
Zbulohet punimi i arkitektit Stavri Opari paraqitur në Bukuresht 

(Në foto) Kryeministri Edi Rama gjatë prezantimit të projekteve në qarkun e Vlorës
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Eventi i “Moët & Chandon Ice Imperial” 

Personazhe të njohura të artit, medias Personazhe të njohura të artit, medias 
dhe biznesit në “brunch”-in buzë detit dhe biznesit në “brunch”-in buzë detit 

Veshje të bardha e 
shampanjë franceze, 

VIP-at dehen në 
“Prestige Resort” 

Një event mbresëlënës i organizuar buzë detit në Dur-
rës, ka bërë bashkë personazhe të njohura të botës së 

medias, artit e biznesit në vend. Të veshur në të bardha, 
në një ambient të arreduar në mënyrë mbresëlënëse ku 
dominonte po ngjyra e bardhë, të pranishmit kanë shijuar 
brunch-in special nga “Moët & Chandon ...

 

Edmond Spaho: Nëse 
s’hapen negociatat, 
opozita do reagojë 
fort ndaj qeverisë 

INTERVISTA 

 

Në faqen 3

AMBASADORI I SHBA 

Donald Lu: Vetingu 
sukses, gjykatat 
ishin peng nga 
të korruptuarit 

Një projekt për Teatrin e viteve ‘30, pa kullë 
Suplement

Në brendësi: Kur Skënderbeu merrte borxh. Poezi nga Moikom Zeqo 

A ekziston lumturia dhe 
ku mund ta gjejmë atë?

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktorë - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com

Në një varrezë të lashtë u gjet diçka 
e pazakontë, në pllakat e varrit 

ishin shkruar jo vitet e jetës së personit 
të vdekur, por minutat dhe orët. Ata që 
kishin vdekur ...

Nga MIRON ÇAKO 
Opinioni

 Ditësi
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 “MENAXHIM EMIGRACIONIT” 

Xhafaj e Veliu në 
Berlin, takime me 
krerët e policisë 

federeale gjermane 

KRYEMINISTRI: JEMI NE NEGOCIATA, DO KETE TARIFAT ME TE ULETA NE RAJON 

AEROPORTI I VLORES, RAMA: 
HAPEN MIJERA VENDE PUNE 

Të rinjtë e PD e presin me pankarta, Rama: Menjëherë 1 mijë të punësuar, 
shpejt do nisin punimet. Thirrje kompanive: Tregoni pagat reale të punonjësve 

Protesta për teatrin 
– mendime të shkartisura

Që nga koha e Athinës klasike, teatri 
ka shërbyer si hapësira magjike, 

ku riprodhohet qyteti. Protesta e tan-
ishme po i jep Tiranës një hapësirë po 
aq magjike ...

Opinioni 
 Ditës Nga ARDIAN VEHBIU i
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VENDIMI
NEGOCIATAT

Nënkryetari demokrat: Rikthimi i PD në pushtet përmes garantimit të votës së lirë

Spaho: Nëse s'hapen negociatat,
opozita do të reagojë fort

"Kthim pas, edhe në 2016 negociata me kushte"

Nënkryetari i PD-së, Ed
mond Spaho beson se
një qeveri, ku janë

bërë bashkë krimi i organi-
zuar me qeveritarët, nuk
mund të pranohet në Eu-
ropë. Zyrtari i lartë
demokrat përmend se për
shkak të keqqeverisjes së
majtë, Shqipëria ka bërë
kthim pasi edhe në vitin
2016, u kërkua hapje nego-
ciatash me kushte. Por Spa-
ho thotë për "Gazeta Sh-
qiptare" se, nëse negociatat
nuk hapen, marrëdhëniet
politike nuk mund të jenë si
më parë. Kreu i deputetëve
demokratë paralajmëron se
në rast se nuk hapen nego-
ciatat me 28 qershor, opozi-
ta do të reagojë fortë dhe se
asgjë nuk do të jetë më si më
parë. Z.Spaho flet edhe për
çështjen "Xhafaj", sipas të
cilit beteja vazhdon aq kohë
sa drejton ministrinë e
Brendshme ndërsa rik-
thimin e PD-së në pushtet e
sheh përmes garantimit të
votës së lirë.
Z.Spaho,  çfarë  parala-Z.Spaho,  çfarë  parala-Z.Spaho,  çfarë  parala-Z.Spaho,  çfarë  parala-Z.Spaho,  çfarë  parala-
jmërjmërjmërjmërjmëroni përoni përoni përoni përoni përmes letrës sëmes letrës sëmes letrës sëmes letrës sëmes letrës së
përbashkët që mban dhepërbashkët që mban dhepërbashkët që mban dhepërbashkët që mban dhepërbashkët që mban dhe
firfirfirfirfirmën e krmën e krmën e krmën e krmën e kreut të Greut të Greut të Greut të Greut të Grupitupitupitupitupit
PPPPP a ra ra ra ra rlamentar  të  LSI -së ,lamentar  të  LSI -së ,lamentar  të  LSI -së ,lamentar  të  LSI -së ,lamentar  të  LSI -së ,
z . Pz . Pz . Pz . Pz . Petri t  Vetri t  Vetri t  Vetri t  Vetri t  Vasi l i  për  mo-asi l i  për  mo-asi l i  për  mo-asi l i  për  mo-asi l i  për  mo-
himin e të drejtës së fjalëshimin e të drejtës së fjalëshimin e të drejtës së fjalëshimin e të drejtës së fjalëshimin e të drejtës së fjalës
në Knë Knë Knë Knë Kuvuvuvuvuvend pas seancës sëend pas seancës sëend pas seancës sëend pas seancës sëend pas seancës së
fundit plenare?fundit plenare?fundit plenare?fundit plenare?fundit plenare?
Rasti sikurse theksojmë në
letër është mjaft i rëndë dhe
i paprecedent. Maxhoranca
me forcën e numrave në Ku-
vend merr vendim nëse do
lejohet opozita të flasë ose
jo. A e kuptoni se ku kemi
arritur? Kjo ngjet vetëm në
diktatura, të cilat mbajnë
një opozitë fasadë. Kështu si
u veprua ditën e enjte prak-
tikisht i është dhënë fund
rendit demokratik dhe
kushtetues. Nëpërmjet
letrës ne informojmë pub-
likun e gjerë dhe komunite-
tin ndërkombëtar, por
paralajmërojmë maxhoran-
cen se do të përballet me
reagimin tonë më të ashpër

të mundshëm dhe më të
gjitha mjetet.
Në KNë KNë KNë KNë Kuvuvuvuvuvend, krend, krend, krend, krend, kreu i PDeu i PDeu i PDeu i PDeu i PD, Lul-, Lul-, Lul-, Lul-, Lul-
zim Basha njoftoi se Gjer-zim Basha njoftoi se Gjer-zim Basha njoftoi se Gjer-zim Basha njoftoi se Gjer-zim Basha njoftoi se Gjer-
mania ka vendosur të mosmania ka vendosur të mosmania ka vendosur të mosmania ka vendosur të mosmania ka vendosur të mos
hapë negociatat me vendinhapë negociatat me vendinhapë negociatat me vendinhapë negociatat me vendinhapë negociatat me vendin
tonë. Konkretisht çfarë in-tonë. Konkretisht çfarë in-tonë. Konkretisht çfarë in-tonë. Konkretisht çfarë in-tonë. Konkretisht çfarë in-
fffffo ro ro ro ro r macionesh ka PDmacionesh ka PDmacionesh ka PDmacionesh ka PDmacionesh ka PD
lidhur me këtë çështje ngalidhur me këtë çështje ngalidhur me këtë çështje ngalidhur me këtë çështje ngalidhur me këtë çështje nga
vendet skeptike?vendet skeptike?vendet skeptike?vendet skeptike?vendet skeptike?
Qëndrimet e vendeve skep-
tike janë bërë publike nga
vetë këto vende. Gjermania
është shprehur për hapje të
negociatave pa kushte me
Maqedoninë dhe për Sh-
qipërinë ka vendosur 10
kushte që fillojnë nga refor-
ma zgjedhore, përmirësimi
i klimës politike me
opozitën, lufta ndaj korrup-
sionit dhe krimit të organi-
zuar dhe dënimi i politi-
kanëve të lartë, përfundimi
i vetingut për gjykatat e
apelit dhe më sipër, krijimi
i Gjykatës Kushtetuese dhe
asaj të Lartë, krijimi i
SPAK, dekanabizimi i ven-
dit, etj. E veçanta është që
kushtet nuk kanë afat dhe
kontrolli i plotësimit të tyre
nuk do i lihet Komisionit
Europian, por Qeverisë Fed-
erale dhe Bundestagut. Kjo
gjë nuk ka ndodhur ndon-

jëherë në historinë e
zgjerimit të BE. Franca dhe
Holanda janë edhe më skep-
tike dhe nga sa janë shpre-
hur autoritetet e këtyre
vendeve janë kundër
hapjes së negociatave për
shkak se qeveria shqiptare
nuk ka bërë mjaftueshëm në
drejtim të luftës ndaj krim-
it të organizuar, korrupsion-
it dhe azilantëve për të cilët

ja kalojmë edhe Sirisë në
konflikt. Nga sa është njof-
tuar në media parlamenti
holandez votoi me shumicë
dërrmuese për mos hapjen
e negociatave me Sh-
qipërinë.
Çfarë e pengon hapjen eÇfarë e pengon hapjen eÇfarë e pengon hapjen eÇfarë e pengon hapjen eÇfarë e pengon hapjen e
n en en en en egociagociagociagociagociat at at at at avvvvve me 28  qere  me 28  qere  me 28  qere  me 28  qere  me 28  qer-----
shor?shor?shor?shor?shor?
Mosrealizimi i reformave
dhe mosplotësimi i detyrave
nga qeveria e Edi Ramës.
Fakti që koalicioni qeverisës
në Gjermani vendos 10
kushte do të thotë që ata
janë të pakënaqur me për-
pjekjet e Shqipërisë dhe
dëshirojnë të shohin pro-
gres të vërtetë dhe jo
gënjeshtrat e Edi Ramës.
Një qeveri ku janë bërë bash-
kë krimi i organizuar me qe-
veritarët nuk mund të pra-
nohet në Europë.
KKKKKur besoni se do të bëhet iur besoni se do të bëhet iur besoni se do të bëhet iur besoni se do të bëhet iur besoni se do të bëhet i
mundur momenti i hapjesmundur momenti i hapjesmundur momenti i hapjesmundur momenti i hapjesmundur momenti i hapjes
së nesë nesë nesë nesë negociagociagociagociagociatatatatatavvvvve?e?e?e?e?
Kjo është pyetje për max-
horancën, por sikurse u
shpreha më sipër negoci-
atat mund të hapen kur të
ketë progres substancial
dhe të qartë në reformat e
nevojshme dhe kushtet e
vëna nga vendet e BE.
Opozita ka paralajmëruarOpozita ka paralajmëruarOpozita ka paralajmëruarOpozita ka paralajmëruarOpozita ka paralajmëruar
se, nëse BE refuzon hapjense, nëse BE refuzon hapjense, nëse BE refuzon hapjense, nëse BE refuzon hapjense, nëse BE refuzon hapjen
e  nee  nee  nee  nee  negociagociagociagociagociat at at at at avvvvveeeee,  a,  a,  a,  a,  atëherëtëherëtëherëtëherëtëherë
marrëdhënia  e  saj  memarrëdhënia  e  saj  memarrëdhënia  e  saj  memarrëdhënia  e  saj  memarrëdhënia  e  saj  me
qeverinë do të ndryshojë.qeverinë do të ndryshojë.qeverinë do të ndryshojë.qeverinë do të ndryshojë.qeverinë do të ndryshojë.
Çfarë do të ndodhë konkre-Çfarë do të ndodhë konkre-Çfarë do të ndodhë konkre-Çfarë do të ndodhë konkre-Çfarë do të ndodhë konkre-
tisht nëse Shqipërisë i re-tisht nëse Shqipërisë i re-tisht nëse Shqipërisë i re-tisht nëse Shqipërisë i re-tisht nëse Shqipërisë i re-
fuzohet hapja e negociat-fuzohet hapja e negociat-fuzohet hapja e negociat-fuzohet hapja e negociat-fuzohet hapja e negociat-
aaaaavvvvve?e?e?e?e?
Sigurisht nëse negociatat
nuk hapen, marrëdhëniet
politike nuk mund të jenë si
më parë. Mos harroni që
hapje të negociatave me
kushte kemi marrë në vitin
2016. Nëse verdikti është i
njëjtë dhe kushtet shtohen
jo vetëm që kemi çuar dy
vjet dëm, por kemi bërë
hapa prapa që do të thotë me
Ramën nuk kemi të
ardhme. Opozita do reagoje
për këtë. Format dhe
mënyrat e reagimit do
bëhen të njohura pas kon-
sultimeve brenda spektrit
opozitar.
Cila  është  strategjia  eCila  është  strategjia  eCila  është  strategjia  eCila  është  strategjia  eCila  është  strategjia  e
opozitës për largimin eopozitës për largimin eopozitës për largimin eopozitës për largimin eopozitës për largimin e

q eq eq eq eq evvvvverisë ,  përerisë ,  përerisë ,  përerisë ,  përerisë ,  për m e sm e sm e sm e sm e s
zgjedhjeve të parakohs-zgjedhjeve të parakohs-zgjedhjeve të parakohs-zgjedhjeve të parakohs-zgjedhjeve të parakohs-
hme apo zgjedhjeve nor-hme apo zgjedhjeve nor-hme apo zgjedhjeve nor-hme apo zgjedhjeve nor-hme apo zgjedhjeve nor-
male?male?male?male?male?
Para se të diskutojmë se me
çfarë zgjedhjesh do ta lar-
gojmë Ramën duhet të ga-
rantojmë që të ketë
zgjedhje. Me Ramën sikurse
e ka treguar qartë dhe
hapur në të gjitha rastet
nuk ka zgjedhje të lira e të
ndershme, kështu që beteja
e parë e opozitës do të jetë
që t'i garantojë vendit
zgjedhje të lira dhe të nder-
shme.
A do ketë një koalicion PD-A do ketë një koalicion PD-A do ketë një koalicion PD-A do ketë një koalicion PD-A do ketë një koalicion PD-
LSI për zgjedhjet lokale?LSI për zgjedhjet lokale?LSI për zgjedhjet lokale?LSI për zgjedhjet lokale?LSI për zgjedhjet lokale?
Do të vendosim në kohën e
duhur. Sot nuk përbën pri-
oritet pasi, sikurse thekso-
va, duhet të garantojmë së
pari, që të ketë zgjedhje.
PD f i toi  betejën ndajPD f i toi  betejën ndajPD f i toi  betejën ndajPD f i toi  betejën ndajPD f i toi  betejën ndaj
Saimir Tahirit ,  por siçSaimir Tahirit ,  por siçSaimir Tahirit ,  por siçSaimir Tahirit ,  por siçSaimir Tahirit ,  por siç
duket  jo  ndaj  Fatmirduket  jo  ndaj  Fatmirduket  jo  ndaj  Fatmirduket  jo  ndaj  Fatmirduket  jo  ndaj  Fatmir
Xhafajt. A e ka mbyllurXhafajt. A e ka mbyllurXhafajt. A e ka mbyllurXhafajt. A e ka mbyllurXhafajt. A e ka mbyllur
tashmë opozita çështjentashmë opozita çështjentashmë opozita çështjentashmë opozita çështjentashmë opozita çështjen
"Xhafaj"?"Xhafaj"?"Xhafaj"?"Xhafaj"?"Xhafaj"?
PD-ja i ka fituar të dy bete-
jat edhe atë me Tahirin edhe
atë me Xhafajn. Nuk është
përgjegjësia e opozitës që
nuk shkarkohet Xhafaj, por
e maxhorancës dhe Edi
Ramës që mban ministër të
Brendshëm një individ që
ka vëllain të dënuar për
formim organizatash krimi-
nale dhe trafik ndërko-
mbëtar droge. Ne kemi bërë
betejë dhe do vazhdojmë ta
bëjmë atë sa kohë që Xhafaj
të jetë ministër i Brendshëm.

Valentina Madani

KUSHTET

"E veçanta është që kushtet nuk kanë afat
dhe kontrolli i plotësimit të tyre nuk do i
lihet Komisionit Europian, por qeverisë

Federale dhe Bundestagut. Kjo gjë nuk ka
ndodhur ndonjëherë në historinë e zgjerimit

të BE",-tha nënkryetari i PD-së.

“
Çfarë faktesh te reja dis-Çfarë faktesh te reja dis-Çfarë faktesh te reja dis-Çfarë faktesh te reja dis-Çfarë faktesh te reja dis-
ppppponon PD për denonciminonon PD për denonciminonon PD për denonciminonon PD për denonciminonon PD për denoncimin
e lidhjeve të qeverisë mee lidhjeve të qeverisë mee lidhjeve të qeverisë mee lidhjeve të qeverisë mee lidhjeve të qeverisë me
krimin? Kkrimin? Kkrimin? Kkrimin? Kkrimin? Kur do të pub-ur do të pub-ur do të pub-ur do të pub-ur do të pub-
likohen ato?likohen ato?likohen ato?likohen ato?likohen ato?
Nuk ka nevojë për fakte të
reja që të bindësh që kjo
qeveri është e kriminali-
zuar. Kjo vlen si për opinio-
nin e brendshëm ashtu
edhe për autoritetet
ndërkombëtare. Opozita
çdo gjë që disponon e vë në
dijeni opinionin publik në
momentin e nenenenenevvvvvojshëm.ojshëm.ojshëm.ojshëm.ojshëm.
Çfarë nënkupton "surpri-Çfarë nënkupton "surpri-Çfarë nënkupton "surpri-Çfarë nënkupton "surpri-Çfarë nënkupton "surpri-
za e madhe" për qeverinëza e madhe" për qeverinëza e madhe" për qeverinëza e madhe" për qeverinëza e madhe" për qeverinë
e paralajmëruar nga kreue paralajmëruar nga kreue paralajmëruar nga kreue paralajmëruar nga kreue paralajmëruar nga kreu
i opozitës, Lulzim Bashai opozitës, Lulzim Bashai opozitës, Lulzim Bashai opozitës, Lulzim Bashai opozitës, Lulzim Basha
pak ditë më parë?pak ditë më parë?pak ditë më parë?pak ditë më parë?pak ditë më parë?
Nëse do të thuhej në
avancë nuk do ishte sur-
prizë dhe aq më tepër e
madhe.
Përveç betejës ndaj qever-Përveç betejës ndaj qever-Përveç betejës ndaj qever-Përveç betejës ndaj qever-Përveç betejës ndaj qever-
isë, a është e bashkuarisë, a është e bashkuarisë, a është e bashkuarisë, a është e bashkuarisë, a është e bashkuar
vetë PD-ja brenda saj dhevetë PD-ja brenda saj dhevetë PD-ja brenda saj dhevetë PD-ja brenda saj dhevetë PD-ja brenda saj dhe
zgjedhjet e brendshme a pozgjedhjet e brendshme a pozgjedhjet e brendshme a pozgjedhjet e brendshme a pozgjedhjet e brendshme a po
ndihmojnë procesin endihmojnë procesin endihmojnë procesin endihmojnë procesin endihmojnë procesin e
bashkimit të së djathtës?bashkimit të së djathtës?bashkimit të së djathtës?bashkimit të së djathtës?bashkimit të së djathtës?
Sipas përcaktimeve të Kuv-
endit të fundit dhe detyrim-
it statutor po zhvillohen
zgjedhjet në strukturat e
Partisë Demokratike për të
përgatitur atë për betejat e
ardhshme zgjedhore. Të
gjithë ata të cilët e shohin
PD-në si zgjidhje të proble-
meve që kalon vendi do ta
gjejnë gjithmonë derën
hapur, janë më se të
mirëpritur të na bashkohen
dhe kontributi i çdonjërit do
vlerësohet maksimalisht.

PD-ja i ka fituar të
dy betejat edhe atë
me Tahirin edhe atë

me Xhafajn. Ne
kemi bërë betejë

dhe do vazhdojmë
ta bëjmë atë sa

kohë që Xhafaj të
jetë ministër i
Brendshëm",-

theksoi zyrtari i
PD-së.

““

PARALAJMËRIMI

"Sigurisht, nëse negociatat nuk hapen,
marrëdhëniet politike nuk mund të jenë si

më parë. Opozita do reagojë për këtë.
Format dhe mënyrat e reagimit do bëhen të

njohura pas konsultimeve brenda spektrit
opozitar",-tha z.Spaho.

“
Nënkryetari i PD-së,

Edmond Spaho
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Reforma në drejtësi drejt dështimit?

Ambasadori Lu: Gjykatat
mbaheshin peng nga të korruptuaritAmbasadori i SHBA në

vendin tonë Donald
Lu, e vlerëson ecurinë e pro-
cesit të vetingut në vendin
tonë. I pyetur nga "Balkan-
Web" lidhur me preten-
dimet e disa njerëzve që
kanë thënë se "reforma në
drejtësi po bllokon sistemin
e drejtësisë dhe po dësh-
ton", ambasadori Lu ka
shprehur qëndrimin e tij. Ai
shprehet se me zbatimin e
deritanishëm të procesit të
vetingut, shumë gjyqtarë
dhe prokurorë janë sh-
karkuar, sepse nuk
mundeshin të justifikonin
pasurinë e tyre të madhe.
"Vetingu po funksionon.
Shumë gjykatës dhe
prokurorë janë shkarkuar,
sepse nuk mundeshin të
justifikonin pasurinë e tyre
të madhe apo të tregonin se

kishin integritetin e duhur
për t'i shërbyer drejtësisë në
Shqipëri. Disa njerëz e kanë
kritikuar procesin, sepse ka
penguar funksionimin e
Gjykatës Kushtetuese dhe
Gjykatës së Lartë. Unë nuk
mendoj kështu. Ishte kor-
rupsioni që pengoi funksion-

NEGOCIATAT
Ende nuk është
arritur një
marrëveshje konkrete
për detin mes
Greqisë dhe
Shqipërisë. Edhe dje
pas raundit të tretë të
bisedimeve mes
grupeve negociatore
ende nuk ka një
dokument të shkruar
për delimitimin e
zonave detare.
MPJE njoftoi se
takimi ishte
konstruktiv dhe në
një klimë pozitive.



imin e këtyre gjykatave për
vite me radhë. Vetingu po e
ndreq këtë. Së shpejti Sh-
qipëria do të ketë një sistem
me gjykatës dhe prokurorë
të pastër, që e kanë kaluar
vetingun. Ai sistem është e
ardhmja e Shqipërisë",-
shprehet ambasadori Lu.

Deputeti gjerman: Xhafaj të verifikojë veten, edhe  Lu pati kritikë të fortë

Wadephul: Kampet për refugjatët në
Shqipëri-ofertë pozitive

Parlamenti Evropian

CDU i thotë 'Po' Sh
qipërisë për negoci
atat. Megjithatë pas

kësaj vjen 'por', deputeti i
CDU-së, Johann Wadephul në
intervistë për DW e sheh pozi-
tive ngritjen e kampeve të ref-
ugjatëve në Shqipëri.

Z.WZ.WZ.WZ.WZ.Wadeadeadeadeadephul, kphul, kphul, kphul, kphul, kemi një sit-emi një sit-emi një sit-emi një sit-emi një sit-
uatë të vështirë tani përuatë të vështirë tani përuatë të vështirë tani përuatë të vështirë tani përuatë të vështirë tani për
Bashkimin Europian. NëBashkimin Europian. NëBashkimin Europian. NëBashkimin Europian. NëBashkimin Europian. Në
këtë kontekst diskutohetkëtë kontekst diskutohetkëtë kontekst diskutohetkëtë kontekst diskutohetkëtë kontekst diskutohet
edhe për çeljen e needhe për çeljen e needhe për çeljen e needhe për çeljen e needhe për çeljen e negociagociagociagociagociatatatatatavvvvveeeee
të Shqipërisë dhe Maqedo-të Shqipërisë dhe Maqedo-të Shqipërisë dhe Maqedo-të Shqipërisë dhe Maqedo-të Shqipërisë dhe Maqedo-
nisë me BE. Pse është rele-nisë me BE. Pse është rele-nisë me BE. Pse është rele-nisë me BE. Pse është rele-nisë me BE. Pse është rele-
vante Shqipëria?vante Shqipëria?vante Shqipëria?vante Shqipëria?vante Shqipëria?

Shqipëria ka rëndësi dhe as
më pak e as më shumë se ven-
det e tjera të Ballkanit Perën-
dimor, me të cilat Gjermania
ndjehet shumë e lidhur. Dek-
laratat e Selanikut ne i kemi
parë seriozisht dhe jemi të bin-
dur se këto vende janë pjesë
bërthamë e Europës dhe se ne
edhe premtimet që kemi bërë
nga ana europiane duhet t'i
mbajmë, edhe sepse konfliktet
brenda jugosllave siç i kemi
parë në vitet 90-të mund të rin-
dizen në çdo kohë, e një proces
i integrimit dhe anëtarësimit,
siç ka ndodhur pjesërisht,
pikërisht këto i shtensionon,
prandaj kemi edhe një mo-
tivim të dyfishtë që të tregohet
kujdes për këto vende.

RRRRRekekekekekomandimi  i gomandimi  i gomandimi  i gomandimi  i gomandimi  i grrrrrupeupeupeupeupevvvvveeeee
parparparparparlamentarlamentarlamentarlamentarlamentareeeee, CDU/CSU, CDU/CSU, CDU/CSU, CDU/CSU, CDU/CSU
është fështë fështë fështë fështë fororororormuluar me një qën-muluar me një qën-muluar me një qën-muluar me një qën-muluar me një qën-
drim podrim podrim podrim podrim pozitizitizitizitizitiv për hav për hav për hav për hav për hapjen e ne-pjen e ne-pjen e ne-pjen e ne-pjen e ne-
gociagociagociagociagociatatatatatavvvvve duke duke duke duke duke përe përe përe përe përcaktuarcaktuarcaktuarcaktuarcaktuar
qartë edhe hapat e mëte-qartë edhe hapat e mëte-qartë edhe hapat e mëte-qartë edhe hapat e mëte-qartë edhe hapat e mëte-
jshëm, si e komentoni ju?jshëm, si e komentoni ju?jshëm, si e komentoni ju?jshëm, si e komentoni ju?jshëm, si e komentoni ju?

Kemi nevojë për një ven-
dim të Bundestagut. Këtë ne
e kemi përgatitur prej vitesh

dhe me shumë kujdes, ashtu si
edhe për Serbinë. Në rastin e
të dy vendeve, Bundestagu
merr një vendim dhe qeveria
gjermane që ka kontakt të
ngushtë me të gjitha grupet
parlamentare ka kërkuar të
dijë se çfarë është e rëndë-
sishme për ne. E rëndësishme
për ne është që të themi Po, por
edhe…Pra, po, duhet të fillohet
me bisedimet për negociatat,
por…

Cilat janë këto "por"…?Cilat janë këto "por"…?Cilat janë këto "por"…?Cilat janë këto "por"…?Cilat janë këto "por"…?
Ne kemi nevojë për një ori-

entim më të qartë ndaj vlerave
europiane në disa fusha, mar-
rëveshja e koalicionit e thotë
qartë, se kriteret duhet të plotë-
sohen edhe në fillimin e nego-
ciatave, jo vetëm në
anëtarësim. Kjo nënkupton një
luftë më të ashpër kundër kor-
rupsionit se deri më tani, se

reforma në drejtësi duhet të
vazhdohet më me vendosmëri
se deri më tani, se duhet të ketë
një reformë zgjedhore që kërko-
het prej kohësh si nga KE por
edhe nga OSBE. Këto janë tri
fusha ku ne themi se Komisio-
ni që zhvillon bisedime i
ngarkuar nga BE duhet t'i sho-
hë me vëmendje.

