
RAMA: KUSHTETUTA “PENG”. 
META: MPJ, JO AUTOSHKOLLE 
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“Ta kthejmë LSI-në në Lëvizje të Solidaritetit “Ta kthejmë LSI-në në Lëvizje të Solidaritetit 
Kombëtar”. Luan Rama: Jemi me rininë e vendit Kombëtar”. Luan Rama: Jemi me rininë e vendit 

Konventa e LSI-së, 
Kryemadhi: Misioni 
ynë, luftë të keqes, 

të kthejmë shqiptarët 

Pensionet në 2019, 
zbardhen koeficientët 

për të llogaritur 
masën e përfitimit 
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PERPLASJA/ KRYEMINISTRI: GJYKATA KUSHTETUESE DO T’I JAPE FUND MASKARADES 

Vijon në faqen 21

Nga FATOS ÇOÇOLI

“E lagu s’e lagu” 
i sotëm politik

Opinioni
 Ditësi

I kemi votuar politikanët tanë, edhe 
më të lartët e piramidës, të jenë 

pranë nesh në nevojat që kemi si 
qytetarë. Me fjalë kanë qenë përherë. 
Janë bërë ... Vijon në faqen 22

Nga ANDI BUSHATI 

Me të vetmen aftësi reale që i 
ka mbetur, atë të një aktori të 

mirë që duhet të nxjerrë në skenë një 
personazh të ngjizur keq, Edi Rama 
hodhi një ide ...

Kush qe Çani, 
Edi apo Ariani? 

Opinioni
 Ditësi

VALENTINA MADANI

NGA LUAN RAMA

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqen 7

Në faqen  6

Rikthehen maskat, 
lidhin familjen e 
biznesmenit dhe i 

marrin 10 mijë euro 

 HISTORIA E “TARZANIT” 

GRABITJA 

Shtypi italian: 
Kokaina dhe misteri 

i vrasjes së tre 
vetëve në Elbasan 

 KRYETARI I PD 

Në faqen 5

Në faqen 5

 Historia e shqiptarëve të Moresë që u shfaqën pas epokës së Skënderbeut 

Stratiotët, mercenarët e frikshëm të Europës 

Suplement

Në brendësi: Shqipëria në enciklopedinë polake të 1859. Monografi për Ismail Qemalin? 

Historia e vjetër e sh-
qiptarëve gjithnjë e më 
shumë na zbulon bëma 

e ngjarje të habitshme, ku jo 
rrallë, shqiptarët janë protago-
nistë dhe aktorë vendimtarë 
të ngjarjeve të mëdha jashtë 
territoreve shqiptare. Dhe 

Kthimi i emërimit të Gent Cakajt si ministër i Jashtëm, kreu i shtetit: 
PS ka plot emrat të denjë për kryediplomat. Nuk lejoj ndryshim kufijsh 

LSI mblodhi dje Konventën Kombëtare nga ku u zbulua 
dhe slogani për zgjedhjet vendore të 30 qershorit 2019. 
“Shqipëria, shtëpia juaj”, do të udhëheqë LSI-në gjatë 
fushatës elektorale për zgjedhjen e drejtuesve të rinj ...

Në faqen 4

 

Grabitja e armëve 
në Pashaliman: U 

largova nga shërbimi, 
sepse ishte ftohtë 

RREFIMI NE POLICI 

Në faqen 6

(Në foto)  Presidenti Ilir Meta dhe kryeministri Edi Rama

kur këto bëma, këta emra 
kalorësish dhe politikanësh të 
shquar, i ndesh në faqe librash 
mesjetarë, të ngjan se në hirin 
e kohërave zbulon gurë të shn-
dritshëm, sikur ato prushe të 
jenë fshehur ashtu, për të mos 
u shuar kurrë. Të tillë ishin 
stratiotët ...

Basha, Ramës: Mos 
nxit konflikt civil, 
po ritenderohet 
loti 1 i Unazës 
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PËRPLASJA
"CAKAJ"

Përplasjet mes Presi
dentit Ilir Meta dhe
kryeministrit Edi

Rama vazhdojnë të jenë
prezente prej ditësh lidhur
me kandidaturën e Gent
Cakajt si ministër i Jash-
tëm. Disa orë, pasi kreu i
shtetit, deklaroi se Minis-
tria e Jashtme nuk është një
autoshkollë, ku ustai i madh
kërkon të mësojë 'gjeniun' si
të ndryshojë kufijtë e të
gjithë Ballkanit Perëndi-
mor", Rama i është kundër-
përgjigjur duke thënë se
"Mos prisni të merrem më me
një pengmarrës të Kush-
tetutës në zyrën e Presiden-
tit, i cili është katandisur në
çizme rezervë e Doktoreshës
së Shkencave". "Mos prisni
të merrem më me një peng-
marrës të Kushtetutës në
zyrën e Presidentit, i cili ësh-
të katandisur në çizme
rezervë e Doktoreshës së
Shkencave. Gjykata e re
Kushtetuese do t'i japë fund
kësaj maskarade, ndërsa
vëmendja jonë do jetë e
gjitha te njerëzit e zero te
çizmet", - u shpreh kreu i
qeverisë. Reagimit të kryem-
inistrit Rama, në përgjigje të
Presidentit Meta në vijim te
replikave te ashpra për mos-
dekretimin e Gent Cakajt si
ministër të Jashtëm, "se nuk
do të merret me një pengmar-
rës", iu përgjigj këshilltari i
kreut të shtetit. Tedi Blushi
i kujtoi Ramës se "Nuk ka
komision garancish statu-
tore që ndalon Presidentin e
Republikës të ushtrojë ko-
mpetencat e tij të qarta kush-
tetuese për emërim e sh-
karkim ministrash". "Nuk
ka komision garancish stat-
utore që ndalon Presidentin
e Republikës të ushtrojë ko-
mpetencat e tij të qarta kush-
tetuese për emërim e sh-
karkim ministrash. Duhet të
jetë e qartë për pengmar-
rësin e Reformës në Drejtë-
si: Aksioni për rivendosjen
e plotë të rendit kushtetues
e ligjshmërisë nuk ndalet!",
deklaroi z.Blushi. Edhe dy
ditë më parë Kryeministri
Edi Rama bëri akuza të for-
ta ndaj Ilir Metës në studi-
on e emisionit "Zonë e Lirë"

duke thënë se Presidenti ka
shkelur rëndë dhe në
mënyrë të përsëritur Kush-
tetutën. Me vendimet e fun-
dit, sipas Ramës, Meta po
vepron si të ishte kryetar i
LSI-së. Rama akuzoi presi-
dentin se ka vepruar me dy
standarde për ministrat për
çështjen e certifikatës së sig-
urisë. Për këto deklarata

reagoi dje Presidenti Meta
sipas të cilit Ministria e Jas-
htme nuk mund të kthehet
në autoshkollë. Por pavarë-
sisht replikave që vazhdojnë
prej ditësh mes krerëve të dy
institucioneve më të larta në
vend mbetet e paqartë si do
të zgjidhet çështja e minis-
trit për Europën dhe Punët
e Jashtme. Ngërçi shkaktoi

si problem të parë dështimin
e një takimi të kreut të di-
plomacisë shqiptare me
shefen e politikës së jashtë
të BE, Federika Mogerini në
10 Janar, pasi përveç mosde-
kretimit të ministrit të ri,
presidenti nuk është shpre-
hur me dekret as për sh-
karkimin e ministrit Ditmir
Bushati.

Kryeministri: Meta është katandisur në çizme rezervë të Doktoreshës së shkencave

Rama replikon me presidentin:
Je pengmarrës i Kushtetutës

"Gjykata e re do i japë fund maskaradës"
EDI RAMA
"Mos prisni të
merrem më me një
pengmarrës të
Kushtetutës në
zyrën e Presidentit, i
cili është katandisur
në çizme rezervë e
Doktorreshës së
Shkencave. Gjykata
e re Kushtetuese do
t'i japë fund kësaj
maskarade, ndërsa
vëmendja jonë do
jetë e gjitha te
njerëzit e zero te
çizmet" shprehet
z.Rama.

REAGIMI
"Nuk ka komision garancish statutore që ndalon
Presidentin të ushtrojë kompetencat e qarta
kushtetuese për emërim e shkarkim ministrash. Duhet
të jetë e qartë për pengmarrësin e Reformës në Drejtësi:
Aksioni për rivendosjen e plotë të rendit kushtetues e
ligjshmërisë nuk ndalet!", deklaroi z.Blushi.



Kreu i deputetëve të
LSI-së, Petrit Vasili

këshillon shqiptarët të
qëndrojnë larg kryemi-
nistrit Rama, për të cilin
shkruan se është një i
lajthitur. Ndërkohë që
mes presidentit dhe
kryeministrit ka pasur
shkëmbim replikash të
ashpra, pas mosdekretim-
it të Genc Cakaj si min-
istër i Jashtëm, Vasili
publikoi fjalët që Rama
ka thënë më herët për
Presidentin Meta, kur u
zgjodh president. "Ky
shpifurinë logjike kryem-
inistër në maj të 2018, pra
7 muaj më parë lexoni
çfarë thoshte për Ilir
Metën President: "Ajo që
unë vlerësoj është pozi-

"Kryeministri i lajthitur, qëndroni larg tij"

Vasili-Ramës: Për Metën ke thënë
se është presidenti më i mirë

cioni që ai mban. Nëse nuk
do ishte Meta, por një per-
son që s'do kishte bagazh
nga e shkuara do ishte
shumë keq. Është presiden-
ti më i mirë që kemi pasur"-
u shpreh Rama në "ABC".
Ndërsa po ky shpifurinë
logjike kryeministër që i
hoqi edhe portretin ja çfarë
thotë sot për Bujar Nisha-

nin: "Nishani meriton sot
respekt për shkak të Metës
se pavarësisht se u bë qe-
sharak, ishte partiak, s'ka
arritur aty ku ka arritur
Meta që ka sfiduar rendin
kushtetues", tha Rama. Rr-
ijini larg këtij të marri që
s'di ç'flet, mos e afroni që të
mos vini erë edhe ju vetë!",
u shpreh z.Vasili.

"President, ju ftojmë të ruani qetësinë"

Balla-Metës: S'ju pengojmë
dot të jeni Iliri qesharak

Taulant Balla, kryetari i grupit parlamentar të PS-së,
lëshoi dje akuza të forta ndaj Presidentit Ilir Meta

për mos dekretimin e Gent Cakajt si kryediplomat. Në
një shënim në 'Facebook', që vjen pas reagimit të Tedi
Blushit, këshilltarit të kreut të shtetit, Balla e quan
Metën "qesharak". "Zoti President, ne s'ju pengojmë dot
të jeni Iliri qesharak që kemi njohur më shumë se sa
njëherë kur liderja e LSI ia fut kokën në çizmen e saj!
Por këto bumjet tuaja që po e bëjnë edhe Bujar Nisha-
nin të duket si Xhefersoni, nuk impresionojnë dot
askënd. Ne s'jemi as PD, as LSI dhe s'kemi ndërmend të
humbasim kohë me konflikte të kota me ju", shkruan
kreu i deputetëve socialistë. Më tej, Balla shton: "Sepse
ju s'keni asnjë shans dhe s'do keni asnjë mundësi të
pengoni as punën tonë dhe as Reformën në Drejtësi, që
e di Shqipëria dhe bota se sa shumë e dëshironi të reali-
zohet. Por meqë ju kemi dhënë votën si President, ju
ftojmë të ruani qetësinë sa të mundeni, sepse duke u
bërë ju qesharak, sigurisht edhe ne nuk ndjehemi mirë".

"Cakaj", ish-ministri i Jashtëm:
Thjesht është një maskë

Deputeti dhe ish-ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Kas
triot Islami i ftuar në emisionin "Kjo Javë" në News

24 foli për emrin e Gent Cakajt, i propozuar nga Rama si
ministër i Jashtëm. Sipas tij, Gent Cakaj është një fig-
urë e vogël. "Nuk është  thjesht në nivelin e politikës së
jashtme, më shumë se "furtunë" unë do e quajë si "mas-
ka", Gent Cakaj. Edhe në Kosovë  nuk di askush detajet
e marrëveshjes për integritetin e Kosovës, por as në Sh-
qipëri nuk e di. Rama nuk është shprehur, ai ka lënë të
kuptohet se është në dijeni. Rama ka heshtur duke mos
shprehur asgjë, kjo ka një pjesë që lidhet me ministrin e
jashtëm. Dua të them që askush nuk di detaje, por thu-
het se do të preket integriteti i Kosovës",-tha Islamaj.

Kryeministri Edi Rama gjatë
një takimi me ministrat

Kryeministri Edi Rama
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Presidenti i Republikës
Ilir Meta vijoi dje rep
likat në distancë me

kryeministrin Rama në
lidhje refuzimin e dekretim-
it të Gent Cakajt në krye të
diplomacisë shqiptare dhe
faktin nëse ai ka shkelur
ligjin sa i takon pajisjes me
certifikate sigurie për zyr-
tare të këtij niveli. Kreu i sh-
tetit në postimin e tij në 'Fa-
cebook' shkruan se Minis-
tria për Europën dhe Punët
e Jashtme të Shqipërisë nuk
mund të kthehet në autosh-
kollë. Meta e quan Ramën në
mënyrë ironike Usta dhe
Gent Cakajn një "gjeni" që
sipas presidentit kërkon të
ndryshojë të gjithë kufijtë e
të gjithë Ballkanit Perëndi-
mor. Meta shton se PS-ja ka
plot emra, diplomatë të spro-
vuar e me eksperiencë për
këtë post para se të propozo-
jë emra që më shumë janë au-
toshkollë. "Sot, në momente
të rëndësishme të sfidave
tona rajonale, Ministria për
Europën dhe Punët e Jasht-
me e Shqipërisë nuk mund të
kthehet në autoshkollë  ku
ustai i madh kërkon të më-
sojë "gjeniun" si të ndryshojë
kufijtë e të gjithë Ballkanit
Perëndimor. Partia Socialiste
ka kapacitete të jashtëza-
konshme në fushën e poli-
tikës së jashtme dhe Sh-
qipëria ka shumë diplomatë
të sprovuar, të cilët mund të
vendosen në drejtimin e poli-
tikës sonë të jashtme, pa
kaluar nga autoshkolla  e
ndryshimit të kufijve në
gjithë Ballkanin Perëndi-
mor. Shqipëria do jetë gjith-
monë faktor paqe e stabilite-
ti në rajon. Shqipëria do ketë
një lidership të besueshëm
edhe në kryesimin e OSBE-
së. SHQIPËRIA E PARA",
shprehet kreu i shtetit Ilir
Meta. Dy ditë më parë Presi-
denti Ilir Meta kërkoi ng-
ritjen e Komisionit Hetimor

"Gafa diplomatike e kandidatit për ministër"

Ish-zv/ministrja Harxhi: Rama ta
shkarkonte Cakajn, jo ta promovontePër ish-zëvendësminis

tren e punëve të jash-
tme Edith Harxhi, Gent
Cakaj duhet të shkarko-
hej nga detyra përpara se
Kryeministri Edi Rama
ta propozonte për drejti-
min e politikës së jasht-
me shqiptare. Ish-zëv-
endës ministrja e këtij
dikasteri i konsideron
gafa diplomatike dek-
laratat publike të Cakajt
për delimitimin e ujërave
mes Shqipërisë dhe Gre-
qisë. Për kapërcimin e sit-
uatës, krizës mes Presi-
dencës dhe Kryeminis-
trisë, Edith Harxhi shpre-
het se Rama duhet të pro-
pozojë një emër të ri. Dip-
lomatja Harxhi e konsid-
eron vendimmarrjen e
Presidentit të Republikës
për mos dekretimin e em-

Presidenti: S'do e lejoj të ndryshojë të gjithë kufijtë e Ballkanit Perëndimor!

Meta-Ramës: Ministria e Jashtme
jo autoshkollë siç do ustai

"PS-ja ka plot emra për kryediplomat"

rit të Cakajt si veprim i du-
hur në mbrojtje të Kush-
tetutës. Protestën e stu-
dentëve e konsideron mo-

mentin më kulminant të
viteve të fundit që përkon
edhe me mungesën e një
opozite të fortë. Sipas Harx-

hit zërat që e shikojnë pro-
testën të zbehur gabojnë,
pasi forca e saj ka një tjetër
dimension.               GSH.al. GSH.al. GSH.al. GSH.al. GSH.al.

AKUZA
Ish-zëvendës

ministrja Harxhi i
konsideron gafa

diplomatike dek-
laratat publike të

Cakajt për delimi-
timin e ujërave mes

Shqipërisë dhe
Greqisë.

Valentina Madani

Parlamentar për hetimin e
veprimtarisë së Drejtorisë së
Sigurimit të Informacionit
të Klasifikuar (DSIK). Në një
letër drejtuar kreut të Kuv-
endit, Gramoz Ruçi dhe
krerëve të grupeve parlamen-
tare, Meta ka kërkuar që të
hetohet dhënia e certifikatës
së sigurisë për Gent Cakajn,
i cili është pajisur nga DSIK
gjatë një dite. Meta duke u
ndalur tek informacioni i
grumbulluar për Cakajn

para se të vendoste refuzimin
e dekretimit të këtij të fundit
si ministër të Jashtëm, shpre-
het se zv/ministri edhe ka
refuzuar për një periudhë 7
mujore marrjen e certifikatës
së sigurisë nga ana e DSIK.
Certifikatë që është dhënë 3
ditë pasi kryeministri Rama
e propozoi si ministër të Jas-
htëm. "Nisur nga fakti që
Drejtoria e Sigurimit të Infor-
macionit të Klasifikuar ësh-
të një institucion në varësi të

drejtpërdrejtë të Kryeminis-
trit, është e qartë se procesi i
hetimit administrativ nuk
mund të kryhet nga organe
të tjera në varësi të Kryemi-
nistrit, pasi krijohet një situ-
atë e pastër e konfliktit të in-
teresit, gjë e cila mund të cen-
ojë objektivitetin dhe cilësinë
e hetimit të këtij rasti, Presi-
denti i Republikës, vlerëson
se, për rastin konkret, Kuv-
endi i Shqipërisë mund të re-
alizojë objektivisht këtë
proces hetimor. Shpreh be-
simin se Kuvendi i Shqipërisë
do të përmbushë me për-gjegjës-
inë dhe seriozitetin e një insti-
tucioni, vend anëtar i NATO-
s, angazhimet e tij në
shqyrtimin e kësaj çështjeje të
rëndësishme për vendin tonë
dhe përgjegjësitë e tij ko-
mbëtare dhe ndërkombëtare",
është shprehur z.Meta.

DEKLARATA
"Sot, në
momente të
rëndësishme të
sfidave tona
rajonale, Ministria
për Europën dhe
Punët e Jashtme
e Shqipërisë nuk
mund të kthehet
në autoshkollë
ku ustai i madh
kërkon të mësojë
"gjeniun" si të
ndryshojë kufijtë
e të gjithë
Ballkanit
Perëndimor",
shprehet z.Meta.

DEKRETI
Presidenti  Meta firmosi
dje dekretin për dhënien e
gradës madhore
"Gjeneral Brigade",
Ndriçim Reshit Sallaku.
"Kolonel Ndriçim Reshit
Sollaku me detyrë "Atashe
Ushtarak i Republikës së
Shqipërisë në
Republikën e Turqisë", jo
rezident në shtetin e
Izraelit, Republikën e
Azerbajxhanit dhe në
Gjeorgji" i jepet grada
"Gjeneral Brigade" -
thuhet në dekretin e
Metës.

SHKURTE

Mosdekretimi i Cakajt, Ballist
Morina: Përgëzimet e mia!

Ismail  Ballist Morina, shqiptari që mori autorësinë e
ngritjes së dronit në stadiumin Partizani të Beogradit,

ka reaguar pas vendimit të Presidentit Ilir Meta për mos
dekretimin e  Gent Cakajt në postin e Ministrit të Jash-
tëm. Përmes një statusi në "Facebook", Morina përgëzon
vendimin e kreut të shtetit, ndërsa shton se numri 1 i sh-
tetit shqiptar mbështet pa rezerva integritetin territorial
të Republikës së Kosovës. "Nuk mund të ishte ndryshe,
numri 1 i shtetit shqiptar mbështet fuqishëm dhe pa rezer-
va integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Përgë-
zimet e mia të sinqerta në lidhje me qëndrimin tuaj rreth
çështjes në fjalë. Respekte!!", shprehet Morina.

Pas shpërthimit të një furre buke në qendër të Parisit,
ku katër persona humbën jetën reagoi dje edhe Min-

istri i Punëve të Jashtme në detyrë, Ditmir Bushati.
Përmes një postimi në rrjetin social "Twitter", Bushati
shpreh ngushëllimin në emër të të gjithë shqiptarëve në
gjuhën frënge. "Trishtim dhe solidaritet i të gjithë sh-
qiptarëve me parizianët dhe familjet e zjarrfikësve, vik-
tima të aksidentit të tmerrshëm të mëngjesit të sotëm
në Paris", shkruan ministri i Punëve të Jashtme.

Incidenti në Paris, Bushati
mesazh ngushëllimi Francës

Ish-zëvendësministrja e punëve
të jashtme Edith Harxhi

Presidenti Ilir Meta
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Veliaj-studentëve: Kthejuni auditoreve,
t'i gjeni gati dhomat në tetor

Kryebashkiaku Erion Veliaj inspektoi dje punimet për
rikonstruksionin e konvikteve tek Universiteti i

Mjekësisë. Qendrat studentore kanë pak kohë që kanë
kaluar në varësi të Bashkisë së Tiranës dhe puna ka nisur
fillimisht me rikonstruksionin e sallave të leximit dhe bib-
liotekat. "Së pari, kemi nxjerrë jashtë rezidencës të gjithë
zaptuesit politikanë, të cilët këtej frymëzojnë protestat,
ose mundohen t'i përdorin dhe keqpërdorin ato, dhe këtej
gëzojnë të mirat materiale të mjeljes së studentëve. Kësh-
tu që, siç e shikoni, kanë dalë jashtë, dhe për të mbajtur
edhe atë premtim që i dhashë Këshillit Bashkiak, që nuk
pres leksione nga dikush që vetë zapton dhe na flet pastaj
për liri studentore. Prandaj, jashtë politikanët, brenda stu-
dentët. Ambienti do t'i kthehet studentëve, përfshi edhe
kafen dhe gjithë hapësirat e nevojshme për argëtim", dek-
laroi z.Veliaj. Kryebashkiaku u bëri thirrje studentëve t'iu
rikthehen auditoreve të mësimit për mbylljen në kohë të
këtij viti akademik, çka do t'i jepte mundësinë Bashkisë së
Tiranës që gjatë muajve të verës, kur ata janë me pushime,
të ndërhyjë edhe për rikonstruksionin e dhomave. "Nëse
ka ende studentë që për interes dhe për ideal të partisë
vazhdojnë dhe protestojnë, do të thotë se shkolla do të
shtyhet në gusht-shtator, ndërsa në tetor ata do të duhet
të kthehen. Pra, na lë zero hapësirë që të mund të rreg-
ullojmë edhe dhomat. Ndaj, u kërkoj studentëve, jo për
politikë, por vetëm për interesin e tyre, shkoni në mësim
që shkolla të mbarojë kur duhet, në korrik, që ne të kemi
mundësi gjatë muajve gusht-shtator të punojmë nëpër
dhoma, dhe kur të ktheheni në tetor, t'i gjeni gati", u shpreh
z.Veliaj. Interesimit të studentëve për "Kartën e Studen-
tit", kryebashkiaku iu përgjigj se me ligjin e ri kjo kompe-
tencë u ka kaluar vetë universiteteve. Gjithsesi, Veliaj
shprehu gatishmërinë se, nëse drejtuesit e këtyre univer-
siteteve heqin dorë nga kjo përgjegjësi që u takon sipas
ligjit, Bashkia e Tiranës është e gatshme që ta realizojë.

