307 ÇLIRIM SELAMI
308 HEKURAN RAMADAN

302 NAZMI NEZIR
303 ASTRIT BESIM
304 HYSNI XHEMAL
305 ÇLIRIM XHEMAL

298 THANAS XHETAN
299 ISMAIL HALIL
300 ERVIN BESIM
301 APOSTOL BESIM

294 MERITA MITAT
295 KASTRIOT XHEVIT
296 DRITAN XHEVIT
297 HEKTOR XHEVAHIR

290 NARDI HAMIT
291 FATMIR DESTAN
292 ENVER DESTAN
293 AGIM KADRI

286 XHEVAT ALUSH
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  3203

287 ALBERIM NAIM
288 ALI RAMIZ
289 TAHIR HAJDAR

284 KASEM BAFTJAR
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Librazhd,  ZONA KADASTRALE  3120

285 XHEVAT ALUSH

TALA 318.3
SHAKO 64.2
FEZA 246.9

POLISI 428.7
POLISI 354.6
STAFA
STAFA

XHOXHA 247.5
KOÇI 350.4

QOSJA 201.6
243.9

LIKRAMA 500

DOPI 351.2
DOPI 352.5

GURANJAKU 109
PISHA 476.4
HYKO 299.9
MUÇA 331.1

282

QATO 267

SKORA 500
SKORA 300

400

ÇEHU 292.8
421

HASA 341.7

478.8
TËRZIU 336.3
GEGA 306.3362 ILIR JANI

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3965

359 HEKURAN ALI
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3371

360 KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPERISE
361 YLBER PETËR

358 MYFTINIA ELBASAN
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3346

354 ALTIN HYSEN
355 INDRIT HAKI

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2714
356 MYFTINIA ELBASAN

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  3232
357 ADHURIM IBRAHIM

351 HYSEN HAXHI
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2228

352 MYFTINIA ELBASAN
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2346

353 ERJALD AXHEM
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2583

347 SABRI HALIT
QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  2124

348 HYSEN MEHMET
349 FESTIM PETRIT
350 ZARIFE DEMIR

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1262
343 MYSLIM BEQIR
344 MYFTINIA ELBASAN
345 EDUART JAKUP

QARKU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan,  ZONA KADASTRALE  1516
346 BASHKIM AZEM

340 SHKËLQIM MEHMET 417.9
MEHMET ISUF

341 JETNOR HAKI
342 FAIK RAMADAN

337 ARBEN SEFEDIN
338 AGIM IDRIZ
339 ARJAN MURAT

335 RRAHMAN FAIK
336 FAIK QAMIL

QEFA 331.8
SHEHI 102.4
LUMIJA 474.6

ROKO
ROKO
ROKO

QARKU  ELBASAN  , ZVRPP  ELBASAN  , ZONA KADASTRALE  8527

366

MANUSHAQE MENDUF ROKO

264.9

ENEA SERVET
FREDI SERVET

ANA SERVET
BATO SERVET ROKO

363 TOMORR QERIM
364 BONA SKËNDER
365 PËRPARIM ABDURRAHMAN

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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"Kur Shqipërisë nuk i mjaftonin
 burgjet për të dënuarit"

KONFERENCA

Një vështrim në sistem
in e burgjeve dhe ka
mpet e përqendrimit

në Shqipërinë komuniste" ka
qenë tema e trajtuar në Muze-
un Historik Kombëtar në
kuadër të veprimtarive "Një
pasdite në muze" .
E pranishme në diskutim ish-
te edhe prof.ass.dr. Sonila
Boçi, shefe Departamenti
pranë Akademisë së Studi-
meve Albanologjike si dhe
drejtori i Muzeut Historik
Kombëtar, dr. Dorian Koçi.
Koçi duke referuar për
"Ngadhënjimin mbi har-
resën" nënvizoi se ideologjia
sunduese në Shqipëri ishte
Stalinizmi dhe ai u aplikua në
të gjitha format e hapura të
tij. "Një nga tiparet kryesore
të tij ishte eliminimi i elitave
përmes terrorit të kuq dhe
zëvendësimi me elitat e for-
muara me karakter ideologjik
komunist", tha ai. Koçi shtoi
se sfida më e madhe e kul-
turës politike shqiptare mbe-
tet pikërisht në ndryshimin e
këtij botëkuptimi, sigurisht jo
duke krijuar në vend të nje-
riut të ri, njeriun pragmatik,
i aftë për të kryer kompro-
miset më të mëdha dhe për të
përftuar më shumë në kurriz
të shoqërisë, por të nxisë hi-

erarkinë e vlerave kulturore
të nevojshme për të krijuar
një etikë morale integruese
me kombet e tjera në Europë.

Më tej, prof. Ass. Dr. Sonila
Boçi tha se regjimi komunist
bazohej mbi dy shtylla të for-
ta ideologjike: luftën e klasave

dhe diktaturën e proletariatit,
në të cilat u ndërtua dhe u
përligj një sistem dhune dhe
represioni. "Gjatë viteve 1944-

1951, regjimi kishte nevojë të
instalohej dhe të konsoli-
dohej. Në këto kushte, ai du-
het të eliminonte të gjithë

kundërshtarët realë, por
edhe ata potencialë. Dhuna
dhe represioni i asaj periud-
he u karakterizuan nga disa
shtresëzime: a- represion
ndaj burgjet e destinuara
për 'armiqtë e popullit' më
famëkeqët janë ata të Bur-
relit (1946), i cili konsidero-
hej si një super burg nga i
cili ishte i pamundur të ar-
ratiseshe dhe në të cilin të
burgosurit politikë jetonin
në kushte çnjerëzore; bur-
gu i Spaçit (1968), i cili mbe-
ti i hapur deri në vitin 1990
dhe shfrytëzonte punën e
të burgosurve për nxjer-
rjen e mineralit të bakrit
dhe piritit, në kushte çn-
jerëzore", tha Boçi. Të pran-
ishëm në takim ishin edhe
nxënës të shkollës së mes-
me "Ismail Qemali", që
bënë pyetje duke e kthyer
takimin në një bash-
këbisedim mes të rinjve dhe
dy historianëve Sonila Boçi
dhe Dorian Koçi. Takimet
nga Muzeu Historik Ko-
mbëtar bëhen me qëllim
ndërgjegjësimin e sho-
qërisë shqiptare mbi çësh-
tje të ndryshme të historisë,
kulturës dhe trashëgimisë
kombëtare shqiptare.

Foto nga aktiviteti

ARTISTI

Është shpallur nga
galeria "Zeta", fituesi

i çmimit "Ardhje" për
vitin 2018. Mes artistëve
finalistë, Blerina Muça,
Fatlum Doçi, Remijon
Pronja dhe Sokol Peçi me
kurator Alban Hajdinaj -
fitues u shpall Remijon
Pronja. Juria ndërko-
mbëtare e përbërë nga,
Barnabas Bencsik, An-
thony Elms dhe Alketa
Ramaj e vlerësuan dhe i
dhanë mundësinë Pron-
jës të bëhet pjesë e për-
vojës dy mujore në pro-
gramin e rezidencave, në
'Residency Unlimited'
në Nju Jork, http://
residencyunlimited.org,
dhe ekspozitë personale
në qendrën ZETA.

Çmimi 'Ardhje', është
një çmim ndërkombëtar
për artistët vizualë bash-
këkohorë shqiptar, deri në
moshën 35 vjeç. Iniciuar
në vitin 2005 nga TICA -
Instituti i Artit Bashkëko-
hor Tiranë, u bë pjesë në
2007-ën, e rrjetit rajonal
YVVA - "The Young Visu-
al Artists Awards", në
Evropën Qendrore dhe
Juglindore (Republika
çeke, Sllovakia, Sllovenia,
Kroacia, Serbia, Bosnja
dhe Hercegovina, Maqe-
donia, Kosova, Shqipëria
dhe Bullgaria), mbështe-
tur nga "The Trust for
Mutual Understanding" -
fondacion privat në Nju
Jork. Nga viti 2018, çmi-

mi "Ardhje" organizohet
nga ZETA, qendër për artin
bashkëkohorë në Tiranë
përmes një thirrjeje të
hapur për konkursin
dyvjeçar dhe ekspozitën e
artistëve finalistë.

Çmimi "Ardhje 2018" ësh-
të mbështetur nga Minis-
tria e Kulturës së Repub-
likës së Shqipërisë, "The
Trust for Mutual Under-
standing" - Nju Jork dhe
"Residency Unlimited" - Nju
Jork. Ekspozita e finalistëve
të çmimit "Ardhje" 2018 do
të jetë e hapur deri më 20
qershor, 2018.

Ardhje, ashtu si dhe çmi-

AKTIVITETI

Tetë kërcimtarë të
vegjël kërcyen disa

valle popullore sh-
qiptare të premten në
ambasadën e Kinës në
Shqipëri. Të veshur me
kostume kombëtare ata
performuan para mosha-
tarëve të tyre në kuadër
të një aktiviteti që u
mbajt për 1 Qershorin
me fëmijë nga Tirana që
mësojnë gjuhën kineze.
Për ambasadoren Jiang
Yu, "kjo është një

mënyrë e mirë për të vijuar
traditën, trashëgiminë dhe
kulturën që zhvillohet mes
dy bre zave dhe vendeve
tona". Ajo tha se në aktiv-
itet marrin "fëmijë nga sh-
kolla të ndryshme, por me
një pikë të përbashkët, ju
pëlqen kultura kineze". Më
tej, në aktivitetin e prezan-
tuar nga Etjena Ymerali,
nga ambasada e Republikës
Popullore të Kinës, për
rreth një orë, fëmijët kin-
ezë dhe shqiptarë, shijuan

programin dedikuar tyre,
të përgatitur enkas me
muzikë, kërcime dhe arte
marciale. Fëmijët, të cilët
kishin marrë pjesë në
garën e pikturave "Kina
siç e shoh unë", u shpërbly-
en me çmime dhe dhura-
ta. Festa nisi me inter-
pretimin me kukulla të tal-
enteve nga Akademia e
Teatrit të Shanghait, për
të vijuar me pjesë speciale
Kung Fu. Festa dedikuar
fëmijëve në ditën e tyre u
mbyll me një prezantim të
shkurtër të Kinës, përmes
fotove. Zonja Jiang Yu ka
qenë e pranishme në disa
aktivitete kulturore në Sh-
qipëri. Ajo ka marrë pjesë
në ceremoninë e hapjes së
Ekspozitës Ndërko-
mbëtare të Akuarelit
"Spring 2018" në Tiranë,
duke vizituar gjithashtu
ekspozitën dhe veprat e
piktorëve nga vendet e
ndryshme, përfshirë edhe
ata kinezë. 54 piktorë nga
25 vende e rajone morën
pjesë në këtë ekspozitë. Në
atë ekspozitë, piktori Shan
Hong u shpall "Artisti më
i mirë". Në mesazhin e saj
në faqen zyrtare të ambas-
adës, znj.Yu, thotë: "Sh-
qipëria ka një histori të
gjatë, gjendet në një pozi-
cion të rëndësishëm
gjeografike, me një
shumëllojshmëri peiza-
zhesh të bukura".

Kostumet kombëtare dhe tradita

Një valle shqiptare
në shtëpinë e Kinës

Dy muaj rezidencë artistike

Çmimi "Ardhje 2018" shkon
për Remijon Pronjën

met simotra nëpër Europën
Lindore dhe Juglindore, ësh-
të një konkurs i hapur, që
fton artistët të marrin pjesë
në një proces transparent,
që ofron jo vetëm mundësi
për krijimin dhe prezan-
timin e veprave të reja në një
ekspozitë të përbashkët, por
edhe mbështetje në zhvil-
limin e tyre artistik dhe pro-
fesional. Çmimi Ardhje tash-
më organizohet nga Qendra
Zeta si një konkurs dhe
çmim i përdyvitshëm, që ka
për qëllim të nxis krijim-
tarinë, ekspozimin publik,
dhe promovimin e artit bash-
këkohor në Shqipëri dhe

Historiania Sonila Boçi: Tri
 karakteristikat e represionit komunist
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 Vijon në faqen  16

NGA ILIRIAN AGOLLI

Një student shkroi te
Shqipëri e Re se Las
gushi ishte sëmurë

për shumë kohë, por vazhdoi
studimet me shpirt ndër
dhëmbë pa i shqetësuar
miqtë. “Lëngoi disa muaj te
familja, ku banonte, por nuk
u përmirësua. Tani është
sëmurë dhe i harruar prej
gjithkujt” - theksoi autori.
Bursën e shtetit e harxhoi
për taksat spitalore, drejtori
e nxori jashtë të pashëruar,
asnjë ndihmë nuk i erdhi për
disa muaj dhe Lasgushi lën-
gonte me borxhe në një shtë-
pi me qera. “Bëni sa më shpe-
jt një sakrificë të vogël mate-
riale për poetin e gjorë. Kolo-
nia shqiptare në Rumani të
ngrejë komisione ndihmash
në çdo qytet, dhe çdo shqiptar
me ndjenja njerëzore mund të
japë atij një ndihmë të vogël,
duke thënë: Po pi sot një sh-
ishe birrë më pak” - shkroi
studenti, duke theksuar se
Lasgushi po lartëson letërs-
inë kombëtare, dhe se kur ai
të botonte veprat e tij, çdo sh-
qiptar do të krenohej me të.
Lasgush Poradeci ishte nisur

“#TIRANAZEROSPACE”
në Bienalen e Venecias

Nga Ben Andoni

Kur Lasgushi dergjej i sëmurë...
për në Shqipëri, i përcjellë nga stu-
denti Skënder Luarasi....

***
Bursa e ministrisë nuk i mjaftoi

të paguajë taksën e spitalit, ku du-
het të rrinte të paktën 2 muaj. Me
bursën e dy muajve ai pagoi taksën
spitalore për një muaj, ndryshe
mund të mbetej rrugëve. “Shpëtoje-
ni se po shuhet. Mblidhni sa më shpe-
jt një shumë dhe dërgojani para 15
gushtit, dita kur mbaron muaji i
parë në Sanator, se ndryshe e flakin
jashtë si qenin” - shkruan të trondi-
tur studentët për shtypin dhe min-
istrinë e arsimit. Letra e tyre i ra në
dorë Gjergj Bubanit, i cili shtoi edhe
njohjen e tij me poetin e veçantë 5
vjet më parë në një natë të ftohtë
të dimrit 1923, kur i mbështjellë në
pallton e vjetër, në një qoshe të
“Brasserise de la Paix”, me flokë
të pakrehur, me kravatën të lidhur
shtrembër, me sy të flagosura, ai
lexoi për herë të parë vjershat e tij,
këngë dhimbje e dashurie. “Vjers-
hat e Lasgushit aq të bukura na nx-
orën lotë prej syve dhe na lanë
tingëllim të rrënjosur thellë në zem-
rat tona” - shkroi Bubani, i cili tre-
goi se si Lasgushi më parë u bë i  njo-
hur në Rumani nga revista Dodona,
që i botoi vjershat e tij në ballë...
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Ekspozita e këtij viti plotëson edicionin XVI Ndërkombëtare të Arkitekturës e do qëndrojë e hapur deri më 25 nëntor 2018
në Arsenale dhe Giardini në Venecia (Itali). Shqipëria përfaqësohet me një pavion, që titullohet “#TiranaZeroSpace”. Ai
u inaugurua të premten e 25 majit, gati 10 ditë më parë në Ekspozitën Ndërkombëtare të Arkitekturës, “Venecia 2018”...

NGA BEN ANDONI

Duhet të shkosh fizikisht
në Venecia, ta prekësh
mjedisin e Bienales dhe
të lodrosh mes pavi-

onesh, që të kuptosh mrekullinë e
artit bashkëkohor. Dhe, mbi të
gjitha atë çka propozon për çdo vit
tema e prezantuar prej kuratorëve
të saj. Tema Freespace e këtij edi-
cioni e propozuar nga kuratoret e
njohura Yvonne Farrell dhe Shel-
ley McNamara synonte të
zbërthente funksionin e një roli
mbizotërues të konceptit të lirisë
së hapësirës në shoqëri, etikë dhe
arkitekturë, duke synuar nga ana
tjetër të ndillte interpretime dhe
ravgime të shumta mes pjesëmar-
rësish. Dhe, realisht, ajo që kanë
shpalosur shumë vende në Vene-
cia realisht është e jashtëzakon-
shme dhe duket se ka plotësuar
pritshmërinë dhe thithjen e idesë
së kuratorëve.

Pa asnjë dyshim, Bienalja e Ar-
kitekturës (e Artit) në Venecia ësh-
të një nga ngjarjet më të rëndë-
sishme të kulturës në botë dhe një
atraksion shtesë i këtij qyteti his-
torik. Përfaqësues shtetesh nga e
gjithë bota mblidhen çdo vit, herë
për art e herë për arkitekturë,
duke konkurruar për ‘Luanin e
Artë’, ose duke u rrekur të gjejnë
hapësirën e merituar në Arsenale
në mënyrë që ky fakt t’i fiksojë
pastaj në kujtesën historike të
këtij aktiviteti jo të vogël.

Ekspozita e këtij viti plotëson
edicionin XVI Ndërkombëtare të
Arkitekturës e do qëndrojë e hapur
deri më 25 nëntor 2018 në Arsenale
dhe Giardini në Venecia (Itali).