Një person që u vendos nëNjë person që u vendos nëNjë person që u vendos nëNjë person që u vendos nëNjë person që u vendos në
qendër të kritikaqendër të kritikaqendër të kritikaqendër të kritikaqendër të kritikavvvvve ështëe ështëe ështëe ështëe është
ministri i Brendshëm i Sh-ministri i Brendshëm i Sh-ministri i Brendshëm i Sh-ministri i Brendshëm i Sh-ministri i Brendshëm i Sh-
qipërisë, z. Xhafaj. Ju keniqipërisë, z. Xhafaj. Ju keniqipërisë, z. Xhafaj. Ju keniqipërisë, z. Xhafaj. Ju keniqipërisë, z. Xhafaj. Ju keni
kërkërkërkërkërkuar kkuar kkuar kkuar kkuar konkronkronkronkronkretisht, që aietisht, që aietisht, që aietisht, që aietisht, që ai
duhet të përballet me akuzat,duhet të përballet me akuzat,duhet të përballet me akuzat,duhet të përballet me akuzat,duhet të përballet me akuzat,
deri edhe dorëheqjen e tij. Tëderi edhe dorëheqjen e tij. Tëderi edhe dorëheqjen e tij. Tëderi edhe dorëheqjen e tij. Tëderi edhe dorëheqjen e tij. Të
enjten z.Xhafaj u takua meenjten z.Xhafaj u takua meenjten z.Xhafaj u takua meenjten z.Xhafaj u takua meenjten z.Xhafaj u takua me
homolohomolohomolohomolohomologun gjergun gjergun gjergun gjergun gjerman, z.Horstman, z.Horstman, z.Horstman, z.Horstman, z.Horst
SeehoferSeehoferSeehoferSeehoferSeehofer. Sipas tij gjithçka u. Sipas tij gjithçka u. Sipas tij gjithçka u. Sipas tij gjithçka u. Sipas tij gjithçka u
zhvillua në konsensus tëzhvillua në konsensus tëzhvillua në konsensus tëzhvillua në konsensus tëzhvillua në konsensus të
plotë. U vendos paqja?plotë. U vendos paqja?plotë. U vendos paqja?plotë. U vendos paqja?plotë. U vendos paqja?

Unë besoj se ministri i
Brendshëm i Shqipërisë duhet

të pyesë veten, nëse mund ta
përmbushë detyrën plotësisht
i pavarur. Vëllai i tij është ek-
spozuar ndaj akuzave. Dhe unë
mendoj, se një person me një
përgjegjësi të tillë duhet vetë
të verifikojë, nëse mund ta
kryejë detyrën i pavarur, nëse
mund të drejtojë me përgjegjë-
si një proces në shtetin e së
drejtës, kur ka akuza të forta,
dhe kur vëllai i tij është përbal-
lur me procese në Itali. Qever-
ia duhet të vendosë vetë, nëse
ai është personi i duhur që e
vazhdon këtë detyrë. Unë kuj-
toj, se edhe ambasadori ameri-
kan, që ka qenë mjaft miqësor
ndaj qeverisë, në këtë rast ka
ushtruar kritikë të fortë.

Ka pasur edhe politikanë
gjermanë që kanë thënë se nuk
duhet të flasim kolektivisht,
sepse akuzat janë drejtuar
kundër vëllait të tij…

Po sigurisht, kjo është e
drejtë, unë nuk jam instancë
gjyqësore që jap një vendim
për këtë, por ju i referoheni një
sekretari shteti gjerman dhe
unë jam pak i habitur, që një
anëtar i qeverisë t'i parashtrojë
parlamentit se ç'duhet të bëjë
dhe këtë ne nuk do ta pranojmë.

Ka për momentin disku-Ka për momentin disku-Ka për momentin disku-Ka për momentin disku-Ka për momentin disku-
time, dhe këtu është itime, dhe këtu është itime, dhe këtu është itime, dhe këtu është itime, dhe këtu është i
kërkërkërkërkërkuar edhe ministri ikuar edhe ministri ikuar edhe ministri ikuar edhe ministri ikuar edhe ministri i
Brendshëm i Shqipërisë, seBrendshëm i Shqipërisë, seBrendshëm i Shqipërisë, seBrendshëm i Shqipërisë, seBrendshëm i Shqipërisë, se
Shqipëria mund të angazho-Shqipëria mund të angazho-Shqipëria mund të angazho-Shqipëria mund të angazho-Shqipëria mund të angazho-
hej duke ngritur qendra pra-hej duke ngritur qendra pra-hej duke ngritur qendra pra-hej duke ngritur qendra pra-hej duke ngritur qendra pra-
nimi refugjatësh përnimi refugjatësh përnimi refugjatësh përnimi refugjatësh përnimi refugjatësh për
azilkërazilkërazilkërazilkërazilkërkuesit e rkuesit e rkuesit e rkuesit e rkuesit e refuzuar aefuzuar aefuzuar aefuzuar aefuzuar apopopopopo
si stacion i ndërsi stacion i ndërsi stacion i ndërsi stacion i ndërsi stacion i ndërmjetëm përmjetëm përmjetëm përmjetëm përmjetëm për
refugjatët në kontekstin erefugjatët në kontekstin erefugjatët në kontekstin erefugjatët në kontekstin erefugjatët në kontekstin e
Frontex-it. Si e shikoniFrontex-it. Si e shikoniFrontex-it. Si e shikoniFrontex-it. Si e shikoniFrontex-it. Si e shikoni
rrugën që po ndiqet?rrugën që po ndiqet?rrugën që po ndiqet?rrugën që po ndiqet?rrugën që po ndiqet?

Unë e shoh si një propozim

interesant që më ka habitur,
por mendoj se është një pro-
pozim i mirë, që duhet parë,
kjo është një ofertë që mundë-
sisht duhet edhe të realizohet.
Ne e dimë se Shqipëria është
treguar mjaft mikpritëse edhe
në krizën e atëhershme në Ko-
sovë, atëherë ishte një situatë
tjetër, se bëhej fjalë për
vëllezër e motra nga Kosova që
flasin të njëjtën gjuhë e kanë
të njëjtën kulturë. Në këtë
rast do të ishte ndryshe, por si
e thashë ky është një sinjal i
mirë që duhet ndjekur.

Ky është edhe një propo-Ky është edhe një propo-Ky është edhe një propo-Ky është edhe një propo-Ky është edhe një propo-
zim ngzim ngzim ngzim ngzim nga Aa Aa Aa Aa Austria, edhe ngustria, edhe ngustria, edhe ngustria, edhe ngustria, edhe ngaaaaa
presidenti i Këshillit të BE,presidenti i Këshillit të BE,presidenti i Këshillit të BE,presidenti i Këshillit të BE,presidenti i Këshillit të BE,
Donald Tusk që Shqipëria tëDonald Tusk që Shqipëria tëDonald Tusk që Shqipëria tëDonald Tusk që Shqipëria tëDonald Tusk që Shqipëria të
përfshihej më shumë e tëpërfshihej më shumë e tëpërfshihej më shumë e tëpërfshihej më shumë e tëpërfshihej më shumë e të
mbështetej, e që do të ishtembështetej, e që do të ishtembështetej, e që do të ishtembështetej, e që do të ishtembështetej, e që do të ishte
një zgjidhje jashtë BE-së, pornjë zgjidhje jashtë BE-së, pornjë zgjidhje jashtë BE-së, pornjë zgjidhje jashtë BE-së, pornjë zgjidhje jashtë BE-së, por
brenda Europës. Janë mëbrenda Europës. Janë mëbrenda Europës. Janë mëbrenda Europës. Janë mëbrenda Europës. Janë më
shumë teza se sa gjërashumë teza se sa gjërashumë teza se sa gjërashumë teza se sa gjërashumë teza se sa gjëra
konkrete, çfarë do të bënit jukonkrete, çfarë do të bënit jukonkrete, çfarë do të bënit jukonkrete, çfarë do të bënit jukonkrete, çfarë do të bënit ju
si CDU asi CDU asi CDU asi CDU asi CDU apo Gjerpo Gjerpo Gjerpo Gjerpo Gjermania për tamania për tamania për tamania për tamania për ta
mbështetur këtë?mbështetur këtë?mbështetur këtë?mbështetur këtë?mbështetur këtë?

Ka dy gjëra, njëherë men-
doj se qeveria shqiptare ofer-
tën e ka serioze, dhe se veri-
fikon kushtet juridike dhe
teknike në vend për zbatimin,
por, nga ana tjetër, edhe Komi-
sioni Europian duhet ta
mbështesë këtë masivisht,
edhe financiarisht, por edhe
nga ana logjistike. Të dyja
palët ndeshen me një detyrë
jo edhe aq të lehtë, por ndosh-
ta do të bëhet një detyrë e për-
bashkët. Ne jemi të hapur,
mund ta përfytyrojmë këtë, e
shohim një ofertë pozitive dhe
Komisioni Evropian duhet të
zhvillojë bisedime me Sh-
qipërinë.

ÇËSHTJA "XHAFAJ".
"Unë besoj se ministri i Brendshëm i Shqipërisë
duhet të pyesë veten, nëse mund ta përmbushë
detyrën plotësisht i pavarur. Vëllai i tij është
ekspozuar ndaj akuzave. Edhe ambasadori
amerikan, që ka qenë mjaft miqësor ndaj
qeverisë, në këtë rast ka ushtruar kritikë të
fortë",-deklaroi deputeti gjerman.

Para samitit jozyrtar
të BE për azilin,

presidenti i Parla-
mentit Europian, Anto-
nio Tajani thekson se
stabiliteti i  Europës
varet nga Gjermania.
Tajani përfytyron
mundësinë e kampeve
në Shqipëri ose Maqe-
doninë e Veriut. Në një
intervistë për "Funke
Medien Gruppe"
z.Tajani është shprehur,
se "mënyra e veprimit
me çështjen e migra-
cionit nuk duhet të çojë
në shpërbërjen e BE-së.
Stabiliteti i Europës
varet nga stabiliteti i
Gjermanisë, tha Tajani.
Ai është "kundër
masave në kufijtë e
brendshëm". Zgjidhja
ndodhet jashtë, jo bren-
da Bashkimit Europian.
"Ne kemi nevojë për ka-
mpe jashtë BE." Tajani
u shpreh se e përfyty-
ron si të mundshme, që
qendra të tilla të ngri-
hen në Shqipëri apo
Maqedoninë e Veriut.
"Por ne kemi nevojë për
kampe edhe në Afrikë.
Libia është një vend që
duhet stabilizuar. Nige-
ria, Tunizia dhe Ma-
roku janë po ashtu
vende që mund të mer-
ren në konsideratë për
kampe",-sipas Presiden-
tit të PE.

PE, Tajani:
Përfytyroj kampe

refugjatësh në
Shqipëri

Deputeti i CDU-së
Johann Wadephul
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AEROPORTI
PROJEKTET E QEVERISË

Kryeministri paralajmëron kompanitë e mëdha: Të tregojnë pagat reale të punonjësve

Aeroporti i Vlorës nis nga puna,
Rama: Do hapë mijëra vende pune
"Do të ketë tarifat më të ulëta në rajon"

"Zgjedhjet lokale, Ramës do t'ia vëmë gardhin tek thana"

Votimi elektronik, Bylykbashi: Projekt pilot
në disa bashki për vendoret e 2019

Kërkesa
Duke u ndalur te procesi i
integrimit europian,
deputeti i PD-së tha se BE
do t'i kërkojë Shqipërisë si
kusht për negociatat,
realizimin e reformës
zgjedhore.

Kryeministri Edi
Rama prezantoi dje
projektet për Vlorën

ndërkohë që u ndal tek filli-
mi së shpejti i punës për
ndërtimin e aeroportit të
Vlorës. Ky aeroport sipas
Ramës do të ketë tarifat më
të ulëta në rajon. Para
qytetarëve të Vlorës thek-
soi se ndërtimi i aeroportit,
do t'i jap një shtysë të mad-
he zhvillimit ekonomik, jo
vetëm në këtë zonë, por
gjithë Shqipërisë. Ai për-
mendi se vetëm në këtë pro-
jekt do punësohen rreth 1
mijë njerëz, ndërsa sipas tij
tarifat e fluturimit do të
jenë më konkurrueset në
rajon. "Në muajt në vijim do
të fillojmë ndërtimin e
aeroportit. Aeroporti në
vetvete kërkon mbi 1000
forca pune. Nëse direkt në
aeroport do të ketë mbi 1000
punësime, për shkak të
aeroportit vlerësohet botër-
isht se rritja e punësimit
është 1 me 27. Ne kemi
kërkuar dhe jemi drejt për-
fundimit të negociatave që
të kemi aeroportin e Vlorës,
aeroportin me tarifat më të
ulta në rajon", tha z.Rama.
Krahas aeroportit të
udhëtarëve Rama tha se ka
kërkesë edhe për aeroport
mallrash.
INVESTIMET

Investimet publike në
këtë zonë kryeministri
Rama i sheh si një domos-
doshmëri jo vetëm në funk-
sion të përmirësimit të cilë-
sisë së jetës së banorëve,
por edhe turizmit e punë-
simit. Si deputet i këtij
qarku me modesti përmen-
di një nga projektet që
sikundër Sheshi "Skënder-
bej" u renditën ndër më të
mirët në Barcelonë. Vlon-
jatëve u premtoi se nuk ka
ndërmend të ndalet me in-
vestimet kur bëhet fjalë për
zhvillimin turistik të kësaj
zone, për ta kthyer atë një
atraksion konkurrues në
rajon. Një thirrje të veçantë
pati për emigrantët, të cilët
i ftoi të bëhen pjesë e inves-
timeve të qeverisë në sek-
torin e agroturizmit. Pjesë
e projekteve që qeveria ka
parashikuar në këtë qark
është edhe vijimi i ndërtim-
it të rrugës së Lumit të

Vlorës, dy bypaset; ai i Fier-
it dhe Vlorës, ndërtimi i por-
tit të jahteve në Orikum, i
terminalit të kroçerave,
shndërrimi i Bulevardit "Is-
mail Qemali" në një shëti-
tore, rikualifikimi urban i
qendrës historike të qytetit,
si dhe nisjen nga puna të
disa segmenteve rrugore,
mes të cilave edhe rrugën tur-
istike Orikum-Llogora.
PARALAJMËRIMI

Sfida e radhës e qeverisë
është ajo me kompanitë pri-
vate që nuk deklarojnë pa-
gat reale për punonjësit e
tyre. Z.Rama tha nga Vlora
se shumë kompani të mëdha
deklarojnë pagë 300 mijë për
punonjësit e tyre dhe kjo si-
pas tij nuk mund të jetë e
vërtetë. Për pagat dhe in-
formalitetin,  ai  parala-
jmëroi:"41% e të punë-
suarve në kompanitë e

mëdha figurojnë me pagë
300 mijë lekë. Kjo është
gënjeshtër,  nuk është e
vërtetë. Nuk ka ekonomist,
financier, inxhinier dhe të
tjerë të kësaj kategorie që
punojnë në kompanitë e
mëdha dhe marrin 300
mijë lekë. E vërteta është
se kompanitë i regjistrojnë
me 300 mijë lekë që të
shmangin taksat". Duke
folur për punësimin në
vend, kryeministri vuri në
dukje se vetëm në peri-
udhën mars-maj 2018 janë
bërë 10 mijë punësime të
reja. "Nuk diskutohet që

PD-ja përmes depu
tetit Oerd Bylyk-

bashi beson se ka ardhur
koha që edhe Shqipëria
të përqafojë votimin ele-
ktronik, si e vetmja
mundësi për të shman-
gur shitblerjen e votës.
"Pa ndrequr standardet
Edi Rama do vazhdojë të
blejë vota, por do t'ia
vëmë gardhin tek thana.
Me reformën e re zgjed-
hore Edi Rama nuk do
ketë hapësirë për të
vjedhur më",- tha
z.Bylykbashi në emi-
sionit "Kjo Javë" në
News 24. Deputeti i PD-
së vuri në dukje se situ-
ata e deritanishme me
zgjedhjet në Shqipëri
mund të konsiderohet e
frikshme. "Procesin
zgjedhor e kriminalizoi
Rama, jemi përballë
diçkaje të frikshme.
Rama organizon bandat

kriminale për të mbledhur
vota. Është thelbësisht e
rëndë të themi të drejtën.
Me këtë lloj indeksi që kemi
në për zgjedhjet s'ka BE që
të hapë negociatat",-theksoi
deputeti i PD. Në zgjedhjet e
ardhshme vendore propozo-
het zbatimi i një projekti pi-
lot në disa prej bashkive të
vendit, në mënyrë që të test-
ohet votimi elektronik. Më
pas sipas deputetit demokrat
Oerd Bylykbashi, kjo
mënyrë votimi, do të mund
të implementohet në shkallë
vendi në zgjedhjet e ardhs-
hme parlamentare. Bylyk-
bashi shprehu bindjen se me
votimin elektronik do të
shmanget blerja apo vjedh-

ja e votës, manipulimi i
zgjedhjeve, apo standarde të
tjera, të cilat janë shkelur
deri më tani. "PD ka kërkuar
votimin elektronik dhe iden-
tifikimin elektronik të vo-
tuesve që në 2016. Qëndrimi
ynë është se në duhet të
kemi një identifikimin bio-
elektronik përmes shenjës
së gishtave, dhe komision-

erët nuk do të mund të
mbushin kutitë më vota
false. Edhe votimi elektron-
ik do të bëjë të mundur që
rezultati të shihet në
mënyrë reale. Pa ndryshuar
thelbësisht procesin e
votimit, do të jetë thjesht
letra dhe elektronika ajo që
do të ndryshojë. Pra,
zgjedhësit do të votojnë ele-

ktronik, dhe vota nuk do të
shkojë në një kuti votimi,
por në një pajisje elektron-
ike. Ne kemi rënë dakord
që për 2019 të jetë një pro-
jekt pilot, në disa prej
bashkive, dhe në zgjedhjet
e ardhshme parlamentare
të implementohet në sh-
kallë totale. Kjo ishte
kërkesë e ndërko-
mbëtarëve. Duhet të themi
s zgjidhjet elektronike sot
janë të mundshme, por na
duhet të ecim me hapa të
kujdesshme. Brenda kor-
rikut parlamenti do të ketë
hartuar rregullat e ashpra
për garantimin e votimit
elektronik", tha Bylyk-
bashi.

Në Vlorë kryeministri,  u prit  dje me
protesta të organizuara nga PD-ja ku

qytetarët  mbanin në duar pankarta me
mbishkrimin, "Edi Rama është peshku i
madh". Protestuesit tentuan që të bëhen
pjesë e aktivitetit të organizuar nga kryem-
inistri, por nuk u lejuan nga Garda dhe poli-
cia. Mes protestuesve ishte dhe deputetja
demokrate Nada Meçorapaj, e cila u kërkuar
policëve që të hapin rrugën pasi nuk kanë
motiv për t'i ndaluar. Megjithatë policia nuk
lëvizi. 'Hape rrugën, o zotëri do kaloj', i drej-
tohet deputetja demokrate policëve, duke
shtuar se nuk është e drejtë bllokada ndaj
qytetarëve të Vlorës në një kohë kur kryem-
inistri ka mbushur sallën me servilë.

Rama pritet me protesta në
Vlorë, rrethohet nga policia

PROJEKTI
Kryeministri Edi
Rama në fjalën e tij
para qytetarëve në
Vlorë ku ka
prezantuar projektet
për këtë qark është
ndalur tek aeroporti i
ri si një projekt që do
të punësojë mijëra
njerëz. Rama tha se
të paktën nga ky
projekt do të
punësohen rreth 1
mijë njerëz.

sfida e punësimit është një
sfidë komplekse.  Kur
flasim për një sfidë të vazh-
dueshme të punësimit
jemi të vetëdijshëm se du-

het të përballemi me një
sërë sfidash, që nga rritja
ekonomike e deri tek sfida
e deklarimit real të paga-
ve",- u shpreh z.Rama.

Kryeministri Edi Rama
dje në Vlorë
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Sipërmarrësve dhe
fermerëve u jepet sër
ish mundësia të ap-

likojnë për të përfituar finan-
cim në masën 50 për qind për
investime në agroturizëm
dhe bujtina. Ministria e
Bujqësisë ka rihapur thirr-
jet për aplikime, duke refle-
ktuar ndryshimet që janë
bërë në këto masa së fund-
mi. Drejtoresha e Agjencisë
së Zhvillimit Bujqësor dhe
Rural ka bërë me dije se për
agroturizmin janë vënë në
dispozicion 122 milionë lekë
dhe priten të shpallen fitues
12 aplikantë, ndërsa për buj-
tinat janë vënë në dispozi-
cion 32 milionë lekë dhe ësh-
të parashikuar të mbësh-
teten 22 aplikantë. Synimi
është mbështetja e projek-
teve që ruajnë identitetin e
zonave dhe nxisin zhvillimin
rural dhe agroturizmin. Të
interesuarit duhet të dorë-
zojnë aplikimet përmes
dosjeve fizike me dokumen-
tacionin përkatës pranë
AZHBR-së deri në datën 15
korrik 2018.
NJOFTIMI PËR
APLIKIMIN

Ministria e Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural nëpërmjet
Agjencisë për Zhvillim
Bujqësor dhe Rural ka
rihapur thirrjen për ap-
likime të Skemës Ko-
mbëtare për masat mbësh-
tetëse nr. 44, 45 në sektorin e
agroturizmit dhe bujtinave.
Bazuar në Vendimin e
Këshillit të Ministrave nr. 22
dhe Udhëzimin Nr.11 të fir-
mosur nga ministrat Pe-
leshi dhe Ahmetaj janë refle-

ktuar ndryshimet e mëposh-
tme: masa mbështetëse nr. 44
jep mbështetje për ngritjen
apo rikontruksionin e ambi-
enteve për veprimtari të tur-
izmit rural (bujtina) me ka-
pacitet nga 4 deri 10 dhoma
në 50% të investimit me
masë financimi deri në një
milion e pesëqind mijë lekë.
Masa mbështetëse nr. 45 jep
mbështetje për ndërtim apo
rikonstruksion struk-
turash agroturistike deri në
50% të investimit me mase

Afati i fundit për aplikime deri në 15 korrik, dokumentet për të përfituar

Financimi, rihapen aplikimet
për agroturizmin dhe bujtinat

Buxheti financon 50 % të investimit

Ornela Manjani

financimi deri në dhjetë mil-
ionë lekë. “Nëpërmjet kësaj
skeme është vënë në dispozi-
cion një buxhet prej 122 mil-
ionë lekë për masën 45, ku
parashikohen minimumi 12
aplikime fituese, të cilat do
të rezultojnë në investime
agroturizmi serioze në
zonat rurale. Gjithashtu,
një buxhet prej 32 milionë
lekë është alokuar për
masën 44, ku parashikohet
ngritja ose rikonstruksioni
i minimum 22 bujtinave.

PROJEKTET DUHET TË PËRFSHIJNË:

- Pjesën konstruktive, arkitekturore të shoqëruar
me një relacion teknik nga arkitekti.

- Një plan biznesi të qenësishëm 5 -vjeçar

- Të përmbushë standardet e akomodimit dhe
mbrojtjes mjedisore si dhe sigurinë ushqimore

- Të ketë përmbushur detyrimet tatimore për
personat fizikë dhe juridikë

- Ndërsa për aplikuesit fermerë të kenë shlyer
sigurimet shoqërore

Projektet fituese janë ato
investime që kryejnë vep-
rimtari mikpritëse, që zhvil-
lohen në një fermë bujqë-
sore apo në një veprimtari
tjetër agrikulturore, me
qëllim tërheqjen e vizitorit

ndaj cilësisë së prodhimeve
dhe përpunimeve autentike
të fermës, ushqimit, arkitek-
turës, dhe karakteristikat
specifike të zonës. Përfitues-
it potencialë të kësaj skeme
janë fermerë, persona fizikë

Aksioni në zonat turistike

Tatimet nisin verifikimet në 20 mijë
biznese në të gjithë bregdetin

Pas paralajmërimit që u
është bërë sipërmar-

rjeve në zonat turistike që
të zbatojnë legjislacionin
dhe të deklarojnë xhiron
reale, strukturat e Zbatim-
it, pranë Drejtorisë së
Përgjithshme të Tatimeve
kanë nisur verifikimet në
terren për të siguruar
mbarëvajtjen e sezonit
turistik. Kontrollet fillu-
an me disa subjekte në
zonën e Gjirit të Lalzit, në
Durrës, ndërsa bëhet e
dije se do të vijohet në të
gjitha zonat turistike të
vendit ku do të verifiko-
hen më shumë se 20,000
tatimpagues. Administra-
ta tatimore ka si qëllim
kontrollin dhe veri-
fikimin e tatimpaguesve
që ushtrojnë veprimtari
në këtë sektor, në mënyrë
që të sigurohet respekti-
mi detyrimeve ligjore, si:
për të qenë të regjistruar
si biznes në QKB dhe në
administratën tatimore;
për dokumentimin e mall-

rave gjendje apo në trans-
port; për të lëshuar kupon
tatimor apo faturë tati-
more për çdo transaksion
që tatimpaguesi kryen me
klientët e tij; për të regjis-
truar të gjithë punonjësit
e angazhuar në biznes me
kohë të plotë apo të
pjesshëm; për të afishuar
çmimet e shitjes së mall-
rave apo të shërbimeve të
ofruara. Drejtoria e Tati-
meve bën me dije se nuk
është qëllim ndëshkimi i

subjekteve, por edukimi,
informimi dhe
ndërgjegjësimi për përm-
bushjen vullnetare të
detyrimeve tatimore, të
përcaktuara nga legjisla-
cioni, si dhe nxitjen për të
realizuar në kohë page-
sat. Administrata Tatimore
është e angazhuar për të
qenë në çdo kohë e pran-
ishme në territor, për të kon-
trolluar dhe verifikuar nga
afër situatën në të gjitha
zonat turistike të vendit.

ose juridikë të cilët duhet të
paraqesin pranë AZHBR,
dosje fizike me dokumenta-
cionin përkatës sipas udhë-
zimit nr. 11 dt. 21.6. 2018”-
thuhet në njoftimin e Min-
istrisë së Bujqësisë.

FINANCIMI
Drejtoresha e
Agjencisë së
Zhvillimit Bujqësor
dhe Rural ka bërë
me dije se për
agroturizmin janë
vënë në dispozicion
122 milionë lekë
dhe priten të
shpallen fitues 12
aplikantë, ndërsa
për bujtinat janë
vënë në dispozicion
32 milionë lekë dhe
është parashikuar
të mbështeten 22
aplikantë.
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Maskat grabitin pikën e transferimit të parave
në Shëngjin, alarmi shpëton dy biznese të tjera

SHKODER&RRETHE

Investimi, 111 mln euro për qendrat pilot të trashëgimisë kulturore dhe agrobiznesin

Çelet sezoni turistik në Razëm, përfaqësuesja
e BE: Stop ndotjes së Alpeve nga mbeturinat

"Të zgjidhet problemi i pronësisë, pengon zhvillimin e zonave turistike"
SHKURT

Vjedhin "Benz"-in në
Tiranë, autorët "luftë"
me policinë në Bulqizë

BULQIZËBULQIZËBULQIZËBULQIZËBULQIZË - Dy persona
ende të paidentifikuar
kanë vjedhur një au-
tomjet tip "Benz" në Ti-
ranë, ndërsa kanë udhë-
tuar me të drejt Bul-
qizës. Menjëherë poli-
cia e Tiranës ka njoftu-
ar atë të Dibrës në
lidhje me ngjarjen. Pas
sinjalizimit, blutë e Di-
brës kanë ka ngritur
menjëherë pikë kontrol-
li për ndalimin e mjetit,
por nuk ia kanë dalë,
pasi autorët janë lar-
guar me shpejtësi, duke
rrezikuar dhe jetën e
efektivëve. Mësohet se
blutë kanë qëlluar në
ajër, por autorët kanë
braktisur mjetin dhe ia
kanë mbathur në këm-
bë. Ndërkaq, policia ësh-
të në ndjekje të tyre.

Dogji urën që lidh
banorët e 2 fshatrave,
ndalohet 47-vjeçari

FIERFIERFIERFIERFIER - Policia e Fierit ka
ndaluar një 47-vjeçar,
pasi teksa digjte mbeturi-
nat në tokën e tij, aksi-
dentalisht ka djegur edhe
një urë që lidhte dy fsha-
tra. Ngjarja ka ndodhur
në Kallm, ndërsa mëso-
het se ura që kalonte mbi
lumin Seman lidhte fsha-
tin Belinë me Kallmin. Si
pasojë e djegies së urës
kanë mbetur të izoluar
banorët e dy fshatrave në
fjalë. Burime zyrtare nga
policia pohuan se Mentor
Hatia akuzohet për ve-
prën penale "Shkatërrimi
i pronës me zjarr".