OPOZITA
AKUZAT

LSI mblodhi dje Kon
ventën Kombëtare
nga ku u zbulua dhe

slogani për zgjedhjet ven-
dore të 30 qershorit 2019. "Sh-
qipëria, shtëpia juaj", do të
udhëheqë LSI-në gjatë fush-
atës elektorale për zgjedhjen
e drejtuesve të rinj lokalë në
mbarë vendin. Kryetarja e
LSI Monika Kryemadhi u
bëri thirrje shqiptarëve që të
dalin në protestë kundër
qeverisë për të mbrojtur të
ardhmen e fëmijëve. Krye-
madhi me tone të ashpra në
Konventën Kombëtare të
LSI kërkoi bashkimin e
qytetarëve përtej solidari-
tetit politik për të luftuar
kundër asaj që e quajti
"qeveri e rilindjes së krimit".
"Ne jemi një popull që dimë
të luftojmë. Kush ka tentu-
ar ta shtypë e shfrytëzojë
mund të ketë qenë i fortë, por
fundi i tij ka qenë i frikshëm.
Sot vendi ka një nga mo-
mentet e tij më të vështira,
prandaj ne duhet të har-
rojmë idealin politik, sot e
vetmja ideologji që duhet të
qarkullojë, jo vetëm në LSI,
por në gjithë klasën politike
është vetëm një, Shqipëria
është shtëpia jonë, atdheu,
familja që duhet të
kujdesemi si kujdesemi për
shtëpinë tonë. Them sot një
përkrahje të madhe për stu-
dentët që na dhanë dinjitet,
shpresë, por mbi të gjitha na
dhanë besim që të bashkuar
do të fitojmë, jo politikisht,
por për të fituar patriotik-
isht se sot është në diskutim
çështja e vendit. Duhet të
sakrifikojmë çdo gjë, edhe
jetën, se çdo prind e jep jetën
për të ardhmen e sigurtë të
fëmijëve të tij. Ju e dini
shumë mirë se Shqipërisë iu
premtuan 300 mijë vende
pune, nuk pamë, por pamë
mbi 400 mijë shqiptarë të lar-
guar, por mijëra biznese të
mbyllura dhe falimentuara,
lot nënash që qanin se nuk
kishin mundësi të ushqenin
fëmijët"- tha ajo. Kryetarja
e LSI-së Monika Kryemadhi
bëri thirrje për bashkim
përtej solidaritetit politik
për të luftuar të keqen dhe
renditi 26 premtimet e pam-

THIRRJA
"Një përkrahje të madhe për studentët që na dhanë
dinjitet, shpresë, por mbi të gjitha na dhanë besim
që të bashkuar do të fitojmë, jo politikisht, por për
të fituar patriotikisht se sot është në diskutim
çështja e vendit. Duhet të sakrifikojmë çdo gjë,
edhe jetën, se çdo prind e jep jetën për të ardhmen
e sigurtë të fëmijëve të tij",-tha Kryemadhi.



Konventa, zbulohet slogani i LSI-së për 30 qershorin, kandidatët në veting

Kryemadhi: Të harrojmë idealin
politik, të sakrifikojmë edhe jetën
"Ta kthejmë LSI në Lëvizje të Solidaritetit Kombëtar"

bajtura të qeverisë. "Nuk
pamë 300 mijë vende pune,
por 400 mijë të larguar. Të
ngrihemi të luftojmë për të
gjithë shqiptarët që ndihen
të dobët. Të luftojmë për
jetën e fëmijëve tanë. Le ta
kthejmë Lëvizjen Socialiste

për Integrim në Lëvizje të
Solidaritetit Kombëtar.
Demokratët, socialistët, bal-
listët e komunistët të krish-
terë e myslimanë të bashko-
hemi për kauzën e familjes
tonë dhe Shqipërisë tonë
vetëm kështu mund ti bëjmë

ballë këtij uzurpimi që i ka
bërë e keqja e Shqipërisë.
Unë besoj se Shqipëria ka të
ardhme prandaj lutem Zotit
që t'ju japë të gjithëve ju
forcë e besim të na falë
mëkatet tona për mosvep-
rim ndaj kësaj të keqe që na
ka kapluar. Jam mirënjo-
hëse që kam përkrahjen
tuaj. I lutemi Zotit të kemi
një Shqipëri të begatë, të
kthehen të rinjtë e të rejat
në Shqipëri për të ndërtuar
të ardhmen e tyre", theksoi
Kryemadhi. Në fund të Kon-
ventës, LSI miratoi edhe pro-
jektrezoluten, e cila konsis-
ton në mbështetje dhe kon-
tribut për procesin e inte-
grimit, të reformës në drejtë-
si, reformën zgjedhore.
Gjithashtu, në këtë rezolutë
LSI zotohet se kandidatët, të
cilët do të kandidojnë në
zgjedhjet e ardhshme do të
kalojnë më parë në një
proces vetingu.

Valentina Madani

PROJEKT REZOLUTA E LSI-SË, PËR INTEGRIMIN,
REFORMËN NË DREJTËSI DHE ATË ZGJEDHORE

Lëvizja Socialiste për Integrim zotohet se:
1. Do të japë gjithë kontributin e saj që Shqipëria të
mos mbetet pas në rrugëtimin e saj europian dhe që
qershori të jetë muaji i çeljes së negociatave për
anëtarësim. Ne jemi të bindur se kjo është e vetmja
rrugë që vendi të kuadratohet dhe të funksionojë
brenda kornizës së ligjeve dhe rregullave si çdo vend
tjetër demokratik.
2. Ne kemi qenen dhe mbetemi promotorët dhe
mbështetësit më seriozë të reformës në drejtësi, ndaj
dhe nuk do të lejojmë kapjen e reformës dhe
deformimin e ndryshimeve kushtetuese konsensuale
të Korrikut 2016. Krijimi i shtetit të se drejtës është një
kusht jo vetëm për procesin e integrimit europian, por
edhe të një jete me dinjitet për çdo qytetar shqiptar.
3. Do të jemi konstruktiv në çdo çështje me
ndjeshmëri të lartë nga qytetarët si dhe për çdo
iniciativë ligjore që do ta përafronte Shqipërinë me
Bashkimin Europian.
4. Prioriteti ynë madhor është të bëjmë Shqipërinë
vendin ku shqiptarët ndihen si në shtëpinë e tyre sërish
dhe të frenojmë në mënyrë emergjente largimin e të
rinjve dhe qytetarëve nga vendi.
5. Mbështetje politikave fiskale që ulin taksat në
funksion të hapjes së më shumë vendeve të punës.
6. Ne do të mbështesim çdo reformë zgjedhore që i
jep zgjidhje fenomenit ë shitblerjes së votës dhe që
garanton votën e lirë të qytetarëve shqiptarë.
7. LSI po reformohet së brendshmi duke mësuar
nga gabimet tona. Në zgjedhjet e ardhshme ne do të
implementojmë një proces vetingu të kandidatëve, në
mënyrë që secili nga kandidatët të plotësojë standarde
të larta ku edhe do të firmosi një premtim publik për të
emëruar vetëm njerëz të kualifikuar në administratën
publike, duke qëndruar larg përkatësive partiake.

LSI, Rama: Po ishim
me studentët, Rama e
keqja e Shqipërisë

Nënkryetari i LSI-së
Luan Rama shprehu

dje mbështetjen ndaj pro-
testës së studentëve si
përgjigje ndaj kryeminis-
trit Edi Rama, i cili shpesh
akuzonte opozitën si forca
që fshihej pas protestës dhe
bojkotit të studentëve. "Po
ishim me studentët me pro-
testën, sepse jemi me Sh-
qipërinë dhe rininë e këtij
vendi dhe të tjerët që bëhen
xheloz le të rrinë në hallin e
tyre dhe le të vazhdojnë të
shohin si projektohet fun-
di i agonisë së tyre", tha
z.Rama. Jo vetëm kaq, LSI
tha se me daljen në opozitë
të LSI-së doli në dritë se
kush është e keqja e Sh-
qipërisë. "LSI asnjëherë
nuk ka bërë pazar për inter-
esat e vendit. Zgjodhëm
opozitën për të humbur
pushtetin, por fituam LSI pa
makutë, batakçinjtë e ser-
vilët e hajdutët që sot janë
në prehrin e rilindjes. "Jo
vetëm i ikëm tepsisë, por i
treguam shqiptarëve se cila
është e keqja që arriti të
fshihej të kamuflohej e të
fitonte nën imazhin e LSI-
së ",-tha deputeti i LSI.

Kryetarja e LSI
Monika Kryemadhi

Konventa Kombëtare e LSI-së
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Kreu i PD: Marku të hetojë skandalet e qeverisë, zyrtarët e PS në vjedhjen e votave

Basha-Ramës: Mos nxit konflikt
civil, gati përballja totale

"Po përgatitet ritenderimi i Unazës"

Kreu i opozitës Lulzim
Basha i bërë thirrje
dje kryeministrit Edi

Rama të ndalë dhunën ndaj
studentëve protestues, duke
e paralajmëruar atë se çdo ve-
prim tjetër në këtë drejtim do
ta shtyjë vendin drejt një
konflikti civil. Para
gazetarëve, Basha foli në
emër të popullit ndërsa
paralajmëroi se sjellja e
qeverisë po ciklon një konf-
likt civil në vend. Sipas tij
qeveria ka rënë, ndërsa e cilë-
soi të pa pranueshme ndë-
rhyrjen e policë për të mos
lejuar protestën e studentëve
në universitetet, i kërkuar
prokurorisë të nis hetime.
"Ndal menjëherë represionin
ndaj studentëve të ngujuar në
protestën e tyre të ligjshme
në ambientet universitare.
Ndal menjëherë dhunën
psikike e fizike të tyre. Jepi
fund bllokimit të futjes së ush-
qimit dhe ujit në ambientet
universitare ku po zhvillohet
protestë europiane. Çdo sh-
tyrje e mëtejshme do shtyjë
vendin drejt një konflikti civ-
il me pasoja të paparash-
ikueshme", tha z.Basha. Kra-
has drejtimit të protestave
dhe nxitjes së revoltës popu-
llore për largimin e qeverisë,
Basha paralajmëroi se opozi-
ta do të zhvillojë dhe betejë
brenda institucioneve përf-
shirë kuvendin. "Beteja do të
jetë totale në të gjitha dimen-
sionet protesta do na shohë
ne në krah dhe në krye të
gjithë grupimeve qytetare
dhe kauzave të tyre, siç kemi
bërë ne sot",-u shpreh
z.Basha.
'UNAZA''UNAZA''UNAZA''UNAZA''UNAZA'

Teksa numëroi skandalet
e qeverisë, Basha u ndal edhe
tek projekti i Unazës së Mad-
he, për të cilën tha se kjo
megaaferë po ritenderohet
sërish. Ai paralajmëroi se
edhe tenderi i ri po manipulo-
het. Basha i bëri thirrje
prokurorisë të nisë pa asnjë
vonesë hetimet se ku kanë
shkuar lekët e taksapa-
guasve shqiptarë që kanë
përpirë këto kompani dhe zyr-
tarët përkatës. "Për dy ditë
është denoncuar se si jo vetëm
shteti ishte në dijeni, po ishte
pjesëmarrëse në procesin e
falsifikimit. I vetmi person që
ka fuqi të detyrojë agjencinë
e prokurimit të kryejë një
procedurë me letra false, ësh-
të kryeministri i vendit Edi
Rama. Hetimet për Ramën,
Gjiknurin e Qëndron duhet
të kishin nisur prej kohësh.
Heshtja e prokurorisë e bën
atë bashkëfajtore e bashkësh-

kelëse të ligjit. Sot çdo sh-
qiptar e ka të qartë se pse një
vit më parë u emëruar Arta
Marku. Kjo i vë kapakun py-
etjes ku ka përfunduar refor-
ma në drejtësi për Ramën
Gjiknurin e përfituesit e këtij
tenderi korruptiv do të ve-
projë paketa antimafia", thek-
soi z.Basha. Dy ditë më parë
Neës24 denoncoi hije dyshimi
në tenderin e ri për unazën e
madhe. Përmes dokumenteve
ku shihej se një nga kriteret
është kërkesa për kapacitete
e mjeteve dhe makinerive që
operatorët duhet të dis-
ponojnë për të marr pjesë në
këtë procedurë. Në piken 13 për

mjetet e punës kërkohet një
autovinç me kapacitet mbi 450
ton.
DENONCIMIDENONCIMIDENONCIMIDENONCIMIDENONCIMI

Kreu i opozitës denoncoi
edhe një tjetër skandal që si-
pas tij po tentohet të mbyllet
nga organi i akuzës; ai për
çështjen Bajraj, ku Basha tha
se janë konstatuar zyrtarë të
lartë shtetërorë dhe socialistë
të përfshirë në blerjen e vo-
tave. "Edhe ky është rast për
të nënvizuar se si është gremi-
sur drejtësia shqiptare që në
momentin që Edi Rama ka
kapur prokurorinë dhe
përmes prokurorëve të kapur
po mundohet të ndalë tre he-

time kryesore në shitblerjen
e votës: Atë të 20 milionë eu-
rove të Saimir Tahirit dhe të
grupit "Habilaj"; Dosjen e fam-
shme "339", ku kanë dalë si
maja e ajsbergut deri më sot
Vangjush Dako në bash-
këpunim me grupin e Avdy-
lajve; Dosjen e Dibrës, ku
Damian Gjiknuri dhe hier-
arkë të lartë socialist janë
përfshirë drejtpërdrejt në ma-
nipulimin, shitblerjen e votës
dhe përdorimin e paligjshëm
të Policisë së Shtetit në zgjedh-
jet e shtatorit 2016-të. Dhe tash-
më edhe aferën e grupit krim-
inal të Bajrajve, i cili është
kontraktuar, kontaktuar
dhe përdorur nga politikanë
të lartë socialistë së fundmi
në zgjedhjet e vitit 2017-të", u
shpreh z.Basha. Po dje Basha
reagoi ashpër duke bërë
përgjegjës shtetin dhe insti-
tucionet për braktisjen e
qytetarëve, të cilët prej
ditësh, tha se qëndrojnë të
izoluar për shkak të rrugëve
të bllokuara nga dëbora.

Dhuna ndaj
studentëve, Berisha:

Rama më keq se
diktatori i fundit

Dhunën e ushtruar
nga policia mbi stu-

dentët, ish-kryeministri
Sali Berisha, e quajti si të
premten e zezë që riktheu
në Tiranë Prishtinën e
vitit 1981. Duke iu referu-
ar ndërhyrjes policore në
ambientet e fakulteteve në
Tiranë, ku ishin të ngu-
juar studentët protestues,
Berisha, shkruan se "Një
akt të tillë të paimagjin-
ueshëm nuk e ndërmori as
dhe diktatori i fundit ko-
munist shqiptar ditët kur
studentët po përmbysnin
fronin e tij". Ai bën një kra-
hasim mes dhunës së ur-
dhëruar sipas tij nga Rama
dhe Milloshevicit ndaj stu-
dentëve të Prishtinës. "Me
urdhër antikushtetues
antiligjor te Edvin Kristaq
Urrejtjes dhe mercenarit
të tij Lleshaj, u vërsulen si
bisha kundër studentëve
grevistë, vajzave dhe
djemve që po qëndronin të
ngujuar në greve në kla-
sat dhe auditorët e tyre"-
shkruan Berisha.

"Vila në Surrel", Çupi:
Hetim parave të
padeklaruara të

Ramës

PD përmes deputetes
Dhurata Çupi kërkoi

dje verifikim të pavarur
nga ILDKPI për pasurinë
e kryeministrit Rama. Si-
pas Çupit, hetimi do të
konfirmonte fshehjen e të
ardhurave nga kryeminis-
tri dhe vlerën e vërtetë prej
të paktën 2 milionë euro të
vilës  luksoze të Edi Ramës
në Surrel. "Mashtrimi me
pasurinë dhe ndërtimi i
vilës luksoze të Surrelit
me qindra milionë lekë të
pajustifikuara është një
nga arsyet kryesore pse
Edi Rama refuzoi vetin-
gun e politikanëve. Fsheh-
ja e pasurisë është një ve-
për penale që dënohet me
burg. Pastrimi i parave
është një tjetër vepër pe-
nale për të cilën ndëshko-
hesh po aq gjatë me burg.
Prandaj, Edi Rama ka
zgjedhur më mirë të hesh-
të, sesa ta rëndojë edhe më
shumë pozitën e tij, duke
përfshirë edhe gruan në
mashtrimin me pasurinë",-
tha zj.Çupi.

PARALAJMËRIMI
"Ndal menjëherë dhunën psikike e fizike të tyre.
Jepi fund bllokimit të futjes së ushqimit dhe ujit në
ambientet universitare ku po zhvillohet protestë
europiane. Çdo shtyrje e mëtejshme do shtyjë
vendin drejt një konflikti civil me pasoja të
paparashikueshme",-tha z.Basha.



Valentina Madani

Banorët e "Astir" me shkopinj
në dorë: Shtëpitë nuk i lëshojmë
Qytetarët e zonës së

"Astrir"-it dolën dje në
ditën e 70 të saj, "të arma-
tosur" me hunj e shkopinj.
Sipas banorëve, kjo
"zgjedhje" është një mënyrë
demonstrimi rezistence
nga ana e tyre, ndaj tenta-
tivës për prishjen e bane-
save të tyre. "Ata që do të
afrohen te shtëpitë tona,
nuk do të gjejnë të mira",
paralajmëroi njëri prej
banorëve, ndërsa shpjegoi
"armatosjen". Në mbësh-
tetje të banorëve ishin sër-
ish, deputetët e PD-së.
"Kush mban përgjegjësi për
projektin, dhe për dhunën
ndaj banorëve? Kryeproku-
rorja duhet të japë përgji-

gje për të gjitha aferat korrup-
tive. Shtëpitë tuaja nuk do të
prishen, sepse keni mbësh-
tetjen e opozitës dhe të
gjithë qytetarëve. Ne do të
jemi deri në fund me ju, deri
në fitoren e kësaj beteje 70-
ditore. Ideatori dhe inicia-
tori i kësaj afere korruptive

është Edi Rama, ndaj e
gjithë fuqia jonë duhet të
shkoj në rrëzimin e këtij
kryeministri dhe qyteta-
rët të marrin atë që ju
takojnë dhe jo t'u jepet oli-
garkëve pasuria juaj",-u
shpreh deputeti i PD-së
Klevis Balliu.

Kreu i opozitës Lulzim Basha

Shitje me Ankand te Pare  nga Studio Permbarimore L.D.C

-”Truall + ndertese” me nr. pasurie 286/5/1,  vol.3, faqe 36, Zona
Kadastrale. 3866, me siperfaqe totale 300  m2, regjistruar ne Z.V.R.P.P.
Tirane. Çmimi fillestar per shitje eshte 3.107.280 Leke.
Data e shpalljes       20.12.2018
Data e zhvillimit     15.01.2018 deri ne oren 16.00

Ankandi zhvillohet ne ambjentet e Studios Permbarimore L.D.C me
adrese Rruga “Myslym Shyri” Vila 8/1, kati 1 Tirane.
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DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Tre persona të
paidentifikuar dhe me
maska në kokë e të veshur
me uniformë policie kanë
grabitur një biznesmen në
Shkozet të Durrësit, ndër-
sa nga të dhënat e para
mësohet se vlera e grabi-
tur është rreth 10 mijë
euro. Grabitësit nën pre-
sionin e armëve mësohet
se kanë lidhur familjarët
brenda në shtëpi dhe prej
aty kanë marrë sasinë e
eurove dhe janë larguar.
Në ikje e sipër, grabitësit

kanë marrë edhe djalin e
familjes, por e kanë lanë të
lirë disa kilometra më tutje.
"Kanë qenë tre persona të ar-
matosur që i kanë zënë pritë
tek dera e shtëpisë biznes-

menit të fushës së transpor-
tit  ndërkombëtar. Fillimisht
kanë lidhur të zotin e sh-
tëpisë dhe bashkëshorten,
ndërsa njëri prej tre gra-
bitësve ka mbajtur nën pre-

sion djalin e shtëpisë. Po mer-
ret në pyetje biznesmeni. Ai
ka dalë shëtitje me djalin për
një kafe dhe kur është kthy-
er ka ndodhur ngjarja",-njof-
toi gazetarja nga Durrësi,

Klodjana Haxhiaj. Men-
jëherë policia ka ngritur
pika kontrolli në të gjithë
zonën, por ende nuk dihen
personat e kësaj ngjarje të
rëndë. Edhe pse të terrori-
zuar, biznesmeni dhe
familjarët e tij janë sho-
qëruar në polici për të
dhënë dëshmi rreth kësaj
ngjarje. Emri i biznes-
menit nuk bëhet me dije
ndërsa mësohet se aktivi-
teti i tij ishte kryesisht në
fushën e  transportit
ndërkombëtar.