Shqipëria përfaqësohet me një
pavijon, që titullohet “#TiranaZe-
roSpace”. Ai u inaugurua të
premten e 25 Majit, gati 10 ditë më
parë në Ekspozitën Ndërko-
mbëtare të Arkitekturës, “Venecia
2018”.

KONCEPTI I TË GJITHË
BIENALES

Yvonne Farrell dhe Shelley Mc-
Namara e titulluan Free space dhe
e shpjeguan zgjedhjen e tyre me
fjalët e mëposhtme:

«Freespace përshkruan një
mirësi të shpirtit dhe një ndjenjë
njerëzore në thelbin e objektit të
arkitekturës, duke u përqendruar
në cilësinë e hapësirës.

Freespace fokusohet në aftës-
inë e arkitekturës për të ofruar
vëllime hapësinore shtesë për ata
që e përdorin atë, si edhe për atrib-
utin e këtij koncepti për të
adresuar dëshirat e pashprehura
lirisht të publikut.

Freespace kremton po ashtu
kapacitetin e arkitekturës për të
gjetur koncepte mirëkuptimi dhe
të papritura në çdo projekt - madje
edhe brenda kushteve më private,
mbrojtëse, ekskluzive ose komer-
ciale të kufizuara.

Freespace ofron mundësinë më
të madhe për të theksuar ofrimet e
lira të natyrës - dritën e diellit dhe

dritën e hënës, ajrin, gravitetin,
materialet - burimet natyrore dhe
çdo gjë të krijuar nga vetë dora e
njeriut.

Freespace inkurajon rish-
ikimin e mënyrave të të menduar-
it deri më sot, mënyrave të reja të
shikimit të botës, të shpikjes së
zgjidhjeve, ku arkitektura sigu-
ron mirëqenien dhe dinjitetin e
secilit qytetar të planetit tonë të
brishtë.

Freespace përbën një hapësirë,
e cila të ofron mundësi dhe një
hapësirë demokratike, e paprogra-
muar dhe e lirë për përdorime që
ende nuk janë të konceptuara.
Ekziston një shkëmbim midis
njerëzve dhe ndërtesave në kon-
ceptet sesi ndodhin gjërat, edhe
nëse nuk janë të destinuara ose të
projektuara, kështu që vetë
ndërtesat futen dhe krijojnë
mënyra për ndarjen dhe an-

gazhimin me njerëzit gjatë përdit-
mërisë, shumë kohë pasi arkitekti
është larguar nga skena. Arkitek-
tura ka një jetë aktive të saj, ash-
tu si dhe një tjetër pasive.

Freespace, sipas dy kuratoreve
përfshin lirinë për të imagjinuar,
hapësirën e lirë të kohës dhe
kujtesës, duke e detyruar të kalu-
arën, të tashmen dhe të ardhmen,
duke ndërtuar mbi shtresa kultur-
ore të trashëguara, duke thurur
kohën arkaike me atë bashkëko-
hëse.

NËPËR PANAIR
Kur thuhet freespace (hapësirë

e lirë), kupton sesi përveç hapë-
sirës, që ka ndikuar të menduarit
dhe punën e krijuesve të ndry-
shëm, të cilët teksa lëviznin në rr-
jetin e programit kuratorial të ek-
spozitës në Venecia, dilet edhe në
mendimin e lirë për të marrë pjesë

në fushat më të ndryshme të shpre-
hjes, duke përcjellë karakteris-
tikat politike, ekonomike dhe kul-
turore të realiteteve të vendeve të
ndryshme. Duhet thënë se tema
ishte e tillë, që iu la mundësi shumë
pjesëmarrësve të kontribuonin me
të gjitha atributet profesionale
seksioneve të e Bienales dhe kjo u
konfirmua plotësisht në kontrib-
utet e pavioneve kombëtare të ven-
dosura respektivisht në Arsenale
dhe Giardini. Çdo projekt i ekspo-
zuar në këtë Bienale të përball me
shumë ide kombëtare, që të duhet
disi punë për t’i evidentuar ose të
bëjnë të kuptosh situata shumë
specifike të cilat përfshijnë sjelljet
sociale dhe ato të jetesës. Por, ato
që të përballin nga një pavion në
tjetrin të sjellin në realitete ku
duhet që të thellohemi dhe të kup-
tohemi duke filluar nga projektet
e ekspozuara në Arsenal, mu në

atë pjesë ku janë pjesa më e madhe
e vendeve me projektet e tyre.

SHQIPËRIA
Shqipëria është në një hapësirë

kapanoni, ku pranë ka Kroacinë,
Indonezinë dhe Kosovën. Një men-
dim, që i përshtat temës kuratori-
ale ka arritur në bazë të së ashtu-
quajturës mënyrë perëndimore,
përforcon pikërisht konceptin Ze-
roSpace. Me pak fjalë,  emri i thotë
të gjitha ato që lidhen me propoz-
imin nga Shqipëria të kuratorit të
saj Elton Koritari.

Pavijoni shqiptar është mbësh-
tetur dhe do të qëndrojë nën au-
toritetin e Ministrisë së Kulturës
e Republikës së Shqipërisë. Këtë
vit, dukej pjekuria e institucion-
eve shqiptare por edhe një lloj de-
centralizimi hierarkish vlerash,
pasi që në fjalën e mbajtur në hapje,
ministrja e Kulturës, Mirela Kum-

“#TiranaZeroSpace”
në Bienalen e Venecias

 Pavioni shqiptar, “#TiranaZeroSpace”

 Pavioni shqiptar, “#TiranaZeroSpace” “Qyteti është kudo”,  pavioni i Kosovës
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baro ua la peshën e nderit artistëve
të Shqipërisë në Bienalen e Vene-
cias. “Njëherë e artit dhe njëherë e
arkitekturës, pikërisht këtu në
Arsenale, tashmë Shqipëria ka
ngritur vatrën e vet, që me sa duket
do të jetë e gjatë. Sfida jonë nuk
është më si të ndërtojmë një pro-
jekt, por si të jemi më të mirë se
viti pararendës. Të jesh më i mirë
se vetvetja është një sfidë shumë e
madhe”, tha Kumbaro duke ia kalu-
ar meritat grupit të arkitektëve
dhe kuratorit teksa foli për “një
projekt që ka brenda historinë, të
sotmen dhe të ardhmen dhe kjo ka
vetëm një emër: Tirana jonë”.

Bashkia e Tiranës ka asistuar
këtë pavijon dhe ka ndihmuar me
mundësitë e saj, që grupi i cili e ka
kuruar këtë bienale të bënte një
vëzhgim të thellë për atë që lidhet
me konceptin e tyre, që niveli O të
sillte momentin me Tiranën, një
qasje kjo, që i kërkonte përshk-
rimet jo vetëm në botën vizuale, e
kjo përbënte një lloj pëlhure të
mjedisit sociale, njerëzimi, histo-
ria dhe kultura lokale si e tërë.
Nuk duhet harruar se Hapësira 0
“vjen si një dëshirë për t’i treguar
publikut të Venecias një model të
jetesës dhe arkitekturës në qytet,
i cili ka në qendër njeriun dhe
qytetarin. Por, nga ana tjetër ajo
synon edhe hapjen e një dialogu
me vetë qytetarët e Tiranës”, u tha
nga kuratori.

Koncepti për Tiranën, i cili ësh-
të përcjellë në Venecia është futur
nën petkun e një koncepti artistik,
e cila ka mbledhur katër arkitek-
tët Dorian Tytymçe, Florian Pollo,
Jurtin Hajro dhe Enri Leka me
kuratorin Elton Koritari, të cilët
janë munduar të përcjellin më të
mirën nga koncepti i afruar.

Ndërkohë, 7 dyert e tyre janë
përcjellë edhe me përshkrimin e
qytetarëve dhe fotografëve sh-
qiptarë për hapësirat e tyre, ku
përmes 3600 kuadrove në kohë
është manifestuar i gjithë areali
ditor historik i pavijonit shqiptar
në “Arsenale”, ku janë të ngërthy-
er të gjitha pështjellimet tona.

Në shumë mjedise, ke qytetin e
moshës së tretë, ke lloton, dyqa-
net, jetën e zakonshme të tira-
nasve, përditmërinë e zakonshme,
burrin me qeleshe e gruan me
shami, aty njerëz shumë modernë
, diku fjalët ‘mos parko’ në qytetin
që duket se është vetë një instala-
cion gjigand, me flamurë të
panumërt dhe dyqane shumëlloji.
Në këtë rast, në ngjarjen më të
mirë të funksionimit të pavionit,
duhetj që Kornizat metalike duke
ndërvepruar me rrymat e ajrit të
arrinin e të krijonin tinguj, që në

mënyrë metaforike do simbolizo-
nin zërin e qytetit, një fakt i cili as
nuk ndodhi fare.

...
Gjithashtu në këtë rast koncep-

ti përbën edhe atë që mund të
themi se konsiderohet si lirimin e
hapësirës, përmes dyerve që të
fusin dhe të nxjerrin nga ky re-
alitet, që vinë prej referimeve prej
themelit të qytetit të Tiranës, i cili
bëhet skenar i jetës së përditshme
të banorëve të saj. Kjo është një
hapësirë demokratike, e paplani-
fikuar, e aftë për t’u përshtatur me
përdorimet dhe zakonet e atyre që
e popullojnë atë dhe për të përm-
bushur funksionet e një mediumi
social reale dhe jo virtuale. Insta-
lacioni fokusohet në përshkrimin
e atmosferës së gjallë urbane të
Tiranës, plot shkëmbime dhe
ndërveprime sociale, referoi media
e huaj. Ndërkohë që ekspozita
paraqiste një sipërfaqe të popullu-
ar vetëm me dyer, pa mure, e domin-
uar nga akumulimi kaotik i por-
treteve të vogla varur dhe plot
gjallëri –që në një farë mënyre tre-
gon kaosin tonë lokal. Një recital

kolektiv në të cilin në mënyrë
demokratike të gjithë aktorët e
skenës urbane gjejnë vendin e
tyre. Kjo është ajo që është parë
dhe shikon realisht me një vësht-
rim, do të shpreheshin disa nga
artistët e huaj që u mblodhën në
inaugurimin e saj.

KOSOVA
Pak më tutje vjen pavioni kush-

tuar Kosovës. Antenat satelitore,
muret që pasqyrojnë prej pas-
qyrave dhe qilimi janë elementet
që përmbledhin konceptet e instal-
imit “Qyteti është kudo” në pavi-
jonin e Kosovës. Kuratorja Eliza
Hoxha është e durueshme të shpje-
gojë gjithçka e në disa gjuhë, kurse
e vë theksin në ndërveprimet mi-
dis hapësirës së brendshme dhe
asaj urbane, në mes të shkallës së
shtëpisë dhe që të qytetit, përmes
ringjalljes së elementeve të pash-
mangshme brenda banesave koso-
vare shqiptare, ku kemi një shkëm-
bim të roleve dhe madhësive . Pje-
sa sipërore e pavionit, reflekton
shëmbëlltyra të vogla të antenave
të shumta parabolike, e përfaqë-
son atë që për vite me rradhë nën

lueshëm që ka bërë Indonezia. Ku-
ratorët e Pavijonit të Indonezisë
vendosën të shpjegonin konceptin
e boshllëkut me instalimin Sunya-
ta: Poetika e zbrazëtisë. E gjitha
fillon me një pyetje: Çfarë ndodh
nëse arkitektura nuk ka figurë dhe
formë? Përgjigjja do të çlirojë
shumë ide. Janë dy platforma tezg-
jahu që janë të shtrira gati në
pafundësi. Nga kjo premisë zhvil-
lohet vetë dizajni i veçantë i pavi-
jonit, një dizajn që mund të përkufi-
zohet si Vend-marrje, i cili krijon
një zbrazëti duke e prerë mu në mes
hapësirën. Një operacion shumë
efektiv, i projektuar për të përfshirë
vizitorin, i cili tregon se çfarë do të
thotë për kulturën indoneziane
mungesa e strukturave që kufizojnë
veprimet njerëzore. Kuptohet si një
plus dhe jo si mungesë. Nëse arkitek-
tura e burgos syrin, duke e detyruar
atë të merret me rrjetet gjeometrike
dhe barrierat fizike, boshllëku, nga
ana tjetër, shkakton një dialog mes
të gjitha shqisave njerëzore.

Ky koncept shumë modern, por
shumë i përhapur në mendimin
indonezian, përkthehet në Pavion
përmes një përvoje intensive të
hapësirës, ku një fashë e madhe le-
tre pushton zonën e ekspozitës në
mënyra që nuk kanë të bëjnë fare
me konceptet kanonike të ver-
tikalitetit dhe horizontalitetit, tip-
ike për strukturat konvencionale
arkitekturore. Në disa pika vazh-
dimi i kasetave ndërpritet nga vri-
ma të mëdha brenda të cilave viz-
itori mund të arrijë lirisht dhe të
plotësojë edhe qëllimet vizuale au-
tonome dhe subjektive.

KROACIA
Edhe Kroacia është e jashtëza-

konshme. Ajo, në kuadër të Pavi-
onit të saj kombëtar, ka ndërtuar
një re futuristike përmes projektit
Cloud Pergola / Arkitektura e mik-
pritjes: një strukturë intriguese
dhe transparente, e cila në mënyrë
spektakolare mbulon hapësirën
më poshtë dhe, që duke dëgjuar
kuratorin Bruno Jurièiæ, duhet të
përfaqësojë versionin e përditësuar
të pergolës klasike të Mesdheut.
Instalimi interpreton temën e
Freespace, një strukturë e depër-
tueshme, mbuluar nga një hapësirë
e zbrazët, por kurrë asfare e pak-
uptimtë, në të cilat kemi një rrësh-
qitje të jetës dhe veprimeve të
njerëzve. Në një përmasë midis
publikut dhe privatit, midis punës
së njeriut dhe mjedisit natyror, ajo
përshfaq idenë e saj në mënyrë që
të jetë e aftë për proceset e shkëm-
bimeve dhe partneritetit jo vetëm
në mes të hapësirave, por edhe në
mes të vetë njerëzve.

pushtimin serb ka qenë mënyra e
vetme e informimit dhe komuni-
kimit për popullatat lokale. Në
shesh kemi një qilim të madh, të
punuar me dorë nga mjeshtrit
vendës, që riprodhon gati besni-
kërisht planimetrinë e Prishtinës.
Qyteti bëhet një shtëpi, duke iu
referuar qilimit, mbizotërimit të
dimensionit të brendshëm dhe të
bashkimit familjar. E vetmja stre-
hë e pakicës shqiptare në vitet ’90,
shtëpia, nga një vend i mbyllur
dhe i ndarë, zgjeron fushën e vep-
rimit të tij, duke u bashkuar me
hapësirat e hapura të qytetit në
një thirrje për çlirim. Institucio-
net e shkuarajanë të identifikuara
me pika të zeza, kurse me pika të
kuqe kemi të përcaktuar pushte-
tin paralel të kosovarëve që u
themelua kundër pushtetit repre-
siv serb. Mesazhi është i qartë:
duhet të ndihemi të sigurt brenda
qyteteve tona dhe të ngushëllohe-
mi sikur të ishim në shtëpinë tonë.

INDONEZIA
Hapësira që na ndan në Kos-

ovën është një vend që është e
ndarë për prezantimin e mrekul-

...NGA NUMRI I SHKUAR
“Milosao” e këtij numri mund të konsid-

erohet si e këndshme. Koleksionisti i njo-
hur Armand Plaka na solli një shkrim për
kohën e pushtimit të Shkodrës nga Mali i
Zi dhe predispozitën e kohës, ku shquhet
propaganda, sikur vendasit po e prisnin
këtë pushtim të lumtur. Për fat të keq, edhe
këtë herë autori mbeti i pakënaqur sepse
nuk ndryshuam dot foton e faqes së parë
online. Por, z.Plaka duke harruar shpejt
nuk është bërë i mërzitshëm. “Nga hu-
lumtimi i kryer në atë kohë realisht
shumë të afërt në distancë nga ngjarja,
sikurse dhe shumë hulumtime, studime,
libra, dëshmi e artikuj të sjellë më vonë
me këtë rast, nuk është bërë dot e mun-
dur të sillet përmbajtja e plotë dhe për
më tepër, mungon pamja origjinale e thir-
rjeve të malazezëve gjatë ditëve të qën-
drimit të tyre në Shkodrën e pushtuar këtu
e plot 105 vjet më parë, ngjitur me shumë
gjasa nëpër mure e vende ku ato mund
të lexoheshin e shiheshin qartë nga pop-

ullsia e drobitur shqiptare e Shkodrës”,
shkroi ai.

Redaktori solli pjesë nga një roman që
e mban prej kohësh në duar dhe i është
bllokuar. Përkthimi ka mbetur edhe pse re-
daktori ka ofruar ta shikoj nga fillimi. Është
një roman i jashtëzakonshëm i Vladislav
Bajac “Hamam Ballkan”. Pjesa u vlerësua
nga fare pak njerëz, që tregon sesa na
lexojnë.