MLN EURO
Përfaqësuesja e delegacionit të
BE-së tregoi edhe për mbështetjen
financiare që po jep Bashkimi
Europian nëpërmjet programit
"Turizmi si model udhëheqës për
Zhvillimin Ekonomik Lokal". Ajo tha
se është një fond prej 40 milionë
euro për zhvillimin e ekonomisë
lokale për turizmin e qëndrueshëm
dhe ndaj kërkesave të turistëve.

40


MLN EURO
Zyrtarja e BE-së, Annelies
Vanwymelbeke pohoi, gjithashtu,
se përmes programit IPARD do të
ketë mbështetje të agrobiznesit
shqiptar dhe ky fond është rreth
71 milionë euro dhe do t’iu
sigurojë fermerëve shqiptarë dhe
agrobiznesit që të përmirësojnë
aktivitetin e tyre.

71


Përfaqësuesja e BE-së,
Annelies  Vanwymelbeke, Çelja e sezonit turistik në Razëm,

LEZHËLEZHËLEZHËLEZHËLEZHË - Një pikë e trans-
ferimit të parave në
Shëngjin është grabitur në
orët e para të mëngjesit të
djeshëm nga disa persona të
maskuar. Mësohet se pesë
persona ende të paidenti-
fikuar, me maska dhe leva
kanë mundur të marrin një
shumë prej rreth 5 milionë
lekë të vjetra. Burime zyr-
tare nga policia e Lezhës

bënë me dije se ngjarja ndo-
dhi rreth orës 03:00 në
qendër të qytetit të
Shëngjinit. Pavarësisht
vjedhjes së kryer, hajdutët
nuk janë larguar, por kanë
tentuar të vjedhin dhe një
exchange dhe një pikë
shitjesh të lëndëve të
ndërtimit, por janë ndaluar
vetëm nga rënia e sinjalit të
këtyre bizneseve. Pas sinjal-

izimit për grabitjen, forca të
shumta policie kanë shkuar
në vendngjarje dhe kanë ni-
sur hetimet për identifikim
dhe vënien në pranga të au-
torëve të krimit. Gjithashtu,
blutë kanë ngritur postbllo-
qe dhe kanë bërë krehjen e
gjithë zonës, por pa mundur
të bien në gjurmët e
hajdutëve. Policia po anali-
zon edhe disa kamera sigu-

rie për të parë nëse mund
të bjerë në gjurmët e gra-
bitësve, të cilët e kishin
lënë mjetin e tyre në dis-
tancë për të mos u filmuar.
Ndërkaq, banorët e
Shëngjinit thanë se vjedhje
të tilla nuk ndodhnin prej
kohësh në qendër të qytetit
dhe krahas sigurisë që ata
do marrin vetë kërkojnë që
edhe Policia e Shtetit të
jetë më e pranishme gjatë
natës me kontrollet e tyre
dhe jo të fokusohet vetëm
tek trafiku.

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Ndotja e alpeve sh
qiptare është kthyer
në shqetësim për

BE-në që investon nëpërm-
jet programeve të ndryshme
për zhvillimin e turizmit në
këtë zonë. Dje, në hapjen e
sezonit turistik në Razëm të
Malësisë së Madhe, përfaqë-
suesja e BE-së, Annelies
Vanwymelbeke, kritikoi dhe
tërhoqi vëmendjen në
lidhje me hedhjen e mbe-
turinave në alpe. Gjatë aktiv-
itetit ajo tha se mjedisi du-
het ruajtur dhe për ketë du-
het që të aktivizohen të
gjithë si e vetmja mënyrë
për zhvillimin e turizmit dhe
rritjen e numrit të turistëve.
Sipas Vanwymelbeke,
shqetësim për komunitetin
europian janë edhe prob-
lemet në çështjet e pronë-
sisë, të cilat nuk lejojnë ash-
tu si duhet zhvillimin e
zonave turistike. "Në zona si
Razma natyrisht që zhvilli-
mi i turizmit duhet të ketë
parasysh edhe ruajtjen dhe
promovimin e traditës që ka
të bëjë edhe me pasuritë
natyrore. Në Alpet europi-
ane ka kërkesa të forta për
kontrollin e ndotjeve dhe
gjithë elementëve të tjerë.
Këto standarde duhet të
mbahen parasysh edhe në
ofertat turistike këtu. Zhvil-
limi i turizmit në Alpet sh-
qiptare ende po has vësh-
tirësi në mungesën e kuadrit
rregullator të qartë apo prob-
lemit të mbrojtjes së mjedis-
it dhe mos hedhjes së mbe-
turinave për sigurimin e një
mjedisi të pastër dhe të qën-
drueshëm. Duhet të bëni
kujdes më të madh duke
kontrolluar hedhjen e mbe-
turinave dhe përfshirjen e
qytetarëve për mbrojtjen e
Alpeve shqiptare. Ekotur-
izmi ju ndihmon për zhvil-
limin lokal. Alpet shqiptare
kanë shumë për të ofruar,
por shumë edhe për të për-
fituar", u shpreh përfaqë-
suesja e BE-së. Ndërkaq, ajo
deklaroi se është shumë e
rëndësishme promovimi
dhe ruajtja e cilësisë së ush-
qimeve dhe produkteve
lokale që kemi, pasi ato janë
një potencial shumë i madh
që duhen të promovohen
dhe të shihen si një mundë-
si në drejtim të zhvillimit

ekonomik, por nëpërmjet
aktiviteteve të turizmit. "Eu-
ropa po i jep rëndësi produk-
teve bujqësore që kanë
vulën e origjinës",-tha Anne-
lies Vanwymelbeke. Sipas
saj, tendenca e sektorit ush-
qimor është për produktet
lokale duke u dhënë rëndësi
produkteve autentike dhe
speciale. "Kam dëgjuar që
hudhra në Razëm ka shije të
veçantë apo kërpudhat e
Reçit kanë kërkesë për t'u
dërguar në Francë. Po ash-
tu kam dëgjuar edhe për
cilësinë e gështenjave. BE
kërkon sot që të ketë një
zgjidhje të problemeve të
pronësisë në zonat turistike
të Shqipërisë apo problemit

të diversikimit të ofertës tur-
istike apo mungesës së du-
hur në treg për t'iu përshta-
tur nevojave turistike", u
shpreh Vanwymelbeke.
INVESTIMET E BE

Përfaqësuesja e delega-
cionit të BE-së tregoi edhe
për mbështetjen financiare
që po jep Bashkimi Europian
nëpërmjet programit "Tur-
izmi si model udhëheqës për
Zhvillimin Ekonomik Lokal".
Është një fond prej 40 mil-
ionë euro për zhvillimin e
ekonomisë lokale për tur-
izmin e qëndrueshëm dhe
ndaj kërkesave të turistëve.
Është e ndarë në dy pro-
grame dhe programi i parë do
testojë turizmin si sektor

udhëheqës duke u fokusuar
në disa qendra pilot të
trashëgimisë kulturore
duke përzgjedhur Beratin,
Fierin, Korçën dhe Shko-
drën. Komponenti i dytë do
jetë në këto zona dhe do ba-
zohet kryesisht në nevojat e
tyre dhe potencialet që ato
kanë për zhvillimin lokal.
Bashkitë do marrin suport
nëpërmjet përmirësimit të
infrastrukturës që është në
shërbim të bizneseve. Do
ketë përmirësim të efi-
ciencës së energjisë dhe
mbrojtjen e ndryshimeve
klimatike. Po ashtu në part-
neritet me bankën europi-
ane për rindërtim, BE do të
lançojë së shpejti programin

për mbështetjen dhe reha-
bilitimin e qendrave të
trashëgimisë kulturore më
të rëndësishme të vendit
duke mundësuar që ato të
kthehen në zona që mund
të ofrojnë një paketë turis-
tike më të gjatë si dhe
dhënien e granteve për
zgjerim të kapaciteteve të
bizneseve, deklaroi Vanw-
ymelbeke. Ndërkaq, ajo po-
hoi se përmes programit
IPARD do të ketë mbësh-
tetje të agrobiznesit sh-
qiptar dhe ky fond është
rreth 71 milionë euro dhe do
të sigurojë fermerëve sh-
qiptarë dhe agrobiznesit që
të përmirësojnë aktivitetin
e tyre.

Senad Nikshiqi

Vendi ku ndodhi grabitja
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SHKURT
 Ndahet nga jeta shkrimtari dhe dramaturgu Loni Papa
Me datë 22 Qershor 2018, në Montreal, Kanada u nda nga
jeta, në moshën 86-vjeçare, shkrimtari Loni Papa. Loni
Papa ka lëvruar në gjininë e dramaturgjisë, prozës, poez-
isë dhe letërsisë për fëmijë. Vepra e tij më e njohur është
drama "Cuca e Maleve". Për kontributin e tij
në letërsinë shqipe, është vlerësuar me Çmimin e Repub-
likës, disa çmime kombëtare dhe mban titullin ''Qytetar
Nderi'' i qytetit të tij të lindjes, Lushnje. Ceremonia e lam-
tumirës do të bëhet në Tiranë, ditët e ardhëshme.

Kapet i kërkuari për shfrytëzim prostitucioni në Itali
TIRANË -TIRANË -TIRANË -TIRANË -TIRANË - Një 47-vjeçar nga Tirana ka përfunduar në pran-
ga, pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga
drejtësia italiane për veprën penale: “Organizatë krimi-
nale me qëllim shfrytëzimin e prostitucionit”. Burime
zyrtare nga policia e kryeqytetit bënë me dije se bëhet
fjalë për shtetasin Marko Hidri, i cili është dënuar nga
gjykata e vendit fqinj me 4 vjet e 6 muaj burg. Ndërkaq,
Zyra e Interpol Tirana po kryen veprimet e mëtejshme
për ekstradimin e këtij shtetasi drejt Italisë.

Arrestohet shqiptari i arratisur nga burgu grek
GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI – Një nga tre shqiptarët e arratisur pak ditë më
parë nga burgu është arrestuar dje nga policia greke.
Bëhet fjalë për 24-vjeçarin Gertian Vrushaj, ndërkohë që
janë në kërkim dhe dy shqiptarë të tjerë; Marjus Dedolli,
31 vjeç si dhe një 17-vjeçar. Operacioni për arrestimin e
tyre po zhvillohet në zonën e Luca-Koropi të Atikës në
rajonin e Athinës. Të rinjtë akuzohen për një sërë
vjedhjesh. Të arrestuarit ishin pjesë e bandës me 5 veta
që u kapën në 13 qershor me akuzën e 72 vjedhjeve në
zonën e Atikës me një vlerë mbi 400 mijë euro.

Festonte fitoren e Zvicrës, theret me thikë shqiptari
ZVICËR –ZVICËR –ZVICËR –ZVICËR –ZVICËR – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Bazel të
Zvicrës, ku një shqiptar ka mbetur i plagosur me
thikë. Ngjarja është shënuar pas festimeve për fitoren
e Zvicrës përballë Serbisë, ku dy shqiptarët Xherdan
Shaqiri dhe Granit Xhaka bënë dy gola. Mësohet se
shqiptari, identiteti i të cilit nuk bëhet me dije, është
qëlluar me thikë në këmbë nga disa persona. Por agre-
sorët nuk janë mjaftuar me kaq, pasi ia kanë grisur
edhe flamurin shqiptarit. Fill pas ngjarjes i riu është
dërguar në spital, ndërsa fatmirësisht ndodhet jash-
të rrezikut për jetën.

Një 12-vjeçare ka
humbur jetën dhe
10 persona të tjerë

janë plagosur në tre aksi-
dente automobilistike të
ndodhura dje në rrethe të
ndryshme të vendit. Aksi-
denti i parë ku u përfshinë
tre automjete ka ndodhur
rreth orës 06:40 në aksin Ri-
nas-Kashar (në afërsi të
urës së Tiranës) ku për pa-
sojë 6 persona mbetën të pla-
gosur. Sipas burimeve poli-
core, në këtë aksident u pla-
gosën shtetasit: S.B., 29 vjeç;
A.B., 28 vjeç; O.M., 23 vjeçe;
R.M., 22 vjeç; G.V., 22 vjeç
dhe R.H., 51 vjeç. Mësohet
se 23-vjeçarja ndodhet në
gjendje të rëndë shëndetë-
sore, ndërsa të plagosurit e
tjerë janë jashtë rrezikut
për jetën. Pas këtij aksiden-
ti, dëshmitarë të ngjarjes
janë shprehur se kanë parë
tmerr me sy. “Dy makina
janë ndarë në dysh. Isha në
momentin që u bë aksidenti
kam pa tmerr me sy. Për 15
minuta nuk erdhi ambulan-

ca, u vonua shumë”, tha
njëri prej tyre. Aksidenti i
dytë u shënua rreth orës
11:30 te mbikalimi i Kavajës.
Sipas bluve mjeti me targë
AA396HJ, me drejtuese sh-
tetasen M.J.(është shoqëru-
ar) ka aksidentuar 12-
vjeçaren SH.T., e cila ndër-
roi jetë në spitalin e Dur-
rësit. Aksidenti i tretë u
shënua në aksin rrugor

Aksidentet rrugore në Tiranë, Kavajë, Elbasan dhe Mallakastër

Përgjaket fundjava, vdes 12-
vjeçarja dhe plagosen 10 të tjerë

Ballsh-Fratar, ku një kami-
on është përplasur me një
makinë dhe për pasojë 3 per-
sona kanë mbetur të lëndu-
ar. Ngjarja ndodhi në ven-
din e quajtur “Greshicë”.
Policia e Fierit bëri me dije
se Urim Koliqi, duke drejtu-
ar automjetin tip kamion
është përplasur me mjetin tip
“Wolkswagen” me drejtues
shtetasin Sh.P, 49 vjeç. Si pa-

sojë e përplasjes janë dëmtu-
ar pasagjerët e mjetit tip
“Volkswagen” shtetaset F.D,
55 vjeçe, E.D, 54 vjeçe dhe sh-
tetasi A.D, 60 vjeç, banues në
Mallakastër, të cilët ndodhen
në Spitalin Rajonal Fier nën
kujdesin e mjekëve. Ndërsa,
në aksin Elbasan-Metalurgji
janë përplasur dy makina dhe
për pasojë është plagosur
drejtuesi i njërit mjet.

Aksidenti në RinasAksidenti në Kavajë

WORLD BANK OFFICE, Tirana

VACANCY ANNOUNCEMENT
The World Bank Office in Tirana is seeking to employ a local Short-Term Temporary (STT) experienced Program
Assistant. The incumbent is expected to perform in a demanding institution, with high professional standards. The
World Bank is an important development partner of Albania, finances an extensive assistance program, and carries
an active policy dialogue with the Government and other development partners.

Skills Required:

 A university degree or equivalent education.
 Demonstrated verbal and written communication skills, including the ability to communicate in Albanian.

Excellent knowledge of written and spoken English is essential. Translation and interpretation skills would
be a definite asset.

 Preference would be given to candidates with demonstrated experience as program assistants with a
minimum of 2 years.

 Strong computer skills; proven ability to use standard and customized technology packages, e.g., Internet,
Word, PowerPoint, Excel. Familiarity with Outlook Mail is preferable.

 Knowledge and understanding of information management, procedures and best practices, including the
relevant technology and system knowledge.

 Familiarity with communications approaches, tools, and methodologies.
 Strong organizational, research/analytical and presentation skills.
 Knowledge of social, political and development issues in Albania to work closely with Sr. Communications

Officer to make the service available on-line through the World Bank Country Office Website and
Facebook.

 Teamwork/Collaboration skills and recognized ability to work effectively in a team-oriented environment.
 Outstanding verbal communication and interpersonal skills to interact effectively with a range of contacts

internally and externally using maturity, good judgment, tact and diplomacy.
 Demonstrated skills in organizing, prioritizing, scheduling, planning and coordinating work and other activi-

ties internally and externally.
 Ability to take personal ownership and accountability to meet deadlines.

Terms and Conditions of Employment:

The position will be a short-term contract (up to 12 months). This position could be later converted into a longer-term
contract provided the incumbent demonstrates satisfactory performance, and if an opening becomes available. Fees
and benefits are highly competitive. The World Bank offers its permanent staff extensive opportunities for training
and career development.

Applications shall include:

1. A cover letter in English, documenting the applicant’s skills and qualifications for this position.
2. A copy of the University Diploma or other equivalent studies.
3. A detailed Curriculum Vitae with the names and addresses of previous employers and a description of duties and

responsibilities.
4. The name, address and contact telephone number of at least two professional references from previous

employers or teachers/professors (for recently graduated candidates).

All applications, including supporting documents, should be authentic and submitted to World Bank Office in a sealed
envelope addressed to the Country Manager, no later than close of business July 6, 2018. Please note only short-
listed candidates will receive responses within fourteen days of the job posting closing date.

Address
World Bank Office
“Ibrahim Rugova” Street, No. 34
Tirana, Albania
Tel: +355 (0) 42 280 650/51
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Dosjet e viteve 1993-2008, formulari-tip për informim në lidhje me ecurinë e vendimeve

Pronarët në Korçë, ATP merr
në shqyrtim 10 mijë dosje

Problematikat, procedurat për t'u njohur me ecurinë e shqyrtimit

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 10 mijë

dosje ish-pronarësh, që janë
në proces shqyrtimi nga kjo
agjenci. Kërkuesit janë në
qarkun e Korçë. Në listën e
përditësuar jepet numri i
dosjes dhe data e aplikimit,
gjeneralitet e kërkuesit,
sipërfaqet e njohura për ko-
mpensim, dosjet për pronar-
ët që kanë marrë vendim
negativ dhe dosjet që duhet
të plotësohen. Dosjet janë të
viteve 1993 deri në vitin 2008.
Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka vënë në dispozi-
cionin të pronarëve formu-
larin-tip, "Informacion në
lidhje me ecurinë e dosjes",
i cili duhet të plotësohet dhe
të dorëzohet në 'Agjenci' për
t'u njohur me fazën në të
cilën ndodhet shqyrtimi i
saj. Agjencia Trajtimit të
Pronave është e detyruar që
brenda 15 ditëve nga mo-
menti i dorëzimit të
kërkesës t'i kthejë përgjigje
pronarit në lidhje me ecur-
inë e dosjes.
FORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARI

Formulari i aplikimit për
informacion në lidhje me
ecurinë e dosjes është i
ndarë në tri seksione. Apli-
kanti duhet të plotësojë gjen-

eralitet, adresën dhe të jetë i
pajisur me mjet identifikimi
në momentin e aplikimit. Në
seksionin e dytë duhet të
jetë përshkruar në mënyrë
të saktë se në lidhje me çfarë
kërkon informacion pala e
interesuar, në këtë rast pr-
onari që ka aplikuar për
kthim e kompensim prone.
Dhe në seksionin e fundit
janë të specifikuara pesë
dokumentet që duhet të dis-
ponojë pronari në momentin
e aplikimit.
APLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMI

Për t'u njohur me ecurinë
e dosjes, subjekti duhet të
plotësojë dhe të paraqesë
dorazi ose me postë pranë
ATP-së kërkesën përkatëse
me shkrim për informim në
lidhje me ecurinë e dosjes,
fotokopje të kartës së ident-
itetit, dëshmi trashëgimie

dhe prokurë të posaçme. Në
faqen zyrtare të ATP-së më-
sohet se subjekti plotëson
kërkesën me shkrim për in-
formim në lidhje me ecurinë
e dosjes pranë Zyrës së Mar-
rëdhënieve me Publikun, në
'Agjenci'. Më pas, kërkesa i
kalon zyrës së protokollit, e
cila pasi e protokollon, ia
dërgon të gjitha kërkesat e
ardhura drejtorit të
përgjithshëm. Kreu i AKKP-
ës ia delegon kërkesat sek-

torit përkatës për ndjekje
dhe zbatim. Më pas, sektori
përkatëse përgatit informa-
cionin e kërkuar dhe njof-
ton subjektin. Në përfundim
të shqyrtimit, subjekti para-
qitet pranë zyrave të ATP-së
për të tërhequr shkresën e
kthimit të përgjigjes në
lidhje me ecurinë e dosjes
ose i dërgohet me postë, si-
pas kërkesës. Aplikimi për
kërkesën për informim mbi
dosjen nuk ka kosto.

Ornela Manjani

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË

DOKUMENTACIONI QË DUHET TE PARAQISNI

Formulari-tip
Fotokopje e kartës së identitetit
Kopje vendimi nga ish-KKP/AKKP (nëse ka)
Dokumente të tjera

Nr./Dosj

es
Rrethi

Emri (Subjekti 

kerkues)
Atesia 2

Mbiemri (Subjekti 

kerkues)
Sip. E Njojhur/ Mosnjohje M2 Problematika

Nr./Dosj

es
Rrethi

Emri (Subjekti 

kerkues)
Atesia 2

Mbiemri (Subjekti 

kerkues)
Sip. E Njojhur/ Mosnjohje M2 Problematika

987 KORCE SOTIR PERMETI

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

988 KORCE RAMADAN CEZMA

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

989 KORCE GURALI METELLAI

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

990 KORCE AGEN METALLA

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

991 KORCE EQEREM KAPI

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

992 KORCE VANGJUSH MALEVECI

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

993 KORCE RESMIE BIXHOKU

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

995 KORCE LIRIKA NAKO

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

996 KORC ETHEM RUSTEMI

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

977 KORCE NISI SOVANI

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

998 KORCE IDAJET ISMAILI

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

999 KORCE FERDINAND RISA

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

1000 KORCE REFIK CEZMA

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

1001 KORCE FESTIM BONA

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

1002 KORCE LLAMBI FOTO

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

1003 KORCE ILIA SHESHMINI

JANE PAISUR ME AKT‐PERDORIMI SI 

PUNONJES NB NE BAZE TE 

DEKRETIT 1431,DT.27.03.1996;NUK 

KA DOKUMENTA PRONESIE NE 

DOSJE

52 POGRADEC 91500 M2

52 POGRADEC BLERIM CELA SHFUQIZIM I V.690,DT.29.09.2009

POGRADEC BLERIM CELA SHFUQIZIM I V.368,DT.05.02.2008

566 POGRADEC DRITAN MANKOLLARI

418 POGRADEC SOFIKA TENEQEXHI 23600 M2
Vendimi nuk ka marre forme te 

prere

POGRADEC SOFIKA TENEQEXHI 11000 M2

593 POGRADEC VLADIMIR KAVAJA

336 ERSEKE KOZETA SHYTI 339.5 HA MOSNJOHJE 200.5 HA

ERSEKE KOZETA SHYTI RREZIM KERKESE
Vendimi nuk ka marre forme te 

prere

348 POGRADEC SHPRESA GAQI SAMI 3000 M2

POGRADEC SHPRESA GAQI SAMI SHFUQIZIM I V.940,DT.27.04.2009

583 KORCE ARBEN BERBERI 872 M2 MOSNJOHJE 588 M2

KORCE ARBEN BERBERI 2028.8 M2

795 KORCE SHKENDIJE PALENA 24 HA

KORCE SHKENDIJE PALENA

778 (296) DEVOLL FATIME KARUNI 75000 M2

DEVOLL VULLNET SPANO

728 (239) DEVOLL ORHAN SYRJA POJANI 500 HA

183 KORCE ENVER BEJKO 6084 M2

447 KORCE HEKURAN YZELLARI

86 KORCE OLSI MANOSOPI

267 DEVOLL MUHARREM NIAZI MULLA 26500 M2
VENDIMI FOTOKOPJE DHE NUK KA 

MARE FORME TE PRERE

267 KORCE HASAN DUMBROVA MOSNJOHJE PRONESIE

52 BILISHT DASHAMIR LLZHURI

BILISHT

497 BILISHT 3865 M2
Vendimi nuk ka marre forme te 

prere

1182 POGRADEC MOSNJOHJE 214000 M2

7 POGRADEC 252 M2

368 (353) POGRADEC MYRSEL MALELLARI 6879 M2

555 POGRADEC PA VENDIM

556 POGRADEC NEVZAT TORELLI

557 POGRADEC KUJTIM BOCI

559 POGRADEC GJERGJI ILO

561 POGRADEC
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561 POGRADEC

560 POGRADEC GJERGJI ILO

564 POGRADEC SHPETIM MALELLARI

565 POGRADEC PETRIT BARDHI

157 POGRADEC IRINI NANUSHI

156 DEVOLL

167 KORCE ROBERT XHEVDET NENI 22

70 KORCE METUSH NEVRUZ XHANI 5000 M2

69 KORCE VANGJEL KRISTO DIMARELI 6300 M2

68 KORCE VANGJEL KRISTO DIMARELI 23324 M2

67 KORCE VANGJEL DIMARELI 3000 M2+8064 M2

66 KORCE LIRIKA SADE 34250 M2

65 KORCE RAMADAN HYSLLARI 2892 M2 MOSNJOHJE 378 M2

65 KORCE RAMADAN HYSLLARI SHFUQIZIM I V.46

65 KORCE RAMADAN HYSLLARI 3270 M2

64 KORCE MOSNJOHJE PRONESIE TE 12 DY

KORCE MOSPRANIM KERKESE

60 POGRADEC SYTKI BERBERI 2385 M2

POGRADEC LENIEN NE FUQI TE V.57

62 DRENOVE DASHAMIR QIRAXHI 307 M2

DRENOVE DASHAMIR QIRAXHI
LENIEN NE FUQI TE 

V.77,DT.01.03.2006

77 KORCE VASILLAQ KALACI LENIEN NE FUQI TE V.53

KORCE VASILLAQ KALACI REFUZIM KERKESE PER 212.87 M2

74 KORCE NIKOLLA SIMAKU MOSNJOHJE TE 900 M2

73 KORCE HODO XHELAL SELKO 2220 M2

72 KORCE ELA TRESKA POJANI 3 E 1/2 DY

47 KORCE SYRJA BERBERI 1430 M2

48 KORCE SYRJA BERBERI MOSNJOHJE TE 520 M2

1608 KORCE SOKRAT ZAVALANI MOSNJOHJE 7749 M2
Vendimi nuk ka marre forme te 

prere

50 KORCE ENVER HOXHALLARI 3840 M2 MOSNJOHJE 900 M2

KORCE ENVER HOXHALLARI
LENIEN NE FUQI TE 

V.31,DT.14.10.2005

53 KORCE AUREL MEMO 10650 M2

KORCE AUREL MEMO 4546 M2

54 KORCE SOTIRAQ SURAJ MOSMIRATIM KERKESE

55 BILISHT FAHRI HYSEN ZACLLI 1000 M2

57
MOSNJOHJE TE 436.5 M2 TOKE 

DJERRE 30 DY+5 DY LIVADHE

59 BEKTASH SABRI QYLAFI MOSNJOHJE 230 M2

BEKTASH SABRI QYLAFI
LENIEN NE FUQI TE 

V.59,DT.30.01.2006

51 KORCE DONIKA ALICKOLLI MOSNJOHJE TE 4750 M2

KORCE DONIKA ALICKOLLI
LENIENNE FUQI TE 

V.30,DT.14.10.2005

46 KORCE MOSNJOHJE TE 848 M2

22 BILISHT

25 BILISHT 15 DY

26 BILISHT ESAT BEGOLLI

BILISHT ESAT BEGOLLI

27 BILISHT

BILISHT 1375 M2

28 BILISHT ISMETE SPAHO

80 KORCE YLVIE SPIROLLARI 1600 M2 VENDIMI FOTOKOPJE

205 BILISHT

200 BILISHT GJERGJI TEREZI MOSMIRATIM KERKESE

194 BILISHT MUHAMET SHAHOLLI 9082 M2

198 BILISHT 57430 M2

199 BILISHT NASTASI PAPADHAMI 9133 M2

208 BILISHT EQEREM GEGOLLI 64500M2

193 BILISHT 20500 M2

191 BILISHT ANTONETA QIRICI 192 M2 MOSNJOHJE 130 M2

BILISHT ANTONETA QIRICI 36000 M2

192 BILISHT SKENDER SPAHO 16464 M2

195 BILISHT 73000 M2

196 BILISHT HYTBI KULLA 258.000 M2

197 BILISHT 936.230 M2

BILISHT 19800 M2

201 BILISHT 19000 M2

202 BILISHT VIKA LAKRORI 150 M2 +600 M2=50 M2

203 MANCURISHT ZUMI MUSA 46525 M2‐30450 M2

204 HOCISHT GRIGOR STOJA 14000 M2

207 BILISHT MOSMIRATIM KERKESE

13 BILISHT THOMA CEKO 1500 M2

16 BILISHT 393 M2

16 BILISHT 30107 M2

17 BILISHT 2379 M2+145 M2+362 M2 VENDIMI FOTOKOPJE

BILISHT 88000 M2

19 BILISHT QAMIL HANELLI 13000 M2

BILISHT QAMIL HANELLI 60 M2+10 M2+1200 M2

BILISHT QAMIL HANELLI 32 M2+220 M2+160 M2

18 BILISHT BEQIR BYLYKBASHI 13666 M2
VENDIMI PAPLAN‐VENDOSJE 

BASHKELIDHUR

20 BILISHT 42820 M2

14 BILISHT 3.125 DY
VENDIMI PA PLAN‐VENDOSJE 

BASHKELIDHUR

15 BILISHT 500 M2
VENDIMI PA PLAN‐VENDOSJE 

BASHKELIDHUR

BILISHT 39110 M2

11 BILISHT EDIJE KELLO 2000 M2

BILISHT EDIJE KELLO 13000 M2

12 BILISHT 90000 M2

BILISHT 1000 M2 +12000 M2

46 BILISHT SELIM SHEGA 5600 M2

45 BILISHT MOSMIRATIM KERKESE

44 BILISHT GURALI KELOLLI 3175 M2

43 BILISHT 11000 M2+1500 M2

BILISHT 4000 M2

BILISHT 159600 M2

38 BILISHT 10000 M2

39 BILISHT 30000 M2

BILISHT 530 M2+300 M2+3000 M2

40 BILISHT 8000 M2

BILISHT 550 M2+1100 M2

41 BILISHT 80000 M2

BILISHT 725 M2

37 BILISHT PERPARIM TARE 89 DY

42 BILISHT 75500 M2

BILISHT 15 DY

847 BILISHT KIMET KOLLCINAKU 288 M2+500 M2

853 BILISHT 1850 M2

43 BILISHT FATIME CANI 192 M2

855 BILISHT 3250 M2+475 M2

854 BILISHT MOSMIRATIM KERKESE

848 BILISHT 48 M2+187 M2

852 BILISHT XHEMAL HAMETLLARI 1012 M2

851 BILISHT 1950 M2

850 BILISHT 1700 M2

849 BILISHT ALIJE MUKA 700 M2

846 BILISHT 1500 M2

846 BILISHT 1500 M2

845 BILISHT 500 M2

844 BILISHT OLLGA OGROM 200 M2

842 BILISHT 500 M2

841 BILISHT ADEM SHURDHA 1100 M2

788 BILISHT 800 M2+195 M2

789 BILISHT 1722 M2

790 BILISHT 24 M2

791 BILISHT AISHE PERANA 4500 M2

781 BILISHT
220 M2+200 M2+50 M2+300 

M2+360 M2

795 BILISHT 7000 M2

781 BILISHT
220 M2+200 M2+50 M2+300 

M2+360 M2

795 BILISHT 7000 M2

782 BILISHT TREFKO DIMO 300 M2

783 BILISHT GEZIM PERANA 4500 M2

785 BILISHT POLOSKE ARIS XHEKA
300 M2 DHE NENI 12 PER S=300 

M2

794 BILISHT 806 M2

787 BILISHT IVZI HOXHA 1402 M2

784 BILISHT ILMI XHULI 1000 M2

786 BILISHT 3000 M2

792 BILISHT 175 M2

793 BILISHT 210 M2

1303 KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 9006 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 9800 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 3100 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 1120 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 2570 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 1200 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 96 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 360 M2