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Dy ditë pas skandalit
për grabitjen e
armëve në bazën ush-

tarake të Pashalimanit, pesë
ushtarakë vazhdojnë të
mbahen të ndaluar 5 ushtar-
akë, të cilët akuzohen për  "sh-
kelje të rregullave të shërbim-
it në objektet e rëndësishme"
dhe "vjedhje". Mësohet se
katër nga personat e vënë nën
akuzë janë: 52-vjeçari Lesko
Ramosaçaj, 42-vjeçari Edlir
Nelaj, 23-vjeçari Ervis Memsu-
laj dhe 25-vjeçari Ardit Ramaj.
Ndërkaq, ditën e djeshme,
"Gazeta Shqiptare" ka siguru-
ar rrëfimin e ushtarakut
pranë Policisë Ushtarake në
Vlorë, i cili ishte roje
mbrëmjen e së enjtes kur ndo-
dhi ngjarja. Ai tha se kishte
lëvizur nga vendi i punës pasi
kishte pasur ftohtë, për shkak
të temperaturave të ulëta.
"Lëviza nga vendi i punës, pasi
kisha ftohtë. U largova për të
shkuar në një vend me ngro-
hje", është shprehur ushtara-
ku. Nga ana tjetër, familjarët
pesë ushtarakëve që mbahen
të ndaluar janë shprehur të
shqetësuar lidhur me ngjarjen
në fjalë. Ata kanë deklaruar
se të afërmit e tyre po i traj-
tojnë si kriminelë. "Po i traj-
tojnë si kriminelë, nuk po na
lënë të takojmë të afërmit
tanë", pohuan familjarët.
Ndërkaq, pas kryerjes së vep-
rimeve hetimore paraprake
ka rezultuar se janë vjedhur
dy armë automatike, një
pushkë, pesë mijë fishekë,
dyzet granata dore dhe
ndezësa. Dyshohet se autorë
të vjedhjes në bazën ushtar-
ake të Pashalimanit janë tre
persona. Gjithashtu, dysho-
het se autorët janë ndihmuar
nga ushtarakë, personel i
brendshëm i bazës, të cilët
mund t'i kenë informuar për
vendndodhjen e armëve në
depon që nuk monitorohej
nga kamerat e sigurisë, apo
duke lënë të lirë vendrojën e
saj, çka iu ka hapur rrugën
grabitësve. Dyshimet bazohen
në faktin se roja i objektit ku
u vodhën armët ka braktisur
vendin e shërbimit. Ndërkaq,
në lidhje me këtë ngjarjeje re-
agoi të premten Shtabi i
Përgjithshëm i Forcave të Ar-
matosura, i cili ka dënuar
këtë akt, ndërsa sqaroi se janë
proceduar 5 persona për
vjedhje dhe shkelje të rregul-
lave të shërbimit. Sipas SHP-
FA, për këtë rast ka nisur një

Akuzohen për shkelje të rregullave të shërbimit në objektet e rëndësishme dhe vjedhje

Grabitjet e armëve në Pashaliman, roja: U
largova nga vendi i shërbimit se ishte ftohtë
Pesë ushtarakë të prangosur për ngjarjen,
familjarët: Po i trajtojnë si të ishin kriminelë

DEKLARATA E
FAMILJARËVE
Familjarët e pesë
ushtarakëve që mbahen
të ndaluar janë shprehur
të shqetësuar lidhur me
ngjarjen në fjalë. Ata
kanë deklaruar se të
afërmit e tyre po i
trajtojnë si kriminelë. "Po
i trajtojnë si kriminelë,
nuk po na lënë të
takojmë të afërmit tanë",
pohuan familjarët.
Ndërkaq, pas kryerjes
së veprimeve hetimore
paraprake dyshohet se
vjedhja e tre armëve
automatike që kapin
vlerën e 8 mijë eurove në
bazën ushtarake të
Pashalimanit janë tre
persona.

hetim administrative dhe se do
të vihet para përgjegjësisë çdo
individ, edhe nëse është pjesë
e Forcave të Armatosura.
REAREAREAREAREAGIMI I SHPFGIMI I SHPFGIMI I SHPFGIMI I SHPFGIMI I SHPFAAAAA

Një ngjarje e shëmtuar
është regjistruar ditën e
djeshme në Bazën Detare të
Pashalimanit, ku është dëm-
tuar një depo armatimi.

Që prej momentit të parë,

Shtabi i Përgjithshëm i
Forcave të Armatosura,
përmes të gjitha strukturave
të tij vartëse dhe në bash-
këpunim të ngushtë me
Prokurorinë, Policinë e Shtetit
nisi zbardhjen e shkaqeve të
ngjarjes, brenda Bazës së Pa-
shalimanit. Policia Ushtarake
referoi dokumentet për nd-
jekje penale në Prokurorinë e

Rrethit Gjyqësor Vlorë në
ngarkim të 5 personave: "Për
shkelje të rregullave të shër-
bimit në objektet e rëndë-
sishme" si dhe u referuan ma-
teriale për veprën penale
"Vjedhje". Hetimi administra-
tiv i nisur nga SHPFA po vijon
dhe po merren të gjitha masat,
që çdo person përgjegjës të
ndëshkohet për çdo veprim

apo mosveprim të tij, sipas
ligjeve në fuqi. Shtabi i
Përgjithshëm i Forcave të Ar-
matosura dënon aktin por në
të njëjtën kohë siguron se, ky
rast sporadik, nuk ka dëmtu-
ar sigurinë, gatishmërinë dhe
operacionalitetin e Forcës De-

tare. Theksojmë edhe një
herë se, papërgjeshmëria e
ndonjë individi, qofshin ata
efektivë të FA, nuk mund të
njollosë figurën, modelin e
përkushtuar dhe sakrificën e
efektivëve të Forcës së Arma-
tosur Shqiptare.

Skandali me shpërblimet e tërmetit të vitit 2018,
policia procedon penalisht 7 persona nga Burreli
DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR - Policia e Dibrës
ka nisur hetimin në
gjendje të lirë ndaj 7 per-
sonave nga Burreli. Pro-
cedimi penal ka nisur pas
skandalit të publikuar në
"Fiks Fare" në lidhje me
shpërblimet e familjeve të
prekura nga tërmeti në
Bashkinë e Matit.  "Spe-
cialistët për hetimin e
krimit ekonomik e finan-
ciar në D.V.P. Dibër, fillu-
an procedimin penal në
gjendje të lirë ndaj 7 sh-

tetasve nga Burreli. Proced-
imi nisi mbi bazën e informa-
cioneve të marra në rrugë op-
erative si dhe bazuar në ma-
terialet filmike të transmet-
uara në emisionin investiga-
tiv "Fiks Fare". Këta shtetas
dyshohet se duke qenë
anëtarë të Komisionit të Ver-
ifikimit dhe Komisionit të
Vlerësimit në Bashkinë Mat
kanë përzgjedhur në mënyrë
selektive qytetarët përfitues
për dëmet e shkaktuara nga
tërmeti i datës 11 gusht 2018

në Bashkinë Mat. Materialet
hetimore do t'i referohen
Prokurorisë për hetime të
mëtejshme", thuhet në
njoftimin zyrtar të policisë.
Tërmeti i datës 11 gusht
2018 me magnitudë 5.1 të sh-
kallës rihter dëmtoi rreth
400 banesa në rrethin Mat.
Bashkia Mat hartoi listat
me familjet, të cilat ishin
prekur dhe duhet të merr-
nin një dëmshpërblim, ku
nga 400 familje në prefek-
turë u dërguan për dëmsh-

përblim vetëm 100 prej tyre.
Edhe pse në të vërtetë këshil-
li bashkiak e kundërshtoi
listën e përpiluar nga Bash-

kia Mat, kjo e fundit nuk ng-
riti më komision për riv-
lerësim, duke miratuar listën
fillestare.

RRËFIMI I ROJES
Ditën e djeshme,
"Gazeta Shqiptare"
ka siguruar rrëfimin e
ushtarakut pranë
Policisë Ushtarake
në Vlorë, i cili ishte
roje mbrëmjen e së
enjtes kur ndodhi
ngjarja. Ai tha se
kishte lëvizur nga
vendi i punës pasi
kishte pasur ftohtë,
për shkak të
temperaturave të
ulëta. "Lëviza nga
vendi i punës, pasi
kisha ftohtë. U
largova për të shkuar
në një vend me
ngrohje", është
shprehur ushtaraku.

Baza ushtarake e Pashalimanit

3 agresorët i morën peng djalin dhe më pas e lanë të lirë

Maskat lidhin pjesëtarët e familjes së biznesmenit
në Shkozet dhe i grabitin 10 mijë euro
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ITALI

E vranë me të shtëna
arme zjarri brenda
'Range Roverit' të zi,

me të cilin po udhëtonte
brenda qytetit  të tij, El-
basan, në qendër të Sh-
qipërisë. Endrit Alibej, 34
vjeç, nuk pati shpëtim. Së
bashku me të, në pritën e
disa ditëve më parë u vranë
edhe dy miq  të tij, të cilët
ndodheshin në bordin e së
njëjtës makinë luksoze".
Kështu nis artikulli i gazetës
italiane, "La Stampa"  që i
referohet vrasjes së trefish-
të që tronditi Elbasanin,
mbrëmjen e 29 dhjetorit të
vitit që shkoi. Një vrasje e
trefishtë, në të cilën policia
shqiptare po heton. Mediat
lokale shkruajnë për "sul-
met mafioze", duke e cilë-
suar Endritin si objektiv të
vrasësve. Një larje hesapesh
e mundshme mes klaneve
rivale. Rasti lidhet edhe me
prokurorinë e Astit, sepse
Alibej në vitin 2013 ishte në
qendër të një hetimi maksi-
mal nga ana e karabinierëve
të koordinuar nga
prokurori publik Maria Vit-
toria Chiavazza për
trafikimin e kokainës midis
Holandës dhe zonës së Asti.
"TARZANI"

Endrit, i lindur në El-
basan më 17 tetor 1984, i qua-
jtur "Tarzan", herë pas here
ka përdorur mbiemrin e
nënës, Dylgjeri. Por ai, gjith-
ashtu, kishte emërtime të
tjera, të tilla si ai i shtetasit
rumun Gabriel Manu ose
grek Dimitrios Kriporis. Një
kriminel i dyshuar ndërko-
mbëtar që i përkiste një rrje-
ti evropian droge, për të cil-
in heqja e kufijve kishte qenë
elementi vendimtar për të
bërë biznes. Ndërsa është
publikuar edhe makina tip
'Range Rover' ku udhëtonin
viktimat.
APARTAMENT I
"PASTËR" NË ASTI

Ai ishte shpërngulur
shumë i ri në Asti, dhe  deri
në vitin 2012  kishte jetuar
me të dashurën e tij në një
apartament, në zonën e Cor-
so Casale. Endrit Alibej kish-
te një apartament "të
pastër", në një ndërtesë në
Via Roreto 13, me qira. Në
shkurt të vitit 2012, policia
ishte në gjendje të hyjë në
shtëpi në Roreto, ndërkohë
që askush nuk ishte në sh-
tëpi duke fotografuar
drogën dhe fletoren me llog-
aritjet e organizatës krimi-
nale. Kishte një "konfiskim
të vonuar" prej rreth katër-
qind kokainës. Hetuesit
kishin peshuar drogën, të
fshehur në një kuti me uis-
ki, duke i lënë ata në dhomë
në mënyrë që të mos rreziko-
nin hetimin. Në qershor të
vitit 2013, u ndërmor opera-
cioni "Cocash", me urdhër të
paraburgimit të nënshkru-
ar nga magjistrati Elena
Rocci që kishte çuar në ar-
restime të shumta. Endrit
nuk ishte gjetur. Në vitin
2014 ai u dënua në mungesë
nga gjyqtari Giacomo Mar-
son në 5 vjet dhe 4 muaj
burgim dhe 30 mijë euro
gjobë. Gjykimi i konfirmuar

"La Stampa":  Në 2014-ën u dënua me 5.4 vjet burgim dhe 30 mijë euro gjobë

U ekzekutua në Elbasan, media italiane:
Endrit Alibej, i impikuar në trafik droge
"34-vjeçari shqiptari i quajtur "Tarzan",

një kriminel i dyshuar ndërkombëtar

në Gjykatën e Apelit dhe
dorëzimi përfundimtar nga
Gjykata e Kasacionit më 15
nëntor të fundit.
EKSTRADIMI

Për Alibejn, procedura e
ekstradimit ishte gati të fil-
lonte. "Ne kurrë nuk e kemi
parë apo dëgjuar atë. Për ne
kjo ishte një procedurë e
mbyllur", është shprehur
avokati i Torinos, Guido
Anetrini, i cili e kishte
mbrojtur atë në emër të
familjes së tij. Ndërkohë,
Endriti ishte kthyer në ven-
din ku gjithçka nisi, në El-
basan, ku gëzonte lirisht
pasurinë e akumuluar.
Dikush donte që ai të
paguante. Atë që ai bëri për
të merituar vdekjen do të
duhet ta zbulojë prokuror-
ia shqiptare dhe ndoshta,
edhe ajo Astiganit.

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Mbrëmjen e
29 dhjetorit, tre persona
u ekzekutuan në një at-
entat mafioz në Elbasan.
Ngjarja e rëndë  ndodhi
mbrëmjen rreth orës
21:15, në rrugën Elbasan-
Ish Kombinati Meta-
lurgjik, pranë rrethrrot-
ullimit të Bradasheshit.
Për pasojë në atentat
humbën jetën Endrit Ali-
bej, 34-vjeç dhe Arben
Dylgjeri, 56 vjeç, nip e
dajë, të dy nga Elbasani
si dhe shtetasi Erdal Du-
ranay, 51 vjeç nga Turqia.

DËNIMI NË
MUNGESË
Në qershor të vitit
2013, u ndërmor
operacioni "Cocash",
me urdhër të
paraburgimit të
nënshkruar nga
magjistrati Elena Rocci
që kishte çuar në
arrestime të shumta.
Endrit nuk ishte gjetur.
Në vitin 2014 ai u
dënua në mungesë
nga gjyqtari Giacomo
Marson në 5 vjet dhe 4
muaj burgim dhe 30
mijë euro gjobë.

"TARZANI"
Endrit, i lindur në Elbasan më 17 tetor 1984, i quajtur "Tarzan", herë
pas here ka përdorur mbiemrin e nënës, Dylgjeri. Por ai, gjithashtu,
kishte emërtime të tjera, të tilla si ai i shtetasit rumun Gabriel Manu
ose grek Dimitrios Kriporis. Një kriminel i dyshuar ndërkombëtar
që i përkiste një rrjeti evropian droge, për të cilin heqja e kufijve
kishte qenë elementi vendimtar për të bërë biznes.



Autorët qëlluan me 18 plumba në drejtim të Alibej

Masakra e 29 dhjetorit në Elbasan, ja si u vranë
në makinë nip e dajë dhe 51-vjeçari turk

Pas ngjarjes, burime nga
policia lokale bënë me dije
se makina tip  makina tip
'Range Roverit' me ngjyrë
të zezë  ka marrë 18 plumba
në krahun ku ndodhej 34-
vjeçari dhe 7 në sediljen e
pasme ku gjendej turku.
Tre viktimat kishin vetëm
pak ditë që kishin ardhur

në Shqipëri. Po ashtu
blutë bënë me dije se sh-
tetasi turk jetonte në Ru-
mani, ndërsa Endrit Ali-
bej kishte shumë kohë që
nuk ishte kthyer në
vendlindjen e tij. Pas kry-
erjes së hetimeve, hetuesit
e çështjes deklaruan se ob-
jektivi kryesor i atentatit
ka qenë pikërisht 34-vjeçari
Endrit Alibej me të shkuar
kriminale jashtë Sh-
qipërisë. Po të njëjtat
burime u shprehën se aten-
tati dyshohet të ketë
ndodhur për larje hesapesh.

Hetimet për ish-ministrin Saimir Tahiri,
prokurorët vendosin javën e ardhshme

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Fillimi i javës
së ardhshme pritet të
jetë deçiziv për fatin e
dosjes hetimore ndaj ish-
ministrit të Brendshëm
Saimir Tahirit. Grupi i
prokurorëve të Krimeve
të Rënda që ka në dorë
këtë dosje prej më shumë
se 16 muajsh do të mblid-
het para të mërkurës së
17 janarit, ditë kur për-
fundojnë afatet hetimit.
Hetuesve deri tani u janë
dashur të shtyjnë afatet
e hetimeve 4 herë për
shkak të vonesave të
përgjigjeve të mbërritu-
ra me letër-porosi nga
Italia, Greqia e Mali i Zi
si dhe hetimit pasuror që
po kryhet. Por kjo herë

pritet të jetë e rëndësishme
për hetimin edhe për shkak
se dosja e grupit të Habilajve
u mbyll nga prokuroria dhe
u dërgua për gjykim.
Prokuroria e Krimeve të Rën-
da po e heton ish-ministrin e
Brendshëm pikërisht për
lidhjet me këtë grup, duke
ngritur për të akuzat e kor-
rupsionit dhe trafikut të
drogës. Sipas akuzës, Tahiri
dyshohet se ka favorizuar
grupin e Habilajve në
trafikun e kanabisit në kohën
kur ishte ministër. Por çu-
ditërisht emri i Saimir Tahir-

it nuk ishte në listën e 9 per-
sonave që u dërguan në
gjyq në fillim të kësaj javë,
duke veçuar hetimin për të.
Por grupi hetimor ka në
tavolinë tri opsione se çfarë
do të ndodhë me këtë dosje.
I pari është zgjatja e afat-
eve hetimore për shkak se
duhet të kryhen edhe disa
veprime të tjera. Opsioni i
dytë është dërgimi në gjyq i
dosjes dhe mundësia e tretë
është pushimi i saj për sh-
kak të pamundësisë për të
lidhur ish-ministrin me
grupin e Habilajve. Saimir

Tahiri për lidhjet me këtë
grup u hetua edhe nga au-
toritetet italiane. Prokuro-
ria e Antimafias së Kata-
nias në 15 Mars të vitit të
kaluar i kërkoi gjykatës
pushimin e hetimeve ndaj
ish-ministrit, pasi nuk gje-
ti asnjë provë që e lidhte atë
me grupin e Habilajve.
Kërkesa u miratua nga
gjykata dhe ky vendim
pushimi është bërë pjesë e
dosjes hetimore në Sh-
qipëri, pasi u dorëzua si provë
nga vetë Saimir Tahiri.

Tv KlanTv KlanTv KlanTv KlanTv Klan

Viktima Endrit Alibej Shkrimi në mediat Italiane

Makina ku qëllua për vdekje 34 vjeçari



E diel 13 Janar 20198 - REKLAME

TERMS OF REFERENCE

Internship opportunity with UNHCR in Albania
Organizational Unit: UNHCR Country Office, Tirana/Programme Unit
Duty station: Tirana, Albania
Type of Contract: Internship (Full Time)
Duration: Three months with possibility of extension
Expected start date: 15 February, 2019
Application deadline: 25 January, 2019
Background information/Organizational Context
UNHCR provides support to asylum seekers and refugees who seek protection in Albania and after
receiving status opt for local integration as a durable solution to their situation. UNHCR in Albania
operates with different partners among them, local NGOs, UN Agencies and Governmental Institutions
to implement its planning on a yearly basis. Implementation of activities is overseen and monitored
also by programme unit and as such a series controlling mechanisms for monitoring and reporting are
in place.
Duties and Responsibilities
 Draft as an initial form the Monitoring of Partners tool kit which contains 7 forms among which

the risk assessment and monitoring plan. This kit will be prepared for 5 partners.
 Participate and assist the Assistant Programme officer in verification visits to the partner

for MYR.
 Prepare initial draft of the verification reports upon completion of visits
 Draft the audit reports matrix and actions and implementation timeframe for three partners
 Draft documents upon request
 Follow up and monitor the activities of coaching of IRCA partner and report accordingly
 Assist the programme unit in expenditure and other reports for MYR
 Organise seminars and meetings
 Draft and finalise minutes of meetings in programme unit
 Assist programme unit in administrative tasks as required

Minimum qualifications required
In order to be considered for the internship, the following criteria must be fulfilled:

 Recently graduated from university or currently enrolled in graduate/undergraduate school at
university and completed at least two years of undergraduate studies in Finance and Economics,
Public Administration or related field.

 Fluency and good drafting skills in English and working knowledge of another relevant UN
language or local language.

 Strong analytical planning and organizational skills.
 Command use of Excel spreadsheets

TERMS OF REFERENCE
Internship opportunity with UNHCR in Albania
Organizational Unit: UNHCR Country Office, Tirana/Protection Unit
Duty station: Tirana, Albania
Type of Contract: Internship (Full Time)
Duration: Three months with possibility of extension
Expected start date: 15 February, 2019
Application deadline: 25 January, 2019

Background information/Organizational Context
Accession to the European Union will remain the overriding priority of Albanian government, particu-
larly if the negotiations are opened in June 2018. The focus on EU accession provides opportunities
for UNHCR to strengthen legislation and procedures in line with international and EU standards.
During 2018, the number of arrivals of asylum-seekers/refugees and asylum requests substantially
increased as compared with previous years. UNHCR estimates that some 60% of those arriving and
requesting asylum are from refugee-producing countries. The Government with UNHCR¡¦s and
partners¡¦ support has expanded reception capacities to cope with the increased mixed movement of
persons entering, transiting and requesting asylum in the country. Although the vast majority of those
arriving leave the country after a few days, the Government and UNHCR are jointly working to enhance
asylum procedures and coordinate efforts to provide solutions for both those willing to enjoy
international protection in the country and for vulnerable asylum-seekers.
The protection intern will be under the direct supervision of the Protection Associate and will work
closely with the multidisciplinary team at the National Reception Centre for Asylum-seekers as well as
the Child Protection specialists involved in providing services to children at risk.

Duties and Responsibilities
 Facilitate information sessions on asylum procedures at the National Reception Centre for

Asylum twice a week.
 Conduct profiling interviews with asylum seekers at the National Reception Centre for Asylum

twice a week.
 Support the information management officer with data entry regarding asylum seekers profile

and protection incidents reported during the interviews.
 Support the protection team with translation of legal documents, memos, internal reports,

notes for the file, and other relevant documents in English and Albanian.
 Provide support with other tasks as may reasonably be required.

Minimum qualifications required
In order to be considered for the internship, the following criteria must be fulfilled:
 Recently graduated from university or currently enrolled in graduate/undergraduate school at

university and completed at least two years of undergraduate studies in International Law, Political
Science or related field.

 Fluency and good drafting skills in English and working knowledge of another relevant UN
language or local language.

 Strong analytical planning and organizational skills.
 Command use of Excel spreadsheets.