Një fat i madh në këtë numër ishte fakti
sepse koleksionisti dhe studiuesi Bajram
Peçi mbështeti projektin tonë për Pira-
midën. “Meqënëse projektin me juri
ndërkombëtare, Muze Kombëtar-Bib-
liotekë Kombëtare, as e preku njeri me
dorë, “Piramida” është vendi që plotëson
dhe mbetet me gjithë kushtet: pozicioni
ku ndodhet, hapësira e bollshme për
plotësimin e kërkesave, të mbeturit e saj
gjithnjë si institucion i kulturës. Çka i
duhet është vendimi përkatës dhe fondi i
nevojshëm financiar. Nëse ka nevojë, në
kushtet kur nuk dëgjohet zëri i qyteta-

rëve, mbase duhet edhe një dialogim me
administratorët e Bibliotekës Ko-
mbëtare”, shkroi ai. Autori e ka tepruar
disi me përmendjen e redaktorit dhe ky i
fundit duhet ta censuronte disi, por çe-
doi në qëllimin për apelin.

Studiuesi kosovar Ag Apolloni shk-
roi për Primo Shllakun, duke e vlerësuar
maksimalisht. Personazhet e tij, këto
maska të ideve që vijnë si rezultat i një
meditacioni filozofik autorial, pohojnë
mendimin e filozofit Nietzsche se “çdo
shpirt i thellë ka nevojë për një maskë”,
vërejti ai. Behar Gjoka na ofroi studimin
e tij për Martin Camajn në një botim spe-
cial të revistës “Paqyra e t’rrëfyemit”,
botim i Qendrës Shqiptare të Studimeve
Letrare “Pjetër Budi”, përkatësisht në
numrat 6 dhe 7, ku është vënë në
qendër vepra e gjerë letrare dhe

gjuhësore e shkrimtarit. Gjoka prej
kohësh është shumë i dhënë në këtë
ndërmarrje jo të vogël dhe për këtë du-
het vlerësuar...

Avni Alcani nuk ishte botuar prej
kohësh dhe e ka pritur botimin e tij
shumë mirë, paçka fjalëve që ka ndër-
ruar javë më parë me redaktorin. Au-
tor i  hodhi dr i të në një tradi të të
ndeshjeve me dema në krahinën e
Çermenikës. Sa mirë do ishte sipas tij,
që kjo traditë të rigjallohej pasi do të
ngjallte një kuriozitet të madh dhe do
të ishte një ngjarje shumë argëtuese,
që do të tërhiqte për ta parë një numër
të madh shikuesish vendas, por, pse
jo edhe shumë të huaj...Shkrimi ka
qenë për shumë kohë në arkivin e
“Milosao”...

Roland Gjoza erdhi me një cikël
poezish filozofike, që u botua pas
pak kohësh te “Milosao”. Përmes
vargjeve, ai tregon cinizmin e kohës
dhe përba l l jen  e  n jë  A l te r  Ego-
je...Numri nuk ishte aq i mirë, por nuk
duhet  thënë se mund të
përflitej...Layout punoi në momente të
orëve të

Cloud Pergola / Arkitektura e mikpritjes,  pavioni i Kroacisë

Sunyata, Poetika e zbrazëtisë,  pavioni i Indonezisë
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Për të treguar peshën dhe besimin e madh të publikut intelektual shqiptar të para Luftës ndaj Poradecit mund t’i
referohesh kësaj sprove të këndshme, që përbën fillimin e një botimi të gazetarit të njohur shqiptar...

NGA ILIRIAN AGOLLI

Lindur në 27 dhjetor 1899,
Llazar Gusho, Lasgushi
ishte gati 29 vjeç dhe një
dekadë mërgimtar, kur u

sëmur rëndë nga mushkëritë. Ai i
shkroi1 nga Grazi poetit Ale-
ksandër Stavre Drenova (Asdren)
në Bukuresht më 21 qershor 1927
se zemra nisi t’i dhembë përsëri,
ndaj ai duhej të njoftonte të vël-
lain Vangjel Gusho, kapiten në
ushtrinë rumune.

LASGUSHI I
SËMURË RËNDË

“Jam shumë i dobët. Në univer-
sitet kam 4 javë që nuk vete dot.
Nesër do ta thërres prapë shëron-
jësin në shtëpi, dhe nëse nuk ka
shpresë për më mirë, do të hyj fun-
di i fundit në spitale” - shënoi Llaz-
ari. Ai u sëmur për herë të parë në
Athinë nga dhimbjet e gjoksit2 dhe
u shtrua në sanatoriumin Shliman
në gjendje të rëndë. I ati, Sotiri, e
nisi ilegalisht nga viti 1916, pra 16
vjeç, për në Athinë për shkollën e
mesme - Liceun Francez, me porosi
të atit që të mos ndiqte shkolla
greke. I ati ndërroi jetë pak pas
kësaj dhe ai mbeti ngushtë nga fi-
nancat. Lasgushi qëndroi në Greqi
4 vjet, nga 1916 deri në 1920. Më 1920,
i mbetur pa ndihma financiare dhe
i sëmurë rëndë, i shkroi familjes për
ndihmë. Por edhe ata ishin ngush-
të. Familja Gusho ishin 4 vajza dhe
4 djem. I vëllai e mori dhe e ktheu
në shtëpi, ku iu fut punës dhe lexi-
meve.

Sëmundjet dhe varfëria nuk iu
ndanë as gjatë emigrimit në Buku-
resht as gjatë studimeve në Graz.
Ai i shkroi3 sërish Asdrenit më 3
dhjetor 1927 se ishte ngushtë nga
të hollat dhe ende nuk i kishte mbër-
ritur bursat shtator 1927 - janar
1928, kur studentëve të tjerë iu
kishin ardhur. “Vetëm mua fatzinë,
që jam i sëmurë, më ka lënë minis-
tria të vdes urie dhe së ftohti. Po
rroj duke u hequr zvarrë s’di as
vetë. I sëmurë prej kaq muajsh nga
zemra, si rrjedhojë e anemisë së
mëparshme, e shkaktuar dhe kjo
nga nervat e tronditura pas punës
së shumtë dhe ngrënies së keqe në
vend të huaj pa shërbim dhe pa të
holla” - shkroi Lasgushi. Doktori
urdhëroi një kurë supraalimenti-
mi, pije tonike dhe qetësi
shpirtërore, por ai i shkroi Asdren-
it se “gjendja ime është një zi e shëm-
tuar, që m’i ngjeth kockat mua
vetë”. Ai ironizoi rreth faktit se
adhuruesit nuk dinin gjë rreth shën-
detit të tij dhe madje e ftuan në
Bukuresht “posa të bëhej më
mirë”... “Si të bëhem unë i mjeri më
mirë, kur ha buk’e ujë në pikun e
një sëmundje që kërkon supraali-
mentim dhe të pira tonike? Gazeta
Shqipëri e Re botoi artikull pesë
muaj pas sëmundjes time dhe pas 5
muaj të tjerë nga ai shkrim nuk
kujtohet që sëmundja ime vazh-
don... vazhdon... vazhdon dhjetë
muaj... me muaj...” - shënoi ai. Shën-
deti i Lasgushi u përkeqësua dhe
pas 5 muajsh të tjerë ai i shkroi4

sërish Asdrenit nga Grazi më 18
prill 1928 si të vetmit mik të afërt.
“Nuk ngre dot kryet dhe nuk shk-
ruaj dot asnjë letër sado të vogël,
pas 12 muaj sëmurë”. Ai i shkroi
edhe Pandeli Evangjelit me lutjet
të urdhëronte shtimin e bursës gjer-
sa të shërohej, por ai nuk iu përgjigj
fare. “Për një njeri kardiak dhe ane-
mik si unë, e nxehta është armiku
më i keq... doktori më tha të shkoj
ne verishtë, në një vend të freskët.
Më ndihmo ti se im vëlla më refu-
zon çdo përkrahje me një
kriminelëri morale” - iu lut ai As-
drenit.

Letra e parë publike, që njoftoi
në shtyp se Lasgushi ishte sëmurë
rëndë në Austri erdhi nga Buku-
reshti5 dhe u botua në Durrës te
Shekulli i Ri në gusht 1928. Stu-
dentët shqiptarë të Vienës bënë të
ditur se ai vuante prej kohësh, por
atë qershor ra i sëmurë në spitalin
Genesungheim “Pichlschloss” bei
Neumarkt në Austri. Bursa e min-
istrisë nuk i mjaftoi të paguajë tak-
sën e spitalit, ku duhet të rrinte të
paktën 2 muaj. Me bursën e dy mua-
jve ai pagoi taksën spitalore për një
muaj, ndryshe mund të mbetej
rrugëve. “Shpëtojeni se po shuhet.
Mblidhni sa më shpejt një shumë
dhe dërgojani para 15 gushtit, dita
kur mbaron muaji i parë në Sana-
tor, se ndryshe e flakin jashtë si
qenin” - shkruan të tronditur stu-
dentët për shtypin dhe ministrinë
e arsimit. Letra e tyre i ra në dorë
Gjergj Bubanit, i cili shtoi edhe njo-
hjen e tij me poetin e veçantë 5 vjet
më parë në një natë të ftohtë të dim-
rit 1923, kur i mbështjellë në pall-
ton e vjetër, në një qoshe të “Bras-
serise de la Paix”, me flokë të pa-
krehur, me kravatën të lidhur sh-
trembër, me sy të flagosura, ai lexoi
për herë të parë vjershat e tij, këngë
dhimbje e dashurie. “Vjershat e
Lasgushit aq të bukura na nxorën
lotë prej syve dhe na lanë tingëllim
të rrënjosur thellë në zemrat tona”
- shkroi Bubani, i cili tregoi se si
Lasgushi më parë u bë i  njohur në
Rumani nga revista Dodona, që i
botoi vjershat e tij në ballë. Pastaj
emri i Lasgushit kapërceu kufijtë e
Rumanisë dhe e mësuan gjithë sh-
qiptarët. Poezitë e para “Poradeci”,
“Këngë Pleqërishte” dhe “Ti po vjen
që prej së largu” ai i shkroi qysh 20
vjeç, para se të fillonte studimet e
larta. Lasgushi e mbaroi liceun në

Bukuresht dhe u regjistrua në uni-
versitet për të studiuar filozofi dhe
letërsi. Më pas shkoi për studime
letërsie në Gratz si bursier i shtetit.

Një tjetër letër u botua6 dy javë
më pas në Shqipëri për shëndetin e
tij të shkatërruar. Milto Gurra iu
lut ministrisë së arsimit, që të
kujdesej për shëndetin e studentit
të vlefshëm, por edhe qytetarët du-
hej të merrnin pjesë në këtë çësh-
tje. “Kjo është një detyrë njerëzore,
vëllazërie dhe duhet t’i vijmë në
ndihmë sa më shpejt. Ndihma jonë
do ta gëzojë dhe do ta ngrejë nga
shtrati” - theksoi ai, duke propo-
zuar që bashkia e Pogradecit të for-
monte një komision me dy tre vetë
dhe të mblidhte ndihma nga sh-
qiptarët, intelektualë, tregtarë dhe
nëpunës dhe t’i dërgohen
telegrafisht. Gurra i dërgoi poetit
një ndihmë 20 franga përmes bash-
kisë dhe u bëri thirrje shqiptarëve
të Europës dhe të Amerikës “për të
shpëtuar sa më shpejt poetin e ëm-
bël”.

Lasgushi i dërgoi nga Gratzi
ministrisë së arsimit në Tiranë në
korrik 1928 raportin mjekësor, ku
doktori shkroi se ai duhej trajtuar
për shumë muaj, për të patur një
përmirësim efektiv të sëmundjes.
Por bursa nuk erdhi për tre muaj
dhe as ndonjë përgjigje për lutjet e
tij lidhur me mjekimin. Në tetor
Lasgushi i shkroi7 Asdrenit se nuk
kishte të paguante jetesën dhe
mjekimet. “Shqiptarët mirëbërës
s’duan të tunden, dhe ministria as
e çan kokën fare. Nuk jam aq i mar-
rë sa të besoj se do të lëvizja ndonjë
herë prej vendit mëshirën e të pam-
ëshirshmëve” - shkroi ai.

FUSHATË NDIHMASH PËR
STUDENTIN E SËMURË

Por Lasgushi kaloi edhe dy muaj
të tjerë i sëmurë e pa të holla, de-
risa e përzunë të pamjekuar nga
spitali. Pikërisht atëherë qeveria
dhe qindra shqiptarë u përfshinë në

fushatën për të mbështetur
mjekimin e tij. Zoi Xoxa dhe Mihal
Sherko i adhuronin krijimet e para
të poetit, ndaj ndërmorën te Gaze-
ta e Re një nga fushatat më të mëdha
gazetareske për mbledhje fondesh.
Sëmundja e poetit të ri ishte titull
kryesor për javë të tëra në gazetën
ku ata punonin. “Studenti gjenial
Llazi Gusho po vuan në Gratz8 dhe
doli i pamjekuar nga sanatoriumi”,
ndaj Xoxa dhe Sherko shkruan se
poezitë gjeniale të Lasgushit
mallëngjejnë çdo lexues dhe e bënë
autor të dashur dhe të admiruar
prej të gjithë atyre që kuptojnë dhe
dinë t’i çmojnë këto mendje të rral-
la. Ata cituan një letër të ardhur
në redaksi nga një student shqiptar
në Austri, sipas të cilit, Lasgushi
doli nga sanatoriumi për mungesë
të hollash dhe u mbyll në Gratz,
ndërsa drejtori i sanatoriumit i
mbajti peng valixhen me roba. “Kur
filloi i ftohti në Gratz, Llazi Gusho
i dërgoi një letër drejtorit të sana-
toriumit që t’i dërgojë ndonjë
këmishë dhe nja dy fanella prej
rrobave që ishin peng atje, sepse
nuk kishte me se të vishej. Bukën
(më të shumtën qumësht) deri tani
ia ka dhënë për sevap e zonja e sh-
tëpisë, me shpresë se do t’i vijnë të
hollat nga Shqipëria dhe Llazi
Gusho do ta paguajë” - njoftoi stu-
denti nga Austria. Dy gazetarët e
botuan letrën me thirrjen retorike:
“Aq poshtë vallë paskemi rënë sa të
lëmë Lasgush Poradecin të vërë
peng valixhen e tij dhe të mos ketë
një këmishë në trup?”. Më pas
kërkuan hapur që ministria e ar-
simit ta shpëtonte nga mjerimi po-
etin, i cili shquhej më tepër nga të
tjerët për vullnetin e hekurt dhe
cilësitë e rralla, që i kish falur
natyra. Jo vetëm kaq, por nëse au-
toritetet nuk përkrahnin gjeninë
krijuese të këtyre njerëzve të
shquar, “bota mund të konsiderojë
shqiptarët si njerëz që nuk dinë ose
nuk duan të futin dritën e gjallë të

kulturës në vend, ndaj nuk u duhej
lënë të huajve ky mendim të gabuar
për nderin e kombit”. Vetëm 3 ditë
më pas qeveria i dërgoi urgjent9 stu-
dentit të sëmurë 1000 fr.ari, sipas
Gazeta e Re, sepse ministria e ar-
simit nuk kishte më fonde për ndih-
më. Dr. Sherko njoftoi kryeminis-
trin Koço Kotta dhe ky ia dërgoi një
mijë frangat.

Nga mesi i janarit 1929 Lasgush-
it të dobësuar i mbërrijnë të hollat e
para. Ai e falenderoi10 Asdrenin nga
Grazi për të hollat që mblodhi për
të dhe për njoftimin se një mijë fran-
gat erdhën nga ministria e
brendshme. “Nuk mora vesh kush
m’i dërgoi ato të holla. Gazetat nuk
i kam parë me sy dhe as m’u dërgua
ndonjë copë shkresë nga ana e dër-
gonjësit. Me ato një mijë franga nuk
munda të bëj ndonjë punë të mad-
he; i prisha për tre ditë, lava borx-
het, mora medikamente për 6 javë,
bleva fanella, brekë, çorape, këpucë,
shallë, dhe mbeta prapë me duar të
thata. Kjo është e vërteta ime e zezë.
Me një mijë fr. ergjënd nuk shpëto-
het një jetë njeriu; me një mijë fr
ërgjënd ngordh urije dhe një frymë
qeni” - shkroi Lasgushi. Ai i tregoi
Asdrenit se më 29 dhjetor u nis me
tren të kthehej te nëna në Shqipëri,
i shoqëruar nga një studenti i Vi-
enës. Por 4 orë larg Grazit u sëmur
dhe u ndal në stacionin e parë. Të
nesërmen u kthyen prapë në Graz,
ku u sëmur tre herë më keq.

Edhe dr. Sherko i çoi një ndihmë
Lasgushit nga fondet e shtypit. Thir-
rjes për të ndihmuar poetin e
sëmurë iu përgjigjën disa shqiptarë
nga Bukureshti; zoti Sotiriu me
4000 lei, zonja Evangjeli me 1000 lei
dhe zoti Mihal Xoxe me 1000 lei. Sho-
qëria e Studentave Shqiptarë orga-
nizoi një fushatë në Konstancë dhe
u çel një listë ndihmash. Letrat e
shokëve studentë në gazeta e
mbajtën gjallë fushatën e ndihmave
për të. Një koleg i tij shkroi11 te Sh-
qipëri e Re se Lasgushi ishte sëmurë
për shumë kohë, por vazhdoi stu-
dimet me shpirt ndër dhëmbë pa i
shqetësuar miqtë. “Lëngoi disa muaj
te familja, ku banonte, por nuk u
përmirësua. Tani është sëmurë dhe
i harruar prej gjithkujt” - theksoi
autori. Bursën e shtetit e harxhoi
për taksat spitalore, drejtori e nx-
ori jashtë të pashëruar, asnjë ndih-
më nuk i erdhi për disa muaj dhe
Lasgushi lëngonte me borxhe në një

Kur Lasgushi ishte i sëmurë
Letra e parë

Letra e parë publike, që njoftoi në shtyp se Lasgushi ishte sëmurë
rëndë në Austri erdhi nga Bukureshti dhe u botua në Durrës te ‘’Shek-
ulli i Ri’ në gusht 1928. Studentët shqiptarë të Vjenës bënë të ditur se
ai vuante prej kohësh, por atë qershor ra i sëmurë në spitalin Gene-
sungheim “Pichlschloss” bei Neumarkt në Austri. Bursa e ministrisë
nuk i mjaftoi të paguajë taksën e spitalit, ku duhet të rrinte të paktën 2
muaj. Me bursën e dy muajve ai pagoi taksën spitalore për një muaj,
ndryshe mund të mbetej rrugëve.