SIPERFAQJA 240 M2 ESHTE JASHT 

VIJES SE VERDHE

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 2500 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE

1304 KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 3000 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 7000 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 300 M2

1305 KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 50 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 440 M2

1307 KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 7500 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 95 M2

1305 KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 8300 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 600 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 3900 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 493 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 50 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 300 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 2000 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 2000 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 2000 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 1000 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 1800 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 1000 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 1300 M2

1309 KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 1400 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 956 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 3114 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 200 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 8417 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 200 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 1800 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 5692 M2

1310 KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 1000 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 9000 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 500 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 500 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 3000 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 280 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 1665 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 5130 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 2555 M2

KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 1980 M2

1312 KORCE
DIOQEZA 

KORCE
DIOQEZA KORCE 300 M2

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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Një event mbresëlënës i organizuar
buzë detit në Durrës, ka bërë bash
kë personazhe të njohura të botës

së medias, artit e biznesit në vend. Të ve-
shur në të bardha, në një ambient të arred-
uar në mënyrë mbresëlënëse ku dominon-
te po ngjyra e bardhë, të pranishmit kanë
shijuar brunch-in special nga “Moët &
Chandon Ice Imperial”.
Pikërisht për këtë ishte organizuar edhe
eventi i Landmark Communications në
resortin “Prestige”, ku të ftuarit shijuan
të parët gotat e shampanjës elitare.
Një menu speciale me bazë deti dhe frutash
ekzotike realizuar me mjeshtëri nga Chef
i “Prestige Resort” shoqëroi shijen fine dhe
delikate të shampanjës.
Ky event që zhvillohet në të gjithë botën
është risi nga Eurolab Internacional Grup,
që bën bashkë shijen ekselente të “Moët &
Chandon Ice Imperial” me njohësit e mirë
të shampanjave në Shqipëri, personazhet
më të spikatur të jetës publike.
Sipërmarrësit motër e vëlla, Fabiola dhe
Oni Hysenbelliu, Jonida Maliqi dhe motra
e saj Xhilda, Algen Nikolla, Vera Graboc-
ka, Klodiana Shala, Olta Gixhari, Fjodora
Fjora, e të tjerë personazhe kaluan një
fundjavë të paharrueshme.

Personazhe të njohura të artit, medias e biznesit në eventin mbresëlënës

Veshje të bardha e shampanjë franceze,
VIP-at dehen në “Prestige Resort”

Sipërmarrësit Fabiola dhe Oni Hysenbelliu mikpresin të ftuarit
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Ministri i Brendshëm dhe drejtori i Policisë së Shtetit: Bashkëpunim i shkëlqyer

Xhafaj-Veliu në Berlin, takim
me krerët e policisë gjermane
Bashkëpunim për menaxhimin e flukseve emigratore

Gjatë vizitës në Berlin,
ministri i
Brendshëm Fatmir

Xhafaj dhe drejtori i
Përgjithshëm i Policisë së
Shtetit Ardi Veliu u pritën
nga drejtori i Përgjithshëm
i Policisë Federale, zoti Di-
eter Romann.
Duke vlerësuar nivelin e sh-
këlqyer të bashkëpunimit
me policinë shqiptare, Ro-
mann, u shpreh se "jam i
nderuar dhe shumë i lum-
tur për këtë mundësi për t'u
takuar dhe për të biseduar
rreth temave të përbashkë-
ta".
Ministri Xhafaj theksoi se
qëllimi i vizitës është konso-
lidimi më tej i mar-
rëdhënieve të deritanishme,
për t'i bërë model në rajon.
Në këtë kontekst, Xhafaj u
shpreh se asistenca dhe për-
voja e Gjermanisë është
shumë e rëndësishme,
veçanërisht nga këndvësht-
rimi strategjik, në kushtet e
procesit të reformimit të
policisë.
Në vijim, ata u ndalën tek
situata aktuale lidhur me
migracionin e paligjshëm
dhe problemet me të cilat po
përballet Policia e Shtetit në
menaxhimin e kësaj situate.
Për këtë çështje, shtoi min-
istri Xhafaj, kam diskutuar
edhe me Komisionerin e
BE-së, Avramopoulos dhe
kam kërkuar mbështetje fi-
nanciare dhe logjistike nga
Brukseli.
Duke marrë në konsideratë
origjinën e flukseve migra-
tore dhe rrugën që ndiqet
për të depërtuar në vendet
e BE-së, palët ndanë të njëj-
tin mendim se bashkëpuni-
mi ndërkombëtar është thel-
bësor në menaxhimin e kë-
tyre flukseve.
Për Gjermaninë, u shpreh
Romann, përballimi i situ-
atës që lidhet me migracio-
nin është detyrë parësore e
Ministrisë së Brendshme
dhe Policisë Federale, kjo
edhe e lidhur me mungesën
e informacionit nga vendet
e origjinës, vështirësisë në
identifikimin e individëve,
apo problematika të sigurisë
që shoqërojnë këtë fenomen.

Lidhur me këtë çështje
drejtori Ardi Veliu u ndal te
masat që ka ndërmarrë Poli-
cia e Shtetit, veçanërisht ajo
Kufitare për një menaxhim
sa më të mirë të regjimit të
kufirit.
Ai u ndal po ashtu, edhe në
mungesën e kapaciteteve
njerëzore dhe teknike të
nevojshme për përballimin
e situatave të tilla. Veliu
falënderoi Policinë Federale

për ndihmën që i ka ofruar
Policisë së Shtetit.
Romann u shpreh se ishte
shumë i impresionuar nga
arritjet dhe bashkëpunimi
me Policinë e Shtetit.
Ai pranoi me shumë entu-
ziazëm ftesën e Ministrit
Xhafaj për të vizituar Ti-

Kryeministri i Hungarisë njihet si kundërshtar i paepur i hapjes së kufijve

Viktor Orban akuzon BE për kaos
rreth çështjes së emigrantëve

ranën.
Një tjetër takim u zhvillua
ne Policinë Kriminale Fed-
erale, midis drejtorit të
Përgjithshëm të Policisë së
Shtetit Ardi Veliu, shoqëru-
ar nga drejtori i Departa-
mentit të Policisë Krimina-
le Eduart Merkaj dhe drej-

torit të Bashkëpunimit
Ndërkombëtar, Arsimimit
dhe Kërkimit Shkencor ne
BKA, Gerhard Hantschke.
Hantschke tha se bash-
këpunimi aktual është në
nivele të larta. Ata ranë da-
kord mbi rritjen e këtij bash-
këpunimi, si në fushën e

krimit të organizuar, kri-
meve të drogës, trafikimit të
personave, vjedhjeve të
banesave etj.
Zyrtari i policisë gjermane

Në një intervistë ra
diofonike, kryemi-

nistri i Hungarisë Viktor
Orban u shpreh se Bash-
kimi Europian aktual-
isht ndodhet në një kaos
institucional për sa i për-
ket çështjes së emi-
grantëve, dhe rendi
kushtetues i tij ka
nevojë për restaurim.
Sipas kryeministrit të
Hungarisë Viktor Orban
asnjëherë si tani, katër
vendet e grupit
Vishegrad - aleanca e
katër vendeve të Eu-
ropës Qendrore Poloni,
Republikë Çeke, Sllova-
ki dhe Hungari, nuk
kanë qenë më të forta
dhe më të integruara me
Austrinë e Kurz e Italinë
e Kontes
Në një intervistë radio-
fonike, Orban u shpreh
se liderët e shteteve
anëtare të Vishegrad
janë të bashkuar në pro-
pozimin e iniciativave të
tyre, duke shtuar se këto
katër vende po zhvillo-
hen dhe po rriten më
shpejt se vendet e tjera
europiane.

Viktor Orban pohoi se për
temën e emigrantëve duhet
përgjegjësi dhe kjo nuk
nënkupton liri për të gjithë
për të hyrë në Europë.
Ai theksoi se Hungaria nuk
do të shkatërrojë kulturën
dhe sigurinë e saj publike.

Kryeministri hungarez
shtoi se deri sa Europa të mos
adoptojë të gjithë emi-
grantët, katër vendet e
Vishegrad nuk do të pra-
nojnë asnjë më shumë
Amendamenti kushtetues i
miratuar disa ditë më parë

përmendi në mënyrë të
veçantë bashkëpun-
imin në kuadër të Task
Forcës "Anti Skifter" si
dhe "Forca e Ligjit".
Drejtori Veliu e njohu
bashkëbiseduesin me
prioritetet e Policisë së
Shtetit, si: lufta kundër
kultivimit të bimëve
narkotike, operacionin
"Forca e Ligjit". Veliu
theksoi se për një nga
grupet e goditura është
bashkëpunuar ngush-
tësisht me BKA gjer-
mane.
Takimet u zhvilluan në
një frymë të hapur dhe
shumë miqësore. Bash-
këbiseduesit ndanë
mendimin se ky bash-
këpunim i shkëlqyer
sot mes dy vendeve, do
t'iu shërbejë edhe
brezave nesër.

dhe që bëri të jashtëligjshëm
pranimin e emigrantëve në
vend, si dhe ndjekje penale
për ata që ndihmojnë emi-
grantët, u cilësua nga Orban
si një punë e rafinuar lig-
jore.
Ai tha se këto vendime ish-
in propozuar dhe më parë
nga partitë gjatë fushatave
elektorale.
Duke folur për sigurinë ko-
mbëtare kreu i ekzekutivit
hungarez tha se nuk do të
pranojë që organizatat e
huaja të influencojnë çësh-
tjet e brendshme.
Sipas Orban janë tri çësht-
jet kryesore për sa i përket
emigracionit në Europë.
Një nga këto është mbrojtja
e kufirit, dhe më pas gjetja
e një zgjidhjeje për ata emi-
grantë që tashmë ndodhen
në vend.
Dhe e treta të bëhet e qartë
se kush do të lejohet të hyjë

në Hungari në të ardh-
men. Por kryeministri
hungarez kritikoi dhe Eu-
ropën duke thënë se ka
një kaos institucional
Brenda Bashkimit Euro-
pian dhe rendi kushtetues
tashmë është një rrëmujë
që ka nevojë për restau-
rim.
Sipas tij muajt e fundit
grupi i Vishegrad i theme-
luar në 15 shkurt 1991 po
punon gjithnjë e më
shumë në këtë drejtim.
Në fund të intervistës së
tij ai komentoi dhe fitoren
e Kroacisë ndaj
Argjentinës në kuadër të
kampionatit botëror të fu-
tbollit në Rusi.
Ai tha se skuadra ballkan-
ike mund të ketë shpresa
për të fituar kampionatin
dhe kjo është një gjë e
madhe. "Forca kroatë",-
përfundoi ai.

DREJTORI I
POLICISE
Ardi Veliu u ndal te
masat që ka
ndërmarrë Policia e
Shtetit, veçanërisht
ajo kufitare për një
menaxhim sa më të
mirë të regjimit të
kufirit. Ai u ndal po
ashtu, edhe në
mungesën e
kapaciteteve
njerëzore dhe
teknike të
nevojshme për
përballimin e
situatave të tilla.

SHPALLJE ANKANDI
Datë 28.06.2018, Ora 16:00
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pranë ALUIZNI-t Tirana Jug me nr. 428 datë 28.08.2006, adresa: Rr. "3 Vëllezërit Kondi", Tiranë.
Çmimi fillestar i ankandit të dytë është në shumën 4 790 083 (katër milionë e shtatëqind e nëntëdhjetë
mijë e tetëdhjetë e tre) lekë.
Ankandi do të zhvillohet në ambjentet e Shoqërisë Përmbarimore "Besnik Bajraktari" sh.p.k me
adresë: Rr. "George W. Bush", Pall. Kasmi, Zyra 107, Tiranë.

Njoftim për shitje ankand II

Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e dytë për pasurinë e
Hipotekuesit 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 me te ulet ne masen 30 perqind te ankandit te pare.
Ankandi do të zhvillohet 13.07.2018  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.

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me permbarues Enuar Merko me adrese
Rr Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyrja 8, Ap 1, Tirane, njofton se me date 03.07.2018 ora
8ºº - 16ºº ne ambjentet e saj, do te zhvillohet: Ankandi i I per shitjen e pasurise te
paluajtshme Truall me sipërfaqe totale 500 m² nga e cila Ndërtesë me sipërfaqe 128
m², rregjistruar në Z.V.R.P.P Durrës me Nr pasurie 72/67, Vol.3, Fq.189, ZK.1242
në pronësi të Z.Sali Ibrahim Jamaku me vlere fillestare ne ankand  128,640 (Njëqind
e njëzet e tetë mijë e gjashtëqind e dyzet) EURO .
Të interesuarit të kontaktojnë në nr. e telefonit 0672027580, 355 4 22 31 888.
email enuar.merko@gmail.com

Fatmir Xhafa dhe Ardhi Veliu me drejtorin e
Përgjithshëm të Policisë Federale, zotin
Dieter Romann.
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Gjermania përmbys Suedinë

Kampionët e botës
tregojnë dhëmbët

Gjermania bën një re
agim prej kampioneje

bote. Skuadra e Lëvit pë-
son pambarimisht në
pjesën e parë, por rilind në
fraksionin e dytë duke
marrë një fitore me vlera
të jashtëzakonshme dhe
që e rikthen kualifikimin
në dorë të tyre. "Fisht Sta-
dium" do të kthehet në
arenën e një beteje nga
ato që do mbahen mend
gjatë. Gjermania e nis
ndeshjen më mirë dhe kr-
ijon rastin e parë për
shënim, por Draksler gjen

një rival mes tij dhe golit.
Suedia përgjigjet me Berg,
por Nojer shpëton kampi-
onët e botës. Gjermania
përpiqet, por vuan në kr-
ijimin e hapësirave ndërsa
Suedia është kërcënuese me
kundërsulmin. Klaeson lës-
hon Toivonenin në zonën e
Nojerit dhe suedezi e
mposht gardianin e Bajernit
me një lob shumë të bukur.
Gjermania kërkon të re-
agojë, por e bën vakët, ndër-
sa Suedia i shkon fare pranë
dyfishimit në shtesën e
pjesës së parë, kur Berg dety-

ron Nojerin të bëjë një pritje
prej fenomeni. Gjermania
vuajti shumë në pjesën e
parë, por në të dytën ndrys-
hon mentalitet. E nis në
sulm dhe barazon shumë
shpejt. Minuta e 49-të dhe
Rojsh arrin të gjuajë në zonë
duke mposhtur Olsenin për

barazimin 1-1. Më pas
ndeshja futet në një drejtim.
Gjermania sulmon dhe Sue-
dia është mbledhur në pra-
pavijë. Rojsh do të provojë të
gjejë barazimin duke tentu-
ar të devijojën me thembër
harkimin e Kimish, por nuk
do t'ia arrijë, ndërsa Vernen

shpërdoron në mënyrë të pa-
besueshme golin e avantz-
hit. Në fundin e takimit dra-
maticiteti i ndeshjes do të
rritet ndjeshëm. Boateng del
me karton të kuq dhe Lëv
turfullon në stol. Duket
sikur do të mbyllet në bara-
zim sidomos pas predhës së

Brandt që gati sa nuk thy-
en shtyllën në fund, por në
fund fitoi aforizma e Geri
Linekerit: futbolli është një
lojë me një top dhe 22 bur-
ra dhe në fund fiton Gjer-
mania. Sepse kampionët e
botës do ta mposhtin Sued-
inë me perlën e Toni Kros-
it, që sajon hapësirën e du-
hur në murin dysh suedez
për të thyer Olsenin e për
të siguruar fitoren e parë,
fitore që i mban gjallë
shpresat e kualifikimit në
ndeshjen e fundit ndaj Ko-
resë së Jugut.

Presidenti i Serbisë flet pas veprimit "provokues" të Granit Xhakës dhe Xherdan Shaqirit

Gjesti i shqiponjës, Vuçiç
reagon: Ne nuk provokojmë askënd!
Krimineli Sheshelj tërbohet me Xhakën

Në Serbi nuk ka dhem
bur aq shumë hum
bja ndaj Zvicrës sesa

festa e shqiptarëve që për-
faqësojnë kryqtarët helvetë
në ekipin Kombëtar. Pas go-
lave, erdhi festa me gjestin e
shqiponjës, një përshënde-
tje e djemve për rrënjët e
tyre shqiptare, e cila në Beo-
grad është përjetuar si "pro-
vokacja" e radhës, me medi-
at serbe që arritën deri aty
sa t'i kërkojnë FIFA-s ndësh-
kimin e lojtarëve, me qever-
inë e Zyrihut që po e men-
don realisht ndëshkimin.
Trondija në Serbi ka qenë e
madhe, aq sa ditën e sotme
ka reaguar vetë presidenti
Aleksandër Vuçiç, që nga
zyra e presidencës ka dhënë
një mesazh për popullin e tij,
duke kërkuar të minimizojë
hidhërimin e një nate më
parë. "Jam krenar për popu-
llin tonë, jemi të trishtuar,
por nuk kemi ofenduar
askënd! Le të na urrejnë, por
kombi ynë është i bashkuar,
i bashkuar në trishtim, por

nuk fyem asnjeri. U trishtu-
am, sepse e duam vendin
tonë dhe jo, sepse e urrejmë

dikë, ne do të mbështesim
lojtarët tanë, ne besojmë në
fitore në ndeshjen e ardhs-

hme. Dhe nëse nuk fitojmë,
do të vazhdojmë ta duam.
Nëse urrejnë, kjo tregon për

madhështinë tonë".
Por politika serbe nuk ka
qëndruar kaq brenda ko-
rnizave. Vojislav Sheshlj,
lideri dhe themeluesi i par-
tisë radikale SRS, një nga
frymëzuesit e luftën çetnike
në Kosovë, ka reaguar pub-
likisht ndaj gjestit të Granit
Xhakës. Sheshelj ka pub-
likuar në Twitter. "Bastard i
shëmtuar shqiptar" shkruan
Sheshelj, shoqëruar me
Xhakën në momentin që bën
me duar "shqiponjën".
Katër muskëtjerët me gjak
kuqezi, Xhaka, Behrami,
Xhemajli e Shaqiri, kanë
dhuruar një performancë
për t'u vënë në kornizë
kundër Serbisë, teksa kanë
arritur të fitojnë me përm-
bysje në ndeshjen e dytë të

grupit E. Madje, si për ta
ndezur edhe më këtë suk-
ses, autorët e fitores së
madhe të Zvicrës janë
Granit Xhaka e Xherdan
Shaqiri, që me golat e tyre
përmbysën epërsinë e
përkohshme serbe të arri-
tur me rrjetën e Ale-
ksandër Mitroviç. "Ka
qenë vetëm emocion. Jam
i lumtur për golin dhe as-
gjë më shumë. Nuk besoj se
duhet të flasim për gjë
tjetër, ka thënë Shaqiri,
ndërsa Granit Xhaka ka
shtuar: "Të jem i sinqertë
nuk më interesonte
kundërshtari. Festa ishte
për popullin tim që më ka
mbështetur gjithnjë, për
vendlindjen time, për
prindërit e mi".

Hazar dhe Lukaku shënojnë nga dy gola

Gola dhe spektakël,
Belgjika thyen Tunizinë

Belgjika realizon një
manita dhe siguron

matematikisht kalimin
për në 1/8-at e Kupës së
Botës. Skuadra e Roberto
Martinez ka ngadhënjyer
kundër Tunizisë në
ndeshjen që ka prodhuar
më shumë gola në këtë
botëror për një rezultat të
përgjithshëm 5-2. Krye-
sori Marrufo akordon 11-
metërsh dhe e konfirmon
vendimin pas konsultim-
it me VAR-in. Nga pika e
bardhë ekzekuton po vetë
Hazar, që tund rrjetën.
Belgjika në avantazh dhe
Belgjika, me golin e dytë
që vjen pak minuta më
vonë kur Mertens jep një

asist të ëmbël për Lukakun,
i cili në diagonal thyen Ben
Mustafan. 2-0 dhe duket se
ndeshja arkivohet shumë
shpejt, por nuk mendon
kështu Tunizia, që pa kaluar
as 2 minuta shkurton difer-
encat me Dylan Bron, që me
kokë mposht Kurtuan. Në
kohën shtesë të pjesës së
parë Lukaku ka dy raste
shënimi, ku të parën nuk ar-
rin të devijojë në portë, ndër-
sa të dytën nuk e fal, duke i
çuar skuadrat me rezultatin
3-1 në pushimin e ndeshjes.
Por belgët janë të uritur dhe
e nisin pjesën e dytë ashtu
siç mbyllën të parën. Belgji-
ka shënon që në 51-ën me
Hazar, që shërbehet mjaft

mirë nga Alderveireld dhe
realizon pasi shmang edhe
portierin. Batshuaji reali-
zon kur gjuan fluturimthi
me të majtën brenda zonës
dhe shënon golin e pestë
për Belgjikën dhe të parin
për të në një Kupë Bote.
Gjithsesi, Tunizia do të re-
agojë me krenari dhe do të
realizojë golin e dytë të saj,
kur Kazri gjuan saktë në
këndin e poshtëm të portës
për të thyer Tibo Kurtuan.
Mbyllet 5-2 në stadiumin e
Spartakut të Moskës, Bel-
gjika vijon më tej, ndërsa
Tunizia praktikisht është
eliminuar, ndonëse ka dhe
një ndeshje për të zhvillu-
ar

Ekipi i gjashtë që kalon në 1/8-a

Meksika fitore dhe
kualifikim ndaj Koresë

Meksika është e kual
ifikuara e gjashtë e

kualifikuar për në fazën e
1/8-ave të Kupës së botës
pas fitores në takimin e
sotëm ndaj Koresë,
ndeshje në të cilën trium-
foi me shifrat 2-1. Ndeshja
do të nisë me Korenë më
të orientuar drejt sulmit,
ndërsa Son do të ketë
mundësinë më të mirë për
aziatikët për të shënuar,
përpara se Meksika të fi-
tojë penalltinë që zh-
bllokoi ndeshjen. Në
minutën e 24-ët Guardado
kroson nga e majta dhe
Jang Hjun So ndërpret
harkimin me dorë. Për
serbin Maziç nuk ka dy-

shime, 11-metërsh të cilin e
kthen në gol Karlos Vela. Pje-
sa e dytë do të nisë vrullshëm
nga Meksika, dukshëm në
kërkim të golit të dytë për të
mbyllur hesapet e kualifikim-
it. Madje do ta arrijë në
minutën e 66-të Lozano nis
një kundërsulm të rrufeshëm
që finalizohet me gol nga ana

e Çiçaritos, që gjuan saktë
në shtyllën e parë. Minuta e
93-të dhe Son Heung-Min lës-
hon një gjuajtje plot efekt
nga jashtë zonës, që mposht
Oçoan e prehet në rrjetë. 2-
1, por fatkeqësisht nuk ka
më kohë për koreanët, ndër-
sa Meksika i gëzohet kuali-
fikimit të merituar.

Jeton Selimi
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NGA BEN ANDONI

Prej ditësh dhe javësh
vazhdon një debat i
madh për të ardhmen e

hapësirës dhe godinës së Te-
atrit Kombëtar. Në këtë stad
janë përfshirë shumë instan-
ca, kurse artistëve në ditët e
fundit u janë bashkuar
kolegë artistë, aktivistë të
shumtë të jetës civile, politi-
kanë, militantë e larmi.

Me vonesë Bashkia e Ti-
ranës ka filluar tryezat me
grupet e interesit, ku ka
tërhequr vëmendjen për idenë
e saj, por edhe ka marrë nga
pas të gjithë reagimin e pub-
likut shqiptar. Mes grupeve të
interesit janë dy zëra që nda-
hen sa i përket realizimit të
Teatrit, prej nga fillimi, por që
brenda shikon tisin e ndih-
mës ndaj projektit të paraqi-
tur, ku privati do të ndihmojë
dhe ngritjen e Teatrit; kurse
një zë tjetër, që është më i ven-
dosur dhe përmbledh mesve-
ti dhe një oponencë të ashpër
me qeverinë aktuale, është
për ruajtjen e Teatrit Ko-
mbëtar dhe për rikonstruk-
sionin e tij, madje duke thënë
se nuk ka fare probleme.