Application and Selection
Interested candidates are kindly advised to submit CV and motivation letter, as well as certified copies
of diplomas or proof of enrolment in graduate or undergraduate studies, by e-mail to albti@unhcr.org.
In the subject line please indicate ¡§UNHCR ¡V Albania, Protection Internship¡¨. Deadline for application:
25 January 2019.
Note: Food and local transportation allowance will be provided to interns who don¡¦t receive financial
support from an outside part.
An individual whose father, mother, son, daughter, brother or sister is a staff member of UNHCR,
including a Temporary Appointment holder or a member of the Affiliate Workforce, is not eligible for
an internship with UNHCR.
Only short-listed candidates will be contacted.
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Denoncimi i kryer prej
kompanisë "Aleat
Safran" zbuloi se një

42 vjeçar nga Fieri, i dënuar
disa herë për mashtrim,
përvetësoi emrin e të vëllait
emigrant dhe po vuan 2 dën-
ime me burg me emrin e tij,
pa u diktuar nga sistemi
gjyqësor.

Pak vite pasi kishte kry-
er një dënim 10 vjeçar me
akuzat e "mashtrimit, falsi-
fikimit dhe përvetësimit të
detyrës shtetërore", Alban
Muço, një 42-vjeçar nga Fi-
eri aplikoi për t'u pajisur me
pasaportë biometrike dhe
kartë të re identiteti.

Ndërkohë që emri i tij lid-
hej me një dënim 10 vjeçar,
Muço vendosi në formular
emrin e të vëllait që jeton në
Itali. Aplikimi i parë me em-
rin e vëllait, sipas prokuror-
isë që nisi hetimet pas sin-
jalizimit të kompanisë ësh-
të bërë në qershor 2015 dhe
Alban Muço është pajisur
me pasaportën me emër
L.Muço në fillim të vitit 2016.

Por 42 vjeçari e përdori
këtë identitet të ri dhe të
pastër për të kryer krime të
reja. Nga verifikimet e kry-
era prej Prokurorisë së Rre-
thit Gjyqësor Fier rezulton
se ai u dënua dy herë të tjera
në vitet 2016 dhe 2017 për
akuzat e "mashtrimit" dhe
"kallëzimit të rremë".

Në të dy rastet, ai u para-
qit në gjyq me emrin e të vël-
lait dhe u dënua sikur ishte
ai, pa u diktuar nga sistemi
gjyqësor. Mashtrimi u zbu-
lua vetëm pasi i vëllai ap-
likoi në konsullatën sh-
qiptare në Milano dhe për-
plasja e të dhënave vuri në
alarm sistemin. Menjëherë
pas kësaj, kompania denon-
coi identitetin e dyfishtë në
Ministrinë e Brendshme dhe
në fillim të vitit 2016
prokuroria filloi hetimet.

I fshehur pas identitetit
të vëllait,

rasti i Albano Muços nuk
është i vetmi i denoncuar
për mashtrim me identitetet
në qarkun e Fierit. Kompa-
nia "Aleat Safran Group" ka
denoncuar së fundmi 38 ras-
te të vjedhjes së identitetit
apo të ndryshimit të gjener-
aliteteve.

Hetimet e kryera nga
prokurori i Fierit, Çlirim
Sino arritën në përfundimin
se Albano Muço vuante dy
dënime me emrin e të vëllait
emigrant, vetëm pas veri-
fikimit të shenjave të gish-
tave.

42-vjeçari, i cili u mor në
pyetje në burgun e Dren-
ovës në Korçë, i tha
prokurorit se nuk e njihte
Albano Muçon [veten], ndër-
sa mohoi të njihte edhe të
vëllanë kur iu paraqit një
fotografi e këtij të fundit.

Muço rezulton i dënuar
tre herë për një sërë veprash
penale. Sipas dokumentit të
lëshuar nga prokuroria, ai
ishte dënuar fillimisht në
vitin 2002 me 10 vjet burg
nga Gjykata e Shkallës së
parë Fier për veprat penale
të "mashtrimit, falsifikimit
të dokumenteve, përvetësim-
it të titullit të detyrës sh-
tetërore dhe mbajtjes pa të
drejtë të uniformës".

Kompania "Aleat Safran Group" ka denoncuar 38 raste të vjedhjes së identitetit

I vodhi identitetin, 42-vjeçari fierak,
dy herë burg me emrin e vëllait emigrant
Alban Muça u paraqit në gjyq me emrin e vëllait dhe u
dënua sikur ishte ai pa u diktuar nga sistemi gjyqësor

Ai ka dalë nga burgu në
vitin 2010 dhe më pas ka ap-
likuar për t'u pajisur me
pasaportë dhe kartë identi-
teti. Prokurorisë i rezulton
se ai ka bërë disa aplikime.
Një aplikim me emrin Al-
bano Muço është refuzuar,
pasi ai nuk kishte dorëzuar
një kartë të vjetër identite-
ti. Por në qershor 2015, ai ia
ka dalë të marrë një të tillë
duke përdorur emrin e të
vëllait që jetonte në Itali.

Prokuroria vërtetoi se
pasaporta e lëshuar në Fier,
në fakt, nuk kishte bërë
udhëtime jashtë vendit.
Ndërkohë, duke përdorur
identitetin e ri, Muço i është
rikthyer mashtrimit. Duke
pretenduar se ishte zyrtar i
Ministrisë së Drejtësisë, ai
kishte mashtruar tregtarë
të ndryshëm dhe dy persona
që i kishte punësuar si tru-
projë dhe shofer.

Pretendimin se kishte

qenë punonjës në Ministrinë
e Drejtësisë ai e ka bërë edhe
para prokurorit që e mori në
pyetje, ndërsa ndodhej në
qeli në Drenovë i dënuar për
këtë mashtrim. Muço sipas
prokurorisë jetoi 6 vjet duke
përdorur publikisht emrin e
të vëllait.

I denoncuar nga person-
at që kishte mashtruar, ai u
arrestua në vitin 2016 dhe
mbajti gjatë hetimit dhe
gjykimit emrin që kishte
vjedhur. Një sërë artikujsh
në media që raportojnë dën-
imin e tij për mashtrim e më
pas për kallëzim të rremë, i
referohen autorit me emrin
L.Muço.

Pas hetimeve ai u dënua
dy herë nga gjykata e Ti-
ranës në vitin 2016 "për

mashtrim" dhe një vit më
vonë për "kallëzim të rremë".
Të dy këto dënime figurojnë
në emrin e L.Muços dhe jo
të Albano Muçës.

Por kjo rezultoi vetëm
pas verifikimeve të kryera
prej prokurorisë së Fierit
për të zbuluar "vjedhjen e
identitetit". Prokuroria gje-
ti se aplikimet për pasaportë
dhe kartë identiteti me em-
rin L.Muço ishin bërë nga
persona me gjurmë gish-
tërinjsh të ndryshme.

Krahasimi i këtyre gjur-
mëve zbuloi se aplikimet e
bëra në Shqipëri, dy prej të
cilave nga burgu i Peqinit
dhe Drenovës, i përkisnin,
në fakt, Albano Muçës dhe
jo të vëllait L.Muço, i cili
ndërkohë kishte aplikuar

për dokumente me emrin e
tij në Itali.

Pas këtyre verifikimeve
në janar të këtij viti,
prokuroria e Fierit regjis-
troi ndaj 42-vjeçarit proced-
imin penal me akuzën e "fal-
sifikimit", ndërsa prokurori
urdhëron që veprat penale
të riregjistruara deri tani në
emrin L.Muço t'i atribuohen
Albanos.

Ky i fundit nuk ka pranu-
ar akuzat dhe i ka pretend-
uar se ishte L.Muço, madje i
pyetur nga prokurori ka
thënë se nuk njihte asnjë
person me emrin Albano
Muço. Ai ka pretenduar se
në vitin 2016 ka qenë i punë-
suar pranë Ministrisë së
Drejtësisë si jurist në Sek-
torin e Marrëdhënieve me
Publikun. Madje, ka dek-
laruar se nuk e njihte per-
sonin në foto që kishte bërë
aplikimin në Itali, që, në
fakt, është vëllai i tij.

Më tej ai ka shtuar se më
datë 15 janar 2016 ka bërë
kallëzim pranë komisariatit të
Policisë nr.3 Tiranë për humb-
jen e dokumenteve të identi-
fikimit, kartë identiteti, pasa-
portë biometrike dhe të kartës
së bankës. Por prokuroria ka
verifikuar se një kallëzim i tillë
nuk ishte bërë ndonjëherë.

Marrë nga BIRN

Bie intensiteti i reshjeve të dëborës, ja akset problematike

Moti i keq shënon viktimën e dytë në vend,
gjendet i vdekur 65-vjeçari nga Korça

Një tjetër person ka
humbur jetën, ndërsa

dyshohet se shkak është
bërë moti i keq. Bëhet fjalë
për Vasil Matin, i cili u gjet
dje i pajetë në fshatin Çi-
flig të Korçës nga një ban-
or i zonës. Mendohet se ai
po shkonte në këmbë drejt
Manastirit të Çifligut ku
punonte si roje. Mësohet se
bashkëshortja e viktimës
kishte nisur të kërkonte
për të, pasi nuk i përgjigjej
në celular. Mjeko-ligjorët
konstatuan se Vasil Mati
kishte humbur jetën nga
ataku kardiak si pasojë e
temperaturave të ulëta. 65-
vjeçari është viktima e
dytë si pasojë e motit të keq.
Javën e kaluar, një tjetër
person ishte gjetur i pajetë
në rrugë për shkak të kush-
teve atmosferike.  Ndërkaq,

reshjet e dëborës e kanë ulur
intensitetin. Akset kryesore
rrugore të vendit janë të kal-
ueshme. Por në zona të thella
malore, dëbora po i mban të
bllokuara rrugët e disa fsha-
trave. Në Jug, lëvizja e maki-
nave bëhet pa zinxhir. Ndër-
sa në Veri ka probleme në disa
rrugë të Kukësit e Dibrës. Si-
pas ARRSH-së,  aksi Kukës-
Bushtricë kalohet pjesërisht

me zinxhir, ndërsa Domaj-
Draj Reç vetëm me zinxhir. Në
Dibër zinxhirët janë të do-
mosdoshëm në rrugët Kuben-
Vasije, Peshkopi-Qafë Drajë,
Ura Çerenecit-Steblevë, Qafë
Bualli-Krastë, Burrel-Komsi
dhe Bulqizë-Fushë Bulqizë,
ku erëra të forta e grum-
bullojnë borën në rrugë. Min-
istrja e Mbrojtjes, Olta Xhaç-
ka, që ishte në këtë rajon ga-

rantoi monitorim të të gjitha
rrugëve dhe të kompanive që
janë kontraktuar për mirëm-
bajtjen e tyre. Në Elbasan,
në rrugën Librazhd-Ste-
blevë rekomandohet për-
dorimi i zinxhirëve pasi në
vendin e quajtur Shkalla e
Lunikut, ku ka akull në
trashësi të konsiderueshme.
Në njësinë administrative
Orenjë, ekipet e OSHEE -së
janë shpërndarë në terren
për të riparuar dëmet e sh-
kaktuara nga moti. Shtabi
i Emergjencave i erdhi në
ndihmë një emergjencë

mjekësore në fshatin Dorës.
Ministrja e Shëndetësisë,
Ogerta Manastirliu ishte në
Komsi të Burrelit, ku ga-
rantoi gatishmërinë e stafit
mjekësor për t'iu përgjigjur
nevojave të qytetareve në
këto dite të vështira. Në
Krujë, tre fshatra të malë-
sisë janë të bllokuara. Në
Parkun Kombëtar të Qafë
Shtamës duhen përdorur
zinxhirët. Herë pas here këto
zona kanë probleme me en-
ergjinë elektrike, pasi dëmto-
hen linjat elektrike nga
erërat e forta.

DËNIMET
42-vjeçari, i cili u mor në pyetje në burgun e
Drenovës në Korçë, i tha prokurorit se nuk e njihte
Albano Muçon [veten], ndërsa mohoi të njihte edhe
të vëllanë kur iu paraqit një fotografi e këtij të
fundit. Muço rezulton i dënuar tre herë për një sërë
veprash penale. Sipas dokumentit të lëshuar nga
prokuroria, ai ishte dënuar fillimisht në vitin 2002
me 10 vjet burg nga Gjykata e Shkallës së parë
Fier për veprat penale të "mashtrimit, falsifikimit të
dokumenteve, përvetësimit të titullit të detyrës
shtetërore dhe mbajtjes pa të drejtë të uniformës".



AKSIDENTI NË DURRËS
Një aksident i rëndë me pasojë dy të vdekur ka
ndodhur mbrëmë në qytetin e Durrësit,
përkatësisht tek rruga e re e ish-Kënetës në lagjen
nr.17. Mësohet se viktimat janë dy gra dhe
konkretisht Bukurie Cufaj 56 vjeçe dhe Sabije Cufaj
38 vjeçe. Sabija është nusja e djalit të viktimës
tjetër. Sipas bluve, ato janë përplasur pranë një
karburanti nga një automjet tip "BMW" që drejtohej
nga një 22-vjeçar, i cili është ndaluar.



Foto ilustruese
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NDRYSHIMET NË 2019-ËN
PENSIONET E PLEQËRISË

Vendimi: Aplikimi për pensionet që caktohen me datë fillimi nga 01.01.2018 e në vazhdim

Pensionet e pleqërisë, sa do të
jenë koeficientët e rinj në 2019-ën

ISSH do të rillogarisë masën e pensioneve, kategoritë që preken
FORMULA
Pasi bëhet
indeksimi, formula
sesi llogaritet baza
e vlerësuar
mesatare është
formula e bazës
mesatare të
vlerësuar të
ponderuar, pra
merren pagat për
periudhën deri në
vitin 1994, llogaritet
një pagë e kjo
ponderohet me vitet
e punës. Individi
edhe mund të ketë
ndryshuar pozicion
pune që ka pasur
rrogë më të lartë,
por edhe kjo
indeksohet e del
vlerë më e lartë.

KOEFICIENTËT E INDEKSIMIT TË PAGAVE

VENDIMI
Në vitin 2018-të, hyri në fuqi një vendim i Këshillit të Ministrave, që preku të gjithë

pensionistët e dalë në pension nga 1 janari i vitit 2018 e në vazhdim. Ndërkohë
Instituti i Sigurimeve Shoqërore do të bëjë rillogaritjen e masës së pensioneve për të

moshuarit që aktualisht kanë dalë në pension por që iu janë llogaritur masat me
koeficentë më të ulët.

KOEFICIENTËT E INDEKSIMIT TË PAGAVE
Koeficientët e indeksimit të pagave, të përcaktuar në vendimin nr. 927, datë

29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, "Për koeficientët e indeksimit të pagave, për
efekt të llogaritjes së bazës së vlerësuar për llogaritjen fillestare të pensioneve",
mbeten në fuqi dhe përdoren për indeksimin e pagave mbi të cilat janë paguar

kontributet vetëm për pensionet me datë fillimi deri më 31.12.2017, përfshirë edhe
këtë datë.

Që prej një janarit të
këtij viti, janë futur
në fuqi koeficentët e

rinj të indeksimit të pagave,
në bazë të së cilëve do të llog-
ariten pensionet për të gjithë
ata që përmbushin kriteret
e përcaktuara. 'Gazeta Sh-
qiptare' zbardh sot tabelën
me koeficentët që do të përl-
logaritin masën e pensionit
për 2019-ën. Në vitin 2018-të,
hyri në fuqi një vendim i
Këshillit të Ministrave, i pro-
pozuar fillimisht nga Minis-
tri i Financave dhe Ekono-
misë që preku të gjithë pen-
sionistët e dalë në pension
nga 1 janari i vitit 2018 e në
vazhdim. Ndërkohë Institu-
ti i Sigurimeve Shoqërore do
të bëjë rillogaritjen e masës
së pensioneve për të
moshuarit që aktualisht
kanë dalë në pension por që
iu janë llogaritur masat me
koeficentë më të ulët. Kësh-
tu pensionet që janë lidhur
e që do të lidhen në vazhdim
do të shumëzohen me koefi-
cientin 8,76. Në vitin 2018,
pagat mbi të cilat janë
paguar kontributet e siguri-
meve shoqërore deri në vitin
2017, pas indeksimit të tyre
me koeficientët vjetorë të
përcaktuar në këtë vendim
nuk mund të jenë më të lar-
ta se trefishi i pagës mini-
male në shkallë vendi, e për-
caktuar me vendim të
Këshillit të Ministrave për
efekt të pagimit të kontrib-
uteve të sigurimeve sho-
qërore në vitin 2018, për pa-
gat e periudhës nga viti 1994
deri më 31.12.2001. Ky ven-
dim vlen edhe për vitin 2019-
të, ku koeficenti do të jetë
1.00, njësoj si në 2018-ën.
Ndërkohë pagat nuk mund të
jenë më të larta se paga mak-
simale në shkallë vendi, e
përcaktuar me vendim të
Këshillit të Ministrave për
efekt të pagimit të kontrib-
uteve të sigurimeve sho-
qërore në vitin 2018, për pa-
gat nga viti 2002 e në vazh-
dim. "Efektet financiare që
rrjedhin nga zbatimi i këtij
vendimi, lidhen me zbatimin
e formulës së caktimit të
pensioneve, aplikohen
vetëm për pensionet që cak-

tohen me datë fillimi nga
1.1.2018 e në vazhdim dhe
përballohen brenda buxhet-
eve vjetore, të miratuara për
Institutin e Sigurimeve Sho-
qërore",-nënvizohet në ven-
dimin e qeverisë.
KOEFICENTËT

"Në mbështetje të nenit
100 të Kushtetutës dhe të
neneve 10, paragrafi i dytë,
e 59, pika 1, të ligjit nr. 7703,
datë 11.5.1993, "Për sigu-
rimet shoqërore në Repub-
likën e Shqipërisë", të ndry-
shuar, me propozimin e min-
istrit të Financave dhe Ekon-
omisë, Këshilli i Ministrave
që koeficientët e indeksimit
të pagave, mbi të cilat janë

paguar kontributet për sigu-
rimet shoqërore të
detyrueshme, për efekt të
llogaritjes së bazës së vlerë-
suar për llogaritjen fillestare
të pensioneve, me datë filli-
mi 1.1.2018 dhe në vazhdim,
sipas viteve, të jenë si në
tabelë",-theksohet në ven-
dim. Koeficientët e indek-
simit të pagave, të përcaktu-
ar në vendimin nr. 927, datë
29.12.2014, të Këshillit të
Ministrave, "Për koefi-
cientët e indeksimit të paga-
ve, për efekt të llogaritjes së
bazës së vlerësuar për llog-
aritjen fillestare të pension-
eve", mbeten në fuqi dhe
përdoren për indeksimin e

pagave mbi të cilat janë
paguar kontributet vetëm
për pensionet me datë filli-
mi deri më 31.12.2017, përf-
shirë edhe këtë datë. Koefi-
centët e indeksimit janë ata
koeficentë që kërkojnë që
pagën mbi të cilën janë
paguar kontributet, ta aktu-
alizojnë e ta sjellin në nive-
lin e vlerës së pagës sot, pra
ti heqin efektin "gërryes" të
inflacionit. Paga e një më-
suesi që ka filluar punën me
kontribute në 1975-ën, deri
në janar në 94-ën, me gjithë
indekset e ndryshimet që
kanë ndodhur, është e tillë
që shkon 4110 lekë. Kjo pagë,
indeksohet sot me një

Për pagat referuese deri më 1.1.1994 8.76;
� Për pagat e vitit 1994 8.76;
� Për pagat e vitit 1995 7.05;
� Për pagat e vitit 1996 5.47;
� Për pagat e vitit 1997 5.47;
� Për pagat e vitit 1998 4.57;
� Për pagat e vitit 1999 3.71;
� Për pagat e vitit 2000 3.38;
� Për pagat e vitit 2001 2.89;
� Për pagat e vitit 2002 2.67;
� Për pagat e vitit 2003 2.39;
� Për pagat e vitit 2004 2.17;
� Për pagat e vitit 2005 1.97;
� Për pagat e vitit 2006 1.79;
� Për pagat e vitit 2007 1.71;
� Për pagat e vitit 2008 1.51;
� Për pagat e vitit 2009 1.39;
� Për pagat e vitit 2010 1.33;
� Për pagat e vitit 2011 1.28;
� Për pagat e vitit 2012 1.23;
� Për pagat e vitit 2013 1.18;
� Për pagat e vitit 2014 1.18;
� Për pagat e vitit 2015 1.02;
� Për pagat e vitit 2016 1.02;
� Për pagat e vitit 2017 1.00;
� Për pagat e vitit 2018 1.00;
� Për pagat e vitit 2019 1.00

koefiçent. Edhe ky indeks
është i përshkallëzuar, e fil-
lojnë nga 94' deri në momen-
tin që del në pension. Viti
2018 nuk ka indeks, kurse
viti 2014, 2015 kanë koefi-
centët respektivë.
LLOGARITJA

Pasi bëhet indeksimi, for-
mula sesi llogaritet baza e
vlerësuar mesatare është for-
mula e bazës mesatare të
vlerësuar të ponderuar, pra
merren pagat për periudhën
deri në vitin 1994, llogaritet
një pagë e kjo ponderohet me
vitet e punës. Individi edhe
mund të ketë ndryshuar
pozicion pune që ka pasur

rrogë më të lartë, por edhe
kjo indeksohet e del vlerë më
e lartë. Në këto kushte gjithë
periudha ponderohet, e indi-
vidit i del një pagë mesatare
bazë e vlerësueshme, e cila
shumëzohet me 40%, në ras-
tet kur ka punuar 40 vite
(1% për çdo vit pune). Pas
kësaj del një vlerë së cilës i
shtojmë edhe pensionin so-
cial dhe marrim vlerën për-
fundimtare të pensionit të
pleqërisë. Nëse baza mesa-
tare e vlerësuar del në vlerë
më të madhe, po ashtu do të
rezultojë edhe pensioni. Kjo
është mënyra më e thjeshtë
për llogaritjen e pensionit.