Lasgush Poradeci
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P.Pano, Ihsan Leskoviku, Fazlli
Frashëri, dr.Zoi Xoxa 10 fr.ari, Nebil
Çika dhe Anastas Frashëri 5 fr.ari/
gjithsej 110 fr.ari. Pas tre ditësh u
botua17 edhe një listë tjetër, ku 30
fr.ar u dhuruan pa emër: Said Top-
tani, dr. Kemal Naziri, Ahmet Has-
topalli 20 fr.ari, prof. Karl Guraku-
qi, Lazër Çetta 10 fr.ari. Lista e de-
putetëve ishte18 më e gjatë dhe më e
pasur: Jak Koçi, Xhafer Ypi, Hysen
Vrioni 20 fr.ari, Javer Hurshidi, Zija
Toptani, Sh.Alltuni, S.Starova,
S.Shaska, H. Toska, F. Vokopola,
A.Krosi, Ll.Bimbli, M.Kapidani,
K.Deda, K.Kosturi, F.Alizoti, K. Ra-
dovicka 10 fr.ari, R.Mati, F.Rusi, H.
Papadhopulo, V.Rusi, H.Myftiu,
S.Poga, I. Xhindi, Hafer Xhemali 5
fr.ari / gjithsej 240. Sipas bash-
këpunëtorëve të gazetës19 në kra-
hina, gjithë arsimtarët e prefek-
turave Dibër dhe Elbasan u nënsh-
kruan për blerjen e librit me çmim-
in 2.50 fr.ai sapo të dilte në dritë. Po
kështu deklaruan mësuesit në Ko-
rçë, Vlorë, Gjirokastër, Berat etj.
Lista me dhurues u botuan20 rreg-
ullisht te Gazeta e Re. Ahmet Has-
topalli pagoi përsëri 20 fr.ari, Bex-
het Frashëri dhuroi 10, ndërsa
Qani Dishnica dhe Tefik Mborja
secili nga 5 fr.ar. Listat shëtitën në
zyra, në rrugë dhe në tregje. Djemtë
Hazër Tufa, Xhemal Farka dhe
Burhan Mulloji e shëtitën listën në
treg dhe në pak orë mblodhën mbi

70 fr.ari, si ndihma për poetin: Kon-
vikti “Naim Frashëri” 20 fr.ari, Pal-
ok Berisha dhe Athanas Shundi
dhuruan secili nga 5 fr.ari, Hamdi
Kërçiku, Stefan Koja, Ali Bakiu,
Gafur Dibra dhe Kristo Floqi dhu-
ruan nga 3 fr.ari, Zyber Preza, Be-
qir Sukniqi e vëllai, Ymer Gjinali,
Luigj Shala, Izedin Beshiri, Abedin
Hoxha, Spiridon Kacarosi, Musa
Vathi dhe Qazim Tugu nga 2 fr.ari,
Riza Ranxhi, Bedri Llagami, Zakar-
ia Rama, Qamil Dibra, Ali Kaceli,
Kol Guga, Rexhep Pazari, Q. Xhepa
dhe Ibrahim Frashëri nga 1 fr.ari /
deri këtu gjithsej 502 fr.ari. Gazeta
e Re ia nisi21 poetit çekun e parë
bankar me 400 fr.ari në fillim të sh-
kurtit, por theksoi se ai kish nevojë
për mjekime mbi 800 fr.ar. Redaksia
tërhoqi vëmendjen se si përballë
këtij reagimi të gjerë qytetar për të
ndihmuar poetin, për paradoks, në
nismën tjetër22 për të themeluar një
qark intelektualësh erdhën vetëm
15-20 aderime, kur vetëm kryeqyte-
ti kishte mbi 150 intelektualë.

Asdreni i shkroi23 Lasgushit
nga Bukureshti më 14 shkurt 1929
se në gazetat e Tiranës dhe posaçër-
isht në Gazetën e Re të Zoi Xoxes u
hap një fushatë për të shtypur
vëllimin e tij poetik. “Do të ishte e
arsyeshme që ato 3 a 4 qind fr. të
mbledhura t’i dërgonin aty të
shërohesh, pastaj për librin do të
ishte punë më e lehtë. Më mirë të
shtypet libri dhe shtypshkronja t’i
marrë paratë më vonë pas shitjes.
Më parë shëndeti dhe jeta, se libri
mund të dalë edhe pa të hollat e
dhëna qysh në krye” - shkroi As-
dreni.

FUSHATA PËR LASGUSHIN
SI LËVIZJE KULTURORE

Shoqëritë muzikale dhe teatrore
të Korçës e përkrahën24 nismën e
Gazetës së Re që të përgatitnin kon-
certe për të ndihmuar shërimin e
Lasgush Poradecit me paratë e bi-
letave. Me nismën e drejtorit të sh-
kollës Thoma Avrami, në Korçë u
përgatit një koncert me kore djem-
sh e vajzash të shkollave të përgat-
itur nga mësuesit e muzikës Jorgji
Kroji dhe Pandeli Bogadini. Po ash-
tu morën pjesë banda muzikore e
bashkisë dhe mandolinata e Sho-
qërisë Muzikale “Lyra”. Për për-
gatitjen e këtij koncerti mirëbërës
dha një ndihmë të madhe edhe drej-
tori i shkollës plotore nr.1 Gjini Ka-
tundi. Drejtuesit e Shoqërisë Muz-
ikale “Lyra” deklaruan25 se kishin
gati një program të pasur, me
fitimet e të cilit mund të zinin me
qera një lokal për praktikat, që
artistët i bënin nëpër shtëpitë e
tyre. Lyra pranoi që koncerti të
jepej për dobi të Lasgushit. Minis-
tria e arsimit ndaloi nxënësit e li-
ceut të merrnin pjesë në shoqërinë
“Lyra”, e cila përbëhej nga profe-
sorë dhe persona të ndershëm. Ky
urdhër nuk është edhe për shoqërtë
e tjera dhe të gjithë janë habitur
nga ky urdhër i rreptë. Kërkojnë
përkrahjen e ministrisë për sho-
qërinë muzikale. Koncerti i nisur
për në 3 mars u shty edhe 20 ditë.

PUBLICISTIKA

shtëpi me qera. “Bëni sa më shpejt
një sakrificë të vogël materiale për
poetin e gjorë. Kolonia shqiptare në
Rumani të ngrejë komisione ndih-
mash në çdo qytet, dhe çdo shqiptar
me ndjenja njerëzore mund të japë
atij një ndihmë të vogël, duke thënë:
Po pi sot një shishe birrë më pak” -
shkroi studenti, duke theksuar se
Lasgushi po lartëson letërsinë ko-
mbëtare, dhe se kur ai të botonte
veprat e tij, çdo shqiptar do të
krenohej me të. Lasgush Poradeci
ishte nisur për në Shqipëri, i
përcjellë nga studenti Skënder Lu-
arasi. Erdhën bashkë nga Gratzi në
Friesch, po Lasgushi u kthye, sepse
nervat e tij të shkatërruara nuk
duronin dot lëkundjet e trenit dhe
të ftohtët e kohës. Sipas këshillave
të doktorit, mund të kthehej në
Shqipëri vetëm pasi të kurohej për
3 a 4 muaj. Me ndihmën që i dërgoi
kryeministria, pagoi borxhet që
kishte në Sanatorium.

Xoxa dhe Sherko e panë Las-
gushin si një poet me vlerë të mad-
he, ndaj i dhanë përkrahje morale
dhe materiale, që të mos vuante dhe
të shkruante pa tronditje
shpirtërore. Nuk kishin rëndësi
disa provime, apo nëse do të zg-
jateshin edhe një vit studimet e tij,
por ai duhej të krijonte sa më
shumë letërsi. Zoi shkoi në minis-
trinë e arsimit dhe e bindi Hil
Mosin, që të bënte një përjashtim
për Lasgushin dhe t’i jepte bursën.
Por, sipas tij, në ato kushte ishin
edhe studentë të tjerë dhe nuk
mund të bënte përjashtime. Ata i
shpjeguan12 se “Shqipëria ka pak
vjershëtorë në kuptimin e plotë të
fjalës. Toskëria ka nxjerrë vjershë-
torë me forcë të madhe poetike An-
don Zako Çajupin dhe Lasgush
Poradecin. Na vjen keq ta hum-
basim këtë djalë të ri gjenial, sepse
një sëmundje e pamëshirshme rën-
don mbi këtë të mjerë dhe një
vobektësi e madhe e ka lënë midis
rrugëve” - shkruan ata. Pasi kryem-
inistria i dërgoi një ndihmë prej 1000
fr.ari, ata menduan se shqiptarët
me kulturë në kryeqytet dhe gjet-
kë do të jepnin ndihmën e tyre për
shpëtimin e poetit, i cili nuk kërkoi
mëshirë, por përgatiti një vëllim
poetik me ndihmën e disa shokëve
studentë në universitetet e Aus-
trisë. Libri mund të përmbushte
nevojën e madhe financiare për
mjekim të autorit të mbetur në sh-
trat, ndaj Gazeta e Re hapi një fus-
hatë parapagimesh për vëllimin 150
faqesh me çmim 2.50 fr.ari.

FUSHATA E NDIHMAVE
VAZHDON NËPËR QYTETE

Ndër të parët që reagoi për fush-
atën në ndihmë të Lasgushit ishte
koloneli Xhemal Aranitasi, koman-
danti i ushtrisë. Ai u dërgoi një
qarkore13 gjithë zyrave ushtarake
të vendit, ku shpjegoi sëmundjen e
poetit dhe kërkoi bashkëpunimin
e të gjithëve për shpëtimin e vjer-
shëtorit tonë të ri, për shëndetin e
autorit të vjershës “Kroj i Porad-
ecit”. Komandant Aranitasi iu bëri
thirrje ndërgjegjes personale dhe
kombëtare të ushtarakëve, që t’i
bashkohen fushatës së Gazetës së
Re për mbledhje ndihmash për poe-
tin. Ai njoftoi se autori ka përgati-
tur një vëllim poetik prej 125 faqesh
prej 2.50 fr.ari, “shumë për ata që
çmojnë qëllimin atdhedashës të
kësaj fushate dhe për ata që dëshi-
rojnë të zbukurojnë Bibliotekën e
tyre me një të tillë vepër” - shkroi
komandanti, duke theksuar se ata
që donin të jepnin ndihmë më të
madhe se 10 fr.ari, do të kishin lib-
rin me nënshkrimin origjinal të
autorit. Komandat dhe zyrat usht-
arake dërguan lista me firma të

personelit, që e dëshironin librin,
dhe të hollat do t’i jepnin me mar-
rjen e vëllimit.

Urdhri i Komandant Aranitasit
bëri një përshtypje të madhe në sh-
typ dhe në opinionin publik. “Nuk
na e priste kurrë mendja që njerëz
të mësuar me pushkë në dorë të in-
teresoheshin edhe për... vjershëtorë
- shkroi14 dr. Sherko te Gazeta e Re
- por dihet se në luftërat për Atdhe
vjershëtorët luajnë një rol vërtet
me shumë rëndësi”. Pasi koman-
danti Aranitasi ftoi njerëzit e push-
këve të ndihmojnë bujarisht poet-
in Lasgush Poradeci, autori thek-
soi se ushtria shqiptare e kupton
forcën e poezisë, ushqenë ndjenja
të larta fisnike dhe nuk është një
vegël e verbër, por një mbrojtëse
plot ndërgjegje e të drejtave ko-
mbëtare. Qarkorja e ushtrisë bëri
një përshtypje të madhe edhe në
qarqet fetare. Zëvendësi i përgjiths-
hëm i Mitropolitit të Gjirokastrës,
Ikonom Papa Thanasi, i shkroi15

komandantit Aranitasi, sipas Gaze-
ta e Re, se ishte mallëngjyer pa
masë nga qarkorja për poetin ko-
mbëtar Lasgush Poradeci. Ai mby-
lli në letër 20 fr.ari dhe iu lut, që ato
të bashkoheshin me ndihmat e
tjera, duke e vlerësuar lart veprën
bujare të komandantit, i cili shfaqet
me “një shpirt fisnik e madhështor
dhe të mbushur me ndjenja filant-
ropike”.

Gazeta u kërkoi korrespon-
dentëve nëpër qytete të hapnin lis-
ta për fushatën e ndihmave nga
prefekti deri te nxënësit e shkol-
lave. “Kësaj fushate duam t’i japim
më tepër një kuptim moral, pran-
daj dëshirojmë të mos mbetet sh-
qiptar pa nënshkruar. Të tregojmë
përpara botës së qytetëruar se për
një fushatë fisnike jemi kurdoherë
solidarë dhe se për një qëllim të tillë
nuk e kursejmë lekun tonë” - thek-
soi autori. Pas 20 fr.ari nga prifti,
lista e parë16 u botua në faqet e sh-
typit: Mihal Sherko dhe Mehdi
Frashëri dhuruan 20 fr.ari, Thoma

Shoqëria muzikale “Lyra” e dha26

koncertin në kinema Majestik për
ndihmë ndaj poetit Lasgush Porad-
ecit. Salla dhe llozhat e kinemasë
ishin plot me familje dhe të tjerë.
Koncerti u udhëhoq nga italiani
Anibale Pasquale, profesor i
Bandës së Bashkisë së Korçës. Në
fillim, drejtori i Gazetës së Re, Zoi
Xoxa, i ardhur prej Tirane, vlerë-
soi ndihmën filantropike të Korçës
dhe interesin e popullit për poetin
e çmuar, si dhe lexoi poezinë e Las-
gushit “Kroj i Poradecit”, e cila en-
tuziazmoi publikun. Fjala e tij u
prit me duartrokitje të nxehta. Kon-
certi vazhdoi sipas programit dhe
populli mbeti mjaft i kënaqur.
Orkestra bëri përshtypje të madhe,
veçanërisht profesorët francezë të
Liceut De Laur dhe Granier, i pari
solo në piano dhe i dyti solo në vio-
linë primo. Pjesa më e bukur e tyre
ishte Per Gynt (Vdekja e Ases). Kori
Mikst i drejtuar nga prof. Sotir
Kozmo me tri baset kishte kurajo
me pjesët e tij. Kori i shoqërisë
“Lyra” këndoi mjaft mirë. Mando-
linata nuk u dëgjua mirë, sepse dëg-
johej më shumë orkestra se sa dy
mandolinat dhe dy kitarat. Në
bandën e bashkisë ishin profesorë
francezë të Liceut dhe disa art-
dashës së njohur korçarë. Në kor-
in e drejtuar nga zoti Ilo Mosko, i
provuar në kanto, merrnin pjesë
shumë persona, nga këngëtarët më
të mirë të Korçës, dhe një mando-
linatë, nën drejtimin e zotit Pande-
li Bogadini, mësues në një nga sh-
kollat e qytetit. Banda tregoi për-
parim dhe zoti Pasquale punoi
mirë me djemtë e vegjël. Edhe zoti
Jorgji Kroji e paraqiti shumë inter-
esant korin e vajzave të vogla, të
cilat tërhoqën vëmendjen e të
gjithëve nga ana e tempit dhe har-
monisë.
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Lasgushi i shkruan Asdrenit
Nga mesi i janarit 1929, Lasgushit të dobësuar i mbërrijnë të
hollat e para. Ai e falenderoi  Asdrenin nga Grazi për të hollat që
mblodhi për të dhe për njoftimin se një mijë frangat erdhën nga
Ministria e Brendshme. “Nuk mora vesh kush m’i dërgoi ato të
holla. Gazetat nuk i kam parë me sy dhe as m’u dërgua ndonjë
copë shkresë nga ana e dërgonjësit. Me ato një mijë franga nuk
munda të bëj ndonjë punë të madhe; i prisha për tre ditë, lava
borxhet, mora medikamente për 6 javë, bleva fanella, brekë,
çorape, këpucë, shallë, dhe mbeta prapë me duar të thata. Kjo
është e vërteta ime e zezë. Me një mijë fr. ergjënd nuk shpëtohet
një jetë njeriu; me një mijë fr ërgjënd ngordh urije dhe një frymë
qeni”, - shkroi Lasgushi.
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Narracioni i autorit është i drejtë dhe pa shumë stërhollime, pasi synon të përçojë idetë e
qarta të tij për subjektin...

NGA KONSTANDIN DHAMO

Studioja e skulptorit DP.
ndodhet në njërën nga ato
rrugicat e spërdredhura
dhe të ngushta si intimite-

ti, që kanë në të dyja anët porta të
vjetra druri dhe kopshte me muz-
ikë zogjsh dhe dekore stinësh ...