Shqetësimi më i madh pub-
lik tashmë nuk lidhet më me
bërjen apo jo të teatrit, por
mos prekjen e hapësirës së
saj, që mëtohet të merret për
t’u ndërtuar. E në fakt, kullat
që janë pas, ka të ngjarë ta
shpërfytyrojnë krejt mjedisin

NJË PROJEKT i vjetër
për Teatrin, PA KULLA,

...në Bibliotekën Kombëtare

dhe t’i zënë frymën dhe teatrit, që
shteti retendon se nuk i ka fondet
e caktuara për ta ndërtuar. Në fakt,
edhe kjo e fundit, duket e zgjidhur
nga aktorët dhe komuniteti i tyre
sepse me një apel publik mendohet
se mund të gjenden fondet nga vetë
shqiptarët për ndërtimin e godinës.

...
Godina aktuale ku gjendet edhe

sot Teatri Kombëtar nisi dhe u re-
alizua për një periudhë të shkurtër
si ambient i përkohshëm. Kjo ësh-
të përsëritur disa herë. Në studi-

min shkencor të vitit 2007-2008,
“Architettura Moderna italiane
per le citta D’Albania”, theksohet
se qëllimi i ndërtimit të kësaj god-
ine që në 1938 nga një kompani ital-
iane ishte shfrytëzimi i ambienteve
të saj për arsye argëtimi dhe ak-
tivitete sportive. Ata që e njohin
strukturën e saj dinë se aty kanë
qenë disa salla, një pishinë, fusha
sportive, restorant etj. “Një vepër
në gjendje të përbënte një qendër
tërheqjeje dhe takimi, dhe gjithç-
ka në një impostim të shëndet-

shëm kryesisht sportiv”, citohet në
këtë studim nga relacioni teknik i
projektit të dërguar nga drejtori i
Ndërmarrjes Pater, që do realizon-
te projektin, në adrese të Ciano-s
në shtatorin e 1938- ës.

...
Për hir të së vërtetës, ndryshe

nga italianët, një arkitekt sh-
qiptar me banim në Rumani men-
donte ndryshe. Ai kishte gjetur
vendin, që “çuditërisht” korre-
spondon me atë ku ndërtuan ital-
ianët, por synimi i tij, ishte që ky

objekt të ishte mbi të gjitha të tjer-
at. Ai kishte menduar t’i jepte të
gjithë rëndesën e duhur në ko-
mplekset ndërtimore që po zhvil-
loheshin asokohe, ndërsa mendon-
te deri për një Tiranë të shumë
kohëve më vonë. Për fat të keq,
nuk kemi mundur ta gjejmë pro-
jektin, që me siguri, duhet të jetë
diku, ndërsa skica të tij gjenden
me koleksionet e organit “Sh-
qipëria e Re” në Bibliotekën Ko-
mbëtare.
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Një arkitekt shqiptar me banim në Rumani në vitet ’20-’30 kishte gjetur vendin dhe kishte gati projektin e Teatrit Ko-
mbëtar të Shqiptarëve, paraqitur në Fakultetin e Arkitekturës në Bukuresht. Ai, “çuditërisht”, korrespondon me atë ku
ndërtuan italianët, por synimi i tij, ishte që ky objekt të ishte mbi të gjitha të tjerat. Ai kishte menduar t’i jepte të gjithë
rëndesën e duhur në komplekset ndërtimore që po zhvilloheshin asokohe, ndërsa mendonte deri për një Tiranë
të shumë kohëve më vonë. Falë një studjuesi që ka preferuar të quhet Bato Oparaku, kemi mundur ta gjejmë
projektin, që me siguri, duhet të jetë diku, ndërsa skica të tij gjenden me koleksionet e organit “Shqipëria e Re”
në Bibliotekën Kombëtare. ..

NGA GJERGJ BUBANI*

Midis të parëve që morën sim
vjet diplomë arkitekti në Sh-

kollën e Naltë Arkitekturore të
Bukureshtit është dhe bashkat-
dhetari ynë z.Stavri H.Opari, i
biri i patriotit të vjetër z-it Hris-
to Opari.

Simpatiku sekretar i Kryekon-
sullatës z.Nik Pema, duke ma
sjellë në njoftim lajmin e bukur,
më këshilloi të vete të vizitoj sal-
lonin e Shkollës në fjalë, ku janë
ekspozuar punimet për diplomë
të arkitektëve të rinj, se...” do të
shoh diçka që do të më kënaqë”.

I shtytur edhe nga kureshtja,
por më tepër nga bindja që kam
pasur qysh në fillim se studenti i
djeshëm Stavri Opari është një
nga të rrallët djem punëtorë dhe
inteligjentë që kemi, i shoqëruar
prej mikut tim Jani Evangjeli,
student në Drejtësi, vajta të viz-
itoj ekspozitën në fjalë. Sa e pëlqy-
er, sa e madhe ka qenë surpriza
ime, kur, në murin e djathtë të
sallonit, shoh 16 plane me stemën
e Shqipërisë mbi to, që shfaqnin
planin e plotë të një Theatri Ko-
mbëtar në Tiranë.

Projekti i Theatrit tonë Kombëtar
Arkitekti z. S.Opari, kur ishte

në Shqipëri tash e dy vjet me stu-
dentët e tjerë të Bukureshtit, zgjo-
dhi vendin ku do të ngrinte (qoftë
makar dhe në plan vetëm) Theat-
rin tonë Kombëtar. E ka vendosur
në sheshin kryesor të kryeqytetit
përballë pallateve ministrore.

Godina e Theatrit, siç duket në

Punim monumental i
arkitektit z.Stavri H.Opari

këtë perspektivë, është monumen-
tale. Tue qenë se ne shqiptarët nuk
kemi një stil tonin, autori pranoi
si themel stilin bizantin me disa
nota shqiptare dhe me një ngjyrë
të fortë moderne. Në këtë mënyrë
Arkitekti S. Opari kërkoi të jetë
sa më afër poezisë së vendit edhe
shpirtit shqiptar.

Rreth e përqark Theatrit
menazhohet një shesh i tillë që
t’u bëjë ballë nevojave të
qarkullimit dhe përballë monu-
mentit hapet një arterie e re, e
parapamë në planin e ri të
kryeqytetit, në mënyrë që perspe-
ktiva e pallatit të duket së largu.

Sipërfaqja e zënë prej godinës
është 40 metrash faqe me 78 me-
tra thellësi.

Plani është bërë për një god-
inë Theatri dhe Opere së Bashku,
për 1000 spektatorë, me skenë
dhe foajere të mëdha, siç e lypin
nevojat moderne, me kalorifer
dhe me gjithë nevojat teknike
moderne.

Shtojmë këtu se Këshilli i Pro-
fesorëve të Shkollës së Naltë Ar-
kitektuyrore e pranoi projektin
e z-it S.Opari me lëvdatat për au-
torin. Dhe ne, në rradhën tonë, i
shtrëngojmë dorën arkitektit të
ri dhe urojmë nga zemra që plani
i tij monumental të dojë Zoti dhe
politika shqiptare, të vishet me
robën e realizimit, qoftë edhe në
proporcione më të vogla.

*Shqipëri e Re, 26 Maj 1932,*Shqipëri e Re, 26 Maj 1932,*Shqipëri e Re, 26 Maj 1932,*Shqipëri e Re, 26 Maj 1932,*Shqipëri e Re, 26 Maj 1932,
vvvvv.XIII, nr.XIII, nr.XIII, nr.XIII, nr.XIII, nr.501, f.501, f.501, f.501, f.501, f.3- Bukur.3- Bukur.3- Bukur.3- Bukur.3- Bukuresht,esht,esht,esht,esht,
Maj, 1932Maj, 1932Maj, 1932Maj, 1932Maj, 1932

NGA ARH STAVRI HR. OPARI

Dyke patur parasysh gjendjen
të sotmen, shteti shqiptar i
cili ndodhet në plot epokë

konstruktive, duhet të hedhë vësh-
trimet reth e përqark tij dhe të kqyrë
ç’do send që të tjerët kanë krijuarë
gjer tani dhe përfundimet në të cilat
arinë në ç’do fushë.

Në këtë mënyrë do mundë të për-
fitonjë nga përfundimet që të tjerë
realizuanë me anën e një eksperience
të gjatë.

Dyke kthyerë vështrimin tek
fusha mi të cilën sot në Shqipëri sh-
villohet një aktivitet më i gjerë e cila
është konstruktive si: Pasunimi i
kryeqytetit dhe qyteteve të tjera me
godina administrore dhe kulturore,
marr lejën të bënj disa vërejtje spe-
cialiteti.

Çështja është mjaft e gjerë që të
munt vetëm në disa shtylla të flas
për gjëra, të cilat janë shkruarë vol-
ume të tëra, por do të kufizohem
vetëm të heth një vështrim të sh-
kurtrë mbi monumentat adminis-
trative dhe kulturale. Vendi ynë
dyke qënë i voglë, është gjë e natyr-
shme që edhe nevojat e tij të ç’do
pikëpamje janë të vogla. Por gjithë
kohës dhe mbarimet e të ardhurave
janë të vogla dhe si konsekuencë
logjike dhe posibilitet për realizim.
Dyke mbajtur hesap për ato q’u re-
alizuan gjer më sot si edhe për pro-
jektet për të arthmen, vemë re se
nevojat e urdhrit administror gë-
zuanë një kujdesje më të madhe (mi
këtë gjë do vinj në një numër tjetar
me një studim të posaçëm) duke u
neglizhuar ato të urdhërit kultur-
al.

Është e vërtetë se në një shtet të
ri nevojtar e urdhrit administrativ
janë ato që imponon me parë por
është gjithë aqë e vërtetë se lidhjet
midis bamirësve gjith po t’atij ven-
di si edhe midis popujve të ndrysh-
më fitohen me anën e një bashkimi
shpirtnor, i cili bashkim fitohet
vetëm me anën e manifestatve të
artit dhe të kulturës.

Vendi ynë është i pasur me ele-
menta të vlefshëm sepse perëndia e
pajosi popullin jo vetëm me cilësira
luftëtari por edhe me cilësira artis-
tike për të cilat sot, më të shumat,
janë vënë në shërbimin e të tjerëve.

Përse të gjitha këto elemente të
vlefshme mos bashkohen në një
tufë, atje në vendin t’onë, dhe me
burimet e tyre të pashterura të
ngrenë nivelin kultural të vendit?

Gjithëkohës dhe të huajt të mund
të vinë ndër ne duke u bërë dhe e
përkundërta dhe këshilloj të bëhen
lidhje shpirtnore midis nesh dhe të
tjerëve, lidhje që janë aqe të
nevojshme në ditët e sotme.

Por për këtë gjë duhet pikësëpari
të ngrihet një godinë e cila të munt
t’iu përgjigjet këtyre nevojave.Duke

patur parasysh, sikundër që thamë,
mburimet materiale, kjo godinë du-
het të jetë një monument arti dhe
kulture.

Theatri Kombëtar i Shqipërisë,
kështu e emëruamë, por emëri nuk
përmbledh mjaftësisht atë që duhet
të jetë ky monument.

Nënvizonj se pikspari ky duhet
të jetë monument arti urbanistik
dhe arkitektonik. Do jetë gjithëko-
hës vënt theatri, këtu munt të bëhen
manifestime muzikale si opera, kon-
certa etj.

Do ketë salla të cilat do munt të
shërbejnë posaçërisht për recep-
cione dhe me një fjalë një llokal i cili
të munt t’u përgjigjet gjithë nevo-
jave kulturale.

I zotëruarë prej shumë kohe prej
kësaj ideje, realizova një projekt të
këtij theatri të cilin e ekspozova në
Akademinë e Arkitekturës në Buku-
resht.

E para përçapje ishte e rëndë
sepse duke patur parasysh se ay do
duhet të jetë monument kombëtar,
do duhet të përfaqësojë gjithëkohës
çfaqjen e një arhitekture ko-
mbëtare. Duke mos patur në dis-
pozitë një arkitekturë kombëtare e
cila të më japë elementat e inspira-
cionit pranova idhenë t’a bënj mon-
umentin në një arhitekturë bizan-
tine musulmane me influenca ori-
entale e shikuar nëpër sferën e ar-
hitekturës moderne të kohës s’onë.

Në pak rradhë do tregojmë disa
nga pikat e programit: Theatrin e

Theatri Kombëtar në
kryeqytetin e Shqipërisë

Godina e Teatrit
Godina aktuale ku gjendet edhe sot
Teatri Kombëtar nisi dhe u realizua
për një periudhë të shkurtër si
ambient i përkohshëm. Kjo është
përsëritur disa herë. Në studimin
shkencor të vitit 2007-2008, “Ar-
chitettura Moderna italiane per le
citta D’Albania”, theksohet se
qëllimi i ndërtimit të kësaj godine që
në 1938 nga një kompani italiane
ishte shfrytëzimi i ambienteve të saj
për arsye argëtimi dhe aktivitete
sportive. Ata që e njohin strukturën
e saj dinë se aty kanë qenë disa
salla, një pishinë, fusha sportive,
restorant etj. “Një vepër në gjendje
të përbënte një qendër tërheqjeje
dhe takimi, dhe gjithçka në një
impostim të shëndetshëm kryesisht
sportiv”, citohet në këtë studim nga
relacioni teknik i projektit të dërguar
nga drejtori i Ndërmarrjes Pater, që
do realizonte projektin, në adrese të
Ciano-s në shtatorin e 1938- ës.

Stavri Opari për godinën
Nënvizonj se pikspari ky duhet të jetë
monument arti urbanistik dhe arkitek-
tonik. Do jetë gjithëkohës vënt theatri,

këtu munt të bëhen manifestime
muzikale si opera, koncerta etj. Do

ketë salla të cilat do munt të shërbejnë
posaçërisht për recepcione dhe me një
fjalë një llokal i cili të munt t’u përgjig-

jet gjithë nevojave kulturale.
I zotëruarë prej shumë kohe prej kësaj

ideje, realizova një projekt të këtij
theatri të cilin e ekspozova në Aka-

deminë e Arkitekturës në Bukuresht. E
para përçapje ishte e rëndë sepse

duke patur parasysh se ay do duhet të
jetë monument kombëtar, do duhet të

përfaqësojë gjithëkohës çfaqjen e një
arhitekture kombëtare. Duke mos patur
në dispozitë një arkitekturë kombëtare

e cila të më japë elementat e inspira-
cionit pranova idhenë t’a bënj monu-

mentin në një arhitekturë bizantine
musulmane me influenca orientale e
shikuar nëpër sferën e arhitekturës

moderne të kohës s’onë.
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NGA GJON MARKU
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Meqenëse negociatat me
qeverinë venedikase
nuk dhanë rezultat

Skënderbeu iu drejtua për ndih-
më mbretit aragonas Alfonsi V,
i cili ishte kundër aspiratave
pushtuese osmane në Gadishul-
lin e Ballkanit, si dhe kundër
mbizotërimit të Republikës së
Venedikut në Adriatik. Perfaqë-
suesi i Alfonsit V dhe Skënder-
beu lidhen marrvëshjen “ Ga-
etë”, më 26.III.1951.(23)

“Alfonsi u angazhua se do ta
mbronte Skënderbeun, familjen
dhe farefisin e tij, se do të ndih-
monte me ushtri, me të holla dhe
do ti respektonte privilegjet që i
kishte pasur e tërë Shqipëria.
Skënderbeu u zotua se mbretin
Alfons do ta njihte si zërin në
rastet, kur do ti afrohej ndihma
ushtarake në luftë kundër push-
tuesve osmanë. Detyrimet që i
mori mbi vete, të dyja palët u
plotësuan vetëm pjesërisht. Al-
fonsi V, pas nënshkrimit të mar-
rëveshjes, dërgoi në Shqipëri një
njësi ushtarake prej 100 ush-
tarësh, e cila u vendos në Krujë,
Mirëpo Skënderbeu nuk e bëri
betimin e besnikërisë ndaj
mbretit aragonas Alfonsi V.” (24)

Strategu dhe udhëheqësi i
kryengritjeve shqiptare, duke
marrë parasysh namin dhe

cilësitë e larta të Gjon Gazullit, e
caktoi atë në një mision special, që
në emër të tij të shkonte në Vati-
kan. Vajtjen e Gjon Gazullit në
Vatikan e shfrytëzuan dhe ragu-
zianët për interesat e veta.(25)

“Sipas një vendimi që mban
datën 27.II.1451, ata e angazhuan
Gazullin në emër të Senatit të luste
Papa Nikolla V, që ky me autorite-
tin e vet të bënte të mundur lirimin
e qytetit te Raguzës nga tatimet e
zakonshme për vitin jubilar, këtë
kërkesë Raguzianët e bënin me pre-
tekstin se kishin merita të mëdha
për mbrojtjen e interesit të krish-
terimit, në veçanti për popullariz-
imin e luftës së Skënderbeut. Papa
duke qenë në koherencë të ngjar-
jeve, bëri zgjidhjen që ti kënaqte të
dyja palët.

Në vitin 13.IV.1451 Papa Nikolla
V urdhëron Ipeshkvin e Kotorrit,
Bonin de Tolentis dhe Vikarin e
Arqipeshkvis së Raguzës, Gjon
Gazullin, rektor i Kishës  së Shën
Pjetrit, që një pjesë të shumës së
fituar  nga indulgjencat e vitit ju-
bilar 1450 t’ia dorëzojë Gjegj Kas-
triot Skënderbeut ose njerëzve dhe
besnikëve të tij, “zot i Krujës e i
Arbënisë”, vazhdimisht po u qën-
dron me trimëri dhe guxim turqve
dhe po lufton me ta”. (26)

Më 25.V.1451 Papa Nikola V kish-
te ngarkuar Gjon Gazullin, Bonin
de Tolentis, e një të tretë për të
mbledhur të holla nga indulgjen-

DOKUMENT

H
HISTORI

Autori ka bërë një përshkrim të
kohës që përkon me shekullin e
XV dhe rolin e Gjon Gazullit, që
sipas tij mund të quhet “diplomat
profesionist”, duke qenë se qysh
në kohën e lëvizjeve kryengritëse
të prijësve arbër më 1432 ai del
të ketë shërbyer si ambasador  i
Republikës së Raguzës pranë
Perandorit Sigismund..

NGA BEN ANDONI
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Për hir të së vërtetës, ndryshe
nga italianët, një arkitekt
shqiptar me banim në Ru-

mani mendonte me një ide tjetër.
Ai kishte gjetur vendin, që “çu-
ditërisht” korrespondon me atë ku
ndërtuan italianët, por synimi i tij
ishte që ky objekt të shfaqej mbi të
gjitha të tjerat. Ai kishte menduar
t’i jepte të gjithë rëndesën e duhur
në komplekset ndërtimore që po zh-
villoheshin asokohe, ndërsa men-
donte deri për një Tiranë të shumë
kohëve më vonë. Për fat të keq,
nuk kemi mundur ta gjejmë pro-
jektin, që me siguri, duhet të jetë
diku, ndërsa skica të tij gjenden
me koleksionet e organit “Sh-
qipëria e Re” në Bibliotekën Ko-
mbëtare.

“Arkitekti z. S.Opari, kur ishte
në Shqipëri tash e dy vjet me stu-
dentët e tjerë të Bukureshtit, zgjo-
dhi vendin ku do të ngrinte (qoftë
makar dhe në plan vetëm) Theat-
rin tonë Kombëtar. E ka vendosur
në sheshin kryesor të kryeqytetit
përballë pallateve ministrore.

Godina e Theatrit, siç duket në
këtë perspektivë, është monumen-
tale. Tue qenë se ne shqiptarët nuk
kemi një stil tonin, autori pranoi
si themel stilin bizantin me disa
nota shqiptare dhe me një ngjyrë

të fortë moderne. Në këtë mënyrë
Arkitekti S. Opari kërkoi të jetë
sa më afër poezisë së vendit edhe
shpirtit shqiptar.

Rreth e përqark Theatrit
menazhohet një shesh i tillë që t’u
bëjë ballë nevojave të qarkullimit
dhe përballë monumentit hapet
një arterie e re, e parapamë në pla-
nin e ri të kryeqytetit, në mënyrë
që perspektiva e pallatit të duket
së largu.

Sipërfaqja e zënë prej godinës
është 40 metrash faqe me 78 metra

Një projekt i vjetër
për Teatrin, pa kulla,

...në Bibliotekën Kombëtare
thellësi.

Plani është bërë për një godinë
Theatri dhe Opere së Bashku, për
1000 spektatorë, me skenë dhe foa-
jere të mëdha, siç e lypin nevojat
moderne, me kalorifer dhe me
gjithë nevojat teknike moderne”,
shkruan Gjergj Bubani.

Kanë kaluar vite dhe Shqipëria
nuk e bëri dot një teatër të tillë,
përveçse mbolli mëri dhe nuk la
njeri pa nëmur, që mendoi ndryshe
për teatrin kombëtar të sh-
qiptarëve. Që nga largësia e viteve
po ua sjellim dhe njëherë idenë e
këtij arkitekti interesant, Sh-
qipëria e të cilit ishte një Zonjë e
Bukur.

Ja se çfarë shkruan mjeshtri:
“Nënvizonj se pikspari ky duhet të
jetë monument arti urbanistik dhe
arkitektonik. Do jetë gjithëkohës
vënt theatri, këtu munt të bëhen
manifestime muzikale si opera,
koncerta etj.

Do ketë salla të cilat do munt të
shërbejnë posaçërisht për recep-
cione dhe me një fjalë një llokal i
cili të munt t’u përgjigjet gjithë
nevojave kulturale.

I zotëruarë prej shumë kohe
prej kësaj ideje, realizova një pro-
jekt të këtij theatri të cilin e ek-
spozova në Akademinë e Arkitek-
turës në Bukuresht.

E para përçapje ishte e rëndë
sepse duke patur parasysh se ay
do duhet të jetë monument ko-
mbëtar, do duhet të përfaqësojë
gjithëkohës çfaqjen e një arhitek-
ture kombëtare. Duke mos patur
në dispozitë një artekturë ko-
mbëtare e cila të më japë elemen-
tat e inspiracionit pranova idhenë
t’a bënj monumentin në një ar-
hitekturë bizantine musulmane
me influenca orientale e shikuar
nëpër sferën e arhitekturës mod-
erne të kohës s’onë.

Në pak rradhë do tregojmë disa
nga pikat e programit: Theatrin e
vendosa na pjacën principale të
Tiranës. Përpara dhe rreth tij kri-
jova një pjacë të vogël e cila të shër-
bejë për vaturat dhe të madhonjë
efektin perspektiv të monumentit.

Monumentin do jetë i rrethuar
prej rrugësh. Përpara tij do hapet
një rrugë e paravështruar prej
planit për sistematizimin e qytetit
e cila permeton se monumenti të
duket prej distance të madhe dhe
në tërë madhështin e tij. Lokali zë
një faqe prej 40 metra, me 70 metra
thellësi dhe përmbledh: sallë për
çfaqje teatrale, konferenca etj., e
përbërë prej parteri lozhash dhe
ballkonesh”.

Një ëndërr e bukur, por që do të
bëhej realitet nëse arkitektët tanë
do të mund t’i ktheheshin duke i
sugjeruar të gjithë palëve sesi
mund të ndreqim të ardhmen, me
ndihmën e së shkuarës. Thjesht,
ia vlen të shkosh në Bibliotekën
Kombëtare dhe të marrësh një pro-
jekt, që fle prej -shtatë
dekadash...pa kulla, sigurisht.

(Milosao)(Milosao)(Milosao)(Milosao)(Milosao)

vendosa na pjacën principale të Ti-
ranës. Përpara dhe rreth tij krijova
një pjacë të vogël e cila të shërbejë
për vaturat dhe të madhonjë efek-
tin perspektiv të monumentit.

Monumentin do jetë i rrethuar
prej rrugësh. Përpara tij do hapet
një rrugë e paravështruar prej plan-
it për sistematizimin e qytetit e cila
permeton se monumenti të duket
prej distance të madhe dhe në tërë
madhështin e tij. Lokali zë një faqe
prej 40 metra, me 70 metra thellësi
dhe përmbledh: sallë për çfaqje tea-
trale, konferenca etj., e përbërë prej
parteri lozhash dhe ballkonesh.

Foyer-i hyrjes në sallë duke pa-
sur dhomën e garderobës dhe anek-
sat e tjera si fumoir, sallona etj. Hal-

li i hyrjes me shkala principale të
cilat shpjenë në foyer-i sipërmë i cili
është i pajisur në mënyrë të shër-
benjë në ç’do recepsion duke patur
lidhje me fumoir-ë, bufenë etj.

Trupi i skenës duke patur gjithë
aneksat e nevojshme për adminis-
tratën. Vendi i ngushtë nuk na per-
meton të bëjmë një përshkrim të
himtë të programit, i cili s’mund të
studiohet përveç se mi plane të real-
izuara. Në një studim që do të bënj
paskëtaj do tregonj mënyrën si janë
shikuarë dhe rezolvuara problem-
at urbanistike dhe arhitektonike në
programin e...të Tiranës.

*Arh Sta*Arh Sta*Arh Sta*Arh Sta*Arh Stavri Hrvri Hrvri Hrvri Hrvri Hr. Opari-. Opari-. Opari-. Opari-. Opari-
”Shqipëria e Re””Shqipëria e Re””Shqipëria e Re””Shqipëria e Re””Shqipëria e Re”

Kur Skënderbeu
merrte borxh!

Vijon në faqen 18

Teatri Kombetar Bukuresht
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P
POEZIA

Në stilin e zakonshëm gati kozmogonik vjen ky cikël i propozuar nga autori për këtë numër të “Milosao”, i marrë nga
libri i porsabotuar poetik “Këmbësori poetik”...

NGA MOIKOM ZEQO

Shiu i beftë i prillit, - e bën karrocën
e tij, - fluturuese, - me florinj efe-
merë. – Ku nxiton? – Ku vallë?

***
Unë ngre dorën, - e përshëndes!

***
Ah, Helena e Trojës! – Ajo, - qe kësh-
tjella, - ku qenë, - burgosur sëbash-
ku, - dhe akejtë, - dhe trojanët. –
Përtej mureve, - qe – vetë Helena, -
brenda, - mureve, - tërë kacafytja, -
për vdekje, - e luftëtarëve, - që
vriteshin, - me tmerr, - për të njëjtën
gjë ! – Pa kuptuar – asgjë !

***
Krishti furnizon
Me peshq të rinj
Restorantet politike,
Të Wallt Street-it.

Dhe drurët
Grumbullohen mbi mal,
Si dishepuj të motshëm
Të Diellit!

Vjen Endacaku i yjeve,
I pluhurosur me kozmogoni,
Pastaj Acari
Si Antikrishti i Madh!

Ç’kaktusë të birësuar
Nga deti Jon,
Hapësira e klonon vetveten
Në njëmijë shtrëngata.

Dhe pastaj
Do të shfaqet
Vetë Vdekja
Si një orgazmë madhështore!

Si t’i ngjiz këto ëndërra
Në martesë me detin?
Si bandit i kënaqësive
Unë dhe mitet i plaçkis!

Sqepa zogjsh
Si gjilpëra gramafoni,
Katër pllaka horizontesh,
Me muzikë shekujsh!

Nga bakri
I këtij mangalli antik,
Do të bëj hajmali
Të Kujtesës së Humbur!

Do të zhduket shekulli i vjetër
Si heqja e një mjekre të rreme,
Po drita boreale e mollëve
Në fakt, nuk ndriçon askënd!

Do të mbetem
Krejt i vetëm
Si mbretëresha e bletëve
Në një zgjua shahistik!

***
Kush, - i di, - rrugët, - e fjalëve, - në
ajër? – Pse – Kujtesa, - është, - udha,
- ku shpesh, - nuk mund, - të ecë, -
askush?

***
Pena e mprehtë
E Migjenit
Është banesa e rrufeve foshnja,-
Jetimët e Arsyes!

Te dora delikate
E Ofelisë
Hamleti rëndon
Si byrzylik!

Ndërsa ky kalë Swiftian
Bëhet prangë
Në dorën time
Të shkrimit.

***
Prejardhje, - të errëta, - të
domethënieve! – Gjithçka, - rrot-
ullohet! – Gëzimi, - i të jetuarit ! –
Imagjinatë, - përrallëzuese, - plot
etje, - për jetën ! – Martirizim, - i
rëndë, - paleokristian, - i emrave ! –
Tempuj, - qiellorë, - po pa zota ! –
Vallë, - statujat, - do të kthehen, -
në feminine, - e shkëmbejve, - të
lashtë ? - Çdo flatër zogu, - është, -
një shpikje, - kundër, humnerave, -
rëndesës, - dhe boshllëkut ! – Dhe –
ky avion, - në horizont, - është, -
shkumësi, - me të cilin, - shkrova, -
dikur, - në dërrasën, - e zezë, - të
shkollës, - fillore ! – Dhe, - drita, -
vjen, - mbi mua, - nga ca lartësi, -
që i venë, - në lëvizje, - ca zemra, - të
padukshme, - ose motorë, - idesh, -
që ende, - nuk janë, - prishur, - dhe
ndryshkur, - përgjithmonë !