Voltiza Duro
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Shembujt konkretë bazuar në vitet e punës me kontribute dhe pagat referuese

Si do të përllogaritet masa e
pensionit të pleqërisë për 2019-ën
Kriteret dhe dokumentacioni që duhen plotësuar

Për të përfituar pen
sion pleqërie individi
duhet të bazohet te

kriteret, mosha dhe vitet e
punës me kontribute. 'Gaze-
ta Shqiptare' publikon sot
dokumentacionin që duhet
të dorëzojnë të interesuar-
it që dëshirojnë ta përfi-
tojnë këtë pagesë. Domos-
doshmërisht individi duhet
të ketë dokumentin që
vërteton moshën, e cila du-
het të jetë mbi 60 vjeç e 10
muaj për gratë e mbi 65 për
burrat. Tashmë është më e
thjeshtë për ta verifikuar
vërtetësinë e moshës, pasi
vetë ISSH ka akese mbi
regjistrin themeltar të sh-
tetasve. Megjithatë, qyteta-
ri duhet të dorëzojë një fo-
tokopje të kartës së identi-
tetit, e në rastet kur preten-
don të marrë kompensime
të tjera që i bashkëngjiten
pensionit, duhet të dorëzojë
edhe dokumente të tjera si
certifikata familjare për të
verifikuar pjesëtarët e
familjes. Kur individi men-
don se ka 40 vite punë, du-
het të paraqesë librezën e
punës dhe dokumentin që
vërteton pagat që ka marrë
nga 1 janari i 1994 e deri më
sot. Për të gjithë ata që kanë
punuar pas 1 janarit të vitit
1994 e deri më sot, listëpag-
esat janë grumbulluar në
arkivin e sistemit të Insti-
tutit të Sigurimeve Sho-
qërore që funksionon edhe
sot. Ndërsa për periudhat
kur individi ka punuar
para vitit 1994, shërben li-
breza e punës dhe nuk ësh-
të e nevojshme të sjellë vër-
tetime page. Kur individi
humb librezën e punës, ai
duhet të paraqitet pranë
ISSH-së, madje edhe në ras-
tet që ende vazhdon të
punojë me kontribute. Në
këtë rast, personi bën një
kërkesë deklarative në të
cilën jepen të dhënat indi-
viduale të personit, para-
qitet historiku i të gjitha
punëve që ka bërë i siguru-
ar. Dhe pas kësaj duhet të
shpjegojë që vetë personi të
fjalë kërkon të pajiset me
një dokument të ri ku të
konfirmohen të gjitha vitet
e punës që individi ka kry-
er. Organet e sigurimeve
shoqërore, janë të detyru-
ara ta marrin kërkesën de-
klarative dhe të vënë në
dijeni qytetarin që duhet të
presë jo më shumë se 60
ditë, derisa të bëhen të
gjitha verifikimet e
nevojshme mbi të gjitha
punët që ka bërë personi.
Dokumenti, pra libreza e
punës mund të vlerësohet
si e pasaktë në ato raste kur
ka ndërhyrje, falsifikim
datash, korrigjime vulash
apo dublikatë libreze. Në
momentin kur ka dublikatë
të librezës së punës me sig-
uri ka një "ngërç" e men-

jëherë duhet të verifikojnë
regjistrat themeltarë, bor-
derotë, apo listëpagesat që
të vërtetojnë faktin që indi-
vidi ka qenë realisht në
marrëdhënie pune.
FORMULA E
LLOGARITJES

Formula e përllogaritjes
së pensionit të pleqërisë
është: Pension social (bazë)
plus një shtesë që është 1%
për çdo vit sigurimi, për
çdo vit punë, të bazës me-
satare të vlerësuar për
gjithë periudhën që indivi-
di ka paguar kontributet.
Një qytetar që ka filluar
punën në vitin 1975 deri në
2018-ën, pa ndërprerje, pra
ka 43 vite pune me kontrib-
ute. Pensioni do të llog-
aritet nga viti 75' kur indi-
vidi ka filluar punë për
herë të parë, deri në 2018-
ën me pagat që ai ka gëzuar.
Këto paga referuese i shër-
bejnë individit nga dita që
ka filluar punë deri në 31
dhjetor të 1993-it e këto
paga kanë koeficentët e vet
të indeksimit. Baza e vlerë-
suar për llogaritjen e pen-
sioneve llogaritet si raport
i shumës së pagave, për të
cilat janë paguar kontrib-
utet, me periudhën që nji-
het si periudhë sigurimi.
Për periudhën e sigurimit
nga data 1.1.1994 e në vazh-
dim, për llogaritjen e bazës
së vlerësuar, merret shuma
e pagave, për të cilat janë
paguar kontributet nga
data 1.1.1994 deri në fund të
periudhës së sigurimit. Për
periudhën e sigurimit në
institucione dhe ndërmar-
rje shtetërore para datës
1.1.1994, për llogaritjen e

bazës së vlerësuar, merren
pagat referuese, të përcaktu-
ara me vendim të Këshillit
të Ministrave. Për peri-
udhën e sigurimit në ish-
kooperativat bujqësore, për
llogaritjen e bazës së vlerë-
suar, merren pagat refer-
uese të caktuara me Vendim
të Këshillit të Ministrave.
Në rastet kur personi i sig-
uruar ka periudhë sigurimi
para dhe pas datës 1.1.1994,
baza e vlerësuar llogaritet si
mesatare aritmetike e pon-
deruar e bazës së vlerësuar
të periudhave të sigurimit,
si ish-punonjës i institu-
cioneve apo ndërmarrjeve
shtetërore dhe ish-anëtar i
kooperativave bujqësore për-
para vitit 1994 si dhe e peri-
udhave të sigurimit si per-
son i punësuar, i vetëpunë-
suar apo ekonomikisht aktiv
pas datës 01.01.1994. Për
efekt të llogaritjes së pen-
sioneve me datë fillimi pas
1.1.2016 e në vazhdim, baza
e vlerësuar mesatare do të
llogaritet bazuar në pagat
referuese sipas llojit të
punës ose funksionit për-
para datës 01.01.1994 si edhe
mbi pagat individuale mbi të
cilat janë paguar kontrib-
utet sipas viteve, nga
01.01.1994 deri në 31.12.2015,
të indeksuara me indeksin
që del nga pjesëtimi i pagës
minimale në shkallë vendi të
vitit 2015 me pagën mini-
male të vitit 1994 ose me
pagën minimale të vitit për-
katës. Koeficientët e indek-
simit sipas viteve përcakto-
hen me Vendim të Këshillit
të Ministrave. Koeficienti i
indeksimit para vitit 1994,
aktualisht është 8.59.

KKKKKushtetushtetushtetushtetushtet
� Të gjithë ata persona që kanë plotësuar moshën

dhe kenë minimumi 15 vite pune me kontribute
mund të përfitojnë pension pleqërie.

� Përkatësisht burrat duhet të jenë mbi 65 vjeç,
� Gratë mbi 60 vjeç e 10 muaj në mënyrë që të

mund të marrin këtë lloj pagese.
LlogaritjaLlogaritjaLlogaritjaLlogaritjaLlogaritja
Për llogaritjen e pensionit të pleqërisë sipas ligjit

104/2014, neni 18 i cili ndryshon nenin 32 të ligjit
7703 datë 11.05.1993 "Për sigurimet shoqërore në Re-
publikën e Shqipërisë" përcaktohet si më poshtë:

1. Pensioni mujor i pleqërisë përbëhet nga një
shumë bazë dhe nga një shtesë.

2. Shuma bazë llogaritet si raport i periudhës së
sigurimit që ka realizuar personi me periudhën e
sigurimit të kërkuar sipas nenit 92, shumëzuar me
pensionin social.

3. Shtesa do të jetë 1 për qind për vit sigurimi
shumëzuar me bazën mesatare të vlerësuar që per-
sonat e siguruar kanë arritur nëpërmjet kontrib-
uteve, e llogaritur sipas nenit 31 të ligjit 104/2014 ( i
cili ndryshon nenin 59 të ligjit 7703 datë 11.05.1993
).

4. Shuma e përgjithshme e pensionit nuk mund
të jetë më e vogël se pensioni social."

Për ta pasur sa më të qartë këtë përllogaritje, ësh-
të e nevojshme të dihet se çfarë përfaqëson pensioni
social.

Sipas ligjit 104/2014, pensioni social është një
përfitim që i jepet çdo shtetasi shqiptar, i cili ka
mbushur moshën 70 vjeç, është me qëndrim të
përhershëm në Shqipëri të paktën për pesë vitet e
fundit, nuk plotëson kushtet për asnjë lloj pensioni
nga skema e detyrueshme e sigurimeve shoqërore
dhe nuk ka të ardhura, ose të ardhurat që përfiton
nga çdo burim tjetër, janë më të ulëta se të ardhurat
që jep pensioni social.

FFFFFororororormulamulamulamulamula
� PP (Pensioni i Pleqërisë) = PS (Pension Social)*

(shumëzuar) me vjetërsi kontributive të realizuara/
vjetërsi kontributive që kërkohet +1/100* (shumë-
zuar) me vite sigurimi* (shumëzuar) me BV (baza e
vlerësuar).

� Baza e vlerësuar për llogaritjen e pensioneve
llogaritet si raport i shumës së pagave, për të cilat
janë paguar kontributet, me periudhën që njihet si
periudhë sigurimi.

DOKUMENTA-
CION I
PASAKTË
Libreza e punës
mund të vlerësohet
si e pasaktë në ato
raste kur ka
ndërhyrje, falsifikim
datash, korrigjime
vulash apo
dublikatë libreze.
Punonjësit e ISSH-
së duhet të
verifikojnë regjistrat
themeltarë,
borderotë, apo
listëpagesat që të
vërtetojnë faktin që
individi ka qenë
realisht në
marrëdhënie pune.

LISTEPAGESAT
Për të gjithë ata që
kanë punuar pas 1
janarit të vitit 1994 e
deri më sot,
listëpagesat janë
grumbulluar në
arkivin e sistemit të
Institutit të
Sigurimeve
Shoqërore që
funksionon edhe sot.
Ndërsa për periudhat
kur individi ka punuar
para vitit 1994,
shërben libreza e
punës dhe nuk është
e nevojshme të sjellë
vërtetime page. Kur
individi humb
librezën e punës, ai
duhet të paraqitet
pranë ISSH-së,
madje edhe në rastet
që ende vazhdon të
punojë me kontribute.

PERLLOGARITJA
Formula e
përllogaritjes së
pensionit të pleqërisë
është: Pension social
(bazë) plus një
shtesë që është 1%
për çdo vit sigurimi,
për çdo vit punë, të
bazës mesatare të
vlerësuar për gjithë
periudhën që individi
ka paguar
kontributet. Një
qytetar që ka filluar
punën në vitin 1975
deri në 2018-ën, pa
ndërprerje, pra ka 43
vite pune me
kontribute. Pensioni
do të llogaritet nga viti
75' kur individi ka
filluar punë për herë
të parë, deri në
2018-ën me pagat që
ai ka gëzuar.

KRITERET DHE LLOGARITJA

Voltiza Duro
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Tek shfletoja një album me pik
turat e fundit të Hasan Nall
banit, u ndala për një çast në

një tablo me titullin "Homazh
Karavaxhios"… Një tablo që nuk ësh-
të në tonet apo mënyrën e pikturim-
it të piktorit të madh italian, por që
në origjinalitetin e Nallbanit, na
dëshmonte jo vetëm për admirimin e
tij për këtë piktor, çka e gjen tek
pothuaj gjithë piktorët tanë, por
njëkohësisht na tregon nga larg një
imazh tragjik të jetës apo vetë fig-
urave të Karavaxhios, jetë që pady-
shim ka qenë një nga më tragjiket e
piktorëve të botës. Dhe çuditërisht,
në të njëjtën kohë, në Paris një ek-
spozitë është hapur me tablo të
Karavaxhios (Caravaggio) gjatë pe-
riudhës së tij në Romë, kohë kur pik-
tori i ri, që aq shumë afrohej me botën
pikturale të Tizianos, ishte vënë në
krye të piktorëve më të mirë në atë
kohë dhe preferohej nga kardinalët,
princat, ambasadorët dhe oborri i Va-
tikanit. Ishte i habitshëm ky
pikëtakim me tablonë e Nallbanit
pasi në metro po shkruaja në një copë
letër fundin e dhimbshëm të Karavax-
hios, enigmën e zhdukjes së tij, vde-
kjen që ai nuk e imagjinonte se mund
të ndodhte ashtu. Në jetë gjithnjë ka
koincidenca…

E mrekullueshme të shohësh tors-
in nudo të një gruaje në gjysmë dritë
e gjysmë hije, aty ku drita luan me
hiret në përdëllimin e shpirtit dhe ku
dehja është më shumë se dehje, hum-
bja më shumë se humbja e reales, aq
sa për një çast të duket se ke thjesht
vegimin e një tabloje të Karavaxhios.
Ja pra, pse mund të themi dhe në një
gjendje të tillë: "Ti je si një tablo e
Karavaxhios!" Sepse tek Karavaxhio,
(apo Michelangelo Merisi, siç ishte
emri i tij i vërtetë), ndoshta më shumë
se cilido piktor i botës pikturale, ero-
tika në gjysmë errësirë me elemente
të dritës okër apo të bardhë është në
një perfeksion dhe origjinalitet të jas-
htëzakonshëm, aq sa thjesht me një
vështrim, çdo kush midis qindra
tablove të piktorëve të tjerë do ta
kuptonte se kemi të bëjmë me pene-
lin e Karavaxhios, me gjeninë e tij.
Eshtë dritë-hija, ajo që zbulon hiret
e trupit, duke vënë në plan të parë
erotizmin "korporal", njeriun, apo
atë çka shpreh dëshira e vetë trupit
njerëzor. Dhe kështu, ballë një skene
të tillë, nuk je vetëm "ti" dhe "ajo",
por se aty, në atë kërleshje, është dhe
vetë piktori në gjendjen sensuale të
tij. Përse nuk themi se kështu ndodh
dhe me një Rembrandt, me një
Rubens, Van Dyck, etj. Edhe pse afro-
het me Rembrandt, kur pikturon
trupin femëror, Karavaxhio është në
një tjetër regjistër, në atë të dëshirës
dhe ekstazës, dhe kjo jo vetëm tek
Madalena por dhe tablo të tjera, ç'ka
tregon dhe pse shpesh herë, në po-
rositë për figura të ndryshme,
klerikët e mëdhenj apo princat e prin-
cipatave italiane ia kthenin ose i
mbanin disi të fshehura që të mos
tregonin erotikën e trupit. Kështu,
kardinali Farneze nuk e kishte pran-
uar tablonë "Shën Mateu dhe ëngjël-
li", ndërkohë që markezi Giustiniani
e mbulonte me perde tablonë e tij
"Amour vainquer". Para se të shkon-
te në Maltë në kështjellën e "Urdhërit
e Maltës", në Gjenova kur u fsheh
dhe u strehua për disa kohë, ai punoi
një afresk të mrekullueshëm që e

kishte shumë për zemër: "Martiri i
Shën Ursulës", të cilën ia kërkoi prin-
ci Doria në kujtim të mbesës së tij që
ishte futur në një kuvend. Dhe ai e
pikturoi atë legjendë, fytyrën e asaj
gruaje të re, Ursulës, që nuk kishte
pranuar të martohej me shefin e
Hunëve dhe që ai për tu hakmarrë e
kishte qëlluar me shigjeta bashkë me
11 virgjëresha të tjera…

Në vitin 1519 kishte vdekur Le-
onardo, më 1520 Rafaelo, më 1564
Mikelanxhelo… Tiziano vdiq në
vitin 1576 dhe kur ai ishte 24 vjeç vdiq
dhe Tintoretto… Veroneze i madh
ishte ende gjallë. Tashmë emri i
Karavaxhios, birit të një muratori të
thjeshtë (muratore) të lindur në Car-
avaggio më 1571 jo larg Milanos dhe
jetim që i vogël, renditej ndër pasuesit
më të denjë të gjenive të shkollës ital-
iane, kohë kur ai depërtonte gjith-
një e më shumë në ngjyrën e zezë, në
intonacionet e saj, në mpleksjet gjith-
një e më origjinale me të kuqe, të ver-
dhën, me okrën dhe blunë, ku ngjyra
mbi telajo merr një dinamikë të çu-
ditshme, lëviz. Që 17-18 vjeç nisi të
spikasë gjenia e tij. Por djaloshi nga
Caravaggio, që u ndikua shumë nga
shkolla e famshme e pikturës vene-
ciane, dhe që u shfaq në Romë më
1592, ishte një njeri impulsiv dhe me
temperament të fortë, tepër i
ndjeshëm si ndaj dashurisë ashtu
dhe ndaj shoqërisë, pasi atëherë ish-
te koha e betejave kalorsiake, koha
e kondotierëve dhe stradiotëve. Por
një ngjarje e dhimbshme do ta
ndalte për pak kohë krijimtarinë e
tij. Më 29 maj të vitit 1606 , kur sapo
kishte mbaruar tablonë "Vdekja e
Virgjëreshës" për kapelën "Cheru-
bini" të kishës Santa Maria della
Scala, gjatë një zenke, një fisnik i
qytetit, Ranuccio Tomasoni e plago-
si dhe në përleshje e sipër Karavax-
hio e vrau. Që nga ky çast do të fil-
lojë kalvari i Karavaxhios, kohë kur
ditën punonte fshehurazi në atelier
dhe natën dilte me shpatën në brez
gati për tu ndeshur me familjarët e
Tomasonit që e kishin akuzuar për
vrasje. Shpejt atë do ta burgosin, por
ishte ndërhyrja e ambasadorit
francez në Romë që do ta shpëtonte,
duke gjetur strehë në familjen prin-
core Sforza Colona. Më pas njihet
kalvari i tij në Gjenova, Mesina,
Maltë, ku u bë "Kalorës i urdhrit"

(dhe më pas ky titull iu hoq nga
Mjeshtri i Madh i Urdhrit), në Napo-
li, vite ku piktori jetoi me makthin
e vdekjes, makth që shfaqet dhe në
veprat e kësaj kohe. Kur Davidi
priste kokën e Goliatit, padyshim ai
shikonte kokën e tij të
përgjakur…Por më së fundi një lajm
i mirë i erdhi nga djali i princit të
Mantovës se Papa kishte pranuar
ta falte dhe ai mendonte se tashmë
edhe pse mund të përballej ndoshta
me armiqtë e tij që e ndiqnin, me
vetë vdekjen duhej nxituar të shkon-
te në Romë. Hipur në një anije të
thjeshtë, ku kishte ngarkuar dhe
disa nga tablotë më të shtrenjta të
tij, mbështjellë në rulo, ai ishte ni-
sur. Por fati i keq do ta ndiqte pas.
Kësaj radhe nuk ishin armiqtë e
familjes së…, as mercenarët e "Ur-
dhrit të Maltës" që e kishin ndjekur
ngado. Rastësisht e kishin kapur në
Palo, një port jo larg Romës dhe e
kishin futur në burgun e një garni-
zoni ushtarak. Meqë komandanti i
garnizonit nuk e dinte urdhëresën e
mëparshme të Papës ku duheshin
lidhur të gjithë ata që kishin bërë
krime e të dënoheshin, ata e liruan
përmes një shume parash që
Karavaxhio nuk hezitoi t'ua jepte.
Por kur shkoi buzë detit, në port,
anija e vogël kishte ikur bashkë me
pikturat e tij. Ku vallë kishte shkuar?
Vallë tek Constanza në Napoli, apo
kishin humbur tashmë në thellësinë
e atij deti të tërbuar dhe s'do ti shihte
më? Atëherë, me një barkë të vogël,
në kulmin e dëshpërimit u nis drejt
Porto Ercole rreth njëqind kilome-

tra larg. Det me dallgë, shpirt në
dhimbje. Gjithë bota i vinte rrotull.
Imazhe të çuditshme, makthe, fal-
tore, sikur do të nisej për në peran-
dorinë e Hades, atë të vdekjes. Nd-
jente sytë ti mbylleshin, qepalla te
rëndë. Buzë të thara, etje dhe një
përhumbje forcash që kurrë nuk e
kishte ndjerë dhe në përndjekjet më
të mëdha. Ku shkonte kështu, në
ç'udhë? Veten e shikonte hera-herës
duke hedhur hapat në kalldrëmin e
sheshit të Shën Pjetrit. Çudi, një hesh-
tje e jashtëzakonshme mbizotëron-
te aty. Tashmë as stuhia e detit që po
afrohej nuk dëgjohej më, as gjëmi-
met e largëta të qiellit, as ehot e erës
që po fillonte. Ishte bota që donte të
pushonte, të prehej, të flinte, duke
pritur të nesërmen. Dhe drita e kësaj
bote përhumbej kështu në terrin e
madh të syve. Duhej patjetër të kish-
te marrë Madalenën, tablonë më të
dashur të tij, ekstazën e dashurisë
së mëkatares për Jezunë. Do t'ia
dhuronte Papës për faljen e tij. Po
Papa vallë a do ta pranonte, a do ta
shihte vallë si një sakrilegj?...
Megjithatë ishte i bindur se vetëm
atje mund të qëndronte tabloja e
tij… Ishte mesi i muajit korrik dhe
një diell i nxehtë e kishte lodhur
gjate gjithë atij udhëtimi herë me
barka e herë me këmbë gjatë breg-
detit. Shumë herë trupi i tij shembej
dhe në atë jerm të vazhdueshëm, ai
shikonte ndoshta frutat e tablove
të tij, atëherë kur në Romë punoi si
"piktor i frutave"… Ende e ndjente
aromën e tyre të atelierit të tij,
ngjizjen e atyre ngjyrave që i rikri-

jonte në kuadrin e një telajo…
shporta me fruta, adoleshentë dhe
fruta, hire mashkullore, ç'mrekulli
e botës brenda një pikture. Por ah,
shpesh humbte në dhimbjen e mad-
he të përpjekjes për të mbijetuar,
gjersa më së fundi çdo zhurmë për-
reth pushoi… dhe flladi, ai fllad që
çuditërisht sapo kishte filluar buzë
detit.