Kjo rrugicë të shpie gjer lart te
Qyteti Studenti dhe, vërtet në ças-
tin kur mbërrita aty, studentët po
ngjiteshin grupe - grupe, duke u
fjalosur dhe duke qeshur poter-
shëm herë pas here.

Sapo m’u shfaq përballë, te hyr-
ja e studios së tij, DP m’u duk i
shqetësuar, madje, i sëmurë . Eh, i
shkreti artist, arsyetova me vete,
pale çfarë pune ka në dorë dhe, i
rri mendja aty ditë e natë, gjersa
ta përfundojë .Kështu duhet të
ishte,por a thua të më kishte thir-
rur me dëshirë dhe padurim, pikër-
isht për t’i shprehur ndonjë men-
dim për punën që kishte në dorë  ?

- E, - m’u drejtua, duke më vësh-
truar me sytë e zmadhuar dhe,
duke më zgjatur dorën eshtake që
i dridhej prerazi, si të kishte rënë
në rrymë elektrike – a pyete njeri
për të ta rrëfyer rrugën ? Sa ke pa
shkelur këtu ?

- Nuk kam shumë, jo .
S’ ishte mirë, s’ishte mirë, ose

më saktë, nuk ishte në atë gjend-
jen e rëndomtë të përditshmërisë
rrjedhëse ; ishte i kapur nga ethet
e pashmangshme përndezëse dhe
pickuese të krijimit. Por kishte
edhe një lloj gjallërie,që nuk i përki-
ste as moshës dhe as tipit të
tij.Dale  dale ...

- Është rrëmujë e madhe këtu,
si gjithmonë, por një studio skulp-
tori, nuk mund të jetë përveçse
kështu. -  m’u kthye me të hyrë
brenda. E kur kishte ndodhur të
mos ia shprehte këtë shfajësim të
panevojshëm kujtdo që i shkelte
në derë ?

- Ja, edhe vaska e baltës; - vazh-
doi – çdo herë ndiej nevojën ta për-
mend atë .Është e njëjta baltë me
atë që Krijuesi ynë përdori për të
mbrujtur njeriun e parë ! - Dhe
shpërtheu në një gaz të papërm-
bajtshëm, që e çeli dhe e solli në
humor.- Ti vështro ca rreth e rrot-
ull, ndërkohë unë po të zbuloj bus-
tin e Gavrill Darës .Ka filluar të
bëjë vapë dhe, që të mos më pla-
saritet dhe, të më vejë dëm tërë
mundi, e kam spërkatur rregull-
isht me ujë dhe e kam mbështjellë
me pece dhe celofan gjithë
merak.Nuk është një zbulim si ata
të përurimeve ; eh, ka ende mjaft
punë, gjersa ta lëshoj por edhe të
më lëshojë .Çfarë po këqyr?

- Këtë bocetin këtu, që nuk e pati
fatin të kthehej në monument .As-
gjë nuk më pëlqen më shumë se
bocetet! Kur realizohen, kur zmad-
hohen pra, në përmasat e parash-
ikuara për t’u ngritur aty ku iu
është përcaktuar vendi, shpesh
zhgënjehem,kur i vështroj; nuk e
gjej dhe nuk e ndiej më atë spon-
tanitetin e të modeluarit, ato prek-
jet përplot drithërima të mollëzave

të gishtave që nuk e kuptoj përse
rrafshohen dhe humbin, nuk e gjej
më as edhe atë fantazinë e fillimit
në formë dhe lëvizje.Shkurt nuk
emocionohem dhe, kësisoj largo-
hem i pakënaqur.

E mbaj mend historinë e këtij
boceti me këto tri vajzat e hazdis-
ura. Erdhën e ta panë këtu në stu-
dio ata idiotët e komisionit, me në
krye dy anëtarët e Byrosë, po po;
njeri ish kovaç dhe tjetra ish
mjelëse dhe, të kritikuan rëndë për
gabimet ideologjike dhe politike të
krijimtarisë tënde.Këto tri vajzat,
të shfrynë me ton hakërrues, që
kinse po rendin gjysmë të zhveshu-
ra, nuk munden ta këndojnë
kurrsesi Internacionalen, fjala
vjen. Pastaj, ç’është ky shuk balte
që po na vë përpara, bocet? Ti nuk
qenke as serioz ! Përse e kërkove
komisionin kur nuk paske qenë
gati...

I mbaj mend, i mbaj mend të
gjitha ; kemi biseduar gjerë e gjatë
bashkë atëherë, harrove ? Por të
mos e zgjatim, sepse nuk dua të
lëndohesh për së dyti.

- O, nuk lëndohem aspak.Kanë
kaluar dhjetë vite tashmë . Ngjar-
jet, sado të rënda që të kenë qenë,
zhdramatizohen kur kalon një
kohë e gjatë, madje, nganjëherë aq
shumë, sa nuk i tregon dot me
seriozitet.Por ajo ngjarje, për pak
më rroposi një herë e mirë . E ç’
prisni ju nga burri i ruses, nxitu-
an të helmonin opinionin ziliqarët
e patalentuar, duke ua rikujtuar
të gjithëve origjinën e ish bash-
këshortes sime. Ç’t’iu thoshe ; gru-

aja ime e dashur kishte pesëm-
bëdhjetë vite që kishte ikur në
punë të saj, në Leningrad, por aty-
re iu interesonte ta përmendnin
dhe ta aktualizonin martesën time
me të.Në atë kohë ndenja muaj e
muaj të tërë pa prekur baltë me
dorë, madje nuk vija as këtu në
studio dhe nuk vizatoja as në sh-
tëpi , duke besuar seriozisht se ,
nuk do të bëja kurrë më skulpturë
.Por, si po të duket Gavrilli ynë?
Hidhi një sy .Mos harro se, do ta
çojnë në Itali, te fshati i tij i lindjes!

- Fytyra e tij që tani ka psikologji
dhe karakter.Dhe, të ndjek me
vështrimin e tij dhe të ndal.Por, sa
të pikëlluar këta poetët arbëreshë,
sa të pikëlluar!Është me sa duket,
pikëllimi që i kaploi stërgjyshët e
tyre me të lënë Arbërinë, pikëllim
dhe dhembje që përçohet edhe sot
e kësaj dite me të njëjtin densitet.

- Seriozisht po flet ?
- Të paktën në ndonjë shkrim

në gazetë, kështu do të isha shpre-
hur.

- Megjithatë, duken të kenë qenë
burrërorë dhe konsekuentë.

- Ah, balta balta !
- Ç’ke me baltën ...
- Por nuk më ke ftuar pikërisht

për të më treguar Gavrillin, kësh-
tu?

- As unë vetë nuk e di se, për
çfarë të kam ftuar pikërisht, por
njeriu ka nevojë për gjithçka nga
një mik.Ti je më i ri se unë por
shpesh më jep këshilla shumë të
dobishme.

- Ah; ja ku ta zëvendësova
mjekun e përkorë të familjes ! – e

shpotita dhe vazhdova: - Më ke
thënë se, del vazhdimisht te dera
e studios kur pushon ca dhe, pi
cigare, duke ndjekur njëherësh
me ëndje ecejaket e pashtershme
të studentëve ?

- Ah, sa me nostalgji të thek-
shme i ndjek ! Çlodhem kthjello-
hem dhe, marr pak ajër .Por,
tjetër racë studentësh kemi
qenë, fjala vjen ne dikur. Ajo pir-
ja e cigares aty, te dera, është re-
freni që më shkëput sado pak nga
orët e lodhshme të krijimit. Por,
sa femra të bukura kalojnë herë
pas here! Do ta kthejmë nga një
gotë? Mbaj raki të mrekul-
lueshme unë këtu në studio, siç
e di edhe ti. Me ata kolegët e mi,
as rrihet dhe as bisedohet.I ka
rrëgjuar dembelia dhe veçse
zdërhallen kafeneve.

 - Gëzuar dhe suksese ! - e uro-
va, kur ma mbushi gotën dhe
rrëkëlleva një hurbë të mirë.

- I shoh ato femrat, por tash-
më duhet thënë i shihja ato fem-
rat që kalonin e kalonin përpara
studios dhe, një ditë prej ditësh
ndava njërën prej tyre, ashtu si
edhe ai gjuetari sqimëtar, që e
ndan njerën drenushë nga sho-
qet . Fillova t’i buzëqesh nga pak,
por ndjellshëm që t’i tërhiqja
gjithsesi vëmendjen, por kaq;
nuk po përparoja.Vendosa të
vishesha më hijshëm ,të kri-
hesha e të rruhesha rregullisht
, për t’u dukur ca më i ri dhe më
tërheqës ,por iu ktheva vetes
shpejt : ik or’ spitullaq i dreqit ,
se do të bëhesh qesharak .Dhe ja
, vazhdova të dilja përsëri te dera
kështu si bojaxhi.

- Pa shih pa shih ,ç’u bëka
këtej ; dhe ...

- Dhe, kur nuk ta mban, nuk
ndodh asgjë interesante.

- Por ama nuk
rrezikon,ndonëse sakaq
squllesh dhe bjerresh.

- Posi posi; ajo, siç duket, argë-
tohej si të gjitha femrat e botës
me ngërçin tim dhe, një ditë, që
nuk vonoi, ma ktheu
buzëqeshjen përshëndetëse me
kurajo dhe e vendosur.

Nuk vishet me shije dhe rro-
bat i ka mjaft të përdorura, për
të mos thënë ndonjë fjalë tjetër,
por ecën bukur, oh,pa dyshim
bukur dhe ngacmueshëm. Be-
son, ka hundë të madhe, por jo
të shëmtuar, sepse i harmonizo-
het për mrekulli mes atyre syve
gri të mençur dhe faqeve të
tërhequra .

E ngordhalaq që të mbyt me
atë duhmën e shpifur të duhan-
it, iu gërmusha vetes, jepi tani,
kuturis! Por kuturisi ajo. Më
hyri në studio .Dje pra, dje. Po
thithja si i babëzitur cigaren e
tretë radhazi aty te dera, si të
isha endacak; hahaha, kur ajo
kaloi pranë meje, si gjithmonë
së bashku me disa studentë të
tjerë.Mbante një dosje të trashë,
e mbante të mbështetur pranë
zemrës, le të themi, mu si ato sta-

S
STUDIM

NGA BEN ANDONI

Ka vetëm pak gjëra që
njerëzit e zakonshëm,
që mëtojnë se e njohin
kulturën shqiptare,

nuk dinë për Nolin. Botimi i një
njësie-vëllimesh në vitet e fun-
dit të Profesor Nasho Jorgaqit
kushtuar Nolit dhe përgatitja
e një serie të para viteve ’90 nga
Akademia e Shkencave, duhet
ta ketë penguar disi studiues-
en. Porse ndodhi ndryshe. Në
studimin “E vërteta për Nolin”
nga studiuesja dhe gazetarja e
politikës së jashtme të RTSH-së,
Entela Komnino është treguar
se në fushën e studimeve, kur-
rë nuk duhet thënë kurrë. Ajo,
jo thjesht ka qenë insistuese,
por na ka përcjellë shqyrtimin
për retorikën në një optikë
shumë interesante. Mu në këtë
lëmë, ajo ka ngritur të gjithë
fabulën e vet, fillimisht si temë
e studimeve dhe më pas produkt
për këtë botim të këndshëm dhe
me parametra të lartë studimi.

Fan Noli në librin e saj jepet
përballë retorikës, artit të të
folurit dhe në një proces, që ajo
e ka shqyrtuar tejet teknikisht
me metodika moderne. Duket
se në fushën e kërkimit për të
ajo ka qenë mëdyshëse për
qëllimin sepse edhe vetë titulli i
librit është përcjellë si i gjetur
pas një procesi të tërë të matu-
ruar gjatë shkrimit të librit.

Duhet të sqarojmë se arti i të
folurit është një nga handika-
pet më të mëdha të individit sh-
qiptar ose homo albanicus. Por,
kjo nuk mund të thuhet se nuk
pasur përfaqësuesit e vet të
shquar. Nga largësia e viteve në
histori vjen zëri i Nolit, Fish-
tës, Gurakuqit dhe shumë të
tjerëve. Veçse Noli dallon për
dendurinë e investimeve të tij
shumëplanëshe dhe prezan-
timin e tij qoftë në publicistikë
por edhe në jetën politike të
vendit për një kohë të gjatë. Ai,
me trashëgiminë e madhe që ka
lënë, ka lënë një mundësi të
madhe për shqyrtim në vësht-
rime të ndryshme. Nga ana
tjetër, Komnino,  ka gjetur
shumë për të shqyrtuar por
edhe për ta paraqitur retorikën
e Nolit në dritën e metodikave
të post ’90.

Është për t’u lavdëruar fak-
ti që ajo nuk është trembur nga
emrat të cilët janë marrë me
Nolin, ndërsa ka shkuar përtej
studiuesve, teksa është marrë
me pjesën retorike, e cila ka
pasur të bëjë me kontributin e
tij fondin e publicistikës dhe
ligjërimeve të tij që përbën dhe
pjesën më përfaqësuese të No-
lit.

Libri përcillet disi i vështirë
për masën, por është tejet
tërheqës për studiuesit, që du-
het të pëlqejnë metodikat dhe
qasjet e autores, që e ka formu-
luar qartësisht idenë e saj dhe
e cila është konkretizuar në atë
që ajo e quan Si e vërteta e No-

Vizitë në studio
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Shkrimtari shqiptaro-kanadez përshkruan me mjeshtri të rrallë dy histori: “Ulërimë e uritur” dhe “Nëpunësit skelet”

Elliott Moglica sjell një stil të ri
letrar me novelat “Pemë e shartuar”

NGA HALIL RAMA

Poeti dhe prozatori shqiptaro-
kanadez Elliott Moglica, pas
suksesit me vëllimin poetik

“Burri i Protontë”, librit historik
dhe akademik “Burri i madh
Hasan Moglica (1854-1915)” dhe me
studimin e tij artistik dhe kërkues
rreth “Poezia dhe Politika”, del
para lexuesit me librin në dy gju-
hë (anglisht dhe frëngjisht) titul-
luar, Graft-of-Tree Short Stories
(Volume 1) // Nouvelles d’Elliott
Moglica: Greffe d’un arbre (Vol-
ume 1). Kësioj ai vjen si krijues i
një forme të re të shkrimit të nove-
lave e tregimeve, e quajtur: “Pemë
e shartuar”.  Moglica, njohës per-
fekt, jo vetëm i letërsisë angleze e
frenge por edhe asaj globale, bën
kështu në hop cilësor dhe produk-
tiv në kapërcimin nga inovimi i
poezisë protonike (“protonic poet-
ry”) në tregimet/novelat pemë-e-
shartuar (“graft-of-tree short sto-
ries”).

Në vëllimin e parë të këtij stili
të ri — “Novelat: pemë e shartuar”
— Moglica përshkruan me mjesh-
tri të rrallë dy histori: “Ulërimë e
uritur” (“Hollow Screaming”) dhe
“Nëpunësit skelet” (“Skeleton Ser-
vants”). Çdo histori, si një pikturë
klasike që mund të vlerësohet
ndryshe, komunikon me lexuesin
një mesazh të drejtpërdrejtë ose të
tërthortë. Ky libër dygjuhësor

shqyrton se çfarë do të thotë të
mbijetosh ‘betejat e jetës’ si dje, sot
dhe nesër dhe se si tregimet/nove-
lat mund të zbulojnë përvoja
thellësisht njerëzore që shpesh
fshehin në zemrat tona. Këto nove-
la përshkruajnë përpjekje të larta
për të kapërcyer ndjenjat e vështi-
ra dhe për të mirëpritur ndjenjat e

këndshme të të qënit të hapur, të
lumtur, të gjallë, të mirë, të dashur,
të interesuar, të fortë, pozitiv, të
respektueshëm dhe të drejtë.
Poashtu, në ketë vellim autori përf-
shin tre poema protonike (“proton-
ic poetry”) duke i përzier gjinitë me
idenë e dlirë të pasurimit të sh-
krimit.

Këto novela janë kompozuan
midis viteve 2006 dhe 2016 në Kan-
ada dhe në Angli. Ngjarjet e tyre
ndodhin midis viteve 1976 dhe 2016
— për “Ulërimë e uritur” në Tokë,
dhe për “Nëpunësit skelet” përf-
shin udhëtimin në një kohë dhe
planet të panjohur.

Hyrja e librit hedh dritë rreth
stilit letrar, “pemë-e-shartuar”.
Secila novelë ka një pyetje krye-
sore që shfaqet në rrënjët e saj.
Historia e secilit tregim ose nov-
elë duket si një pemë me të paktën
dy degë të shartuara në të njëjtin
trung. Trungu ka një simbol dhe
një karakter vëzhgues (autori) që
janë të pranishme gjatë gjithë his-
torisë. Çdo degë ka protagonistin
dhe antagonistin e saj dhe duhet
të sjellë një qasje tjetër për t’iu
përgjigjur pyetjes kryesore. Histo-
ria e përgjithshme, brenda çdo
tregimi/novele, zbulon kuptimin
përmes kontrastit mes dy degëve.
Çdo novelë përfshin një pjesë të
shkurtër të poezisë ose të prozës
në fund të historisë — si një zog që

zbret në degët kryesore — në një
mënyrë që i lejon lexuesit të gjejë
një përgjigje domethënëse në py-
etjen e paraqitur dhe moralin
pas historisë.