***
Nga germat – e zeza – frymon – një
dritë – metafizike ! – Dhe – përballë
– meje – duket – fytyra ime – e dytë,
- e panjohur! – Eci – në malin – e
shurdhët, - pa hije, - pa fllade, - ngre
– perden – jeshile – të Heshtjes –
për të hyrë – brenda!

***
Unë, - jam, - një, - nga, - fëmijët, - e
natës! - Ç’është, - kjo formë, - e
ftohtë, - e zbrazëtirës ? – Fluturon,
- floku, - im, - i erërave. – Në dama-
rët, - e bimëve, - shket, - mendimi. –
Hija, - e pavërtetësisë, - më ndjek, -
me flutura, - të zeza ! – Si kronist, -
i ëndërrave, - duart, - i kam zhytur,
- në dete iluzionesh ! – Janë, - sfili-
tur, - Lajmëtarët, - e Pranverës ! –
Nga çezmat, - rrjedhin, - eposet, - e
harruar ! – Kush, - mua, - m’i
mbledh, - hapat, - dhe - më fut – në
paqenësi ?

***
Oktavio Paz tha :
« Të gjithë ne jemi kohë,
S’janë vitet ato që kalojnë,
Jemi ne ! »Jemi ne ! »Jemi ne ! »Jemi ne ! »Jemi ne ! »

Statuja e Skënderbeut me kalë,
Shëtit në Shans-Elizé,
Në Ishullin e Pashkëve,
Madje dhe në Atlantidë.

Kur kam ftohtë
Vetvetiu zgjohem
Te një përrallë,

Që digjet!

Centauri Mjekërblu,
Më tregon rrugën,
Tek Taverna Kozmike,
E Khajamit!

Si mund ta dimë,
Që kjo salamandër
E fabrikon një botë arti,
Që kurrë s’u arrit?

Rripet si lëkura ime, e djegur,
Ky realitet i vrazhdë
I kriminalizuar
Nga paraja!

Tek hija, që le,
Në shkretëtirë,
Hapet dritarja,
E një bote arkeologjike!

Vajzat e Avinjonit,
I shkulin flokët Mona Lizës!
Populli i pikturave
Ç’njerëzim i dyzuar!

Çdo risi
Bëhet prap rutinë!
Dhe lulet janë
Kafshëza bimore!

Nga syri i Zotit, Zotit,
Duan ta nxjerrin
Si drudhëzë
Vetë Shekspirin!

***
Poeti, - është, - hibridi, - i murgut, -
me martirin!

***
Vërtetë, jam – detar – (mbase pi-
rat) – i fjalës, - por – edhe këmbë-
sor – i Fantazisë, - në qiell!

***
Kotësi! – Kotësi! – Piktura, - të thu-
rura, - merimangash! – Testament,
- prej hiri, - i Harresës !

***
Dhe lulet, - e thara, - janë, - mesh-
tarë, - të vdekur, - në kishën, - e brak-
tisur, - të stinëve!

Durrës, 13 shkurt, 1998

SHTRËNGATAT
PRINCËR

Tek kjo kokërr arre,
Që bije në trotuar,
Mbase është varri im !

***
Si janë ëndërrat
E erërave ?

***
Mes paradokseve, i kam disa mo-

tive gëzimi, si dallëndyshe dimri  dallëndyshe dimri  dallëndyshe dimri  dallëndyshe dimri  dallëndyshe dimri !
Dhe i zbukuroj fjalët me heshtje !
Një pishtar vrapon para, një pish-
tar triumfues, por unë s’e ndjek dot
! Brenda emrave të HomeritHomeritHomeritHomeritHomerit dhe të
WhitmanitWhitmanitWhitmanitWhitmanitWhitmanit janë oraret, kur punon
HistoriaHistoriaHistoriaHistoriaHistoria, jashtë tyre, ka veç
plogështi dhe gjumë.

***
Gjethet rrëzohen në skajshmëri
Si ceremoni parade !
Unë thith energji të mëdha
Nga idetë e të vdekurve !

Fjala ndriçohet nga brenda
Ashtu si detet e De Radës
Plot lëvizje kohërash
Dhe përtëritje të pabesueshme !

Çdo peshk
Ka kthetra zogu !
Por vetëm zemra
Është amfibi më i rrezikshëm !

Dhe vullkani,
Që shpërthen,
Është gjeneza
Që tek Pikaso bën Guernikën!

***
Kuptoje detin si Nocion për Nocion për Nocion për Nocion për Nocion përdëlli-dëlli-dëlli-dëlli-dëlli-
mimimimimi
Më shumë se masë ujërash, kak-
tuset
Si poetikë surrealiste dhe jo si janë
Në të vërtetë, dashuria s’është
Thjesht femra, - hiret e saj s’humbin
Me trupin që mplaket.

***
Ç’kohë ! Të ekzistosh s’do të thotëTë ekzistosh s’do të thotëTë ekzistosh s’do të thotëTë ekzistosh s’do të thotëTë ekzistosh s’do të thotë
Se je Se je Se je Se je Se je ! Varfërohet kuptimi, fruti i
ri
Bëhet pluhur ! Por uji i mistershëm
vërshon
Si në ereksion! Mund të gjesh një
amforë antike –
Ëndërr qiellore të së ardhmes, por
eukaristia
Është formë e pakapshme!

***
Ja manastiret mesdhetare plot ull-
inj
Dhe pulëbardha, (ku murgjit u ng-
jajnë
Më shumë ullinjve, se sa
pulëbardhave !)
Shoh Centaurët groteskë të reve,
Që bëhen shkëmbej vulgarë,
Se Princesha Imagjinatë ka vdekur
para Krishtit!

***
Mali Tomor rri pezull. Po e tashm-
ja
Ku është? Ngjarjet i shohim
Si centurionët e vrazhdë romakë
Në Golgota, që s’kuptonin, - ahere
Çfarë ndodh s’është diçka e re,
Kahja s’perceptohet, tragjediatragjediatragjediatragjediatragjedia
S’ka kumtS’ka kumtS’ka kumtS’ka kumtS’ka kumt!

Këmbësor i
fantazisë në qiell
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***
Jam ikanak i detrave,
Dhe ndërtoj në vegim altare,
Dhe tatuazhet ma hanë Kujtesën,
Si milingonat një elefant!

Po fryma e Naim Frashërit
Krijon një ekuilibër,
Kuptimësi rregullore
Të sendeve, zotave, gjallesave!

E dashur! E ke shpikur stilin,
Buzëqeshjen dhe të ecurën tënde,
Për hyrjen triumfuese në Tempull,
Me pelerinë dafine!

Pse tërë njerëzit
Janë si dete, që ecin,
Me zemrat – amfora,
Të anijeve të mbytura?

***
Kush i çvoshk rrufetë, si lëkurat
inkandeshente, të gjarpërinjve të
padukshëm, të qiellit? Ka ndodhur
një rrëmujë e hatashme në Para-
jsë ! Është parë papritur një en-Është parë papritur një en-Është parë papritur një en-Është parë papritur një en-Është parë papritur një en-
gjëll fëmijë, që mban në dorëgjëll fëmijë, që mban në dorëgjëll fëmijë, që mban në dorëgjëll fëmijë, që mban në dorëgjëll fëmijë, që mban në dorë
thikën e rigjetur dhe të përgjakurthikën e rigjetur dhe të përgjakurthikën e rigjetur dhe të përgjakurthikën e rigjetur dhe të përgjakurthikën e rigjetur dhe të përgjakur
të Kainit të harruar të Kainit të harruar të Kainit të harruar të Kainit të harruar të Kainit të harruar !

***
Dhe InfinitiInfinitiInfinitiInfinitiInfiniti vezullon si semafori
enigmatik dhe përthithës i djajve !

***
Dhe e pakohshmja dhe e pahapë-
sirta janë një perpetuum mobile !

***
Jashtë rastësive, çdokush është
jashtë çdo gjeje !

***
Dalja, për t’u rikthyer nga Vdek-
ja, është e mbyllur, si kuptimet e
mëdha dhe të fshehta në
Apokalips!

***
Ah, raca e brishtë dhe egoiste e
njerëzve, më e nëmur se sa e kua-
jve të Swiftit !

***
Dhe metaforat i kam,
Shpesh dezertorë,
Të kuptimeve universale,
Të vërteta!

Dhe kam kuptuar qartë,
Se nën spirancën e ndryshkur të
Hënës,
Planeti quhet “Titaniku” i mbytur,
I konstruktorit fatkeq, që është
Zoti, Zoti.

Unë vetëm detit ja besoj,
Të më zbardhë dialogët e fshehtë,
Të Sokratit,
Me një pulëbardhë të
mijëvjeçarëve.

Shtrëngatat janë Princër,
Te një Tej-jetë,
Që shpërthen
Nga Padukshmëria!

***
Dhe unë e di
Artin e ri të leximit
Me një trandafil zanore
Dhe tri zogj bashkëtingëllore!

Kush po ma thurr
Me mjekrën e Onufrit
Trikon e dëshpërimit
Te zgribi i  Alefit ?

Pemën e Kaltërsisë,
Po e ujis me proverba!
Tek ky portokall i Jugut
Rron shpirti i një tigri!

Këtë liqen po e mbledh,
Si qilimin e vjetër,

Nga oda e Lasgushit,
Për në Muzeun e Poetëve!

E DielaDielaDielaDielaDiela e frymëzimit tim
E aborton të HënënHënënHënënHënënHënën përherë.
Dhe sendi është
Kartëvizita e Vdekjes!

***
Cili lumë
Është kundërshtim i detit?
Zanafilla
Është këmisha ime!

Llamba e ndezur
E abazhurit
Është gurvarri
I një amazone elektrike.

Veç gijotina
Ma anulon të qeshurën.
Ç‘aliazh krijon Mistika,
Me mermerin dhe frutat?

Aty, ku tërhiqen të gjallët,
S’tërhiqen dot,
As abstenojnë dot,
Të vdekurit!

Dreqi e mori
Këtë sallatë,
Me mëlçi
Nga të Prometeut të vjetër!

***
Kanibalë Kanibalë! Rripmëni, më
piqni, dhe gostitni, me mishin tim,
tërë kryeengjëjt, me pension të
kohëhapësirave të Absurdit!

***
Dhe më lëvizin dhe më përplasen
idetë! S’di pse, po ngjyrat e Van
Gogut i gjej tek çorapet et-
nografike të shpatit, për këmbët e
zbathura të Onufrit!

Durrës, 12 qershor 1998

DEMI QIELLOR
O, zjarre të padukshme, - në gllën-
jkën e ujit, - që pi! – Jam i gjallë, -
dhe njëkohësisht, - një banor, - i
vdekur, - i Epidamnit antik!

***
Njëqind shekuj, - kam qenë, - skl-
lav, - si Spartaku thrakas, - i YllitYllitYllitYllitYllit
PPPPPolarolarolarolarolar, - dhe tani – s’jam më !

***
E di një qiell kobalti
Dhe një tokë prej gazit helium,
Krokodili prej druri frikësohet,
Nga kali kibernetik.

Zogjtë e shenjtë egjiptianë
Kanë kokëza ujqish,
Unë bëj pranvera të gjalla
Nga lulet e herbariumeve

Dhe rrufetë endin vello tronditëse
Për pelat nuse dhe drurët dhëndër,
Dhe Pagjumësia ime farkëton
Ëndërra floriri të Atlantidës!

Rrezet e balsamosura i gjej
Në sarkofagët e Babilonisë së
Shpirtit
Shpik biblioteka ozoni
Për lexuesit azmatikë!

Nga vrima e një ylli të largët
Del një përbindësh abstrakt.
Ajri lëviz në pllaja si profetët
Me mjekra kërcënuese rrufesh !

Kush nga zorra e verbër
Nxjerr vetveten e tjetërsuar ?
Çdo trim mutëson frikacakun,
I dashuruari urrejtësin!

Tek qenia e një vajze
Jam gjysma e saj prej mashkulli
Akrepi i madh kur bjen mbi të vog-
lin
Si dritë saldimi shkrep çasti i
takimit

E përmbys kazanin e jeniçerëve,
Plot muzgje, shkronja dhe kaproj.
Si ta festoj Dhimbjen
Si SaSaSaSaSabababababatin e shtrigtin e shtrigtin e shtrigtin e shtrigtin e shtrigaaaaavvvvve e e e e ?

Metafizika blu e gurit,
Më mbështjell plot flutura.
Ah, Poezia pa metafora
Është si populli i shpopulluar!

Trupat na koncentrohen tek fo-
tografitë,
Ecim... po trupat i kemi aty!
Pse e kërkojmë në fushën e orës
Shifrën fatale 13?

I pavdekur nga Vdekja
Po krejt i vdekshëm nga Dashuria
Tek cingarja ime digjet
Asteroidi kozmikisht kaq i largët.

Koha është gara,
Që mbaron pa asnjë fitues,

Kujtesës i kanë rënë flokët
Dhe dhëmbët, - skleroza e ka rënd-
uar.

Një Kryeengjëll më pret në shi,
Se e ka shpikur ombrellën e parë,
Që s’e di akoma as Zoti, Zoti.
Si hapet dera, të bisedoj me të vde-
kurit?

Dhe guri i fundit kilometrik
Më ka mbetur si fishku i fundit
Në revolen time fatale
Për t’u vetëvrarë padyshim!

Thundrat e mia, e dashur,
I kanë patkonj byzylykët e tu,
Me rërën e klepsidrave e bëj llaçin
Të suvatoj murin e Shpresës!

Dera mbyllet si letra e bixhozit
Për të fituar shansin e vetmisë së
Budës
Akrepat e orës luajnë shah
Veç me dymbëdhjetë numra ab-
surdë.

***
Fletët e pashkruara
Më bijen nga duart,
Si ftesa gjyqi,
Për divorcin me Artin !

Valltarët molosë,
Të vdekur, të Dodonës,
Kërcejnë në ekstazë
Me Engjëjt e Shkrimit !

Sendet heshtin,
Janë harpa Orfeu,
Po pa tela,
Pa duar muzikanti.

Trafiku rrotullohet
Në udhëkryqin e qytetit
Si koburja me mulli
E kaubojit të Western-it!

Te furra shkrirëse
E yllit të Orionit
Derdh bustin në bronx
Të Marin Barletit !

Manasterium sine libris,
Est sicus civitas,
Sine opidus,
Mensa sine cibis*

***
Dhe kronikani Amian Marcelini
shkroi dikur : „bybliothecus„bybliothecus„bybliothecus„bybliothecus„bybliothecus
sepulchrorum ritu in perpetuumsepulchrorum ritu in perpetuumsepulchrorum ritu in perpetuumsepulchrorum ritu in perpetuumsepulchrorum ritu in perpetuum

clansis” („bibliotekat e mbyllu-clansis” („bibliotekat e mbyllu-clansis” („bibliotekat e mbyllu-clansis” („bibliotekat e mbyllu-clansis” („bibliotekat e mbyllu-
ra përgjithmonë janë sira përgjithmonë janë sira përgjithmonë janë sira përgjithmonë janë sira përgjithmonë janë si
varrezat.”)varrezat.”)varrezat.”)varrezat.”)varrezat.”)

_________
* „Manastiri pa libra, „Manastiri pa libra, „Manastiri pa libra, „Manastiri pa libra, „Manastiri pa libra,
Është si qyteti
Pa mure,
Si tryeza pa ushqim » (Vargje në
latinisht)

***
Kometa është fatura
E një Zoti pronar
Rriten taksat, por plebenjtë
E kanë humbur Marksin !

Në rezortin ndanë lumit Jordan
Menyja është kaq ekzotike :
Koka e Gjon Pagëzorit
Gatuar me lakra dhe erëza !

Shqipëria është vendi
Ku s’dua të kem trup,
Po pa përmasa
Të shtrihem kudo !

***
Çdo karnaval – është, - Arti, - që
imiton Zodiakun !

***
Nën lëvoren, - e rrapit, - të Libo-
hovës, - e gjej – një Foshnje, - që
shekuj – më parë – lindi – të ishte –
një hyjni ilire – pa emër !

***
Te çdo çmenduri, - e imja, - patjetër,
- ka, - më tepër, - se sa dy përjetësi !
– Dhe luspat, - e peshqve – kanë
krushqi, - me gjethet, - e pemëve ! –
Dhe ndihem, - si arkeologu, - që i
ka, - njëqind binjakë, - prej statuje,
- po, që ai, - s’i ka zbuluar, - ende, -
dhe ndoshta, - s’do t’i zbulojë, - as-
njëherë ! – Dhe një sfinks – me tul
midhje, - na e neverit – shijen ! –
Dhe kuajt – e fjalëve, - i kanë –
vrarë, - kalorësit mbretër – të kup-
timeve !

***
Shtëpia dritëndezur e nënës
Është plaga më e madhe, e imja,
Në Durrësin
Ku më kanë harruar!

***
Në një Betlehem – Kompjuter, - lin-
din – vetëm – foshnja formula!

***
Vjen një banor hënor
Për të na thënë:
“- Se popujt janë mite,
KKKKKurse vurse vurse vurse vurse vetmia jo!”etmia jo!”etmia jo!”etmia jo!”etmia jo!”

Tek xhepat dhoma, të shtëpisë,
I kam harruar librat
Si kartëmonedha, me të cilat
S’blen dot as ëndërra!

Sendet janë
Kohëzgjatje pa limit,
Tek dega e një sythi rriten
Flatrat e një zogu Parajse!

***
Ah, funerali, - i poetëve, - s’është, -
gjë tjetër, - veç - farëmbjellje- e shen-
jtë!

***
Nga gjinjtë e Ajkunës
S’rrjedh qumësht,
Por rrugët
Për në Apokalips !

***
Ky trumcak, - i Imagjinatës, - zbret
– nga shtrëngata, - dhe shndrohet,
- në një dem qiellor – mitik!

Durrës, 23 korrik 1998Durrës, 23 korrik 1998Durrës, 23 korrik 1998Durrës, 23 korrik 1998Durrës, 23 korrik 1998
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cat që i bën Papa popullit, në qyte-
tin e Raguzës e nëpër krahina të
ndryshme. Gazulli ka shkuar të
vizitojë “magnificus Georgius
Cstriottus” (është dhe emri
“Skënderbe”) për shkak të mos-
marrëveshjeve me duken Stefan
(të Bosnjës), po sidomos për shkak
të murtajës që po rrezikon vendin,
shpallja e indulgjencës të shtyhet,
por afati të mos kalojë të gjashtë
muajt. (Radonic 41.Jorga , NotesII
448 ).(27)

Më18.III.1452 Eugjen Summa,
“Episkop Prokurator i gjithë Ar-
bëris, në emër të të madhënishmit
dhe të shkëlqyeshmit zotit Gjergj
Kastrioti, Alias Skandërbeg”, ko-
mandon dhe me letër të kapedanit
të Lezhës, merr në noteri dhe kan-
celari të Raguzës, nga dora e Bonin
de Tolentis, vikar i Arqipeshkvit
Jakob të Raguzës dhe nga mjeshtri
Gjon Gazulli, tagra mbledhës i dër-
guar nga Selia Apostolike, 4893 per-
perë që i përkasin Skënderbeut. Ato
janë nxjerr nga dhuratat e vitit 1451,
dhënë për ndjesitë e shpallura nga
papa Nikola i V, pasi janë zbritur
shpenzimet e bëra.(Radoniç. 51.)(28)

18 Mars 145218 Mars 145218 Mars 145218 Mars 145218 Mars 1452
Procesverbal i mbajtur në Ra-

guzë më 18 mars 1452, i cili vërteton
se ambasadori i Skënderbeut, Pesh-
kopi Andrea Suma ka tërhequr
shumën 4893 dukatë arë grumbul-
luar me nismën e selisë apostolike,
si ndihme për luftën e shqiptarëve
kundër invazioneve osmane.

Në prani të: Niksa de Giue, zotit
Marku e zotit Nikollë Salomoni,
mjeshtri Gjon Matia, mjek, ciroik,
rrogtar nga komuna e Raguzës,
Forte Antoni nga Kursola, Luk de
Florentina, Filip de Arimino, Kar-
luç Aluizi nga Marfredonia duke
pasur dëshmitarë e të pranishëm,
të thirrur e të pyetur për këtë gjë
dhe të tjerë, aty i përnderuari në
Krishtin at zot Andrea Suma. Pesh-
kop, prokurator shumë i denjë i
gjithë Shqipëris, për hir të zotit e të
Selisë Apostolike, e prokurator me
emer të madhërishmit e të të sh-
këlqyerit zotit Gjergj Kastrioti i
quajtur Skënderbe, i pajisur  me
mandatë të posaçëm, sikur del nga
prokura shkruar me shkresë pub-
like dhe shpallur nga dora e burrit
të urtë Mikel de Nikolai, i noterit
me autoritet publik të përgjithshem
e tani kancelar i Lezhë., Në
mijëvjeçarin dhe në indeksionin e
tanishëm data e saktë, 18 shkurt,
dhe duke qënë i rekomanduar  me
anë të letrës së zotit kapidan të
Lezhës, të nënshkruar në këtë sh-
kresë, me vule autentike të qeverisë
së Shën Markut, që bëjnë dëshmi për
ligjshmërinë e noterit e të kancelar-
it të mbithënë, si shihet e lexohet
nga unë, noter i nënëshkruar, dësh-
moi dhe tregoi i kënaqur se po merre
në dorzim në emër të prokurorit të
sipërpërmendur dhe në emër të tij.
Pranonte se i janë dhenë gjithsej një
nga një të numëruara me dorë nga
të nderuarit etër në Krishtin
zotërinjt Bonino de Telenti, Vikar i
shumë të përndriturit  kryepeshko-

pit raguzian dhe nga mjeshtri Gjon
Gazulli, tagrambledhes e mbikqyrës
të dërguar nga selia apostolike, e
zbatues  të letrës apostolike  dhën e
të lejuar për Jubilenë e shenjtë. Këta
kanë dergjur e kanë dorëzuar,
dukatë, moneta, rauba, perpera 4893,
sa i përkasin Skënderbeut si të hol-
la të tij, duke nxjerr domosdo shpen-
zimet e bëra për shpërblimin e plot
të ndërmjetësis së tij; dhe këtë
shumë duhet ta marrë në bazë të
koncensionit  të bërë  nga selia apos-
tolike, nga të gjitha dhuratat  e kon-
tributet e para të mbledhura, ta
nxjerra, të marra - me rastin e Ju-
bileut  sipas bulave apostolike që
kanë ardhur për këtë qëllim, të dhë-
na në vitin e zotit 1451, 18 prill, viti i
pestë i pantifikatit të Zoit tonë  Shen-
jtë Papa Nikolla V. Për këtë arsye, ai
zoti Peshkop, me cilësinë e tij si proc-
urator, si më sipër, i bëri zotëri
Vikarit e zotëri Mjeshtër Johan,
tagrambledhës, mbikëqyrës dhe
zbatues të shkresave të sipërthëna,
përfundimin e detyrës, lehtësimin,
qetësimin, zgjidhjen dhe paktin në
bazë  të të cilit ai nuk do të kërkoj
nga ndërmjetësia e bërë në rastin e
Jubileut  të sipërpaguar gje tjetër,
që ti përkas zotit Skëndërbe, që
rrjedh ngatë hyrat dhe të ardhurat
e bëra me atë rast, të nxjerra nga të
gjithe e nga secili, të mbajtura prej
tyre në atë periudh kohe. Gjithash-
tuheq dorë nga çdo e drejt ose vep-
rim dhe i zgjidh e i liroj ato zotërinj
tagrambledhës, ekzaktor e zbatues
të bulave apostolike nga të gjitha e
nga çdo detyrim tjetër që mund të
kërkohet nga të sipërthënët. Dhe u
siguron me cilësinë e tij si procura-
tor, se as ai e asnjë procurator tjetër
i zotit Skëndërbe, as trashëgimtar e
pasardhës i tij nuk do të kërkoj më
tepër, nuk do të lypë nga ata tagram-
bledhës, ekzekutor së bashku ose
nga secili prej tyre dhe kurr kundër
tyre nuk do të ngrihet çështje që u
tha më sipër. Çdo gjë që u shkrua do
të forcohet me firma dhe do të rati-
fikohet me mirënjohje duke reno-
vuar çdo ligj, statut e të drejt ndi-

hme të përgjithshme në rast se del
ndonjë kontradiktë në të ardhmen.
Kjo letër të mos hapet pa dëshmitar.

Kjo letër është botuar për herë të
parë në shqip nga Kristo Frashëri
në botimin e Akademisë së Shken-
cave të Shqipërisë “Skënderbeu dhe
lufta shqiptaro-turke në shek. XV”
(Vëll.I Tiran 2005. )(29)

Më 8.II.1453 Vladislavi i Bosnjes
(djali i Stefanit) i përgjigjet Raguzës
se nuk ka gjë kundër saj dhe se e
kanë mashtruar. Raguza i lutet që
të mos vijë atje. ambasador është
Gjon Gazulli, të cilit i jepen 40 per-
perë dhuratë në stof.Jorga, Notes
II 486, sh.1.

Në një dokument të datës
19.XII.1455 Gjon Gazullin e gjejmë
sërish ambasador të Skënderbeut.
Në këtë kohë humanisti dhe diplo-

mati ynë i shquar  u angazhua  për
çështjen  e lirisë,  lidhur me lun-
drimin  e raguzianëve në limanin e
Rodonit, i cili në kohën e luftës së
popullit shqiptar me Skënderbeun
në krye,  paraqet rol me rëndësi për
eksportin  dhe importin  e Repub-
likës në Shqipëri.

Për Gazullin në vitet 1453-67
jepet një biografi kryesisht të kar-
akterit arkival, Pal, Rapporti it.-alb
160, sh. 154. Ne ato vite ai ka qenë
ambasador  i Skënderbeut  në Ra-
guzë (IX.53), te papa Nikolla V(II.
1454), te duka i Bolonjes dhe tek ai i
Milanos (1456) përsëri në romë
(15.II.1458), për tu kthyer  në Raguzë
(III-IV. 1459) më vonë në Venedik
(XII.1463)  dhe përsëri në Romë (IV.
1465) ishte ndër më të besuarit bash-
këpuntorë të princit shqiptar te
papa, sa herë vajti, mori ndihma në
të holla për Skënderbeun. (Shif Jor-
ga, Notes II 485, Archiv. Stor.it.
CXIV 732; Gelcich- Tha lloczy, Dip-
lomatarum Ragus.745; Radoniç 178,
181-2; Miklosich, Mon. Serb. 481-3;
LjubiaeX 293, e quajn De gazolis, de
Gazolis.(30))

Në vitin 1457 Gjergj Pleini, së
bashku me Gjon Gazullin është
përmendur si anëtar të një misioni
diplomatik në Itali.(31) Në përpjekjen
për të siguruar ndihma në të hola,
Pelini në misionin diplomatik të
1457 shkoj në romë te Papa Klalisti

Vijon nga faqja 15

Kur Skënderbeu
merrte borxh!

II, kurse nje vit më vonë e gjejmë të
angazhuar në pajtimin midis
Skënderbeut dhe Venedikut.

Gjon Gazulli mund të quhet “dip-
lomat profesionist”, duke qenë se
qysh në kohën e lëvizjeve kryeng-
ritëse të prijësve arbër më 1432 ai
del të ketë shërbyer si ambasador  i
Republikës së Raguzës pranë Per-
andorit Sigismund.(32)

Raguza ka pasur vazhdimisht
marrëdhënie të shkëlqyera me Sh-
qipërinë e pa diskutim Gjon Gazul-
li është një factor i rëndësishëm në
krijimin dhe qëndrueshmërinë e
këtyre marrëdhënieve. Ai ishte
qytetar i qytetit të Raguzës me gjak
shqiptari, i cili përcillte me inter-
esim te madh ngjarjet në Shqipëri.