Askush deri para disa vitesh nuk
e dinte se si kishte vdekur piktori i
madh, i cili, siç thonë dokumentet,
ishte shtruar në spitalin e Porto Er-
cole dhe më 18 korrik 1610 kishte
vdekur si një njeri i rrugëve, pa
mundur tu thoshte se ai ishte një
piktor i madh dhe se duhej të sh-
konte tek Papa. Trupi i atij burri të
panjohur 39 vjeçar (sa afër ky fund
tragjik me atë të një Mozart) u hodh
në një gropë të njerëzve të varfër dhe
të braktisur. Asnjë meshë për të,
asnjë elozh funebër, as dhe një gur
varri me emrin e tij. Që nga ajo kohë
historianët e artit u interesuan për
tablotë e tij që hynë në historinë e
madhe të artit botëror, për ato tab-
lo, skena tragjike të shumta, me
vështrime nga poshtë lart apo lart-
poshtë, si të ishte një regjisor teatri
ku brenda atmosferës të së zezës, ai
vendoste personazhe në një mënyrë
të re ndryshe nga pararendësit e tij.
Gjithçka ishte e dhunshme: drita,
forca e personazheve, kokat e pre-
ra, apo ajo meduzë e tmerrshme si
një referencë e vetvetes dhe e mi-
tologjisë. Sensualitet, kompozicione
skenike, frikë, dhunë dhe shumë
gëzim njëkohësisht. Enigma e vde-
kjes së tij, pas supozimesh të ndry-
shme u zgjidh veçse pas vitit 2009
kur "Komiteti Caravagge" bëri
kërkime në varrezat e vjetra të Por-
to Ercole dhe përmes analizave kar-
bon të ADN-së, një vit më vonë njof-
toi se në grupin 5 të kockave të
mbledhura, disa eshtra korrespon-
dojnë në masën 85% me ato të
Karavaxhios të vdekur katër shek-
uj më parë. Dhe shkaku i vdekjes së
tij kishte qenë thjeshtë sifilisi dhe
lodhja e madhe nga dielli i fortë.
Kështu u mbyll historia e një pik-
tori që u përndoq aq shumë nga
armiqtë e shumtë të tij dhe që krijoi
një nga afresket me të fuqishme të
pikturës botërore përmes tablove
"Madalena në ekstazë", "Davidi dhe
koka e Goliatit", "Madona e Lore-
tos", "Shtatë veprat e mëshirës", "Tri-
umfi i dashurisë", "Shën Zherom",
"Shën Gjon Baptisti", etj. Por siç ka
ndodhur me disa nga gjenitë e artit,
jo rrallë veprat e tyre janë kopjuar
për tu shitur në emër të veprave të
tyre dhe kjo ka ndodhur me "Mad-
alenën në ekstazë" të cilën e piktur-
oi më 1606, pas vrasjes së Tomasonit,
kur gjeti strehë brenda mureve të
shtëpisë Colona dhe ku historianët
e artit kanë identifikuar 18 tablo të
tilla, të cilat nëpër kohëra janë mbaj-
tur si variante të Karavaxhios. Por
më 2014, një eksperte italiane dhe
njohëse e Karavaxhios, Mina Gre-
gori, gjeti në një koleksion privat
një "Madalenë në ekstazë" (106.cm x
91.cm) dhe pas studimeve të hollë-
sishme të mënyrës së pikturimit, për-
bërjes së ngjyrës, rrudhave në
këmishën e saj që janë bërë gjatë
kalimit të furçës, toneve të ndryshme
të trupit, intensitetit të fytyrës, du-
art në tone të zbehta, hija gjysmë e
errët e gishtërinjve dhe valëzimi i
ngjyrave të dritës, çka janë spikatëse
në veprën e Karavaxhios, arriti në
konkluzionin se pikërisht kjo tablo
ishte origjinalja e piktorit të madh.

PIKTORI

Luan Rama

Homazh për martirin Karavaxhio
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NGA LUAN RAMA*

Historia e vjetër e sh
qiptarëve gjithnjë e
më shumë na zbulon

bëma e ngjarje të habitshme,
ku jo rrallë, shqiptarët janë
protagonistë dhe aktorë ven-
dimtarë të ngjarjeve të mëdha
jashtë territoreve shqiptare.
Dhe kur këto bëma, këta
emra kalorësish dhe politi-
kanësh të shquar, i ndesh në
faqe librash mesjetarë, të ng-
jan se në hirin e kohërave zb-
ulon gurë të shndritshëm,
sikur ato prushe të jenë fshe-
hur ashtu, për të mos u shuar
kurrë. Të tillë ishin stratiotët
e famshëm shqiptarë, këta
kalorës të ngjeshur me hek-
ur, që për afro një shekull e
gjysmë, konsideroheshin
kalorësia më e lavdishme e
kristianizmit evropian.

Emri i stratiotëve vjen nga
greqishtja «stratiotes» që do
të thotë luftëtar, e përdorur
nga shqiptarët e Moresë.
Venecianët ata i quanin ata
«stradioti». Stratiotët u
shfaqën në histori pas epokës
së lavdishme të Skënderbeut.
Ishte koha kur hordhitë os-
mane filluan të dyndeshin
drejt Ballkanit perëndimor
për të dalë në Adriatik dhe
për të shkuar gjer ne brigjet
veriore të Mesdheut. Philippe
de Commynes, (1447-1511) dip-
lomat mjaft i njohur në
Evropë dhe këshilltar i
mbretit të Francës, në kuj-
timet e tij Memoires, shkru-
an për famën e stratiotëve,
duke na kujtuar dhe fjalorin
e hershëm Thresor de la
langue Françoyse. «Ata ishin
shqiptarë nga Duras (Durrë-
si) dhe shqiptaro-grekë që vi-
nin nga Morea, që në atë kohë
dhe ajo ishte nën zotërimin e
venedikasve». Commynes i
kishte parë ata në Venecie
kur 1500 stratiotë kishin
zbarkuar në ishull, ku kishin
bërë një paradë madhështore,
pranë abacisë Saint-Nicolas.
Atëherë stratiotët identifiko-
heshin me termin «Cavalerie
Albanoise» dhe Perëndimi
kishte shumë nevojë për ta,
pasi shpesh ishte kavaleria
ajo që vendoste fatin e bete-
jave të mëdha. Ata ishin

Stratiotët shqiptarë,
mercenarët e
frikshëm të Europës

«Ata vinin mbi kuaj sikur t’i sillte stuhija»,
Jean Marot, historian i Mesjetës

luftëtarë të armatosur gjer në
dhëmbë, me kostume hekuri dhe

me mansheta të gjata prej rrjete
çeliku, që mbanin një heshtë me dy

maja, të gjatë 3 metra,  të cilën e
manovronin me të dyja duart dhe

që luftonin mbi kuaj gjithnjë në
këmbë. Heshta e tyre quhej
«zagayé», që nuk është çudi të jetë
një fjalë e vjetër shqipe. Ata cilë-
soheshin «luftëtarë të
tmerrshëm», siç i përshkruajnë
kronistët e kohës dhe flinin jash-
të, në natyrë, bashkë me kuajt e
tyre.

Stratiotët ishin në fakt një
trupë mercenarësh, por tepër të
krishterë dhe nuk dyshohet që në
luftën kundër turqve, ky element
të ketë luajtur një rol të dorës së
parë. Të detyruar të braktisnin
trojet e tyre, në fillim, ata luftuan
në krah Venedikut kundër ush-
trive të mbretit të Francës, ku siç
shkruhet në tekstet e vjetra his-
torike, «për çdo kokë francezi, ata
paguheshin 1 dukat». Megjithatë
ata i shërbyen dhe republikave të
tjera të veriut të Italisë apo Na-
polit.
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Sidoqoftë, më pas, lidhja me
mbretërit francezë do të jetë e
qëndrueshme përgjatë më shumë
se një shekulli. Mbreti i Francës
Henri II e forcoi kavalerinë e tij

duke thirrur në ushtrinë franceze një nu-
mur të madh stratiotësh. Kavaleria e tij qu-
hej atë kohë "Argoulets", ndërsa stratiotët,
francezët i quanin herë "Albanais" dhe herë
"Estradiots". Në fakt, stratiotët do angazho-
heshin edhe nën mbretërinë e Louis XII, i
cili mori 2000 stratiotë të veshur shqiptarçe,
apo "à l'albanoise", siç shkruajnë kronistët
francezë. Në shënimet e tij të udhëtimit Jean
Marot, poet dhe sekretari personal i mbretit
francez, shkruante se " ata vinin mbi kuaj
sikur ti sillte stuhija". Në shekullin e XVI
tri kavaleri ishin më me emër në gjithë
Evropën: së pari stratiotët shqiptarë, së dyti
kalorësit spanjollë "genetiaires" dhe së tre-
ti kalorësit gjermanë "reîtres". Madje në atë
kohë, në Francë përdorej dhe shprehja "chev-
aucher comme un Albanais" ("të kalërosh
si një shqiptar"). Edhe mbreti tjetër i
Francës, François I, një nga mbretërit më
progresist të Francës, futi në ushtrinë e tij
shumë kalorës stratiotë. I biri i tij, i kishte
afruar ata gjer në truprojen e tij, ndërsa
Henri IV dhe Louis XIII i kishin në përbërje
të ushtrive të tyre. Po kështu dhe Henri I de
Montmorency, një nga dukët dhe mare-
shallët e njohur të Francës, truprojen e tij e
kishte vetëm me shqiptarë. Sipas Ch. Hopt,
në librin e tij Chroniques greco-romaines,
shkruhet për të birin e Gjon Muzakës, Adri-
anin, i cili ishte kapiten i kalorësisë së lehtë
në shërbim të mbretit francez. Ai kishte nën
komandën e tij një trupë prej 200 stratiotësh
dhe me ta luftoi kundër anglezëve të veri të
Francës. Por më pas mësohet se i helmuar
ai vdiq në Picardie, në vitin 1526. Por ndërko-
hë, vëllai i tij, i quajtur Konstantin, siç shk-
ruan historiani Paolo Petta në librin e tij
Despotë të Epirit dhe të Maqedonisë, (Des-
poti d'Epirio e principi di Macedonia), ishte
nga të pakët komandantë që e shpëtoi
trupën e tij dhe në krye të tyre mori rrugët
drejt Francës. Edhe Merkur Bua njihej si
një stratiot i famshëm, i cili do të merrte
dhe gradën gjeneral i kavalerisë franceze të
Louis XII. Madje ne dokumentet veneciane,
ai cilësohej "magnifico conte Mercuri Bua".
Kronikanët italianë shkruajnë për ndihmën
e madhe që i dha princit Malatesta Baglio-
ni-t në luftën kundër spanjollëve, duke
marshuar së bashku drejt Veronës, për ta
çliruar atë. Historiani Jean-Claude Faverey-
al, në studimin e tij Historia e Shqipërisë,
duke shkruar për lidhjet e vjetra mes
francezëve dhe shqiptarëve, thekson se "Në
kohën e Louis XIII, misionarët francezë që
vizituan Shqipërinë, u habitën kur panë me

admirim këtë racë me shpirt të
fuqishëm, shtatlartë, me tipare të
ashpra dhe me armët ku ishin
emblemat e zambakut francez".
Pikërisht, në kulmin e lavdisë së
stratiotëve spikat dhe figura e një
prijësi të madh të tyre, Konstan-
tin Aranitit.

ARANITI, ALEATI
I MBRETIT FRANCEZ

Kostantin Araniti është një
nga personazhet më të habitshëm
të historisë shqiptare pas epokës
së Skënderbeut. Ai ishte nga të
rrallët që arriti një dimension evro-
pian në oborret mbretërore të re-
publikave të veriut të Italisë, të
mbretërisë së Francës apo të Na-
polit në Italinë e jugut, etj. Mjer-
isht historiografia shqiptare
shumë pak e ka prekur këtë fig-
urë kaq simpatike dhe të besës, por
dhe një person tek i cili, mbreti i
Francës dhe mbretërit e tjerë të
jugut dhe të veriut të Italisë, kish-
in nevojë të mbështeteshin.
Shumë historianë italianë dhe
francezë, kur kanë shkruar për
historinë e luftrave të Italisë apo
mbi historinë e mbretit francez
Charles VIII, janë ndalur dhe tek
figura e këtij personazhi të quaj-
tur shpesh : Constantin Arniti.
Siç ka shkruar dhe historiani

francez Commynes, i cili e ka njo-
hur nga afër, Konstantini kishte
lindur në 1456 në Durrës dhe ish-
te biri i Gjergj Aranitit, një feu-
dali shqiptar të njohur në luftrat
kundër otomanëve. Një nga
vëllezërit e tij, Vladan Araniti,
ishte martuar me një nga motrat
e Skënderbeut, ndërsa vetë
Skënderbeu ishte martuar me
motrën e tij Donika Araniti. "
Nëna e Konstantin Aranitit ishte
Petrina Francone nga Pulja, vaj-
za e madhe e baronit të Taurisano-
s, Oliviero Francone, një lietnant
aragonez nga Leçe. Gjergj Arani-
ti, shkruan diplomati francez, vdiq
në Durrës dhe la tri djem, të cilët
më 1464 u njohën si "patricë vene-
cianë". Madje Konstantini hyri në
shërbimin pontifikal (tek Papa)
dhe arriti një funksion si " proto-
noter apostolik ". Në fund të viti
1486 Kontantini shkoi në shërbim
të mbesës së tij, Maria e Serbisë, e
lindur me mbiemrin Brankoviç
dhe që ishte gruaja e markezit
Boniface të Montferrat të Italisë.
Por si trashëgim nga të parët e tij,
ai kishte dhe titullin "comte de
Macedoine dhe duk i Acaia (Gre-
qisë së veriut)".

Më 1495, Commynes,  është i
dërguari i mbretit të Francës në
Venecie. Shënimet e këtij ambasa-

dori dhe historiani janë tepër interesante,
si për atmosferën dhe gjëndjen e Shqipërisë
në atë kohë, ashtu dhe për Aranitin dhe
luftën e stratiotëve. Në fakt, mbreti Charles
VIII rridhte nga familja e anzhuinëve (më
1272, Charles I d'Anjou ishte mbret i Napolit
dhe i Shqipërisë) dhe pas kurorëzimit si
mbret i Francës, ai duhej të shkonte dhe në
Napoli të merrte kurorën si mbret edhe i
mbretërisë së Napolit. Në Casale, në veri të
Italisë, më 7-10 tetor 1494, ai u takua me pr-
ijësin shqiptar Konstantin Araniti dhe mb-
esën e tij, Maria e Serbisë. Me Aranitin, ai
bisedoi për fillimin e një beteje në front të
gjerë kundër turqve. Madje siç shkruajnë
kronikanët, mbreti kishte parë në ëndërr
një flamur kryqëzate, çka nënkuptonte për
të se duhej të shpëtonte varrin e Krishtit në
Jeruzalem. Në Casale, Araniti e shtyu mbre-
tin francez të ndërmerrte një kryqëzatë të
vërtetë kundër otomanëve dhe për këtë i
premtoi kontributin e dhjetra mijra stra-
tiotëve dhe këmbësorëve të tjerë që prisnin
në brigjet e Adriatikut, në tokat shqiptare.
Sigurisht, qëllimi i Aranitit ishte çlirimi i
Shqipërisë dhe rikthimi në trojet e veta.  Siç
na informon Commynes, në një manifest të
22 nëntorit të vitit 1494, i cili u shtyp dhe u
shpërnda në Firence, Charles VIII për herë
të parë bëri të njohur projektin e tij për të
zbarkuar në Vlorë, në bregun shqiptar. Plani
i tij ishte shumë ambicioz : të thyejë turqit
dhe të vendosë perandorinë bizantine. Dhe
në këtë projekt ai kishte dhe mbështetjen e
Vatikanit. Meqë vetë do të shkonte në Napoli
për kurorëzimin, ai vendosi të dërgonte në
Vlorë 6 mijë ushtarë me në krye Antoine de
Ville, sire de Domjulien. Më 27 janar 1495, u
nënshkrua traktati i aleancës midis
Charles VIII dhe Papës, ndërkohë që Com-
mynes fshihte në ambasadën e tij në Venecie
Konstantin Aranitin, i cili ishte me mision
sekret : përgatitjen e revoltës me ndihmën e
Francës.

Nga Venecia, siç na informon historiani
francez Joël Blanchard, i cili i referohet
Commynes shkruahet se: "Mijra kristianë
janë gati të revoltohen. Nga Otranto në
Vlorë janë veçse 60 milje dhe nga Vlora në
Kostantinopojë janë 18 ditë udhë me këm-
bë, në një rrugë ku ka veçse 2-3 kështjella,
pasi të tjerat janë rrënuar. Gjithë këto vënde
me shqiptarë, sllavë dhe grekë i merrnin
lajmet e mbretit nga miqtë e tyre që ishin
në Venecie apo në Pulje dhe që prisnin veçse
"mesinë" që të ngriheshin në këmbë. Ar-
qipeshkvi i Durrësit është shqiptar. Ai më
ka folur për një numër të jashtëzakonshëm
shqiptarësh, të gatshëm që të bashkohen
në luftë dhe që janë bijtë e nipat e shumë
senjorëve si të Skënderbeut, një bir i Kon-
stantinopojës, apo nipa të senjor Konstan-
tinit, që sot qeveris në Montferrat. Midis
jeniçerëve më shumë se 5 mijë prej tyre i
kanë lënë rradhët turke. Shkodra e Kruja
janë marrë në sajë të punës së Konstan-

Stratiotët shqiptarë, mercenarët
e frikshëm të Europës

"Ata vinin mbi kuaj sikur t’i sillte stuhija", Jean Marot, historian i Mesjetës

Fama e tyre
Philippe de
Commynes, (1447-
1511) diplomat
mjaft i njohur në
Evropë dhe
këshilltar i mbretit
të Francës, në
kujtimet e tij
Memoires, shkruan
për famën e
stratiotëve, duke
na kujtuar dhe
fjalorin e hershëm
Thresor de la
langue Françoyse.
"Ata ishin sh-
qiptarë nga Duras
(Durrësi) dhe
shqiptaro-grekë që
vinin nga Morea,
që në atë kohë dhe
ajo ishte nën
zotërimin e
venedikasve".
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tinit, i cili gjatë shumë ditëve u fsheh në
Venecie tek unë. Maqedonia dhe Thesalia
janë në pjesë të trashëgimisë së tij …"

Por ç'ndodhte në Venecie, në kohën kur
pas ikjes së Konstantinit, atje kishte shkuar
është arqipeshkvi i Durrësit Martino Firmi-
ano, i cili kishte zbarkuar i ngarkuar me
armë për të përgatitur revoltën? Commy-
nes është në kontakt të ngushtë me të dhe
me refugjatët e ishujve të Moresë, duke i
ndihmuar që të vënë në veprim planin e tyre.
Ishte gjithnjë ideja e nisjes së një kryqëzate
të re, kësaj rradhe kundër Turqisë. Por siç
do ta mësojmë nga Commynes, Venediku
luante një politikë të dyfishtë. Kur Venediku
e mori vesh se përgatitej kjo kryengritje dhe
se shqiptarët do të bashkoheshin me
francezët e Charles VIII, e penguan këtë
luftë nga frika se mos ndëshkimi i turqve
binte dhe mbi ta. Ata kishin nevojë dhe in-
teresa të mëdha që ta kishin mirë me sull-
tan Bajazitin dhe ti kishin të hapura dyert
e tregëtisë. Venecianët e zbuluan misionin
e arqipeshkvit Martino në Venecie, të cilin
e burgosën në një kështjellë pasi i gjetën
gjithë planet e kryengritjes, si dhe një letër
të mbretit Charles VIII. Megjithatë, Marti-
no arriti të arratisej. Në fakt, për venecianët
situata ishte bërë e komplikuar. Xhem, vël-
lai i sulltanit, i cili mbahej rob pranë Vati-
kanit, vdiq papritur. Ndërkohë ai ishte bërë
aleat i perëndimorëve dhe i Vatikanit
kundër vëllait të tij në Stamboll, me shpresë
që një ditë të sulmonte dhe ta përmbyste
nga froni. Por me vdekjen e tij, turqit tash-
më e kishin rrugën e lirë për tu hedhur në
sulm kundër italianëve dhe francezëve.
Venecianët ndërkohë ishin njoftuar për për-
gatitjet e turqve të cilët po armatoseshin në
More, duke fortifikuar Negroponten (Eubea,
Greqi) e cila kishte rënë në duart e tyre vite
më parë". Por ata po përgatiteshin edhe në
Vlorë, në Gallipoloi, e gjetkë. Ndërkohë
Konstantini ka shkuar në Milano dhe ka
kërkuar të bindë fisnikët Sforza që të an-
gazhohen edhe ata në këtë betejë të madhe.
Por Sforzat milanezë nuk pranojnë, madje
fshehurazi ata i kërkojnë venecianëve që ta
ndalojnë Aranitin në përpjekjet e tij. Në

Durrës, luftëtarët e Martino Firmianos
mblidhnin armë, ndërsa në bregun tjetër të
Adriatikut, Konstantini u kërkonte dal-
matëve të Raguzës që tu shisnin disa "lom-
barda", anije lufte, për të mundur kështu të
pushtonin kështjellat që ishin ende në du-
art e turqve.

Një ngjarje për të cilën do të shkruhet
shumë në kronikat e kohës është ajo e bete-
jës së Fornou-së në Itali, në kohën kur mbre-
ti Charles VIII po ngjitej drejt Italisë së ver-
iut për të arritur në jugun francez dhe pastaj
për të vazhduar udhëtimin drejt Parisit. Në
ushtrinë e tij ai kishte jo vetëm ushtarë
francezë dhe zviceranë por dhe stratiotët
shqiptarë. Mbreti ndiqte avangardën e tij
bashkë me shpurën me bagazhet e shumta,
me pasuri e florinj të marra në Napoli, ku
kishte vënë kurorën. Por milanezët dhe vene-
cianët, në aleancë mes tyre, donin ti prisnin
udhën dhe ta thyenin ushtrinë franceze,
megjithë përpjekjet e Aranitit që ata të
bëheshin aleatë të Francës. Trupat italiane
të prijësit të Mantou-së, Gonzague, me fla-
mur të bardhë me katrorë, si dhe ato të vene-
cianëve me luanin me aureole të Shën
Markut, të bashkuar dhe me trupat e Lu-
dovico Sforzas, ndiqnin lëvizjen e ushtrisë,
e cila komandohej nga mareshalli francez
Gié. Por markezi i Mantou-së ashtu si dhe
francezët, kishte në shërbim dhe 1500 stra-
tiotë, të cilët me kuajt e tyre e ndiqnin ush-
trinë e Charles VIII nga majat e kodrave.
Më së fundi në pllajën e Pô-së, më 30 qershor
1495, markezi i vendosi stratiotët e tij në
fshatin Giorola, nga ku kalonte rruga e
Parmës. Më 1 korrik, kalorësit stratiotë u
sulën mbi francezët. I entusiazmuar nga
fillimet e betejës, Gonzague, e lajmëroi men-
jëherë Venedikun për fitoren, por fitorja
nuk ishte ende në duart e tyre. Mareshalli
Gié arriti ti shërndajë stratiotët, por para
tij, në luginën e Taro-s kishte 30 mijë trupa
armike. Kur ushtria kapërceu lumi, mbreti
Charles VIII për t'ju dhënë zëmër mbajti një
fjalim patetik para ushtrisë. Pastaj ai dha
udhër të marshonin. Ushtarët bënë shen-
jën e kryqit dhe zviceranët aleatë puthnin
tokën. Më 5 korrik, kur ushtria franceze
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Studiuesi i njohur Leonard Zissi na ka sjellë një vështrim shumë interesant të Shqipërisë në një almanak polak
gjeografik të dy shekujve më parë...