Mark F Jones, redaktori (në
anglisht), në faqen 77 të version-
it në anglisht, duke vlerësuar
zërin authentik të shkrimtarit

lit, ose më saktë atë që autorja
jonë e ka konsideruar si të tillë.

“Në punimin e doktoraturës
unë kisha gjetur një përdorim të
Nolit të së ashtuquajturës ‘dhan-
ore etike’ ose ‘ndërtime partak-
tike’ siç e vërtetonte Fatmir Agal-
liu nga shqipja e vjetër. Trajta e
shkurtër e përdorur për të vendo-
sur afërsi në bisedë, i përgjigjej me
njësi gjuhësore të posaçme në sh-
qip funksionit global retorik të të
ashtuquajturave ‘tropet e hyrjes’,
ose të Fillimit (exordium) që
mund të jetë proemium (hyrje në
parim) përmes tërheqjes së vë-
mendjes, zgjimit të kuriozitetit
dhe arritjes së dashamirësisë si
dhe Insinuatio (përkedhelje). Sh-
kelja e kësaj rruge që në doktor-
aturë më kishte lënë përshtypjen
e një ‘mbetjeje’ në shqip të ndiki-
meve retorike nga kohërat kur
shqipja më së paku jetonte me gre-
qishten e vjetër e latinishten, u
grumbullua si ortek me vetëm disa
ngacmime gjuhësore mbi parimet
retorike të krijimit sipas dukurive
në veprën e Nolit”, përcakton au-
torja e pyetur për librin.

Duhet sqaruar se Noli mbetet
jo thjesht autori më i njohur, por
edhe më i lexuar dhe i prekur për
kritikën dhe publicistikën sh-
qiptare. Me kalimin e viteve, sido-
mos pas botimit të Mendimit filo-
zofik në vitet pas ’90, shikimi i No-

lit kishte nevojë për një objekt të
ri, që të kërshëronte dhe të fuste
logjikën në hulli të reja sepse ky
personazh ishte kaq i veçantë për
publikun. Porse për këtë vështrim
duhej një metodikë e re dhe një
artikulim ndryshe, një fakt që e
ngërtheu autoren në futjen drejt
strukturash retorike, të cilat në
gjuhën shqipe shkonin me njësi
gjuhësore e funksione gramatiko-
re. Kjo është dhe e veçanta e au-
tores tonë. Ajo ka shkuar përtej
shqyrtimit të zakonshëm, duke i
dhënë retorikës së tij, atribute
mirëfilli shkencore.

“Gjetja e së vërtetës së dësh-
muar nga vetë Noli për jetën e
botëkuptimin e tij, i vazhdonte la-
birintet deri në ‘laboratorët’ e sub-
stancës së parë të treguar në his-
torinë e botës, nga ku ‘ARSYE’-ja
shqiptare rri më pranë tingëllisht
e më plotë kuptimisht ‘ousia’-s
greke (Parousia-reason) e përk-
thyer vetëm si ‘shkak’ në shekul-
lin XII në latinisht, por si ‘sub-
stancë’ vazhdimisht. Prania e
funksioneve retorike në funksio-
net gjuhësore të shqipes e tregon
këtë të fundit më pranë mendimit
se shenjave, gjë që shpjegon më tej

mbijetesën e gjuhës sonë, përsa
kohë është e lidhur më shumë me
përcjelljen mendore se atë shen-
jore. Por për më tepër, edhe pse e
tillë, fjalët e sotme shqipe krijojnë
më shumë lidhje kuptimore e tin-
gullore me shpjegime në të cilat
bota ndalet deri tek rrënjët in-
doeuropiane, sanskritishtja ose
greqishte e vjetër, duke hamendë-
suar kuptime që shqipja i ka ende
e tinguj të përafërt. Noli ka
përcjellë këto kapacitete pa ar-
tikulimin që ne kemi gjetur me
këto terma, për t’u bërë ‘shqiptar’
jashtë Shqipërisë, fillimisht në një
fshat me të krishterë shqiptarë në
Turqi, më pas në Athinë, Egjipt,
SHBA dhe vetëm pak më shumë
se 4 vjet në Shqipëri. Mbi këto ka-
pacitete formimi vendosi me
ndjeshmëri mbijetese publicistin
shqiptar, fetarin themelues të
kishës së pavarur shqiptare, min-
istrin e jashtëm e kryeministrin e
Shqipërisë për pak kohë. Mënyra
e hyrjes së tij në botën shqiptare
referoi një model edhe të publi-
cistëve të tjerë shqiptarë, kur pub-
licistika mori përsipër gjithë
funksionet e shtetit e kulturës më
të sulmuar ndonjëherë dhe që për
çudi, ia doli. Rezultimi i suk-
sesshëm u kërkua me arsye re-
torike, nga ku edhe kjo arsye sh-
koi deri në fillimet e para të dësh-
muara gjuhësisht të botës”.

“E vërteta për Nolin”... nuk është thënë ende

 Historia e secilit tregim
ose novelë duket si një pemë
me të paktën dy degë të shartu-
ara në të njëjtin trung. Trungu ka
një simbol dhe një karakter vëzh-
gues (autori) që janë të pran-
ishëm gjatë gjithë historisë.

 Deri në vitin 2017, Elliott
Moglica është autor i 16 librave
me poezi, romane, biografi, tre-
gime/novela dhe libra për fëm-
ijë. Moglica jeton në qytetin e Tor-
onto-s, të provincës së Ontario-
s, në Kanada.

mes te tjerash shkruan se “El-
liotti ka një stil të veçantë në të
dyja poezitë dhe prozën...”. Nor-
mand Savoie, përkthyesi i librit
(në frëngjisht), në faqen 81 të
versionit në frengjisht, shkruan:
“Stili letrar i Moglicës është unik
dhe interesant”.

Në fund të librit, lexuesi do të
gjejë “Shtojca — Qasja në çdo
histori”,  “Falënderime” dhe
numëron “Fundërimet”. Libri
është është vënë në qarkullim në
shtator të vitit 2017-të dhe është
një bashkëpuni i ri i Botimeve
M&B me shkrimtarin Moglica.

Ndërsa autori i librit vazhdon
udhëtimin e nënshrimit të li-
brave — si në Kanada dhe më
gjerë ky libër ka ngjallur vë-
mendje dhe mrekulluar mjaft
dashamirës të librit si edhe në
veçanti mësuesit e gjuhës. Ky
libr briliant është shkruar nga
një perspektivë e re. Shkrimtari
Elliott Moglica inovates një stil
të ri letrar të novelës: Pemë-e-
shartuar.

Elliott Moglica ka kryer 25
vjet shkollim në katër gjuhë:
shqip, anglisht, turqisht dhe
frengjisht. Deri në vitin 2017, ai
është autori i 16 librave me poezi,
romane, biografi, tregime/novela
dhe libra fëmijesh. Moglica jeton
në qytetin e Toronto-s, të provincës
së Ontario-s, në Kanada.

...
Personaliteti i Nolit e përm-

bush të gjithë këtë shqyrtim qoftë
edhe në kontributin që është bërë
në shtypin e asaj kohe, por edhe
në të gjithë disiplinat ku ka qenw
kontributi i tij. Noli për shkak të
atributeve nuk ishte thjesht kri-
jues, por edhe interpretues dhe
orator i shkallës sipërore. Përhap-
ja e atributeve të tij i jepte një
peshë dhe si përcjellës i me-
sazheve para publikut. Dhe, re-
torika e Nolit ishte në funksion
të ideve por edhe të mendimit filo-
zofik shqiptar të asaj kohe, që
megjithëse nuk mund të thuhet se
ka pasur lartësi të mëdha, sa i për-
ket Nolit kap kulmet e veta dhe e
bën retorikën që kanë ushtruar
personalitete shqiptare, që të ketë
dimensione të mira.

Autorja e librit, duhet përgë-
zuar se ka arritur të përcjellë në
formën më moderne të duhur fak-
tin se referimi i Fan Nolit është
një model i duhur në kushtet e dis-
kutimit mbarëshqiptar të vlerave
shqipe, edhe pse kanë kaluar plot
100 vjet nga koha e shkrimeve të
tij publicistike. Në një farë
mënyre, ai na e ka treguar vetveten
dhe është pjesë tek një kategori e
atyre shqiptarëve që e shpëtuan Sh-
qipërinë në fillim të shekullit XX dhe
përcolli një trashëgimi të vyer. Puna
e Komninos e vërteton këtë fakt.
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Një sprovë e bukur e diplomatit të njohur dhe përkthyesit, që e tregon shumë të lidhur me poezinë e bukur dhe jo
vetëm

NGA LORD BYRON (GEORGE GORDON)

E Veshur në Bukuri
E veshur në bukuri si nata
e vendeve pa re dhe qiejve të yjllëzuar
çka është më e mira e së errëtës dhe së ndrit-
shmes
takohen në karakterin dhe sytë e saj të shkruar
duke u shkrirë kështu në atë dritë të butë
të cilën qielli ia mohon ditës së grafulluar.

Një hije më tepër, një rreze më pak
ia kishin zbehur paksa hirin e paemër
që përkundet në çdo pendë të korbit
apo ndriçon butë mbi fytyrën e pa shemër
ku mendimet paqësisht të ëmbla shprehin
sa i dëlirë, sa i dashur është trupi ku ushqe-
hen.

Dhe në atë faqe, në atë vetull
aq të butë, aq të qetë por elokuente,
buzëqeshjet që dalin, ngjyrat që flakërojnë
tregojnë veçse ditët e kaluara në mirëbërje,
një mendje në paqë me të gjitha çka nën të
një zemër, dashuria e së cilës është e pafa-
jshme.

Nuk do të bredhim më
Kështu nuk do të bredhim më
netëve kaq vonë,
edhe pse do të na dojë zemra
dhe hëna do të shkëlqejë kaq fort.

Sepse shpata del jashtë millit,
shpirti shpërthen nga kraharori,
zemra duhet të bëjë ndonjë pauzë
dhe dashuria vetë duhet të pushojë.

Megjithëse nata është bërë për dashuri
dhe dita vjen shumë shpejt,
ne nuk do të bredhim më netëve
nën dritën e hënës që na thërret.

Shkatërrimi i Senaçerib1

Asirët po vinin poshtë si ujqit në turmë.

Legjionet vezullonin në purpur dhe flori.
Heshtat e tyre shkëlqenin si yjet në det
kur valët blu rrokullisen netëve në detin Galili.

Si gjethet e pyllit në gjelbërimin e verës,
ajo ushtri me flamuj, në perëndim u shfaq;
si gjethet e pyllit që i shpërndan era e vjeshtës
ajo ushtri u gjet të nesërmen e shuar, e hapërdarë.

Sepse Engjëlli i vdekjes i hapi krahët në shpërthim
dhe lëshoi frymën në fytyrën e armikut duke
kaluar,
sytë e të përgjumurve u dyllosën, të vdekur, të
mërdhirë,
zemrat e tyre hovën njëherë dhe pastaj përjetë
pushuan.

Atje shtrihet kali me flegrat e hundës të hapura
gjer’ e gjatë
por prej tij nuk dilte më frymë krenarie;
shkuma e gulçimit të tij i del e bardhë në torfë
dhe e ftohtë si spërkama e dallgës që rreh
shkëmbin në hije.

Atje shtrihet kalorësi i zbehtë, i deformuar
me djersë në vetulla dhe me ndryshk në gjoksore,
çadrat të gjitha të heshtura, banderolat të vet-
muara
shtizat të pangrehura, trumpetat e papërdorura.

Të vejat e Ashurit ende vajtojnë me zë,
idhujt janë thyer në tempullin e Baal-it,
fuqia e Xhentilëve2, e pandalur nga shpata

është shkrirë si bora në vështrimin e të Madhit.

Prometeut
Titanit! Për sytë e tij të pavdekshëm,
vuajtjet që s’kanë të sosur
në realitetin e vrerosur
që zotat s’është se s’i honepsin.
Ja shpërblimi për dhembshurinë
Një vuajtje e heshtur, pa mbarim
shkëmbi, orrli dhe vargonjtë
që njerëzit krenarë ta ulin kokën,
agonia që ata nuk e tregojnë,
vuajtja nga e cila duan të shpëtojnë
që flet veçse në vetminë e saj
pastaj bëhet xheloz a mos nga lart
dikush po dëgjon dhe s’po ofshan
derisa zëri i tij të humbasë.

Titanit! i cili u gjet në një ndeshje
mes ndrydhjes dhe vendosmërisë
që e torturonte por s’e vriste
dhe Zotit të paepur,
tiranisë shurdhe të orëprerjes
principit sundues të urrejtjes
që për qejfin e saj krijon
gjërat që pastaj vetë i asgjëson,
duke iu refuzuar edhe vdekjen si lehtësim:
amëshimi që i dhurohet të mëshirshmit
ishte yti - dhe ti i ke qëndruar fort atij.

E gjitha çfarë Hedhësi i Bubullimave3 mori prej
teje

nuk ishte veçse kërcënimi që iu kthye mbrap-
sht,
mundime për ty pa fund e pa anë
fati ta solli: ta kishe parashikuar atëhere4

Por a nuk do ta lehtësoje atë vetë, të tregoje
dhe në heshtjen tënde erdhi dënimi i tij,
në shpirtin e tij, një pendim pa dobi,
frika e tmerrshme ishte fshehur aq thellë
saqë në dorën e tij edhe vetëtimat trembeshin.

Krimi yt hyjnor ishte që u tregove i mirë
duke dhënë me shembullin tënd
më pak zvetënimin njerëzor
sesa forcën e njeriut me mendjen e tij,
por i çorientuar siç ishe atje lart,
ende me energjinë dhe durimin,
me qëndresën dhe refuzimin
e frymës tënde të padepërtueshme
të cilën toka as qielli s’mund ta lëkundnin
vjen një mësim i fortë dhe i trashëgueshëm:
ti je një dëshmi dhe një simbol
për të vdekshmit e fatit dhe të forcës;
si ti, njeriu është deri diku hyjnor
një rrjedhë e turbullt nga një burim i pastër:
dhe njeriu nganjëherë mund të parashikojë
fatin e trishtueshëm që i bie mbi kokë,
zvetënimin dhe rezistencën,
trishtimin e të mbeturit vetëm,
të cilës fryma e tij mund t’i kundërvihet
për t’i përballuar të gjitha rreziqet,
një vullnet i fortë, një ndjeshmëri e thellë
që madje në tortura mund të zbulojë
reagimin e përqendruar që do të ketë,
triumfal kur guxon të sfidojë
dhe të kthejë përmbys një fitore.

Përkthyer nga Kujtim Morina

5    Poezia e Bajronit bazohet në një ngjarje nga
fushata e mbretit asir Sennacherib për të pushtuar
Jeruzalemin në vitin 701 para erës sonë siç përsh-
kruhet edhe në Bibël. Kur ata po rrethonin qytetin,
Hezekhia, mbreti i Judah iu lut Zotit në tempull ta
shpëtonte qytetin, dhe në mëngjesin e natës që pa-
soi, rreth 185,000 trupa të ushtrisë asire u gjetën të
vdekur në mënyrë misterioze në gjumë dhe mbreti
Sennacherib u kthye mbrapsht.

2  Gentile janë quajtur të gjithë ata që nuk i përkisnin
fesë së hebrenjve duke përfshirë myslimanë dhe të
krishterë.
3 Zeusi
4 Prometeu mbajti sekretin e asaj që do të sillte
fundosjen e menjëhershme të Zeusit.

khanovistet e pllakateve që mbajnë veprat
e shokur Enver dhe ...

- Bobo, sa argëtohesh ti me këto kra-
hasime të zararshme ! Por mos harro se,
edhe ato pllakatet ju i ideoni dhe i realizo-
ni.

- Po po ; dhe kur u shkëput nga grupi
për të ardhur tek unë, vura re se, kishte
një gjoks të përpjetë  dhe arrogant.Si je,
m’u drejtua në njëjës për afëri sigurisht,
jo për mungesë mirësjelljeje dhe, më zg-
jati dorën. Nga mënyra se si e ruajti
buzëqeshjen, kuptova rrëmbyeshëm se, e
pranonte trillin dhe aventurën.E kisha
parë përherë pothuajse veçse në profil dhe,
ashtu përballë m’u duk si tjetër njeri.Prit
; edhe gojën e kishte të madhe , por fem-
rave u shkon goja e madhe ,ndoshta ngaqë
buzët i kanë me forma më të plota . Për
shembull, e ke parasysh Sofia Loren ? Ha
ha ha ?

- Hë, ja u rrëfeve...
- Patjetër ; kur rrëfehesh, sikur mëson

edhe se çfarë të bësh në vazhdim.
Kam shumë kureshtje të shoh një stu-

dio, u hap ajo; nuk kam parë ende ndonjë
gjer më sot.Urdhëro, i thashë dhe i hapa
udhë.Në këmbë kishte mbathur një palë
gjysmësandale a gjysmëkëpucë, nuk di ta
saktësoj, por kërcinjtë i kishte të gjatë dhe
me pulpa të ngjeshura . Me të hyrë bren-
da, nisi të shohë bustet dhe kokat në të

katër anët e studios dhe, një çast, m’u duk
se u shantazhua nga gjithë ata sy që iu
ngulën befas njëherësh. I ndjeva erën e
djersës, një erë të lehtë, në fakt po të kishe
parasysh se, ajo, patjetër që ishte kapluar
nga emocioni dhe,veç kësaj vinte edhe
drejt e nga rruga përplot diell, por unë,prej
asaj ere, e thashë, të lehtë dhe të natyrshme,
u kujtova dhe u ndërgjegjësova se, në stu-
dion time kisha një njeri të vërtetë, madje
një femër, gjithë hire dhe zjarre rinie!