Gjon Gazulli shfaqet si një per-
son me aftësi të rralla në fushën e
diplomacisë e shquhet si një ndër
diplomatët më të zotë të kohës. Vetë
situate e krijuar dhe aktiviteti i tij
i gjerë dhe i spikatur bënë që ai të
hynte në mënyrë aktive në
zgjidhjen e mjaft ngjarjeve politike
të kohës. Ndërsa vendet ballkani-
ke bënin rezistencë ndaj gjendjes
së krijuar nga sulmet e drejtpër-
drejta të Turqve, qarqet diploma-
tike europiane dhe shtetet e Eu-
ropës zhvillonin një aktivitet të
gjerë diplomatik, kundër deportimit
të mëtejshëm të osmanëve prandaj
ato nxisnin dhe përkrahnin rezis-
tencën e popujve të Ballkanit e kjo
ishte e lidhur drejtpërsëdrejti në
mbrojtje të interesave të tyre e në
radhë të parë të lirisë së tyre. Dihet
se qendra kryesore e kësaj diploma-
cie ishte Roma dhe vendet e tjera te
Italisë dhe në anën tjetër Hungar-
ia Në këtë veprimtari politike dihet
se rolin kryesor e kanë luajtur in-
telektualet e kohës, njerzit e shkol-
luar e sidomos ato që ishin shkol-
luar në shkollat e këtyre vendeve.

Në misionet diplomatike janë të
angazhuar shumë personalitete
diplomatike por Gjon Gazulli ësh-
të një mision special, që në emër të
Skënderbeut të shkonte në Vatikan
e këtë shpesh e shfrytëzon dhe Ra-
guza për interesat e veta, ai shqu-
hej për shkathtësinë  dhe in-
teligjencën e tij.

Nuk u ndalëm këtu në fjalimin
e mbajtur prej Gjon Gazullit në
Prani të Papa Nikollës V, në Romë
në vitin 1451 pasi ai fjalim është
botuar i plotë në revistën Leka,
Shkodër, nr, 1-2, 1939 (shtojcë).
Prof. Pal Nikolli e cilëson Gjon Ga-
zullin si figurë ndër më të shqau-
rat e diplomacisë dhe shkencës eu-
ropiane të shek. të XV-të.
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nismën e selisë apostolike, si

ndihme për luftën e shqiptarëve
kundër invazioneve osmane.
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Ky fragment i romanit “Fermani i përgjakur” të autorit Vasil Premçi promovon botimin e ri të tij. Libri i kushto-
het një teme që autori e ka evidentuar qartë si qëndresa. Duhet thënë se autori duket se ka punuar shumë në
aspektin kulturor të romanit, për të vendosur si duhet periudhën, që i është referuar. Romani nuk ka masivitet
personazhesh, që zakonisht kërkojnë fabula të tilla, porse ai ka ndarë kujdesshëm peshën e tyre. Ndoshta mund
t’i kufizonte pak evidentimet e kohës për ta thjeshtësuar punën e lexuesit, por që e ka prekur pak veprën
e vet. Personazhet janë shumë të lexueshëm prej pozicionimit të narracionit. Romani historik edhe
fabulën e kërkon me kujdes në mes të fikshënit dhe asaj që ka bërthamën e detajeve të vërteta...Na
mbetet në fund ta urojmë për këtë përpjekje...

Takimi me vezirin e madhNGA VASIL PREMÇI

Përpara një muaji Çandërllë Pashën e
njoftuan për takimin me vezirin e
madh. Pozita e vezirit në oborrin Sull-

tanor nuk kishte lëvizur qysh nga koha e
Mehmed Fatihut, kur ai  në  Kanun-namen
e tij të famshme e shpalli  atë “koka e
vezirëve dhe eprorëve ushtarakë. Zëvendës
absolut i  Sulltanit”. Funksionet e tij përf-
shinin mbrojtjen  e pushtetit shtetëror,
mbrojtjen e territorit nga armiku i jashtëm
dhe kujdesin për sigurinë e brendshme.

Ndonëse ishte një ushtar i vjetër, pjesë-
marrës i shumë betejave fitimtare i ushtrisë
osmane, zemra e Çandërllë Pashës  kishte
rrahur nga emocionet, njësoj si shumë vite
më parë, në radhët e jeniçerëve .

Me trupin drejt përshkoi me hap të ven-
dosur korridoret pa fund për të mbërritur
në kohën e duhur në takim. Nuk mund të
mos i tërhiqnin vëmendjen dyert dhe sallat
e ndriçuar nga drita e plotë që hynte nga
dritaret e mëdha. Në labirinthet e pallatit
ndeshi shumë fytyra oficerësh të shërbimit
në të cilat kishte ngrirë një vështrim prej
hetuesi, që mund ta vëreje lehtë tek të gjithë
ata, si të ishte pjesë e uniformës së tyre. Qën-
drimi i oficerëve që vigjilonin brenda
dhomave dhe sallave të vezirit të madh ish-
te më i ngrohtë e miqësor.

Vetë portreti i vezirit të madh shfaqej nën
maskën e një njeriu të përvuajtur dhe shpirt-
mirë. Me sa dukej jeta nën hijen e autori-
tetit të padishahut, por edhe kujtimi i trish-
tuar i  fytyrave të luftëtarve, që kishin dhënë
shpirt  para syve të tij duke rënkuar nga
plagët e rënda në fushë beteja, ia kishin
mpiksur gjakun duke e bërë më të ngathët,
por edhe më të matur, siç ngjet me njerëzit
që shkelin në kufijtë e pleqërisë. Në vësht-
rimin e njerëzve  të kësaj moshe, zë vend
gjithmonë e më shumë pamja e njeriut të
përhumbur, që nuk habitet përpara asnjë
misteri të kësaj bote, por njëkohësisht që
edhe nuk di asgjë. Fytyrat që parakaloi
Çandërllë Pasha ia nxitën dhe ushqyen  më
tej fantazinë. Ajo e vezirit të madh  ishte e
veçantë. Duke e krahasuar fytyrën e tij esh-
tërmadhe dhe të zgjatur me ato të oficerëve
të shërbimit, me një  ngjyrë të theksuar
ezmere dhe të mbledhur, i vetiu në mëndje
pyetja: po  fytyra ime kujt i ngjan? E kishte
parë atë mijëra herë deri sa ishte bërë aq. Me
dëshpërim kujtoi se nuk e kishte si të kalit.

“Ajo nuk është as e gjatë, por as e sh-
kurtër”-kujtoi ai. Ç’do të thoshte kjo? Do ta
ndihte  vallë fati, të mos mbetej një oficer i
rëndomtë, por të bëhej  një  gjeneral me  peshë
dhe me  një rol të veçantë pranë vezirit të
madh?!

 E trishtoi pa masë përfundimi i atij çasti;
fytyrat e njerëzve që kishte njohur, të zgjatu-
ra si të kuajve,  kishin pasur në jetë më shumë
fat se të tjerët...

“Allah, ma fal mëkatin, por nga ky arsy-
etim del se fytyrëkuajt qenkan më të lumtu-
rit në Perandorinë tonë! Nuk qenkam i
përzgjedhuri yt! “

Pas përshëndetjes tradicionale veziri e ftoi
të rehatohej në një kolltuk përballë tij dhe
pastaj urdhëroi t’u shërbehej çaj në disa
kupa të kristalta dhe me ngjyrë blu si deti.
Me të pikasur ndrojtjen e Çandërllë Pashës,
që i mbetën sytë një copë herë tek format e
kolltuqeve dhe gdhendjet e këmbëve prej
druri të rrallë, që imitonin kthetrat e luanit,
buzëqeshi si i zënë në faj:

-Biri im, e kuptoj shqetësimin tuaj! As unë
nuk jam për imitimin e jetës allafranga, por
ja që e keqja hyn edhe nga dritarja! Jeta
perëndimore qenka si gripi, do të na zerë të
gjithëve, por inshallah! e kalojmë shpejt me
kaq dhe pa ndonjë dëm të madh!

Duket se veziri i madh, ashtu si rastësisht
dhe natyrshëm, kishte gjetur kohën dhe ven-
din për të shfryrë kundërshtimin e aradhës
së vjetër perandorake për  rrënimin gjith-
monë e më shumë të zakoneve dhe traditës
osmane.

-Nuk duhen lënë këto punë vetëm në dorën
e studiuesve dhe të njerëzve të besimit! Jemi
të dënuar të mos veprojmë dot ndryshe! Dje,
e dimë mirë sa të zhvilluara ishin vendet eu-

ropiane!- vuri në dukje  ai me një pezm të
papërmbajtur. -Merreni me mend edhe vetë,
kur edhe pallatin e famshëm të Luvrit e ndër-
tuan pa nevojtore! Por sot ndryshon puna;
industritë frënge dhe inglize kanë përparu-
ar aq shumë, sa na detyrojnë t’i hapim dyert
njëkanatësh, nëse nuk duam të mbetemi pas
vendeve më të zhvilluara të botës! Këtë na e
këshillojnë  edhe oficerët  tanë që kemi dër-
guar për t’u përgatitur në vendet perëndi-
more. Nga t’ia mbajmë? Na duhet të zgjedhim
të keqen më të vogël,- nuk e fsheu dot ai dësh-
përimin kur komentoi situatën që po kalon-
te Europa dhe Perandoria Osmane, ndërsa
rehatohej në kolltukun përballë hartave.
Duke e kuptuar se nuk mund ta zbrazte dot
të gjithë marazin që e mundonte, gjerbi me
etje çajin, në shenjë kënaqësie e shlodhjeje
që po bisedonte me njërin prej komandantëve
më të zot të ushtrisë osmane, hyri drejt e në
temë pa stërhollime të tepërta.

 Nisi të flasë pa ja ndarë vështrimin e
rreptë hartës përballë, që zinte gati të gjithë
faqen e murit:

- Situata rreth nesh është më e nxehtë se
kurrë më parë. Moskovi, nuk lë gur pa lëvi-
zur për të  na shtyrë gjithmonë e më shumë
drejt Anadollit. I qan zemra për Krimenë! Po
edhe këlyshët e tyre serbë nuk qëndrojnë larg
tyre! Kryqalinjtë e Austrisë duan të na nxjer-
rin nga Ballkani. Çfarë nuk po bëjnë për të
dalë në Adriatik! Por, dihet, Perandoria  aus-
tro-hungareze, aqsa është armike, aq është
edhe vëllai ynë i sëmurë! Lundrojmë në të
njëjtën anije kohore dhe ndajmë të njëjtin
fat historik. Ajo  i hapi krahët jashtë mundë-
sive të saj, por tani as nuk mund t’i mbledhë
dot pa pësuar humbje pas humbjesh! Po të
mos ketë  mbështetjen e nemces, nuk është
nevoja ta shtysh në greminë sepse shembet
vetë si ajo kështjella e ndërtuar në rërë…
Eh, janë punë të thella këto, biri im!-mori
frymë thellë ai duke tundur kokën i lodhur.
Në mesin e ballit iu ngrit një damar mavi,
pasojë e një ngërçi të brendshëm shpirtëror
që e pushtonte sa herë që i duhej të përballej
me  realitetin ku pritej orë e çast një përball-
je e madhe me armikun.

-Sipas informacioneve të javës së kaluar,
ushtritë e tyre janë vendosur në vijën… Dhe
lëvizi me nervozizëm, majën e një thupre prej
druri në hartën e ngjyrosur me simbolet e
rrugëve, lumenjve, maleve dhe fushave të
Europës, Afrikës dhe Azisë.

Pranë pallatit të vezirit të madh punonte
me përkushtim një grup topografësh të
zellshëm që nxitonin ta spostonin kufirin e
pushtimeve të reja, në përputhje me komu-
nikatat ushtarake që paraqesnin situatën
në fushën e luftimit dhe ku më pas valëvitej
menjëherë flamuri me gjysmë hënën i Peran-
dorisë Osmane. Kopjet e këtij urdhëri të për-
gatitura nga ata, i dërgoheshin njëherësh
edhe sulltanit edhe vezirit të madh. Por siç
ndodh në situata luftarake edhe kur ke një

grup specialistësh të zot ushtarakë, që
punojnë me përkushtim, nuk mund të
shmangen ngatërresat që shfaqen herë pas
here si kërpudhat pas shiut. Madje vetë sul-
ltani, në një rast kur kishte mësuar se tru-
pat e ushtrisë së tij, jo vetëm nuk e kishin
pushtuar ende rajonin e synuar, por ndod-
heshin shumë larg, ishte shprehur i pa-
kënaqur për organizimin e punës nga
oficerët pranë vezirit. Ai e kishte krahasuar
punën e tyre me një fjalë  të padëgjuar kurrë
më parë në pallatin sulltanor, “lesh arapi!”

Kishte raste kur informacioni i një ko-
munikate ishte vetëm emocional e frymëzues.
Tjetër gjë ishin dëshirat dhe synimet dhe
krejt tjetër situata në terren e cila jo vetëm
nuk kishte përparuar siç raportohej, por tan-
imë ishte përmbysur në favor të armikut.
Ndërkaq vija  e kufirit në harta mbetej ajo e
ëndërruara, me mendimin dhe shpresën se
ushtritë osmane do të dilnin së shpejti aty
ku dëshironte Sulltani dhe suita e vezirit të
madh.

-I di unë si janë këto punë! Aradhat e ush-
trive  armike janë mish për top! Mbushen
nga njerëz të egër që, po të mos kenë mbësh-
tetjen dhe nxitjen e rusëve, shkrihen si vesa
mbi bar! Ja me këta duhet të ndeshen dhe të
derdhet gjaku i kulluar  i ushtarëve osman!

Me siguri, tani ju po mendoni se ju kam
thirrur për ndonjë fushatë të re ushtarake?
Apo jo?

-Jam nën urdhrat e Sulltanit të Madhër-
ishëm, Allahu e mbuloftë me lavdi!-u përgjigj
Çandërllë Pasha me qëndrim gatitu siç ia
kërkonte  figura e një ushtaraku  të lartë.

-Ulu, ulu, biri im! Jeni me të vërtetë një
ushtar i regjur që i duheni perandorisë për
punë edhe më të rëndësishme…

Kam menduar edhe për karrierën tuaj,
sepse, nuk thonë kot nga anët tona; shpatën
që rri në mill, e bren ndryshku. Detyrën e
fundit që mendoj t’ju ngarkoj dhe shpresoj
t’ju nxjerrë në pension, do t’ua komunikoj
kur të ktheheni nga misioni i sotëm. Nuk
do të ishte keq ta mbyllni karierën si  am-
basador i Perandorisë Osmane në Londër.
Një gjeneral që na e ka zbardhur faqen në
çastet më të  vështira të luftës e meriton një
mirënjohje të tillë!

Me sa di,  nuk keni nevojë as për terxhu-
manë,* sepse zotëroni disa gjuhë të
kryqtarëve!

Pastaj veziri i madh si të ishte kujtuar
çfarë duhet të bënte atë çast, ngriti me rrëm-
bim kupën e çajit dhe  rrëkëlleu lëngun e
mbetur.

-Tani le të kthehemi tek problemi për të
cilin ju kam thirrur. Sulltani më  ngarkoi të
zgjidhja një njeri të aftë dhe të besueshëm
për kryerjen e kësaj detyre. Me sa shoh, ju
nuk po duroni deri sa ta mësoni atë. Kështu
që nuk po ju vonoj më shumë,- dhe u kthye
vetull ngrysur i përqëndruar me të gjitha
shqisat mbi njeriun përballë.

-Kemi informata të sakta dhe serioze se,
zona e Bendës, që mesa jam në dijeni përm-
bledh nëntë apo dhjetë fshatra, midis kësh-
tjellës Akça-Hisar (Krujës) dhe asaj të Pe-
trelës, në Arnavutluk, prej më shumë se pesë
vite nuk dërgon asnjë rekrut në kampet
tona të stërvitjes. Me sa duket banorët kë-
tyre fshatrave duan t’i shpëtojnë detyrimit
ushtarak që kanë vilajetet e Arnavutlukut
ndaj Portës së Lartë.

Gjatë mbledhjes së divanit ky  problem,
u vlerësua si një thikë me dy presa. Nga
njëra anë përbën një vepër armiqësore ndaj
Perandorisë Osmane dhe të ardhmen e
forcave të saj të armatosura. Nga ana tjetër,
dëmi është edhe më i madh nëse ky shëm-
bull përhapet midis armiqve dhe popujve të
perandorisë. Bari i egër rritet më shpejt se
lulja e kopshtit. Shembulli i keq vrapon si
era, ndërsa e mira zvarriset deri tek dera!

Nëse banorët e pashallëqeve arnaute da-
lin hapur, kundër detyrimeve që u janë cak-
tuar me drejtësi, ne do t’i shtypim si krimba
plehu! Por ata qafirë kanë zgjedhur di-
nakërinë dhe punën në fshehtësi duke i
rrënuar pa zhurmë e bujë themelet e shtetit
tonë që ngrihen në islamin dhe në forcën e
armëve tona. Vetë shejtani i ka mësuar të
fshehin  punën e fëlliqur,  duke i regjistruar
fëmijët e lindur meshkuj në gjininë
femërore.

Por çfarë ndodh o bir, nëse një deti ja pres-
in përrenjtë dhe lumenjtë? Sigurisht që do
të  thahet! Kështu kërkojnë ta thajnë
armiqtë tanë ushtrinë e perandorisë nëse i
lejojmë të ndërpresin furnizimin e saj me
gjak të ri!

Plani i veprimit është gati.
Në fillim menduam t’ia ngarkonim këtë

mision trupave të  bashibozukëve por, nisur
nga rrethanat që kalon rajoni, vendosëm
t’ua ngarkojmë juve.

Gjeneralët që planizojnë dhe përgatisin
operacionet kanë përcaktuar rrugën e
marshimit, vendet e pushimit dhe të ngritjes
së fushimeve. Kemi nisur edhe urdhërat për
vënien në gadishmëri të garnizoneve tona
në rast nevoje, ndonëse një tabor nizamësh,
sëbashku me një kompani shoqërimi dhe
personelin e prapavijës janë më se të mjaf-
tueshme për misionin tuaj.

I kërkova Imamit të Stambollit një shër-
bëtor të devotshëm të Allahut për të qenë
pranë jush për zbatimin e kësaj detyre të
shenjtë për perandorinë. Dhe ai zgjodhi më
të mirin, zemërbujarin, hoxhë Azapin! Ju
dhe hoxhë Azapi, do të kini dy nga çadrat e
Sulltanit.

Veziri i ra një zileje të vockël pas
tringëllimës të së cilës u shfaq në derën
pranë hartës trupi i bëshëm dhe rondokop i
gjeneral Emerllahut, njërit prej drejtuesve
të reparteve të nizamëve.

 Në të vërtetë, jo vetëm  në oborrin e Sul-
ltanit, por edhe në pallatin e vezirit të madh
njihej trimëria dhe forca e shpatës së
Çandërllë  Pashës, sikurse edhe gjykimi i
mprehtë  i Hoxhë Azapit, i aftë ta ndante
qimen në katërsh. Me sa duket,  kombinimi
i aftësive të ndryshme të këtyre dy njerëzve
ishte vepër e vetë vezirit të madh.

Meqenëse gjeneral Emerllahu ishte udhë-
zuar më parë për mënyrën si duhet të ve-
pronte, i futi krahun me kujdes dhe respekt
Çandërllë Pashës dhe pastaj të dy u çapitën
drejt një tryeze tjetër me një hartë të shtr-
irë, në të cilën ishin rrethuar me ngjyrë të
kuqe fshatrat e krahinës së Bendës, atje larg
në Arnavutluk.

 “Ditë e re, nafakë e re”- pëshpëriti
Çandërllë Pasha dhe nisi të mbajë shënime
në një bllok që ia afroi gjeneral Emerllahu.

Sekretari i vezirit të madh e vuri në dije-
ni se fermani  që urdhëronte kryerjen e mi-
sionit në vilajetin e largët të Rumelisë do t’i
dorëzohej më 1 mars, në një ceremoni të
veçantë një ditë para nisjes.

*Përkthyes*Përkthyes*Përkthyes*Përkthyes*Përkthyes
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...nga numri i shkuar

“Milosao” e këtij numri iu dedikua shkrimtares së ndjerë kroate Dasha Drndiç. Ajo ndërroi
jetë gati dy javë më parë në Rijekë ku edhe u varros. Si mike e madhe e shqiptarëve dhe
duke lënë një trashëgimi të bukur për vendin tonë, mes të tjerave edhe shumë pasazhe
në veprën e saj, për të mos thënë dhe një koleksion të bukur të reportazheve për të,
përkthyesi i saj (redaktori), mendoi ta kishte në faqet e veta me të gjithë
nderimin e duhur. “Një anti-komuniste e bindur dhe një njeri pa shumë
etiketa, kur duhet të thoshte të vërtetën, ajo ka ndarë me shqiptarët e
letrave dhe miqtë e saj në Ballkan momente të mira reflektimi dhe
qasje të shkuarës. “Unë kam gërmuar të gjitha varret e imagjinatës
dhe dëshirave... Jam rrotulluar nëpër një seri të ruajtur të vërtetash pa
gjetur një gjurmë logjike”.
Në këtë numër bëmë një paraqitje edhe të botimit të ri të Elena Ferrantes,
autores, që shkruan me pseudonim dhe që tashmë ka disa libra në
shqip. Agim Doksani, që e ka përkthyer, meriton të gjithë vlerësimin për
punën e madhe por edhe angazhimin e tij të vazhdueshëm.
Autorja ka rreth dhjetë vepra letrare, ndër të cilat edhe të ashtuquaj-
turën saga napolitane, e konsideruar si kryevepra e saj, nga pikëpamja
e kritikës letrare, që ka shënuar sukses me lexuesit.
Gjon Marku në arealin e vet të studimeve ka bërë një përshkrim të kohës

që përkon me shekullin e XV dhe rolin e Gjon Gazullit, që sipas tij mund të quhet
“diplomat profesionist”, duke qenë se qysh në kohën e lëvizjeve kryengritëse të prijësve
arbër më 1432 ai del të ketë shërbyer si ambasador  i Republikës së Raguzës pranë Peran-
dorit Sigismund. Duhej ta shkruante pak më mirë, por shpesh autori duket disi i nxituar për të

dhënë një informacion me të cilën ai krenon në të vërtetë trevën e vet.
Ndërkohë një lajm i mirë nga karikatura, sepse në konkursin botëror të
zhvilluar në Qipro, ku morën pjesë rreth 348 karikaturistë nga 64 vende
të ndryshme të botes, e ku janë paraqitur plot 802 punime, karikaturisti
Arben Meksi u nderua me çmim special. Ky konkurs trajtonte temën e
ruajtjes së Paqes në botë, e shprehur përmes simbolit të pemës së
ullirit. Ideja që ka paraqitur autori në këtë punim, janë pemët e prera të
ullirit dhe pëllumbi, i cili fluturon sipër tyre me folenë e lidhur pas trupit
duke mbajtur në sqep degën e ullirit, duke shpëtuar kështu simbolin e
paqes. Siç ndodh në Shqipëri, ky lajm kaloi pa shumë bujë, por me
gëzimin e çiltër të Meksit, një njeri që e do dhe e ndjek bajagi kulturën.
Në përgjithësi ishte një numër i mirë dhe prania e Dashës dhe kujtimi i saj
ishte një bekim i bukur. Layout punoi në limitet e kohës por sërish veproi
mirë, kuptohet pa i lënë vend redaktorit të punonte pak më shumë me
korrigjimet.

A
ARTE PAMORE

Maks Velo, në kuadër të cikleve të tij dedikuar udhëtimeve dhe perceptimeve të muzeve ndërkombëtare, na ka sjellë
frymëzimin e tij para modeleve imagjinare, mu ato që kanë frymëzuar në kohën e tyre Matisse dhe Pikaso. Vetëm se në
ndryshim nga mjeshtrat, ai mundohet të penetrojë natyrshëm stilin e tij dhe të jetë sa më afër vëzhgimeve të
mjeshtrave, kuptohet me erën e vet. Duket si një ushtrim, por në këtë rast, Maks Velo e përdor për të shijuar
mrekullinë e artit botëror dhe për të dhënë përmes vizatimit reagimin e tij instiktiv ndaj kryeveprave...
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A ekziston lumturia dhe ku
mund ta gjejmë atë?

Opinioni i   Ditës

Nga Miron Çako

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

... nuk ishin foshnja të sapolin-
dura, por burra dhe gra. Atëherë
çfarë kuptimi kishte kjo lloj llog-
aritjeje? Duket se ata njerëz të
mençur e matnin kohën e jetës së
tyre duke u bazuar te lumturia,
d.m.th. sa kohë që ata ishin ndier
të lumtur, aq kohë kishin jetuar
vërtet.

Në filozofi, lumturia është përk-
thyer nga koncepti grek i eudai-
monisë, dhe i referohet jetës së
mirë, në krahasim me një emocion
të çastit. Eudaimonia (åPäáéìïíßá)
është një fjalë greke e përkthyer
zakonisht si lumturi ose mirëqe-
nie. Është një koncept qendror në
etikën aristoteliane. Aristoteli 300
pr.K besonte se lumturia ishte qëlli-
mi përfundimtar i ekzistencës
njerëzore. Në veprat e Aristotelit,
eudaimonia (bazuar në traditën e
vjetër greke) është përdorur si
term për të mirën më të lartë njerë-
zore dhe kështu është qëllimi i filo-
zofisë praktike, duke përfshirë
etikën dhe filozofinë politike, duke
marrë parasysh, gjithashtu, të për-
jetuarit e asaj që është me të vërtetë
lumturi dhe si mund të arrihet ajo.
Si rezultat ka shumë varietete të
eudaimonizmit. Dy nga format më
me ndikim në antikitet është ajo e
Aristotelit dhe e stoikëve. Aristo-
teli merr virtytin dhe ushtrimi i tij
është përbërësi më i rëndësishëm
në fitimin eudaimoninë (lumtur-
isë), por pranon, gjithashtu,
rëndësinë e elementeve të jashtme
si shëndeti, pasuria dhe bukuria,
prandaj mësonte se: “Lumturia
varet nga vetja jonë” Në të
kundërt, stoikët e konsiderojnë
virtytin të nevojshëm dhe të mjaf-
tueshëm për eudaimoninë dhe
kështu e mohojnë domosdosh-
mërinë e elementeve të jashtme.

Për lumturinë si koncept filozo-
fik kanë folur shumë filozof në çdo
kohë dikush me optimizëm apo
cinizëm si p.sh. Gautama Buda që
jetoj 500 pr.K thotë: “Nuk ka rrugë
për lumturi: lumturia është rru-
ga”-Sokrati jetoj 450 pr.K: “Sekreti
i lumturisë, nuk gjendet në
kërkimin e më shumë, por në zh-
villimin e kapacitetit për të shijuar
më pak” ose filozofët që jetuan pas
Krishti në shekujt e afërt si Ber-
trand Russell që jetoi në fillim të
viteve 1800: “Nga të gjitha format e
kujdesit, kujdesi në dashuri është
ndoshta më fatale për lumturinë e
vërtetë”-John Stuart Mill, i lindur
në 1806: “Unë kam mësuar të kërkoj
lumturinë time duke kufizuar
dëshirat e mia, sesa në përpjekjet
për t’i kënaqur ato,” apo Henry
David Thoreau, i lindur në 1817 në
Massachusetts: “Lumturia është si
një flutur, sa më shumë ta nd-
jekësh, aq më shumë do të të
shmangë, por, nëse e ktheni vë-
mendjen te gjërat e tjera, do të vijë
dhe do të ulet butësisht në shpat-
ull” -Kant thoshte: “Lumturia ësh-
të përmbushja e të gjitha prirjeve
tona” dhe Friedrich Nietzsche që
jetoi në shekullin e 19-të: thoshte:
“Ç’është lumturia? Ndjenja që fu-
qia rritet dhe pengesa po kapërce-
het”.