Shqipëria në Enciklopedinë e
përgjithshme polake të vitit 1859Shqipëria është një provincë në Turqinë

evropiane dhe ka një sipërfaqe prej
rreth 700 milje katrore [rreth 75.000

km 2, 1 milje katrore tokësore maksimale
atëhere përbënte 106,19 km 2 – L.Z.]. Në veri
kufizohet me Malin e Zi, Bosnjën dhe
Serbinë, në lindje me Maqedoninë dhe The-
salinë, në jug me mbretërinë e Greqisë dhe
në perëndim me Detin Jon dhe Detin Adria-
tik. Jo shumë larg kufirit lindor ngrihen
majat e maleve Bora-Dag dhe Pindit, prej të
cilëve, i pari është pjesë e vargmaleve Çar-
Dabu. Më tej, në drejtim të perëndimit,
paralelisht vazhdojnë vargmalet e Kan-
davaskit që, nga njera anë formohen me
vargje kodrash të ulta, ndërsa nga ana tjetër
me tarasa të thepisura që bien poshtë drejt
bregut të detit. Ato formojnë këneta dhe
laguna që kundërmojnë një aromë fort të
keqe. Pjesën jugore të Pindit e rrethojnë lu-
gina  të thella, ndërkohë që krahët e tyre
perëndimore humbasin në malet e egër dhe
kaotikë të Shqipërisë së poshtme,
domethënë  Epirit, të cilat arrijnë lartës-
inë e 4-5 këmbëve [rreth 1.200-2.000 metra-
L.Z.]. Lumejtë më të rëndësisdhëm të Sh-
qipërisë janë Buna, Drini, Shkumbini,
Vjosa, Ahroni, Arta dhe pjesa e sipërme e
lumit Aspropatamos. Liqentë më me emër
janë ai i Shkodrës, Ohrit dhe Janinës.

        Një klimë e mrekullueshme  e lehtë
midis maleve të afërt dhe detit, i fton ban-
orët për të punuar tokën, por fatkeqësisht
kudo ajo është e abandonuar. Në pjesën ver-
iore të vendit, i gjithë prodhimi i drithi për-
bëhet nga misri. Në pjesë të  tjera prodho-
het orizi dhe tërshëra, ndërsa kudo në mal,

më shumë merren me rritjen e derrave.
Sasia më e madhe dhe ajo e llojeve të
ndryshme të prodhimeve bujqësore,
gjëndet në Epir, ku në lugina ka pro-
dhime të bollëshme të manave, ka pla-
tancione  me ullinj dhe fruta të ndry-
shme, ndërmjet të tjerave edhe plata-
cione me vreshta dhe me misër. Shpatet
e maleve të padeportueshëm, janë të
mbuluara me pyje. Madje, akoma më
poshtë jugut, mund të prod-
hohrn edhe fruta tropikale,
si dhe orizi dhe pambuku, në
rast se nuk do të egzistonte
plogështia e banorëve ven-
das.

     Në numër banorët e Sh-
qipërisë janë 1.900.000  vetë
dhe përbëjnë një popull të
veçantë që quhen albanezë
ose arnautë, ndërsa në gju-
hën e vendit ata quhen sh-
qiptarë, që do të thotë banorë
të maleve. Ata janë pasar-
rdhës të Ilirëve të lashtë, të
përzier me grekë dhe me
sllavë dhe nuk duhen
ngatëruar  me albanezët që
banojnë në Detin Kaspik. Ata

janë fise të forta  malësore dhe plot en-
ergji, akoma gjysëm të ashpra si në
luftime, ashtuedhe në plaçkitje dhe në
vjedhje, të cilën madje e vlerësojnë edhe
si virtut, prandaj e dhe veten e quajnë
si rrëmbyes. Ndonjëherë banorët e
bregdetit ndezin edhe zjarre të mëd-
henj për të tërhequr anijet që të
zbarkojnë në vende të caktuara, nga
ku pastaj i plaçkitin. Megjithatë, në

përgjithësi shqiptarët janë
të varfër.

     Gratë shqiptare kar-
akterizohen nga një punë e
gjallë dhe e lodhshme, sepse
pothuajse i gjithë artiza-
nati ndodhet në duart e
tyre.

     Shqiptari është i hapur
ndaj mikut, por i fshehtëd-
he i rezervuar ndaj armikut.
Karakteri zotërues i tij ësh-
të gjakmarrja, i cili shpesh
transformohet në një hak-
marrje të përjetshme.

    Pothuajse gjithë ban-
orët e këtushëm, dikur
kanë qenë të krishterë, por,
pas vdekjes të princit të

fundit të tyre, heroit Skënderbe dhe okupi-
mit të vendit prej Turqisë, pjesa më  e mad-
he e popullsisë kaloi në fenë myslimane.
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      Në jug, në luginat e thepisura të Aher-

onit, banon një fis luftarak dhe trim, i për-
mendur për luftën  plot rezistencë kundër Ali
Pashës. Në veri, midis lumit Drin dhe detit,
është selia shekullore e Mirditorëve luftarakë
të besimit katolik, të cilët, deri tani, kanë
mbrojtur me shpatë në dorë besimin e tyre.

     Shqipëria ndahet në pashallëkun e
Janinës, Elbasanit dhe Shkodrës. Qytetet
më tërëndësishme të saj janë: Durrësi, Vlo-
ra, Parga, Shkodra, Elbasani, Berati, Arta,
Prizreni, Ohri dhe Janina.

     Të dhëna më të plota dhe më të sakta
për Shqipërinë dhe banorët e saj jep Cypry-
jan Robert (për një kohë zëvendësi i një farë
Mickeviçi në katedrën e liteaturës sllave
në Collège de France), në veprën e tij: “Les
sllaves de la Turquie”. (2 vëllime, Paris 1844).

     Të lashtët me emrin Albania kanë qua-
jtur edhe krahinën aziatike që shtrihet mi-
dis Iberyjgit dhe Detit Kaspik, aty ku sot
ndodhet Shirvani dhe Dagestani.
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sulmohet, stratiotët pikasën vargun e kar-
rove me bagazhet e mbretit dhe e lanë luftën,
duke ju sulur bagazheve. Ndërkohë
francezët ishin në thyerje e sipër, por vetëm
kurajo e mbretit e nxorri ushtrinë në dritë.
Ata ishin 10 mijë francezë kundër një usht-
rie 3 herë më të madhe në numur. Kur panë
mbretin e vetmuar të sulej në fushë të bete-
jës, atëhere të gjithë francezët u sulën pas
tij. Dhe meqë stratiotët po merreshin me
bagazhet e prapavijës, ushtarët e Gonzague-
s dhe venecianët më së fundi u thyen.

Pikërisht në këtë periudhë Maria e Ser-
bisë, vejusha e Boniface de Montferrat, vdes
duke lënë dy fëmijë të vegjël. Mbreti francez
Charles VIII dërgoi menjëherë në Casale
besnikun e tij Commynes për të ndihmuar
Aranitin që të merrte në drejtim Montfer-
ratin, që mos t'ja linin atë në dorë fisnikëve
të Milanos. Në këtë mënyrë, fëmijët do të
rriteshin nën kujdesin e Aranitit. Pas vde-
kjes së Charles VIII, Araniti e vazhdoi
miqësinë dhe aleancën e tij me francezët. Ai
u bashkua me mbretin Louis XII apo
Luigjin e Orleanit, siç e quanin atëherë, në
luftën kundër milanezëve. Në librin e F.Lot
Recherches sur les effectifs des armés
française des guerres d'Italie aux guerres
de religion, shkruhet se - "Kur Louis XII hyri
në Milano, Konstantini ishte në rradhët e
para pranë tij". Nga ky burim historik, më-
sojmë gjithashtu se Araniti komandonte në
atë kohë reparte artilierësh dhe "balestri-
erësh". Mbreti e shpërbleu me urdhërin e
Saint-Michel dhe në letra që i dërgonte, i
drejtohej gjithnjë me fjalët "Mon cousin"
("Kushëriri im"), që atëherë u rezervohej
vetëm princave sovranë. Edhe biri i Kon-
stantinit më vonë do ti shërbente mbretit
Charles Quint, ku do të shquhej në veçanti
në fushatën e Algjerit (1541) dhe në betejën
e ashpër të Smalkadës më 1546, në Gjermani.
Gati 30 vjet më vonë do të zhvillohej beteja
e famshme e Coutra-s në Francë, e cila ishte
në fakt një luftë civile dhe fetare midis ka-
tolikëve dhe protestanëve francezë.
STRATIOTËT QË U SHUAN NËN
FLAMURIN E KATOLIÇIZMIT

Stratiotët shqiptarë kalonin ndërkohë

nga një betejë në tjetrën. E tillë ishte dhe
beteja e Cambrai-t në veri të Francës, ku
Alexandre Farnese, në shërbim të njërit prej
bijve të mbretëreshës Catherine de Medicis,
kishte një ushtri prej 8 mijë këmbësorësh.
Kronistët shkruajnë se në prag të betejës ai
priste 1500 stratiotë, "kavalerinë më të mirë
që mund të kishte Krishtërimi" ("le mieux
cavalerie que soit en Chrétienté"). Stratiotët
ishin tashmë pjesë e kavalerisë franceze, por
një pjesë e tyre ishin dhe në trupat e
markezëve dhe dukëve të republikave ital-
iane. Te gjitha oborret mbretërore kërko-
nin ti kishin nën shërbimin e tyre këta
luftëtarë të ashpër, trima, besnikë dhe të
sprovuar në qindra beteja. Por lufta e
Coutra-s do të ishte njëkohësisht dhe epi-
logu i lavdisë, fundi i tyre tragjik. Për të
mbrojtur katoliçizmin francez, në tetor të
vitit 1587 ata u nisën drejt Coutras, nën fla-
murin e mbretit katolik Henri III. Ndërsa
ushtria protestane komandohej po nga
francezi dhe pretendent i fronit, Henri de
Navarre, ai që pas fitores së Coutras, do të
bëhej mbreti Henri i IV. Beteja e Coutras në
krahinën e Gironde-s, ishte një betejë ma-
sive dhe mijra stratiotë shqiptarë koman-
doheshin nga duka De Joyeuse dhe ndihmë-
si i tij De Lavardin që kishte nën komandë
300 stratiotë, veç stratiotëve të tjerë që ndiq-
nin De Joyeuse. Në këtë luftë do të vriteshin
pothuaj gjithë stratiotët, bashkë me koman-
dantin e tyre De Joyeuse. Ata të paktë stra-
tiotë që mbetën nga kjo masakër e madhe u
shpërndanë nëpër Francë. Që nga ajo kohë,
kronikanët nuk flasin më për "Cavalerie
Albanoise", edhe pse stratiotët do ti gjejmë
sërrish në gardat mbretërore dhe trupat
speciale, por ata tashmë ishin të pakët në
numur gjersa më së fundi do të shuheshin
në mjergullat e kohës. Nuk është çudi që
dhe rruga "Passage des Albanais" që gjën-
det në Orleans, si dhe toponime të tjera që
lidhen me shqiptarët, të jenë të lidhura
pikërisht me stratiotët e famshëm, të cilët u
shuan në flamurin e fesë katolike, nën fla-
murin e Francës.

*Temë e përdorur dhe më parë*Temë e përdorur dhe më parë*Temë e përdorur dhe më parë*Temë e përdorur dhe më parë*Temë e përdorur dhe më parë
nga autori në periodikë të venditnga autori në periodikë të venditnga autori në periodikë të venditnga autori në periodikë të venditnga autori në periodikë të vendit
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Poezitë e këtij autori të shquar, mes të shquarve të tjerë të poezisë polake të shekullit XX, vijnë për herë të parë për
lexuesin shqiptar nga "Botimet POETEKA" si fryt i bashkëpunimit me dy përkthyes të njohur dhe me mbështetjen e
Institutit Polak të Librit dhe të Ambasadës së Polonisë në Tiranë...

NGA DR. SILVANA LEKA

Tadeush Ruzeviç i përket
dhe ishte pjesë rëndë
sishme e më të shquarve
poetë-dëshmitarë të Eu
ropës, që u shfaqën pas

Luftës së Dytë Botërore, pikërisht
në gjysmën më pak me dritë të shek-
ullit XX-të, por që shkruan për
anën më tronditëse të asaj periud-
he, përfshi këtu edhe produktin më
makabër, që njeriu prodhoi gjatë
atij shekulli.

Nuk ishte periudha në të cilën
jetoi dhe as jetëgjatësia e tij aspek-
ti kryesor që ky të bëhej një nga
zërat më të fuqishëm të atij brezi të
mashtruar dhe të zhgënjyer. Ishte
talenti i jashtëzakonshëm, qën-
dresa dhe vetëpërmbajtja për të
mos i zgjedhur me kujdes të veçantë
manierist fjalët, për t'i  mbajtur nën
kontroll metaforat dhe për të qenë
pro estetikës së ashpër të së
vërtetës së hidhur.

Ai ishte nga poetët e fundit të
atij brezit që njohu dhe shkroi për
luftën dhe për Europën që në vend
që të punonte më fort kundër hum-
bjes së kujtesës, zgjodhi të ngulte
gozhdën e fundit mbi kujtesën his-
torike.

Tadeusz Ruzeciç, i cili u nda nga
jeta më 2014-ën, i përket brezit të
parë të shkrimtarëve polakë të lin-
dur, pasi Polonia rifitoi pavarësinë,
në vitin 1918. Ai mbetet një nga vi-
juesit më të rëndësishëm të poezisë
madhështore polake të shekullit 20-
të dhe ndjekës i denjë i rrjedhave
letrare ndërkombëtare të avan-
gardës.

Emri i tij përmendet shpesh si
kandidat për Çmimin Nobel. E nisi
krijimtarinë nga viti 1944, duke
krijuar 15 vëllime shumë të njohu-
ra e të vlerësuara me poezi, të përk-
thyera në 50 gjuhë të botës. "Ai sol-
li një formë të re poetike dhe ishte
gjithashtu mjaft novator në drama-
turgji, duke rindërtuar ndjenja e
kuptime të tjera mbi jetën në për-
fundim të tragjedisë së Aushvicit.

Sipas Theodor Adorno-s, pas
kësaj traume të kryer nga njeriu,
zor se kishte më vend për ndjenja
delikate, përmendjen vend e pavend
të fjalës "humanizëm" dhe thuajse
pamundësi për të shkruar ndonjë
gjë autentike".

Tadeusz Ruzeciç është lloji i po-
etit që nuk vajton dhe nuk derdh
lot, por drithërohet si letër gazete,
por jo njëtrajtësisht. Pjesë e
kolazheve të tij në poezi dhe në dra-
mat e mirënjohura, janë gjithçka
intime dhe publike që ndodh, të
parëndësishme në dukje, si karto-
linat, një hartë, emra rrugësh e
hotelesh, por që marrin rëndësi në
penën e tij që gjen formën më shpre-
hëse te poezitë mbi çnjerëzimin, që
kulmon me holokaustin dhe përnd-
jekjet.

Nuk duhet të ketë qenë e lehtë
për një autor që njohu luftën e zjar-
rtë dhe luftën e Ftohtë, nënsh-
krimin e armëpushimit, paqen, su-
perfuqitë, stalinizmin, ngritjen,
shembjen e Murit të Berlinit dhe

sobës pas gjashtë ditësh
punë dhe vëllai, të cilit i
dërgon një kartolinë me
ujvarë.

Por më dukshëm ele-
mentet biografikë shpal-
osen në formë rrëfimi te
"Nëna niset". Ky tekst
ndërtohet si ditar, pjesë e
të cilave janë kujtimet,
copëza bisedash të kapu-
ra në ecje dhe diku edhe
disa vargje nga ajo që qua-
jmë poezi. Tekst shfaq
para lexuesit pamjet e
konvertimit. Një fëmijë
me nënë thellësisht fetare,
e lindur hebreje në besim,
që bëhet pjesë e komuni-
tetit katolik.

Mbi të gjitha këto rri
figura e Zotit të plotfu-
qishëm, qe nuk qesh, që
"përzien hidhësinë me ëm-
bëlsinë" dhe që "i pikturu-
ar aq keq, rri varur pa
shpresë mbi mur", siç e
shohim në poezinë "Gësh-
tenja.

Me fjalë të kursyera
vijnë fakte që, përtej
përgjithësimit, mund të
trajtohen edhe si vargje
autobiografike mbi jetën
jashtë mjediseve urbane
të familjes së poetit. Prej
atyre ai mësoi se e Keqja
ekziston njëlloj si e Mira
dhe se individi jeton jo

vetëm mes koncepteve religjioze,
motivet e së cilave gjenden dendur
në krijimtarinë e hershme të Roze-
wicz-it, por edhe midis humanes
dhe çnjerëzores së krijuar nga vetë
njeriu.

Si poet Rozewicz-i u rreshtua me
ata që shpërfillnin atë çka pjesa më
e madhe e njerëzve e mendonin si
"poetike". Ai zgjodhi gjuhë të thjesh-
të dhe një teknikë të gjerë modern-
iste për të kërkuar imazhet e për-
fundimeve më të errëta.

Në këtë kontekst, poezia "tepër
të thjeshtë", e Tadeusz Ruzeciç-it ka
stil prej asketi, me mënyra shpre-
hjeje që mund ta kuptojë edhe fëm-
ija. Tekstura e zërit nuk ishte fort
ndryshe nga ato që gjejmë edhe tek
poetë të tjerë të brezit të tij, Zbig-
niew Herbert , i njohur për të ash-
tuquajturën "disidencë este-
tike" apo dy qendrat e tjera të poez-
isë polake Czes?aw Mi?osz dhe
Wis?awa Szymborska. Poezia e këtij
brezi i kishte shpallur luftë re-
torikës patetike, duke artikuluar
atë mënyrë ligjërimi që kuptohej
mes rreshtash.

Ndërsa Herbert-i cilësohet si
poet anti regjimit, por i sofistikuar,
vargjet e të cilit, sidomos me Zotin
Cogito, nuk dalin haptazi kundër
dogmave e klisheve politike, te
Ruzeciç-i gjuha poetike ështe pub-
like, e pamëshirshme dhe e drejt-
perdrejtë, ndonëse vargjet e tij janë
plot dhimbje. Gjuha e poezive të
Tadeusz Ruzeciç-it përputhet me
personalitetin e shpërbërë njerëzor,
me gjendjen e njeriut të çliruar, por
të humbur mes botës formale e të
zvetënuar.

Këto tipare vihen re sidomos në
poezitë ku ka një grua apo një fëm-
ijë, "të vetmit banorë qiellorë mbi
tokë", siç quan poeti te "Regio" apo
fëmijët e mëvonshëm, "lindur pa
dhimbje në klinika, pjekur në dis-
koteka çjerrë nga drita artificiale
dhe tingujt me gojët hapur para
ekraneve TV,  që nuk dinë të bise-
dojnë me pemët", siç përshkruhen
te Prerja e drurit.

Kulm i padyshimtë i krijimtarisë
së tij është poezia "Gërsheti":

Pasi të gjithë ngarkesës së grave
ia rruan kokat
katër të ngarkuar me fshesa

degë mështeknash
pastrojnë
dhe mbledhin tok flokët
Pas xhamave të pastër
dergjen flokët e kufomave
të mbytur në dhomat e gazit
në këtë floknajë
plot gjilpëra me kokë dhe krehra
Floku nuk goditet përmes dritës
as nuk lëviz dot prej puhisë
s'mund ta prekë ndonjë dorë
as shiu apo buzët
Brenda gjokseve të mëdha
retë e flokëve të thatë
të atyre që u mbytën
qëndron një gërshet i venitur

Tadeusz Rózewicz: Poeti që
shkroi në prag të heshtjes

"rënien e lotëve në bursë", siç e
ndeshim në një nga poemat e vona
të Ruzeciç-it.

Poezitë e këtij autori të shquar,
mes të shquarve të tjerë të poezisë
polake të shekullit XX, vijnë për
herë të parë për lexuesin shqiptar
nga "Botimet POETEKA" si fryt i
bashkëpunimit me përkthyesit As-
trit Beqiraj e Ben Andoni dhe me
mbështetjen e Institutit Polak të
Librit dhe të Ambasadës së Polo-
nisë në Tiranë.

Përveç poezive, të qëmtuara me
kujdes dhe që përfaqësojnë faza të
ndryshme të krijimtarisë së këtij
autori, botimi "Tadeusz Rozewicz -
Përmbledhje poezish" shoqërohet
edhe nga dy tekste që vihen në ndi-

Për Tadeush Ruzeviç
Tadeusz Rózewicz është lloji i
poetit që nuk vajton dhe nuk
derdh lot, por drithërohet si
letër gazete, por jo njëtrajtë-
sisht. Pjesë e kolazheve të tij
në poezi dhe në dramat e
mirënjohura, janë gjithçka
intime dhe publike që ndodh,
të parëndësishme në dukje, si
kartolinat, një hartë, emra
rrugësh e hotelesh, por që
marrin rëndësi në penën e tij
që gjen formën më shprehëse
te poezitë mbi çnjerëzimin, që
kulmon me holokaustin dhe
përndjekjet.

hmë të lexuesit për të komunikuar
më mirë me krijimtarinë dhe për të
pasur në duar disa çelësa, pa të cilët
zor se mund të hysh brenda poez-
isë së njërit prej poetëve emblemë
për shekullin e 20-të.

Jo rastësisht teksti poetik i Roze-
wicz-it është vendosur mes dy re-
komandimesh në prozë. Teksti i
parë, që shërben edhe si ftesë hyrëse
universin plot vrima të zeza të kë-
toj autori, është eseja, "Fshehur në
vetvete: poezia e R??ewicz-it", me au-
tor Tom Paulin.

Teksti i dytë, me autor John Os-
borne, përmes esesë me titull "Ta-
deusz Ruzeciç: Gërsheti", përdor
një poezi të vetme si pishtar për të
ndqiçuar pak më shumë aktin vet-
mitar të leximit nëpër labirintin e
krijimtarisë së R??ewicz-it dhe të
autorëve të tjerë të së njëjtës qasje
dhe të së njëjtin këndvështrim në
poezi.

"Këta njerëz dhe unë, shkruan
R??ewicz-i, e mësuam gjuhën nga
mbishkrimet mbi mure." Por ajo
ç'ka kam krijuar, ngulmon të qartë-
sojë ky autor, nuk është vetëm poezi,
por edhe figura e poetit që shkruan
për të humburit nga tmerri. "Për
ata që janë shpënë në kasaphanë.
Për ata që mbijetuan", do të shkru-
ante vetë Rozewicz kur u shpreh
për poezinë e tij.