- Më rrëqethe ...
- Përpara syve të saj , as pozoje dhe as

shtireshe dot .
- Ndonëse e ke takuar veçse dje, ke men-

duar dhe ke ëndërruar aq shumë për të, sa
ke shkuar disa muaj përpara.I premtove t’i
bësh ndonjë portret, apo ndonjë shtatore,
që do të quhej Aksionistja, apo Studentja?

- Çdo gjë nga këto që përmende ti mund
të ndodhë .Dreqi ta hajë ; nuk më hyri në
studio armiku i klasës !Ma humbe fillin ; e
pra, mjaftoi thjesht ardhja e saj në studio
që të të them i bindur se, filloi një peri-
udhë e re e krijimtarisë sime; kam nxitje
dhe vullnet për të punuar më me frymë-
zim dhe i shoh qartë ditët që do të vijnë
dhe, entuziazmohem.Çfarë efekti të men-
jëhershëm më bëri ajo femër; o, i jam mirën-
johës!

- Nuk shpëtojmë dot ne nga perifrazimet
e teksteve të sloganeve.Dëgjo professor,
sikundër edhe je ; atë periudhën e re të
krijimtarisë tënde artistike, të periudhës
sime, po të duash ti, apo të kujdo tjetër
artisti apo shkrimtari shqiptar, e ka në
dorë ekskluzivisht vetëm Partia, me plen-
umet dhe direktivat e saj.Ty të takon vetëm
të presësh dhe më pas t’i pasqyrosh drejt-
përdrejt këto mësime të vyera në veprat e
tua. Çfarë diskutuam ne qëparë për atë
bocetin e atyre vajzave që i kishte zënë
pranvera? Sa naiv bëhet njeriu, kur bie në
dashuri, qoftë edhe për të dhjetën herë...

- The atë që pate merak; unë nuk do të
ndërroj stil dhe, sigurisht që nuk do të
përqafoj ndonjë izëm dekadent; të pëlqen
kështu ? Thashë me sinqeritet se, tani e
tutje do të ngulem përsëri në studio nga
mëngjesi deri në mbrëmje.

- Folët shumë ?
- Po, u bëmë llafazanë të dy dhe nuk lamë

gjë pa e pyetur njeri - tjetrin.
- Mirë mirë, por do të bjerë dera dhun-

shëm ndonjë ditë dhe, do të të futen drejt e
brenda ata të këshillit të lagjes, pension-
istët apo veteranët me xhaketa ushtarake
pa spaleta si robërit e luftës, do të ta gje-
jnë të vluarën me brekë apo, mos e pyet,
nudo fare, duke pozuar gjithë naze dhe,

do të të marrin në qafë përfundimisht; fut
femra të përdala në studion e shtetit, do të
të akuzojnë.

- Ajo gruaja ime ruse,të cilën e njoha
pak a shumë në të njëjtën rrethanë, që njo-
ha edhe këtë shqiptaren tonë, kur ishte
studente edhe ajo dhe, na kalonte çdo
mëngjes përpara atelieve, gruaja ime e
dikurshme ruse pra, që nuk dua t’ia zë
emrin në gojë, sepse tronditem, po bën
jetën e vet prej shumë vitesh atje në Len-
ingradin e largët, me agime boreale kaleo-
doskopike, pa u ngacmuar dhe pa u shqetë-
suar prej askujt: as letra as fotografi, as
telefonata dhe, as bëhet e çnuk bëhet. ..

Atëherë, çfarë pres unë këtu në Tiranë,
vetmitar si të isha asket? A jam apo nuk
jam i divorcuar ligjërisht ? Kjo studentja
ime na qenkësh në vit të fundit, paskësh
punuar edhe nja tre vite si mësuese në fs-
hat para se t’i dilte e drejta e studimit,
kështu që edhe në më shkreptë ta marr, të
martohem, desha të them, por mezi më
dalin disa fjalë, nuk do të kemi ndonjë
ndryshim moshe kushedi se çfarë. Sa vajti
ora ? Oho, a e di ti që, pas pak, ajo do t’ia
behë këtu ? Ata veteranët me uniformat
pa grada nuk kanë çfarë të më bëjnë më,
dëgjove ?

E shkreta vajzë! Ndoshta këtë herë do
të ketë hedhur pak parfum në trup dhe, do
të ketë veshur edhe ndonjë bluzë që do t’ia
ketë marrë hua shoqes së dhomës ! Sepse
ndoshta nuk e di ende që u bë e imja qoftë
edhe me atë erën e lehtë ndjellëse të asaj
djerse të një njeriu të vërtetë...

Prometeut

Vizitë në studio Vijon nga faqja 19

NGA KONSTANDIN DHAMO
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Me sa duket filloi lufta
tregtare brenda Perëndimit

Opinioni i   Ditës

Nga Vasil Kureta

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

... presidentin amerikan syno-
nin shmangien e një fillimlufte
mes tyre, ku diskutuan direkt e
shkëmbyen shqetësimet e argu-
mentet përkatëse mes tyre, tash-
më duket se nuk ka paqe, por një
fillim lufte tregtare brenda Perën-
dimit. Nuk është lajm aspak i
mirë, madje shënon një zhvillim
shumë të padëshirueshëm e mjaft
negativ, sepse në një luftë të
vërtetë mes SHBA dhe BE, real-
isht nuk do fitojë asnjëri, por e
sigurt që të dyja palët do të hum-
basin, jo vetëm në aspektin treg-
tar e financiar. Që sot disa kanë
filluar e nxituar ta quajnë presi-
dentin Trump “njeri të luftës”, që
kur u mësua se ka urdhëruar min-
istrin e tij të Tregtisë, Vilbur Ross,
që duke filluar nga 1 qershori im-
portet e çelikut nga BE, por edhe
nga Kanadaja e Meksika do të
taksohen në dogana me 25%, ndër-
sa për importet e aluminit taksa
do të jetë 10%. Të gjitha përpjek-
jet për ta ndalur këtë hap dështu-
an, apo nuk funksionuan, sepse
presidenti amerikan, Trump, nuk
u tërhoq nga argumenti e vendim-
marrja që kishte paralajmëruar.
Ka tashmë përballë dy argu-
mente e qëndrime, që dallohen
qartë e konkretisht: ndërsa
SHBA favorizojnë marrëveshjet
dypalëshe, BE insiston në respe-
ktimin e rregullave të vendosura
nga OBT, që vlerësohet si mbësh-
tetje edhe e parimeve të tregtisë
së lirë dhe marrëveshjet e
ndërsjella në kushtet e globaliz-
imit.

Me këtë hap tashmë lufta ësh-
të shpallur, apo ky hap amerikan
shihet si fillim lufte. Tani pyetja
shtrohet: Si do të reagojë BE ndaj
kësaj sfide të hapur? Cilat do të
jenë kundërmasat që do ndërmar-
rë BE dhe sa të përmbajtura do të
jenë ato? Cilat do të jenë pasojat e
menjëhershme, afatmesme e afat-
gjata ekonomike, financiare, por
edhe sociale? Si do të shfaqet kli-
ma dhe cilësia e marrëdhënies
mes SHBA dhe BE? A mund e a
do të shtrihet kjo kontradiktë
edhe në elementë e aspekte të
tjera të marrëdhënies brenda
Perëndimit? Cilat do të jenë efek-
tet e pritshme në ekuilibrat
ekonomikë e financiarë botërorë,
në kushtet e nivelit aktual të glo-
balizimit? A do të ndikojë ky zh-
villim edhe në qëndrimet politike
mes SHBA dhe BE, por edhe në
bashkëpunimin ndaj zhvillimeve
ndërkombëtare? Ajo që mund të
thuhet në këtë moment është të
ruhet qetësia, që vlerësimi e
gjykimi i ftohtë të prevalojë në
vendimmarrje dhe reagime
konkrete. Tashmë duket qartë se
BE ka pritur një reflektim ameri-
kan, pasi Macron e Merkel kanë

bërë prezent përballë presidentit
amerikan argumentet e tyre
rreth opsionit amerikan për
ndryshimin e rregullave në mar-
rëveshjen e partneritetit tregtar
mes SHBA dhe BE. Duket që kanë
besuar shumë në një tërheqje
amerikane apo zbutje qëndrimi,
prandaj dhe konstatohet një
shqetësim i madh. Dhe nuk mun-
gon reagimi nga strukturat e BE,
që e vlerëson këtë lëvizje ameri-
kane si proteksionizëm të qartë.
Kemi bërë të pamundurën për të
shmangur këtë - thekson Cecila
Malstron, - por SHBA deshën të
përdorin kërcënimin për sh-
trëngesat tregtare, si levë për të
marrë koncesione nga BE. Duket
që ka një ditë të keqe për tregtinë
ndërkombëtare. Kreu i PE,
Tajani, pasi shpreh zhgënjimin
për këtë zhvillim në marrëdhëni-
et me SHBA, thekson se, “ne jemi
në krah të punonjësve tanë dhe
industrisë europiane”, duke sh-
tuar se, “ne do t’i përgjigjemi me
të gjitha instrumentet e dis-
ponueshme, për të mbrojtur in-
teresat tona”.

Edhe pse ky është qëndrimi i
strukturave të BE apo reagimi i
parë i tyre, megjithatë, interes të
veçantë do të kenë reagimet e
kancelares Merkel dhe të presi-
dentit Macron. Ajo që shihet pra-
pa këtyre deklaratave kuptohet
si luftë e vërtetë edhe pse nuk
duhet ngutur, apo që janë të kup-
tueshme këto reagime të para.
Ajo që qëndron është se kjo
lëvizje amerikane krijon lëndë
konkrete, si pjesë e një kon-
tradikte reale në zhvillim dmth.,
që do të prodhojë probleme
konkrete ekonomike e sociale, që
nevojitet të përballohen me të
gjitha kostot përkatëse. Shefja e
FMN-së, Christine Lagarde
shfaqet e drejtpërdrejtë kur po-
hon se tarifat do të rëndojnë mbi
të dobëtit. “Ata që janë më pak të
privilegjuar do t’i ndjejnë më
shumë pasojat, në rast të shkatër-
rimit të shkëmbimeve tregtare”, -
ka nënvizuar ajo.

Nga mediat mësohet se Kanada-
ja ka reaguar menjëherë me vepra
e jo thjesht me deklarata, duke
bërë publik qëndrimin se do të ven-

dosë tarifa me vlerë 16 miliardë
dollarë ndaj produkteve ameri-
kane si “Ëiski”/// dhe lëngu i por-
tokajve. Kanadaja është furnizue-
si kryesor me çelik me 17% të im-
porteve. Kjo tregon edhe këtë re-
agim të shpejtë e konkret të Kan-
adasë. Kryeministri kanadez,
Trudeau e konsideron të papran-
ueshëm totalisht vendimin e pres-
identit Trump, duke nënvizuar se
lufta tregtare do t’i dëmtojë të dyja
vendet. Ai bëri thirrje për një
logjikë të shëndoshë, e cila mund
të vijë më vonë, pasi të ndjehen
pasojat. Natyrisht që në këtë mo-
ment askush nuk mund të parash-
ikojë dëmet komplekse e pasojat
konkrete me këtë zhvillim, por që
kuptohet se do të jenë dëmsjellëse
për të gjitha palët në marrëdhënie
në shumë elemente e plane. Është
e kuptueshme që BE do të kërkojë
ndihmën dhe mbështetjen e OBT
që të mundësohet një trysni prej
saj, aq më tepër, që ky hap i SHBA-
ve mendohet se vjen ndesh me
konceptin dhe filozofinë e kësaj
organizate, por edhe për faktin se
mund të sjellë tronditje të tregjeve

ndërkombëtare dhe të ekuilibrave
të vendosur. Po kështu, nuk për-
jashtohet që BE mund të përgjig-
jet me kundërmasa mbrojtëse, por
që ky zinxhir reagimesh vetëm do
të zgjerojë pasojat e dëmshme e do
dëmtojë vërtet ekuilibrat
ekonomike, tregtarë e financiarë.
Pas kësaj, mund të ketë reagime
të tjera nga SHBA, siç përflitet
edhe ngritja e taksave doganore
për automjetet nga Europa, ku
më e prekura mund të jetë Gjer-
mania. Pra, ka mundësi që lufta
të zgjerohet dhe që do të prodhojë
edhe probleme të mprehta sociale,
sepse kështu do të rrezikoheshin
shumë vende pune, për shkak të
mundësisë së mbylljes së shumë
fabrikave.

Kuptohet që në thelb mar-
rëdhënia tregtare është interes
ekonomik e financiar, ku fitimi
udhëheq, por edhe për adminis-
trimin e tij, tashmë ka rregulla të
dakordësuara në partneritetin
tregtar mes SHBA dhe BE. Kupto-
het që rregullat mund të përmirë-
sohen, por ligjet e tregut kanë
përmbajtje objektive. Në kushtet
aktuale, mbase mund të ketë
nevojë përsosjeje të rregullave jo
vetëm brenda partneritetit ameri-
kano-europian, por edhe përtej tij,
sepse tash veprohet në kushtet e
globalizmit. Kuptohet që ligjet e
tregut nuk mund të shmangen.
Besohet që edhe në marrëveshjen
e partneritetit amerikano-europi-
an, këto elementë janë harmoni-
zuar. Megjithatë, marrëveshjet
edhe vjetrohen e nevojitet të për-
sosen, sidomos kur u rrinë ngush-
të principeve e ligjeve organike të
tregut, të fitimit dhe të kostos.
Rregullat e dakordësuara që
mbrohen edhe nga OBT, ndih-
mojnë në zgjidhjen e mosmar-
rëveshjeve, por edhe në ruajtjen e
ekuilibrave të rëndësishëm ra-
jonalë dhe botërorë.

Siç shihet, problemi është mjaft
kompleks e nuk mund të redukto-
het thjesht as në një fenomen të
pastër ekonomik e financiar e as
të mbetet në kornizat e ngushta
juridike, që frenojnë lirinë
ekonomike e tregtare. Kuptohet
qartë se këtu nuk kemi të bëjmë
me një problem të pastër
ekonomik e tregtar, që të mbetet
apo të udhëhiqesh vetëm nga qëlli-
mi i fitimit maksimal. Me siguri
që pritet të ketë vetëpërmbajtje,
që të mos acarojë kontradiktat
brenda Perëndimit, apo që mos-
marrëveshjet e dallimet në inter-
esa të mos kthehen në një konf-
likt tregtar. Tash nevojitet të pre-
valojë përmbajtja e arsyeja, para
demonstrimit të forcës. Nevojitet
të ecet për të gjetur posibilitetet e
rrugët konkrete për të zvogëluar
diferencat mes palëve në interesa
e fitime, si dhe në pakësimin e
dëmeve materiale e morale, që të
mos dëmtohet cilësia bazë e mar-
rëdhënieve brenda Perëndimit.
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Vëllazëria fetare, një
thesar i paçmueshëm J e n i  s h p ë r n d a r ë  n ë  s h u m ë  f u s h a .

N d i q n i  o b j e k t i v a  q ë  j u  l o d h i n  d h e  j u
s t reso jnë .  Mos  va l l ë  pë r  h i r  t ë  kësa j
k e n i  l ë n ë  m ë n j a n ë  d a s h u r i n ë ?
D ë s h i r a  d h e  p a s i o n i  d o  t ë  b ë j n ë  q ë
t ë  k ë r k o n i  m u n d ë s i  p ë r  t ë  b i s e d u a r
d h e  b a s h k ë p u n u a r  m e  p a r t n e r i n .

DEMI

Është koha e përshtatshme për të
kërkuar një ngritje në detyrë, ose për
të fituar një vend pune që kërkon seri-
ozitet dhe aftësi. Një vendim i papritur
do të dalë se është i duhuri kundër çdo
parashikimi pesimist. Provojeni!

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Sot  p r i ten  u l je  dhe  ngr i t j e  të  humor i t
në  l i dh je  me sqar ime fami l ja re ,  por
jo  përbal l je  zënkash.  Çl i rohuni  nga të
t jerët .  Veproni  s ipas mendjes suaj  në
çdo  mjed is ,  po  u  dashur  fa re  t ’u  për -
sh ta ten i  r i tmeve  të  të  t j e rëve .

Keni mundësinë për të takuar persona
dhe kultura të ndryshme, me tradita dhe
mënyra të t jera jetese. Parashikohen
udhëtime. Zgjidhni angazhimet, Pas pak
do t’ ju duhet të hiqni dorë nga orët e
gjumit për të mbajtur ritmet e veprim-
tarisë.

Një epror  do që t ’ ju  besojë  n jë  detyrë
del ikate dhe të  rëndës ishme.  Tashmë
e d i  që jen i  d is i  k rye lar të ,  por  askush
nuk e ka af tës inë tua j .  Urani  dhe Sat-
urni  ju favor izojnë në veçant i  të g j i tha
vepr imta r i të  tua ja  a r t i s t i ke  dhe  k r i -
juese.

Një realizëm i mirëfi l l të dhe një sens
praktik do të jenë zgjedhja e duhur për
të luftuar rastësitë jo të favorshme që
do t’ju dalin për të përballuar. Me Mërkurin
që nuk ju mbështet, do të keni prirje të
gjykoni të tjerët edhe për gjëra të kota,
përpiquni të jeni më realistë.