Në psikologji, lumturia është
një gjendje mendore ose emociona-
le e mirëqenies, e cila mund të
përkufizohet nga emocione pozi-
tive ose të këndshme duke filluar

nga kënaqësia deri te gëzimi i
vazhdueshëm. Gjendja e lumtur-
isë mendore mund të pasqyrohet
nga mirëqenia e përgjithshme e
një personi. Njeriu si qenie e ar-
syeshme e dëshiron në çdo kohë
lumturinë që përmbledh eti-
mologjikisht si fjalë një gjendje të
atij që i gëzon të gjitha të mirat, e
shoqëruar nga ndjenja e kënaqë-
sisë së thellë dhe e gëzimit të madh
që ka kur i plotësohet një dëshirë
e zjarrtë, kur arrin një qëllim të
lartë, kur gjithçka i vete mbarë, pra
një jetë të përmbushur me shën-
det, suksese, gëzim, paqe dhe
dashuri. Kështu, ai që i ka ose i
përfiton këto gjatë jetës, quhet një
person i lumtur, kurse ai që nuk i
ka, quhet i palumtur ose fatkeq.

Që nga viti 1960 janë bërë shumë
hulumtime studime për lumturinë
nga shkenca të ndryshme si
psikologjia, mjekësia, ekonomia.
O.K.B që nga viti 2012 adaptoi një
rezolutë ku u vendos që 20 korrik
të jetë “Dita Ndërkombëtare e
Lumturisë” si një aspiratë se lum-
turia është dhe duhet të jetë qëlli-
mi themelor i njeriut edhe ko-
mbeve. Në këtë ditë të lumturisë u
bëhet thirrje qeverive të ndryshme
të botës që të përpiqen t’i përshta-
tin politikat publike, në mënyrë që
të përmirësojnë mirëqenien e
vendeve të tyre edhe të gjithë popu-
jve të botës, sepse çdo qenie njerë-
zore në çdo status shoqëror ka të
drejtë të jetë i lumtur.

Zakonisht, të pasurit men-
dohen se janë të lumtur, sepse ata
pretendojnë se mund të blejnë me
para gjithçka që mund t’i bëjë të
lumtur. Por shpesh, jeta me ekspe-
riencat e saj ka vërtetuar të
kundërtën, se të pasurit, në
përgjithësi, janë pak ose aspak të
lumtur pavarësisht aparencës dhe
shkëlqimit të luksit të jashtëm.
Ndodh kështu, sepse paraja ku
mbështeten të pasurit ka shumë
andralla, ankth, armiq, madje ajo
ka një fuqi magnetike të tillë, sa i
thith brenda vetes si një “vrimë e
zezë” të gjitha energjitë, kohën
edhe shkëlqimin e të pasurit.

Një psikiatër i dëgjuar nga
SHBA në studimet e tij mbi
shqetësimet mendore ka treguar
se pacientët e tij më të shumtë ish-
in të pasur. Ata vuanin nga neuro-
za, depresioni, sa arrin deri në
vetëvrasje. Madje një pacient i tij
super milioner kërkonte të vriste
veten, sepse ndihej bosh, pa motiv
për të jetuar. Kur mjeku, në sean-
cat e terapisë, kërkoi arsyen e
vetëvrasjes, i pasuri i tha se nuk

kam çfarë të bëj më në jetë, çdo gjë
më duket bosh, pa asnjë qëllim për
të jetuar. Kur mjeku si terapi i kërkoi
që me paratë e shumta të bënte bam-
irësi që të motivohej, atëherë ai, i
dëshpëruar, i tha: “ Ky është prob-
lemi, unë nuk mund t’i jap ato”. Dale
Carnegie(1888-1955) thotë: “Mos har-
ro, lumturia nuk varet nga ajo se
kush je apo çfarë ke, por varet vetëm
nga ajo që mendon”.

Në Shkrimin e Shenjt shkruhet
shpesh: “Lum të varfrit dhe mjerë
të pasurit”. Jo se varfëria është lum-
turi dhe pasuria është mallkim, por
urtësia biblike kërkon që ta nxisë
njeriun të kuptojë që lumturia nuk
është te pasuria, por te diçka tjetër,
që të varfrit të mund ta gjejnë më
lehtë.

Ku gjendet lumturia?
Njerëzit, që në lashtësi, besonin

se vetëm “zotat” që jetonin në qiell
ose në majë të Olimpit ishin të lum-
tur. Por ndryshe nga “zotat” paganë
që përshëndeteshin si të lumtur, të
cilët lumturinë e mbanin për veten
dhe nuk e ndanin me njerëzit, sipas
Biblës, Perëndia Trashedent, e vet-
mja qenie e lumtur dhe e lavdishme,
sepse është i vetëmjaftueshëm për-
plot mirësi, përulet në tokë deri te
njerëzit dhe kërkon t’u japë nga lum-
turia dhe lavdia e tij atyre që besojnë
edhe shpresojnë tek Ai, prandaj thu-
het tek Isaia: “Lum ata që shpresojnë
tek ai” (Isaia 30:18) ose “Lum njeriu
që beson tek ai”(Psalm 84:13).

Perëndia është i lumtur, sepse
është dashuri dhe drejtësi, kështu
edhe njerëzit, që të fitojnë lumtur-
inë si e Perëndisë, duhet të zbatojnë
ligjin dhe porositë e Tij në dashuri
dhe drejtësi ndaj Zotit edhe të afër-
mit, si: “Mos ki Zot tjetër përveç
meje; mos bëj idhuj; ndero ditën e
Zotit; mos blasfemo; ndero prindin;
mos vrit; mos prish kurorën; mos
vidh; mos gënje; mos lakmo”. ( Ek-
sodi 20; 1-17) Ky është një ligj i shk-
ruar jo vetëm në pllaka guri apo
libër, por edhe në ndërgjegjen e çdo
njeriu sipas parimit: “ Mos i bëj
tjetrit atë që s’duan të ta bëjnë ty.”

Pra, vetëm me bindje dhe drejtë-
si, lumturia do të vijë si shpërblim
dhe do t’i jepet njeriut me bekime
tokësore, pasuri, familje, shëndet e
të tjera kënaqësi. Për besimtarin
monoteist që beson te ky Perëndi i
lumtur, i Cili kërkon t’i bëjë të lum-
tur edhe adhuruesit e tij, këshillo-
het vazhdimisht: “Biri im, mos i har-
ro mësimet e mia dhe zemra jote le
t’i ruajë urdhërimet e mia, sepse do
të të shtohen ditë të gjata, vite jete
dhe paqeje. Mirësia dhe e vërteta
mos të lënçin kurrë; lidhi rreth

qafës, shkruaji mbi tabelën e zem-
rës sate; do të gjesh kështu hir dhe
arsye në sytë e Perëndisë dhe të
njerëzve. Ki besim te Zoti me gjithë
zemër dhe mos u mbështet në
gjykimin tënd; pranoje në të gjitha
rrugët e tua, dhe ai do të drejtojë
shtigjet e tua. Mos e mbaj veten të
ditur në sytë e tu, ki frikë nga Zoti
dhe hiq dorë nga e keqja; kjo do të
jetë shërim për nervat e tua dhe
freskim për kockat e tua. Nderoje
Zotin me pasurinë tënde dhe me
prodhimet e para të çdo të ardhure
që ke; hambarët e tu të grurit do të
jenë plot e përplot dhe vozat e tua
do të gufojnë me musht” (Fjalët e
Urta 3:1-10).

Para Krishtit pak ishin ata që e
përfitonin këtë lumturi si shpër-
blim të drejtësisë, madje edhe ata
që e përfitonin e humbitnin prapë,
sepse mëkati, shkelja e ligjit,
hynte në mes si muri ndarës edhe
shkëpuste lidhjen me Perëndinë e
lumtur dhe ditët plot diell të bekim-
it ua linin vendin reve të zeza të
hidhërimit, me fatkeqësi, varfëri,
sëmundje si ndëshkim për mëka-
tin, ashtu si thuhet: “Me të hapur
ti dorën, të gjitha mbushen me të
mira; me të kthyer fytyrën në anën
tjetër, ato tronditen” (Psalmi 103).

Madje, lumturia, sipas dialek-
tikës së jetës tokësore, ka një para-
doks, sepse njeriu mund ta fitojë
edhe ta ruajë, por përsëri e hum-
bet, sepse ai vdes: “Ditët e njeriut
janë si bari; ai lulëzon si lulja e
fushës; në qoftë se era i kalon sipër,
ai nuk është më dhe vendi i tij nuk
njihet” (Psalmi 103:15-16). Kështu
jeta tokësore i ngjan më shumë një
udhëtimi në luginën e hijes dhe të
vdekjes, sesa një shëtitjeje, argëti-
mi në livadhin e jetës.

Prandaj, në këtë perspektivë
kalimtare, lumturia është sikur të
mos ekzistojnë. Në shërbesën e
varrimit në Kishën Ortodokse
psalët para të fjeturit (vdekurit):
“Cili gëzim i jetës mbetet i papërz-
ier me hidhërimin? Cila lavdi qën-
dron mbi dhe e pandryshuar? Të
gjitha janë më të dobëta se hija, të
gjitha janë më të rreme se ëndrrat;
një çast dhe të gjitha këto i zëv-
endëson vdekja.”

Lumturia, pavarësisht se është
relative në tokë, ajo është absolute
te Perëndia në banon në qiejt,
sepse Zoti është i pavdekshëm, i
përsosur dhe i pandryshueshëm,
por, që njeriu ta fitojë lumturinë e
Perëndisë, është e nevojshme që në
këtë jetë të kalojë nga zhgënjimi
që të kuptojë se ai nga vetvetja
nuk mund ta fitojë lumturinë, por

edhe ku mund ta kërkojë dhe si ta
gjejë atë. Prandaj, kur njeriu pë-
son zhgënjimin e lumturisë pa Zo-
tin, thërret me gjithë shpirt drejt
Tij: “Pse e fsheh fytyrën tënde dhe
harron pikëllimin dhe shtypjen
tonë? Sepse shpirtrat tanë janë
ulur deri në pluhur dhe trupi ynë i
është ngjitur tokës. Çohu të na ndi-
hmosh dhe të na shpëtosh për hir
të mirësisë sate.” (Psalmi 44:25-26).

Prandaj Krishti, Biri i
Perëndisë, u bë Biri i Njeriut dhe
kështu hyri në kohën e hapësirën
tonë, por edhe në vetë qenien tonë,
që t’ua bëjë të mundur njerëzve
lumturinë të Perëndisë. Krishti
nuk është thjesht një filozof apo
politikan ëndërrimtar dhe mash-
trues që kërkon t’i magjepsë
njerëzit me artin e të folurit, por
Ai, si Perëndi, është një qenie e
lumtur, dhe u bë i ngjashëm me ne
njerëzit, përveç mëkatit, dhe
kërkon që edhe njerëzit, të krijuar
sipas ikonës së Perëndisë dhe të
bashkuar me atë, duke u bërë i
ngjashëm si Ai, me anë të besimit
dhe mistereve të Kishës ta fitojnë
këtë lumturi të përjetshme. Zoti
Jisu zbuloi se të lumturit e vërtet
të kësaj bote nuk janë më të pasur-
it, të përkëdhelurit, të fortët, por:
“Lum skamësit në frymë, sepse e
tyrja është mbretëria e qiejve. Lum
ata që vajtojnë, sepse ata do të
ngushëllohen. Lum ata që janë
zemërbutë, sepse ata do ta
trashëgojnë tokën. Lum ata që
janë të uritur dhe të etur për drejtë-
si, sepse ata do të ngopen. Lum ata
që janë të mëshirshëm, sepse ata
do të gjejnë mëshirë. Lum ata që
janë të pastër në zemër, sepse ata
do ta shohin Perëndinë. Lum ata
që përpiqen për paqen, sepse ata
do të quhen bij të Perëndisë. Lum
ata që janë përndjekur për hir të
drejtësisë, sepse e tyrja është
mbretëria e qiejve. Lum ju kur do
t’ju shajnë dhe do t’ju përndjekin
dhe, duke gënjyer, do të thonë të
gjitha të zezat kundër jush, për
shkakun tim. Gëzohuni dhe
ngazëllohuni, sepse shpërblimi
juaj është i madh në qiej, sepse kësh-
tu i kanë përndjekur profetët që
qenë para jush” (Mateu 5:3-12).

Kjo përmbushje vlerash për
lumturinë është bërë realitet nga
Krishti me edhe në Krishtin, ngaqë
Ai si Perëndi-Njeri ishte vetë i përu-
luri, zemërbuti, i mëshirshmi, i
drejti, paqësori dhe i përndjekuri
deri në vdekje kryqi për shpëtimin
tonë, dhe përsëri Ai mbetet i lum-
turi, që iu thotë përsëri besnikëve
të tij: “Po të zbatoni urdhërimet
mia, do të qëndroni në dashurinë
time, sikurse unë i zbatova urdhë-
rimet e Atit tim dhe qëndroj në
dashurinë e tij. Këto gjëra jua kam
thënë që gëzimi im të qëndrojë në
ju dhe gëzimi juaj të jetë i
plotë”(Joani 15 10-11)Prandaj apos-
tulli i kombeve Pavli i hyjshëm i
fton besimtarët : “Gëzohuni gjith-
një në Zotin; po jua them përsëri:
Gëzohuni (lumturohuni)!”( Filipi-
anve 4:4)
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Protesta për teatrin
– mendime të shkartisura Do të keni kri j imtari të shkëlqyeshme

në punë. Origj inal i tet i  i  bashkëngji tet
çdo nisme. Nën drejt imin tuaj edhe gjë-
ja më e parëndësishme ka personalitet.
Me kolegët formoni një ekip të ngushtë
që beson në bashkëpunim dhe që për-
ballet me sfidat.

DEMI

Të pakënaqur nga Hëna, si edhe me
Venusin e burgosur në shtëpinë tuaj të
dymbëdhjetë, për sot nuk bëhet fjalë për
aventura dashurie! Si kompensim,
mbështetje e Diellit dhe Plutonit hap
rrugën për një miqësi të veçantë, inten-
sive dhe intime.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Revolucionarë të zemrës, synoni har-
moninë që zbut mosmarrëveshjet, duke
fi l luar nga jeta në çi f t i ,  ku komunikimi
bëhet  je t ik .  Dëshi rat  shumëf ishohen
nga Venusi  kështu që në modë dhe
produkte kozmetike do të bëni shpenz-
ime të mëdha.

Venusi dhe Hëna janë të gatshëm që t’ju
inkurajojmë dhe t’ju japin një dozë vetëbe-
simi! Do të keni marrëdhënie të qetë me
ambientin që ju rrethon. Pas një sqarimi,
jeta në çift i  do të bëhet më e ëmbël:
partneri do të jetë më pak i ngurtë dhe do
të këtë më shumë mirëkuptim.

Do të keni momente magjike në punë, ku çdo gjë
ecën në përsosmëri, të frymëzuar nga një fllad
gjeniu krijues dhe të mbështetur nga shija e juaj
estetike. Është dita ideale për ata që merren me
modën, bukurinë dhe mirëqenien, por edhe për ata
që punojnë për marrëdhëniet me publikun.

Në ç i f te  do të  jen i  të  lumtur  dhe të
kënaqur, si në përralla! Rregulli juaj është
të ballafaqoheni për çdo gjë, por pa e
ngritur zërin, me dashamirësi dhe diplo-
maci. Do të vendosni të ndërmerrni një
udhëtim minutën e fundit, për të festuar
një përvjetor dashurie ashtu siç duhet!

Keni një familje e dashur dhe fëmijët të
mirë, por ju mungon diçka, dhe madje
shumë: një person nga e kaluara që ende
nuk arrini ta harroni. Është e nevojshme
të ndryshoni menjëherë dietën. Efektet e
para do të jenë të dukshme në lëkurë, e
cila do të jetë më e shkëlqyer dhe e butë.

Venusin do ta keni kundra, por nuk ju sjell
ndërlikime. Ndërkohë, e mbështetur nga
aspekti pozitiv i Hënës, nxjerr në pak in-
teresin reciprok. Do të jeni të lumtur dhe
të kënaqur, aq sa të ndryshoni qëndrim
duke iu hapur dhe dëgjuar nevojat dhe
dëshirat e partnerit.

Hëna do të jetë e heshtur dhe Venusi do të jetë tekan-
joz, sot dashuria nuk ecën. Ndërkaq ju ngushëllon
dyshja Diell-Pluton, garantuese të një atmosferë miqë-
sore dhe të shndritshme. Financat duhet t’i keni në
vëmendje, dhe ju takon juve të bëni vlerësimin e duhur
për të mos shpenzuar shumë.

Nëse jeni të dashuri, do të shkoni pak
përtej arsyes: do të bëni sjellje të çudit-
shme, do të bëni deklarata dramatike, do
të argoni ëmbëlsi të pakufishme për per-
sonin që ju tërheq. Sot do të jeni në hu-
mor të mirë dhe do të keni fat në veprim-
taritë që ndërmerrni.

Hëna e ze l lshme do të  je të  duke ju
mbikëqyrur, ndërsa Venusi ju rekoman-
don blerjen e sendeve të shtrenjta, duke
ju bindur se prestigj i  dhe suksesi ecin
krah për krah. Në punë do të jeni en-
ergjikë.

Ndjenjat në çift janë të forta, por përsëri nuk
është e mjaftueshme. Nëse partneri përpiqet
t’ju fusë në “kurth” duke folur ju për të ardh-
men, ju bëni menjëherë një hap prapa. Do të
keni kontakte të shpejta dhe fitimprurëse.
Nëse i keni mbyllur punët e javës, vazhdoni
përpara me veprimtari të tjera.

Nga Ardian Vehbiu

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

... ku të riprodhohet teatri i mo-
huar. Kjo edhe ngaqë në krye të
protestës kanë dalë aktorët: Ak-
tori në rolin e protestuesit është
aktori që e vazhdon teatrin në
rrugë. Aktori që proteston deri dje
njihej nga publiku duke mos qenë
vetja; ndërsa tani konstituohet si
person publik, duke luajtur pub-
likun. Lëvizja e tanishme është
performim skenik i publikes. Por
ka edhe më. Në dinamikën e një
shfaqjeje teatrale, aktori zakon-
isht është ai që e vë lirinë e vet per-
sonale në dispozicion të regjisorit.

Në fjalët, emocionet, gjestet dhe
lëvizjet e tij aktori është i skriptu-
ar, pa çka se e realizon veten si per-
son mu në distancën e imët mes
tekstit (kodit) dhe njeriut (teje si
spektator). Por aktori që protest-
on për teatrin, e ka refuzuar tash-
më regjisorin. Tek ky aktor refu-
zues, publiku sheh të manifestuar
veten, në dramën e sotme të poli-
tikës.

Lëvizja e tanishme nuk është
thjesht për të shpëtuar një
ndërtesë, as për të mbrojtur një
truall publik nga abuzimi. Është
më shumë se kaq: është kryeng-
ritje kundër arrogancës së regjisë.
Kundër arrogancës, megaloman-
isë, gënjeshtrës, vanitetit. Kundër
Facebook-izimit të shtetit. Kundër
diktaturës së imazhit dhe diktat-
urës së IMAZHIT (si duam t’i duke-
mi Tjetrit). Kundër televizionit.
Kundër debateve politike të
mbrëmjes televizive, si karikaturë
dhe surrogato e Teatrit. Kundër
dizajnimit të hapësirës publike si
revistë mode. Një diversion i
regjisë: të zëvendësojë konflikti i
publikut me pushtetin, ashtu siç
manifestohet sot në skenën e pro-
testës, me konfliktin mes aktorëve
(dhe aktorëve) në skenën e pro-
testës. Atyre që ngrenë zërin në
mbrojtje të ndërtesës së teatrit, për
vlerat historike, kulturore, sim-
bolike; ose si monument “kulture”,
u është thënë: teatri nuk është
ndërtesa, teatri jeni ju, teatrin e
bëni ju. Por pyetja duhet të jetë:
pse ky identifikim kaq tërësor, kaq
pasionant i protestës me një
ndërtesë? Dhe përgjigjja mund të
jetë: teatri është vërtet institucion,
që përfshin edhe skenën, edhe per-
formimin e aktorëve, edhe pjesën
teatrale që luhet, edhe ndërtesën.

Por Teatri – me T të madhe – sot
në Shqipëri është më shumë
kujtim, nostalgji dhe premtim, sesa
art aktiv për publikun. Prandaj
edhe ndërtesa lidh të sotmen djer-
rë me të djeshmen shpesh të rindër-
tuar me fantazi; njëlloj si aktorët
e vjetër, që të kthejnë te përvojat
skenike të dikurshme. I quajnë
“legjendarë”, sepse periudha e pro-
tagonizmit të tyre në skenat nuk
po kuptohet më. Aktorët e vjetër
sot në protestë performojnë nos-
talgjinë e publikut jo për Realizëm

Socialist, por për skenë, aktorë dhe
dramë. Nostalgjinë e publikut për
qytet. Në këtë kontekst, ndërtesa
e mbijetuar e Teatrit merr edhe
atributet e cenotafit për stadiumin
e shkallmuar nga nofullat arro-
gante të pushtetit. Dhe për kohët
kur Tirana qytet shkonte në sta-
dium, çdo të diel. Ndeshja e së di-
elës: ja edhe një vend tjetër, ku
riprodhohej Tirana qytet. Një vend
me skenë dhe me publik, ngjashëm
me Teatrin. Protesta e sotme ësh-
të edhe e ndërtesës së vjetruar që
kërkon të rikthehet në Teatër.

E vjetra është bene rifugio, për-

ballë së resë që ende nuk bind. Te-
atri këto 30 vjet: sa e ka marrë
pushtetin në pyetje? Sa e ka
riprodhuar konfliktin e publikut
(dhe të publikes) me ata që parazi-
tojnë mbi publikun (dhe publiken)?
Si institucion ka lënë për të
dëshiruar. Publikut i është treguar,
në rastet më të mira, si mund të
ishte teatri; por jo më tutje. Pran-
daj gjakimi për ndërtesën është
edhe gjakim për të mbajtur gjallë
premtimin dhe garancinë për
Teatër. Te binomi qytet-teatër,
kërkon të gjejë vend edhe kryeqy-
teti; çfarë e kthen përplasjen e tan-
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manifestuar veten, në dramën e sotme të politikës.

ishme në instancë të konfliktit par-
adigmatik, në Tiranë, midis qytetit
dhe kryeqytetit. Tirana kryeqytet
kërkon ta përdorë Tiranën qytet
si kopertinë të një broshure për
turistë; si vitrinë të dyqani “me
valutë”.

Pa çka se vitrina është teatër i
ngrirë, fotografi në tri përmasa.
Aktorët atje shndërrohen në
manekinë, drama reduktohet në
dëshirë. Performimi katandiset në
shit-blerje. Ndërveprimin mes
njerëzve e zëvendëson tregu. Tek-
sa horizontalitetin e agora-s e zëv-
endëson vertikaliteti i kullës, si
metaforë e hierarkive, shtresëzi-
meve sociale; si skenë ku perfor-
mon pushteti: ekonomik, politik,
kulturor. Protesta e tanishme ar-
tikulon temat kryesore të konflik-
tit politik në Shqipëri, pas kolap-
sit ideologjik të së majtës dhe
kolapsit organizativ dhe motiva-
cional të opozitës. Dhe si në çdo
protestë me impakt te publiku,
edhe këtu shumëçka (në mos
gjithçka) do ta vendosë skena.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Satelit i Uranit.
6. Eshtë edhe ai i Pallës.
11. Tiran pa kufij
12. Në krye të armatës.
13. Një Ibrahim violinist.
14. Qendër ditore.
15. Mund të jenë fotografikë.
17. Inicialet e Einstein.
18. Një mbishkrim në kryq.
20. Janë si vite.
21. Thurman aktore.
22. Të parat në irritim.
23. I preu Seneka.
25. Fillojnë ilustrimet
26. Isaac Asimov.
27. Një Vladimir kompozitor.
28. Janë në modë.
30. Janë zyrat... qeveritare
32. Me të nxjerrin trarë.

HORIZONTAL
1. Eshtë babëzia.
8. Burton regjisor.
11. Skllavja e Abrahamit.
12. Një dite në mbledhje.
14. Tyson i boksit.
15. Rrethojnë ringun.
17. Beson pa kufij.
19. Zola që shkroi Nana.
20. Eshtë ankimim.
23. Pak elementared
24. Janë me para në bankë.
26. Matet pa kufij.
27. Janë ngrehina për reparte fabrikash.
28. Një zog i verdhë.
29. Inicialet e Moravia-s.
31. Qytet gjerman.
34. Një zonjë që ha gurë.
35. Pak analogji.
36. I ka plasur të paturpit.

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

37. Janë legjendat.
38. Nuk ka akoma një bebe.
39. Fillojnë mirë.
40. Janë brinjë në skuadër.
42. Shkruhet i shtati.
44. Nget edhe ajo e mirë
47. Mbahet në gisht.
48. Janë numrat 1, 3, 3...

VERTIKAL

1. Kanë shpate të tilla.
2. Janë edhe ato polare.
3. Janë mizorët.
4. Janë male në Rusi të tilla
5. Eshtë nusja me vello.
6. Një rreth pa ekstreme.
7. Mbyllin kuvendin.
8. Në kryr të titujve
9. Diku në qendër.
10. Markë cigaresh.
13. Janë rrëfimet e të pandehurit.
14. Janë penjtë për gjergjef.
16. Mbarojnë fare.
18. Janë stitët e... provimëeve.
20. Mund të jenë fotografikë të tillë.

21. Vitet pa kufij.
22. Një fjalë për tutje.
24. Brown i Kodi i Da Vinci-t.
25. Eshtë e akuzuara... injorante
26. Baldwin aktor
27. Një pjesë e kandidatëve.
28. Krenar pa çift.
30. Grazia Cucinotta.
32. Paul këngëtar.
33. Janë pështjellat.
35. Inicialet e Moravia-s.
37. Pak makinacione.
38. Samuel bomber kamerunas.
40. Markë makine koreane.
41. Ente Kombëtare Durrës.
42. Fillojnë kurat.
43. Inicialet e Zemeckis regjisor.
45. Ekstreme në litar.
46. Fillojnë lejen.

35. Një shkop, thupër.
37. Eshtë Shqipëria e madhe.
39. U thyen në Salamina.
40. Një raport shumë i ngushtë.
41. Nota e diapzonit.
42. Fund heroi.
43. Një top në rrjetë.
45. Gjysma alarmi.
46. Herët pa zë.
47. Sampras i tenisit.
48. Me to bëjnë triko.
49. Një gjuajtje fluturimthi në tenis.
50. Janë kokrrat e lisit.

VERTIKAL

1. I famshëm ai i Sizifit.
2. Mund të jetë e hollë dhe therëse.
3. Fillojnë rastësisht.
4. Një pjesë e napolitanëve.

5. Janë situatat e rrezikshme para portave.
6. Mund të jenë kundërajrore.
7. Lindin në kokë.
8. Gjysmë shtegu.
9. Hidhen të parat.
10. Eshtë njeriu i përsosur.
13. Një fjalë për tutje.
15. Fundi i një samurai.
16. Mbyllen me epilog.
17. Bel i maupassant.
19. Inicialet e Redford.
23. I manifeston nxënësi i papërgatitur.
24. Në hyrje të tokës.
26. Pak impresioniste.
27. Janë metrat në sipërfaqe
29. Hapet një për ajër.
30. Gjysmë krenar.
31. Një hidrokarbur.
33. Vrau Hektorin.
34. Një film i rixhiruar.
36. Kupat pa kufij.
38. Inicialet e Nolte aktor.
41. Ullmann aktore.
43. Një brilantinë moderne
44. Hotel pa kufij.
46. Ekstremë në hall.

- Gardhet e mira bëjnë
fqinjë të mirë.

- Unë shkruaj në letër atë
që kam për të kujtuar. Në
vend që ta shpenzoj kohën
duke u përpjekur të kujtoj
atë që kam shkruar, e
shpenzoj në kërkim të
letrës që kam shkruar atë
që kam për të kujtuar.

- Rregulli i artë: çfarë jep,
merr.
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- Sa më shumë i ndershëm njeriu, aq më i
keq fati i tij.
- Ai që këshillon dikë në fshehtësi, vërtet e
ka këshilluar, e ai që këshillon dikë në prani
të të tjerëve, vetëm se e ka turpëruar

 - Nëse kërkon të gjesh një vend ku të gjithë
janë të barabartë, shko te varrezat
 - Njeriu mund të harrojë se çfarë i keni
thënë, por asnjëherë nuk mund të harrojë
se si e keni bërë të ndjehet
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