Nuk mund t’ i  mohoni më faktet. Duke
parë që n jë ngjar je  e v jetër  shfaqet
vazhd im ish t ,  më  m i rë  të  pë rba l l en i
njëherë e për gjithmonë për ta lënë pas.
Do të jen i  të  d isponueshëm dhe me
humor të mirë.  Do të shi joni  anën e
këndshme të dashurisë.

Nuk të humbni vëmendjen nga intere-
sat tuaja për të vrapuar pas angazhi-
meve të përditshme dhe çështjeve prak-
tike. Keni nevojë për lëvizje, për ajër të
freskët dhe të pastër për t ’u mbushur
me frymë. Organizoni një udhëtim në
një zonë detare.

Sot marrëdhëniet tuaja do të jenë më të
fuqishme. Mund të ndryshoni mendje për
një eveniment.  Do të keni  tak ime të
mrekul lueshme që do t ’ ju ndryshojnë
jetën e dashurisë apo do të forcojnë lidh-
jet ekzistuese.

Të papritura të këndshme në familje. Përdit-
shmëria do të jetë më emocionuese dhe e
këndshme, edhe pse do t’ju ndodhë që të
ndryshoni menjëherë programin. Do të jeni
në lartësinë e duhur për të marrë vendime
shumë delikate. Do të fitoni kështu vlerë-
simin e një eprori..

Të papritura të këndshme në familje. Përditsh-
mëria do të jetë më emocionuese dhe e kënd-
shme, edhe pse do t’ju ndodhë që të ndryshoni
menjëherë programin. Do të jeni në lartësinë e
duhur për të marrë vendime shumë delikate. Do
të fitoni kështu vlerësimin e një eprori.

Keni shumë pritshmëri ndaj një personi që
ndoshta nuk do të tregohet në lartësinë e
duhur. Do të ishte më mirë të përqendroni
vëmendjen diku tjetër. Mos u bëni kokë-
fortë! Keni dëshirë të madhe të impono-
heni në të gjitha rrethanat.

Fjalimi i   Ditës

Nga Edi Rama

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

... iftari niste gjithmonë me një
të shtënë topi që lajmëronte mbër-
ritjen e orarit për thyerjen e
agjërimit.

E vërteta është se në kohët e
shkuara, kjo traditë është ndjekur
në shumë vende të besimit mysli-
man, apo ku ka pasur komunitete
myslimane. Por, gjithmonë sipas
kronikave, vetëm në Shqipëri harx-
het për topin dhe topçiun pagu-
heshin nga të gjithë esnafët, të të
gjithë komuniteteve pa dallim, qof-
shin myslimanë, apo qofshin të
krishterë dhe më pas, të gjithë
uleshin së bashku në tryezë, duke
e nderuar njëri-tjetrin përgjatë
rrugëtimit të vëllezërve e motrave
myslimane në ditët e përsosmërisë
morale që synon muaji i bekuar i
Ramazanit dhe në përpjekjen për
t’u udhëhequr prej virtyteve të nje-
riut drejt drejtësisë, vëllazërisë.

E s’ka pikë dyshimi që vëllazëria
fetare është një thesar i
paçmueshëm që na e kanë
trashëguar të parët tanë e që kemi
detyrimin e madh t’ua trashëgojmë
pasardhësve tanë, duke pasur të
ngulitura fjalët e Profetit Mu-
hamed, i cili udhëzon të bëjmë për
njëri-tjetrin atë që do të donim të
bënim për veten tonë.

Nuk besoj që të ketë një tjetër
vend të vogël në këtë glob dhe pa
konflikte të mëdha që tërheqin të
gjithë sytë e botës pas tij, të cilin ta
kenë vizituar dy Papë në dy deka-
da. E njëkohësisht nuk besoj të
ketë ndonjë vend tjetër në botë ku
të krishterët t’i dëgjosh duke thënë
“inshAllah” dhe “vallahi”. Këto
janë shprehje që janë futur në unin
e kombit tonë, pikërisht sepse feja
kurrë nuk ka qenë një pretekst për
të mos u takuar te gjuha dhe për të
mos ndarë hallet me njëri-tjetrin.

Siç shkruan, mbase më katoliku
midis katolikëve, At Gjergj Fishta,
islami është i pandashëm nga shpir-
ti i vetë kombit tonë. E pikërisht ai
thotë: “Iftari na bashkon në sofër
si dritat e kandilave, që si varg
yjesh lidhnin minaren e Xhamisë
së Fushë-Çelës me këmbanaren e
Kishës së Gjuhadolit”.

E ndërsa vendi ynë, sot ndodhet
gjithmonë e më pranë familjes së
bashkuar të Europës, së fundmi,
pas rekomandimit për hapjen e ne-
gociatave të anëtarësimit në Bash-
kimin Europian, pikërisht kjo
bashkëjetesë përbën një vlerë jash-
tëzakonisht të çmuar, që Shqipëria
e mishëron dhe e eksporton në një
Europë të sfilitur nga një rrekje
gjithmonë e më insistuese në një
vijë ndarëse mes vizionit të bash-
këjetesës dhe vizionit të mbrapsh-
të të islamofobisë. Ajo që Shqipëria
ka në dorë të tregojë me forcën e
shembullit të saj është që islami i
vërtetë është feja e dijes dhe e për-
sosmërisë morale, është një fe që

nuk njeh dhunë dhe që nuk ka të
bëjë asgjëkund dhe asfare me ata
që mbjellin gjak në rrugët e Eu-
ropës, apo të botës së lirë në emër
të tij.

Islami ynë është ai që miku juaj
i Myftinisë së Elbasanit, njëkohë-
sisht poet në këtë qytet, Behaudin
Gashi, i tregonte një grupi tur-
istësh krejt të magjepsur nga
Xhamia Mbret. Ai thoshte: “Këtu
jemi në Xhaminë e Kalasë, por dy
porta më tutje është Kisha
Ortodokse dhe një cep më poshtë,
edhe Kisha Katolike. Ne jemi të
gjithë miq, blejmë në të njëjtat
dyqane, ecim në të njëjtat rrugë,
jetojmë duke ndihmuar sa të mun-
demi me njëri-tjetrin dhe paqja e
Zotit qoftë mbi të gjithë ne”.

Vetëm një vit më parë, në Elbasa-
nin që udhëtari Osman Evlija Çel-
epiu e quante si “nusen e Rumel-
isë”, për bukuritë e rralla dhe bash-
këjetesën e paqtë midis komu-
niteteve, përfundoi ndërtimi i
Xhamisë së Pashës.

Është e pamundur që në një
kohë të shkurtër, ne të zhbëjmë të
gjithë atë që është bërë keq në de-
kada, kur trashëgimi të vyera kul-
turore të botës islame e të botës së
krishterë, pasi u shkatërruan
gjatë një vale të pabesueshme ur-
rejtjeje, në një prej kapitujve më të
zymtë të historisë, mbase më i zym-
ti në historinë e Shqipërisë, u lanë
në mëshirë të fatit, ashtu siç i gjeti
koha e re e demokracisë. Është e
vajtueshme që perla të tilla, si
Xhamia e Ballies, apo pazari i vjetër
mesjetar u shkatërruan plotësisht,
për t’i lënë vend përçudnimeve të
frikshme të ndërtesave pa shpirt,
që zunë vend mbi hirin e tyre.

Dijetarët e botës islame thonë
një ndër shprehjet më të bukura
që sytë kanë mundur të lexojnë:
“Zoti e dashuron të bukurën”.

E vërteta është që e bukura ka
qenë gjithmonë e sakrifikuara e
madhe e regjimeve diktatoriale dhe

e qeverisjes së keqe në demokraci.
Më lejoni t’ju them sot, modestisht,
se gjatë këtyre viteve të fundit ne
kemi arritur të shpëtojmë me dh-
jetëra objekte të çmuara të
trashëgimisë islame e të krishterë
nga një rrënim i pandërprerë, ku i
kishte imponuar harresa e plotë e
shtetit shqiptar.

Vetëm pak javë më parë, Minis-
tria jonë e Kulturës ka përfshirë
edhe pesë xhami të tjera historike
në listën e objekteve të besimit is-
lam, që do të rikthehen në plot
bukurinë e identitetit të tyre me
financimet e qeverisë. Një tjetër
kontribut i yni për të forcuar
themelet e patundshme të kësaj
bashkëjetese që përbën një themel
të shtëpisë tonë të përbashkët të
shpirtit është finalizimi pak ditë
më parë i projektit për dixhitaliz-
imin e plotë të arkivit të Komuni-
tetit Mysliman pranë Arkivit Qen-
dror të Shtetit.

500 mijë faqe, shkresa dhe do-
kumente të dixhitalizuara dhe të
shpëtuara njëherë e përgjithmonë
nga çdo shaka e harresës, apo e
syve indiferentë, përbëjnë një the-
sar të jashtëzakonshëm për Sh-
qipërinë, një oaz dijeje që i vihet
në shërbim në të gjitha kohët që
vijnë historianëve, studentëve dhe
të gjithë kuriozëve për këtë kul-
turë kaq të gjerë dhe kaq komple-
kse, dijetarëve dhe studiuesve të
fesë islame, po ashtu. Mes shumë
dokumenteve përfshihen edhe faqe
të tëra për rolin e pazëvendë-
sueshëm që intelektualët e El-
basanit, në shumicë myslimanë,
luajtën në pavarësinë e shtetit sh-
qiptar. Për rolin përparimtar që ka
luajtur ky komunitet në të sh-
kuarën, ashtu sikundër i gjithë
Komuniteti Mysliman në të gjitha
kohët, edhe në kohën e re, në
mbështetje të të gjitha punëve të
mira dhe të çdo reforme që qeveria
ka ndërmarrë me synimet më të
mira të mundshme.

Unë përsëri do të kujtoj kontrib-
utin e këtij komuniteti dhe të drej-
tuesve të tij edhe për vetë re-
formën në drejtësi, si një ndër re-
format më të rëndësishme në his-
torinë tonë të shtetbërjes
demokratike. Drejtësia është e
vërteta permanente, të cilën Al-
lahu e ka të frymëzuar në natyrën
e njeriut, si dritë që i ndriçon
rrugëtimin.

Siç na mëson një hadith në Ku-
ran: “Ekziston një sadaka për çdo
pjesë të trupit të njeriut dhe për
çdo ditë në të cilën lind dielli do të
ketë shpërblim si i sadakasë për
këdo që vendos drejtësinë mes
njerëzve”.

Mes faqeve të tij, Libri i Shenjtë
po ashtu na mëson se Zoti i ka
bekuar njerëzit duke iu dhënë aty-
re po të njëjtat cilësi që ka edhe
vetë, mirësinë dhe dashurinë, si më
të rëndësishmet mes tyre, veti, të
cilat kurrë nuk dalin të plota në
pah, apo shpesh mjegullohen në
ditët e trazuara të vitit e pikërisht
për këtë, ky Muaj i Ramazanit ësh-
të një muaj kthjelltësie dhe lehtë-
simi prej trazimeve.

“Ramazani i bekuar është një
shans i artë dhe një dhuratë prej
Allahut që zemrat dhe gjuhët të
shpëtojnë nga sëmundjet dhe ur-
rejtjet me të gjitha llojet e tyre”,
thotë Shejh Abdu Rrezak El-Bedr.

Pa u zgjatur më tutje, do doja ta
mbyllja jo më me gurrën e pash-
tershme të dijes që vjen nga libri i
shenjtë, apo nga shkrimet e dijetarëve
të huaj, por me dijetarin e shquar të
letrave shqipe, Naim Frashërin, që
shkruante: “Po të nderojë njeriu-njer-
inë, e ka nderuar edhe Perëndinë. Në
zemër tënë e gjejmë Zonë, shtëpija e
tij është zemra jonë”.

Faleminderit!
Ju qoftë Ramazani sa më i lehtë

dhe i pranuar!
* Fjala e kryeministrit në if-* Fjala e kryeministrit në if-* Fjala e kryeministrit në if-* Fjala e kryeministrit në if-* Fjala e kryeministrit në if-
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Ishte babai i parë.
6. I ndërmarri  progresistët.
14. Thyhet një me kohën më të mirë.
16. U braktis nga Helena.
17. Seritë pa zë.
18. Kryeqyteti i Kinës.
20. Ramazzotti këngëtar.
21. Eshtë sport me vozitje.
25. Ndërmarre Industriale Rajonale.
26. Janë sherre në shtyp.
27. Inicialet e Clapton.
28. Eshtë shuma e brinjëbe të drejtkëndëshit.
30. Një letrar është tregimi.
32. Fillojnë nazet.
33. Matet pa kufij.
36. Inicialet e Kokoschka piktor
37. Kufiojnë mendimet.
38. Bergman që qe aktore.
40. Eshtë shpërblimi në para.
44. Eshtë i keq.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Asnjëherë mos debato me një budalla. Një tjetër që
mund të jetë duke shikuar, nuk do të dijë të bëjë
diferencën.

- Një skllav ëndrron lirinë, një njeri i lirë ëndërron
pasurinë, një i pasur ëndrron fuqinë dhe një
fuqishëm ëndërron lirinë..

- Ajo që kam arritur me filozofinë,
është të bëj me dëshirën time,
atë që të tjerët bëjnë sepse
kanë frikë ligjet.

- Nëse nuk bëjmë të pamundurën,
do të përballemi me të
paimagjinueshmen.

- Ende duhet të qani shumë,
derisa të mësoni njerëzit të
qeshin.

- Kushdo që shpëton një njeri nga
një lot, ngre një metër

HORIZONTAL
1. Salacrou dramaturg
6. Blair e Ekzorcisti.
9. I bylbylit ai i Mjedës.
10. Inicialet e Morricones
12. Gjysmë vektor.
13. Një port përballë Xhibutit.
14. Në mes të Salt dhe City.
16. Janë stacionet e beduinëve.
19. Një pjesë e taktikës.
20. Janë tifozë partie.
22. Janë firmat mashtruese.
23. Përpunojnë naftë.
27. Janë konservatorë.
28. Eshtë derri.
30. Një monedhë maqedonase.
31. Kufizojnë ambiente.
33. Inicialet e Gould aktor.
34. Fillojnë jetën.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

45. Mund të kthehet në mllef.
46. Një pije piratësh.
48. Janë në fazë.
49. Fillojnë lejen.
50. U shkrua nga Theodore Dreiser.
53. Një... italiane.
54. Një verë në Paris.
55. Janë vende ku prehehen martirë.
56. Italia në Internet

VERTIKAL

1. Wenger trainer.
2. Stefan i interpretuar nga Horst Tappert
3. Një është edhe Bujar Lako
4. Fillojnës mobilizimin.
5. Institucione Rajonale Polake.
7. Një rapper i famshëm.
8. Kështu thirrej Ronaldo, bomberi brazilian
9. Ndezur në aparaturë.
10. Një film i ribërë.

11. Ekstreme në model.
12. Dy asa.
13. Eshtë fytyra kamionit.
15. Mund të bëhet me medalje trimërie.
19. Mund të jenë të rastit.
22. E ka simbolin Ti.
23. Eshtë dëm, qeder.
24. Inicialet e Tappert.
26. Një pjesë e pejsazhit.
28. Ndahet në barazim.
29. Janë kandilë deti
31. Hayëorth që qe aktore
34. Eshtë enë për të skuqur.
35. Emri i Zola.
39. Gjysma e globit.
41. Janë në skaje.
42. Kryqyteti i Letonisë.
43. Eva... Isabel Allende-s
47. Një stacion i famshëm orbital
51. Inicialet e Lennon.
52. Diftong në duet.

36. Janë dëshmorët.
39. U shkrua nga Garcia Lorca.
44. Janë baballarët.
45. Tregon çmimin dhe modelin.
47. Eshtë ujëvara.
48. Një mund të jetë mbi xhiro.

VERTIKAL

1. Film i James Cameron.
2. Jeronim de i Milosaos.
3. Eshtë doktori me bluzë të bardhë.
4. Agjenci Informacioni  Ndërkombëtare.
5. Janë si jerm.
6. Fillojnë lejen.
7. Klikohet me mouse
8. Një vegël.
11. Luftohet me kinina.
12. Janë cilësi.
15. Janë reaksionet në epruveta

17. Një sportist që kërcen me shkop.
18. Janë tek në zhele
20. Eshtë kullë xhamie.
21. Bëhet një për zakon.
22. Gruaja e Fantozzi-t
24. Gjysmë afërsi.
25. Janë ndriçues.
26. Nuk duhet shkelur një i tillë.
29. U shkel për herë të oarë nga Neil Armstrong.
30. Një fjalë për gjoja.
32. Garbo e kinemasë.
35. Braktisi Didonën.
36. Me të bëjnë një thikë.
37. Mund të jetë gjaku.
38. Janë dhoma.
40. Ai dhe ajo.
41. Ushtria republikane irlandeze.
42. Agjenci Transporti Korçë.
43. Me stpon në box.
46. Inicialet e Moravia-s.
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- Nuk ka trëndafila pa gjemba, por ka gjemba pa
trëndafila. Arthur Schopenhauer

- Nëse nuk tregon të vërteten për veten
nuk mund të tregosh dot as për të tjerët.
- Kush jeton sipas të gjitha rregullave
humb gjithë kënaqësitë.
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