Në poezinë e Ruzeciç-it gjenden,

mes të tjerash, edhe shumë detaje
autobiografikë. Aty shfaqet nëna
"aq e vockël sa mund ta mbaje ndër
duar", e qetë, ndoshta e lodhur, që e
thërret nga dritarja të kthehet në
shtëpi, babai, që "mbjell gështenja
ballë shtëpisë" e që dremit ndanë
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Shqetësimi më i madh për studiuesit, në kuadër të 100 vjetorit të Ismail Qemalit, duhet të
jetë diçka tjetër: Për Ismail Qemalin mungon një monografi e një institucioni akademik
me të gjithë aparatin shkencor, por edhe me një metodikë për të zbuluar realisht të gjithë
rolin e tij për Pavarësinë dhe mbi të gjitha karrierën e staturës së tij që çoi deri në Shpall-
jen e Mëvetësisë...

me një fjongo
tërhequr mbase dikur në shkollë
nga djemtë çapkënë

Muzeu - Oshvjençim, 1948

Vlerësime ndaj kësaj poezie vijnë
nga John Osborne, i cili poezinë e

Ruzeciç-it e sheh si gjurmë amebe
mbi xhamin e mikroskopit. "Poetët
polakë, mes të cilëve edhe Ruzeciç-i,
shkruanin mu në prag të heshtjes,
duke testuar çdo fjalë kundër një
realiteti monstruoz. Si pasojë e
kësaj kemi një poezi që nuk i beson
fiksionit të vet, poezi që mëson gju-
hën e respektit për të vdekurit dhe
që zbulon etikën në kushtet e mu-
ngesës së estetikës", shprehet Os-
borne duke marrë në shqyrtim poez-
isë "Gërsheti".

Për kritikun Tom Paulin, poetë
si Ruzeciç-i flasin së brendshmi për
mungesë besimi në shumë doktri-
na të cilave, në Perëndim, "u përm-
bahemi gjysmë vetëdijshëm dhe ver-
bazi". Me paraqitjen e objekteve të
rastësishme, të vdekura, indifer-
ente, vetjake dhe publike, Ruzeciç-i
i jep lexuesit mundësinë për reflek-
tim. Ai vëren se dora e padukshme
e pushtetit dhe padrejtësisë e vret
përfytyrimin, gjuhën, ngrin të fol-
men dhe, në vend të shpirtit të
gjallë, ofron skemë të vdekur të
formës nga penda e Ruzeciç-it, për-
fundon Paulin.

Edhe për lexuesin e sotëm poezia
e Ruzeciç-it tingëllon bashkëkohore.
Kjo pasi përmes saj autori shpreh
ankthet dhe trazimet e një brezi që
tiparin kryesor ka luftën dhe rezis-
tencën ndaj holokaustit dhe çdo
regjimi që i kundërvihet njerëzores.

Shembull i kësaj bëhet poezia "I
mbijetuari", në të cilën poeti njëzet
e katër vjeçar qe i mbijetoi ther-
tores, shqetësohet se "e vërteta dhe
gënjeshtra, e bukura dhe e shëmtu-
ara, trimëria dhe frika, virtyti dhe
vesi peshojnë njëlloj." Një poet si ai
i shfaq lexuesit një botë të vlerave
relative, njeriun e kthyer në objekt
dhe të sunduar nga biologjia apo
teknologjia.

Por Ruzeciç-i mbetet poet mod-
ern, edhe pse krijimtaria e tij i rri
larg eksperimentimeve formale. Në
vend të tyre ai pëlqen të mbetet "i
pagdhendur". Ai vazhdon të shkru-
ajë vargje ku "sinqeriteti nuk tingël-
lon fals". Kjo pasi poeti e ka bërë të
tijën moton e J. Keats, për të cilin
'bukuria është vërtetësi / vërtetë-
sia është bukuri'.

Ruzeciç-i u largua nga Polonia
në vitin 1950, për t'i shpëtuar regjim-
it komunist. Rrëfimet e tij të hidhu-
ra në poezi dhe drama, mbeten
gjithë përulësi kur i drejtohen "së
kaluarës bashkëkohore",  që ilus-
trojnë gjithë sa ndodh edhe sotme.

Si një rekuiem apo përcjellje e
denjë për të vijnë vargjet e poezisë
"Ribashkimi", shkruar më 22 Nën-
tor të vitit 1992. Mund të quhet edhe
kthimi i vështrimit ndaj lirikës, së
cilës poeti nuk i kushtoi vëmendje
sa do të kishte dashur.

Në temën e tij të preferuar,
kujtesën, Ruzeciç-i përpiqet të sjellë
ndërmend mënyrat sesi mund të
bëhesh poet. Ai rreket të kujtojë se
kur kishte qenë poet për herë të fun-
dit dhe e gjen përgjigjen duke shk-
ruar se poet mbetesh edhe kur e ul
penën poshtë, për të vështruar me
sytë mbyllur pemët e zeza, stuhitë e
reve, gjethet e verdha dhe ikjen e
zogut, që largohet bashkë me poet-
in, që ka ikur.

"Por unë po qëndroj
dhe po shkruaj këto fjalë."

Kështu përfundon kjo poezi.

NGA BEN ANDONI

Për Ismail Qemalin ka disa
botime por ndërthurja e
gjetjeve të tyre duket e

pamjaftueshme për të ravijë-
zuar një përmasë reale të fig-
urës së tij. Nuk është qëllimi i
këtij shkrimi për të nxjerrë re-
alisht bibliografinë sepse ajo
është atribut i studiuesve. Qëlli-
mi i shkrimit është që përmes
vështrimeve të ndryshme të
apelohet e të hidhet dritë mbi
një personazh, që bëri shumë
për vendin ose të paktën arriti
të kuptoj dhe si askush tjetër të
mbrujti idenë që të përjetësoj
aktin më të madh të sh-
qiptarëve, mëvetësinë e tyre. Is-
mail Qemalit i janë kushtuar
disa studime, por të gjitha lënë
shumë për të dëshiruar, sa i për-
ket metodikave, të vërtetave dhe
mbi të gjitha gjykimit të veprim-
tarisë së tij.

Që në të gjallë atë e sulmuan
shumë, bashkëvendas dhe të
huaj. E habitshme indiferenca
për të nga qeveritë e viteve ’20
dhe ’30 dhe më shumë akoma e
kohës së komunizmit. I vetëm,
z. Rama, bëri një nga veprimet
më të mençura simbolike, duke
e vendosur foton e tij në çdo
zyrë të shtetit shqiptar, duke
hequr neverinë që kemi ne sh-
qiptarët e sotëm për presidentët
tanë dhe duke mbushur një vak-
uum institucional.

...
Dy vjet pas pavarësisë, kemi

një gjykim shumë të ashpër
ndaj tij, në kujtime që janë botu-
ar shumë kohë më vonë. Autori,
Wilhelm von Wied, është monar-
ku gjerman, që merr përsipër
pas Ismail Qemalit të fusë në
udhë institucionale Shqipërinë.
“Nëse Shqipëria do të ecë ndon-
jëherë duhet të heqë Ismail Qe-
malin dhe Esat Pashën!” Por
kjo nuk mund të realizohet,
pasi të dy personalitet jo vetëm
e njohin vendin shumë më mirë
sesa ai, por e përcjellin pas gjas-
htë muajsh këtë personazh in-
teresant vetëm për përshtypjet
e tij. E për fatin e tij të keq, Luf-
ta e madhe Botërore ka dhënë
mesazhet e para, duke mos pye-
tur për asnjë autoritet, ca më
shumë të tijin, që nuk arriti të
vendoset edhe në pak dhjetëra
kilometra katror. Pas ikjes së tij,

100-vjetori i vdekjes së Ismail Qemalit

Pse nuk e bëjmë ende sot
një monografi shkencore
për “Atin e Pavarësisë”?!

Shqipëria kthehet në një no
man’s land. Forca të ndryshme
të dy Blloqeve përplasen ashpër-
sisht në territorin tonë, kurse
shqiptarët mbeten dekori. Zul-
ma e Ismail Qemalit ka rënë me
kohë dhe Sejfi Vllamasi në kuj-
timet e tij tregon skandalin e
epistolarit, që do t’i kushtojë
ikjen nga politika, pak muaj
pas apogjeut të tij historik. Çu-
ditërisht, figura e tij nuk vlerë-
sohet më dhe Vllamasi e ka të
përfshirë shumë pak në kuj-
timet e veta. Para tyre, Franc
Nopça e shtyn neverinë e tij deri
në përçmim kur flet për dër-
gatat shqiptare në Kongresin e
Triestes, kurse për Ismail Qe-
malin ka fjalët më hidhura që
mund të gjenden në fjalët poli-
tikë. E vërtetë është se Ismail
Qemali do të mbijetojë vetëm si
personazh ndër gjithë ato zëra
konfuzë të kohës, ku të gjithë
shqiptarët e Kongresit të Tri-
estes në vitin 1913, janë kapo,
teksa më e sikletshme është se
Nopça kërkon të jetë monark i
vendit, duke shkelur mbi këdo!!!

 Shumë dekada më vonë, stu-
diuesja franceze Nathalie Clay-
er me guxim parashtron një ide
interesante duke konstatuar se
figura e Ismail Qemalit u
shndërrua në “baba i kombit”
pas shpalljes së pavarësisë. Si-
pas saj, shqiptarizmi i tij ka

marrë një ngjyrë krejt tjetër nga
ai i shqiptaristëve të tjerë dhe
madje shton edhe efektin se
imazhi i tij si udhëheqës i lëvizjes
shqiptare është mjaft i mitizuar.

Ajo që kemi nga studiuesit
për Ismail Qemalin, më pas nuk
na ndihmon, pasi sot e kësaj dite
nuk njihet i gjithë korpusi i do-
kumentacionit të tij, kur ishte
në administratën osmane por
edhe dokumentacioni shqiptar.

Kaq të mëdha janë mungesat
dhe honet në figurën e tij, sa paç-
ka botimeve, deri vonë ka mun-
guar një biografi e tij, kurse ish-
te e gabuar datëlindja dhe
datëvdekja e tij, deri në vitet 2000
(!!) ndërsa qeveria komuniste ia
sfumoi shumë figurën, pasi ai do
mund t’i bënte shumë hije ven-
dit të Enver Hoxhës në histori,
“prijësit të vërtetë të Sh-
qiptarëve”.

Por shqetësimi më i madh për
studiuesit, në këtë vit kremti-
mor, duhet të jetë diçka tjetër: Për
Ismail Qemalin mungon një
monografi e një institucioni ak-
ademik me të gjithë aparatin
shkencor, por edhe një metodikë
për të zbuluar realisht të gjithë ro-
lin e tij për pavarësinë dhe mbi të
gjitha forcimin e staturës së tij që
çoi deri në Shpalljen e Pavarësisë.

Punët që janë bërë më vonë
duket se më shumë e kanë kon-
fuzuar pamjen e figurës së tij por

edhe një pjesë syresh, me mangësitë
e mëdha të formimit, më thjesht e
kanë bërë gati jo real atë si person-
azh. Po pse nuk iu dedikuan një
monografi të tillë në socializëm?
Arsyeja e parë që parashtrohet sot
dhe duket se ka një lloj vërtetësie
është se komunistët gjithçka e lidh-
nin me periudhën e tyre, kurse Is-
mail Qemali, për fat të keq, u nda
nga jeta pikërisht në vitin 1919,
kohë kur Shqipëria ende nuk kish-
te institucione. Ashtu, si pengesë
teknike ishte edhe koha e Zogut,
kur ishin gjallë shumë nga njerëz-
it që e kishin njohur e të cilët më
shumë ishin kundërshtarë të tij
sesa realisht vlerësuesit e vet.

Jo më kot, ky fat i dhimbshëm
lidhet edhe me familjen e vet. Fati i
keq i tij është se Sarajet e Vlorajve
u prishën nga ish-kryetari i Bash-
kisë Qazim Kokoshi, që mbarte
shumë pakënaqësi  për bejlerët e
familjes Vlora, ashtu si referenca
të tjera e lidhin prishjen me Eqer-
em bej Vlorën, kushëririn e vet të
dytë. Ky i fundit na ka lënë madje
edhe disa kujtime shumë cinike për
ditën e Pavarësisë, duke u mundu-
ar për ta sfumuar sa më shumë fig-
urën e tij!

Me pak fjalë, nëse do të realizo-
het një monografi, puna e të cilës
vështirësohet me largimin e ko-
hëve, pasi kanë ikur dëshmitarët e
brezit të dytë, që kishin ende lidhje
me kujtime për këtë figurë, por edhe
mungesa e duhur e dokumenteve
do të kemi humbje edhe më të shum-
ta për njeriun tonë të pavarësisë. E
imazhi i tij na duhet, të ravijëzojmë
historinë tonë të identitetit.
Ndërkohë, sot e kësaj dite, ka mu-
ngesë shumë të madhe njohurish
për të gjithë jetën e tij por mbi të
gjitha krejt anëtarët e familjes, in-
formacion, që është fituar falë kon-
tributit të familjarëve në kohë të
ndryshme dhe pak studiuesve që
janë të pasionuar.

Ismail Qemali ka nevojë që t’i
përshtatet një monografi cilësore
me një aparat shkencor por mbi të
gjitha të tregohet realisht kon-
tributi i këtij njeriu, me të cilën do
të lidhet shpallja e  Pavarësisë së
vendit. Nuk duhet të kemi frikë të
themi të vërtetën, që edhe mund të
na dhembin, pasi tek e fundit, rezu-
ltantja e tij, është pozitive: Shpalli
pavarësinë. Është nevoja që e dik-
ton, është koha që e kërkon si nder-
im në këtë 100 Vjetor, por pa panegj-
irizëm. “Milosao”

Clayer për Ismail Qemalin
Studiuesja franceze Nathalie Clayer me guxim parashtron një ide interesante
duke konstatuar se figura e Ismail Qemalit u shndërrua në “baba i kombit”
pas shpalljes së pavarësisë. Sipas saj, shqiptarizmi i tij ka marrë një ngjyrë
krejt tjetër nga ai i shqiptaristëve të tjerë dhe madje shton edhe efektin se
imazhi i tij si udhëheqës i lëvizjes shqiptare është mjaft i mitizuar.
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A
ARGUMENT

Pedagogu Prifti sjell mendimin e tij për ekspozitën “Prolog” të artistit Kristo Krisiko dhe argumenton se
çfarë solli ajo për mjedisin e artit pamor shqiptar

NGA VLASH PRIFTI*

T’i japësh një ide, ta jetosh një
objekt të materializuar, do të
thotë, ta kthesh atë (ta jetë
sosh) në krijim, që do të
thotë; të ndërfutësh një ob-

jekt në një skenar të ri. Gjithashtu, bash-
këngjitur saj, mund të shtoj se munge-
sa e dëshirës për tu përqendruar e për
tu startuar me esencën, e cila përbën një
problem për ditët e sotme, në të kundërt
në krijimtarinë e krijuesit Kristo Krisi-
ko, nuk gjen strehë. Përkundrazi ajo
është bërë leitmotivi në krijimtarinë e
këtij autori.

Një vepër arti, thotë artisti i njohur
Henry Moore, duhet në fillim të ketë vi-
talitetin e vet. Unë nuk dua të them
(thotë ai) një pasqyrim të vitalitetit të
jetës, të lëvizjes, një veprim fizik por një
vepër, një krijim që të ketë brenda saj,
një energji të ndrydhur të brendshme,
një jetë intense të vetën, indipendente
nga objekti që ai paraqet. Kur ve-
pra ka këtë vitalitet të sajën të fu-
qishëm, ne nuk e lidhim fjalën “e
bukur” me të. Ky mendoj unë, ka
qenë edhe qëllimi që objektet met-
alike të ekspozuara jashtë në
hapësirën e volitshme përpara
galerisë tashmë të njohur FAB, të
na surprizojnë me thjeshtësinë e
formës dhe forcën e ekspresionit.

Një tjetër kërkesë mjaft e
rëndësishme për këtë krijues, ësh-
të që vepra e tij, ashtu si ato të
mjaft artistëve bashkohës, të japë
kënaqësi, të prekë jo vetëm ndjen-
jat e shikuesit por të shkojë më
thellë se sa ndjenjat. Këto figura
skulpturore metalike, nëpërmjet
“përdredhjes” së tyre me shumë
elegancë, duke mos fshehur aspak kon-
struktin e metaltë, i bëjnë të percep-
tueshme nëpërmjet shqisave tona, kon-
ceptet e këtij skulptori.

“Një vepër e hapur” ndërvepruese që
të fton të marrësh pjesë, thotë Philipe
Parreno, i jep një farë koordinate mar-
rësit, ajo i mundëson atij të reagojë ndaj
shtysës fillestare të dhënë nga lëshuesi
i kumtit. Pra qëllimi i skulptorit është
të arrihet nëpërmjet forcës ndikuese të
krijimit një kompromis i besueshëm mes
këtyre formave dhe koncepteve të tij. Për-
jetohet pra ndjesia që krijuesi i këtyre
formave na mundëson të shohim nëpërm-
jet ngjyrimit artistik, se ato kanë vitali-
tetin e vet, një energji të ndrydhur, të kon-
servuar, të brendshme intense. Edhe pse
nuk riprodhojnë paraqitjen natyrore, ato
transmetojnë tek shikuesi një ekspresion
të domethënies së jetës.

Jam plotësisht i bindur se autori i
këtyre formave tepër provokuese
(mbase i shtyrë nga fillesa Dionisiane),
rrugëtoi drejt zgjidhjes dhe dhënies jetë
të tyre, falë talentit, intuitës e këmbën-
guljes për të zbuluar forma të reja shpre-
hjeje, eksperiencës dhe nga sugjestioni
që i japin atij format dhe struktura e
materialit.

Por ashtu si dhe krijues të tjerë pa-
sionantë, përpara se të arrijë destina-
cionin, ai mbetet i mbërthyer nga vrulli
krijues. Thënë ndryshe, antenat e ng-
ritura lart, funksionojnë tek ai pandër-
prerje. Që do të thotë se duke gjetur (zbu-
luar) motivin nga natyra, nga jeta, apo
duke i përjetuar ato nëpërmjet ëndrrave,

ky krijues, ashtu si dhe të tjerë mbarsur me
veti të tilla, zbulon atë që prej kohësh ai
filozofon. Jo një ide të fiksuar pa jetë, por
një ide plot me sugjestione. Dhe unë person-
alisht mendoj se kur ato janë më shumë
abstrakte, janë më shumë vitale. Por kuresh-
tja për veprën, për të shkuar më thellë bren-
da saj, nuk mbaron këtu.

Përveç subjektit të realizimit teknik në
shërbim të qëllimit të formës, të një objekti
të tillë me destinacion të caktuar estetik,
për tu vendosur në një ambient të hapur
për publikun, marrin pjesë subjekti, madhë-
sia, materiali, gjetja e përshtatshme e ven-
dit në raport me sipërfaqen, ngjyra e tjerë.
Por unë desha të veçoj një element tepër të
rëndësishëm të cilësuar nga ky krijues, atë
të ritmit. Ai është element mjaft i rëndë-
sishëm në këto vepra skulpturore me desti-
nacion të tillë. Praktikisht atë e shohim të
ekzekutuar mjeshtërisht nga krijuesi i tyre
dhe ato presin të instalohen në ndonjë nga
parqet e vendit. Personalisht e shoh të real-

izuar bukur, mjeshtërisht mes hapësirave
të lëna, të konturuara shijshëm me linja
harkore të formave plastike me madhësi të
ndryshme, tonacioneve të krijuara enkas
në sipërfaqen e tyre, duke e çuar shikuesin
drejt një imazhi më të thellë, më të plotë e
gjithëpërfshirës. E si rrjedhojë na bën thir-
rje për ta zbuluar, ta shijojmë por edhe ta
perceptojmë të bukurën, forcën tërheqëse
estetike që rritmi (si ndjesi e autorit, kri-
juesit të saj) si i domosdoshëm e si pjesë e
estetikës, na ofron. Krijuesi i tyre, një art-
ist i talentuar nëpërmjet këtyre mar-
rëdhënieve harmonike të elementëve skulp-
turorë nën udhëheqësinë e ritmit, synon
gjithashtu të lëndësojë në një formë ose në
një tjetër, marrëdhëniet e tyre me hapësirën
dhe kohën.

Për mendimin tim, vepra të një profili të
tillë do të qendronin mjaft mirë si skulptu-
ra parku, duke u bërë pjesë e një ambienti
me gjelbërim dhe me frekuentues (të rinj a
të moshuar). Ka kohë që flitet një gjë e tillë
në qytetin tonë. Ky është një rast i mirë për
tu shfrytëzuar. Le të shpresojmë.
NJË ANALIZË E VEÇANTË PËR
RELIEVIN E DESTINUAR TË
VENDOSET NË MURIN JUGOR TË
BANKËS KOMBËTARE SHQIPTARE.

Ajo çfarë kamë vënë re gjatë takimeve
dhe diskutimeve me krijuesin, për peri-
udhën e nisjes së këtij angazhimi (flitet për
vitet ’80-të), mund të them se ai qe i përfshirë
seriozisht, me ego të epërme profesionale si
dhe nga sensacione të veguara që me siguri
buronin nga natyra, eksperienca dhe nga
sugjestionet që i jepnin format dhe struk-
turat e materialit që ish bërë një me të në
rrugëtimin e tij shumë vjeçar, që nga mësim-
et e para që mori në liceun artistik “Jordan
Misja”, e pikërisht në atelienë e Kvieta Rafa-
el, qeramistes së talentuar e ardhur nga
Çekosllovakia, e cila me pasionin, dijen dhe
eksperiencën e saj e pajisi këtë adoleshent
të asaj periudhe me dashurinë për këtë ma-
terial kaq të dashur e të çuditshëm për të,
siç ishte ai i qeramik. Në vazhdim në peri-
udhën 67-71 fati e ndoqi përsëri të merrte
mësimet e të trashëgonte dhuntitë si mësim
dhënës, që i dhuroi profesor Thoma Thomai
(autor i disa relieveve), në atelienë e qeram-
ikës. Talenti, dëshira, pasioni e këmbëngul-
ja që e simbolizojnë autorin e relievit, për të
cilin do flas dhe në vazhdim, si dhe mjaft e
mjaft vepra të tjera tregojnë edhe për
formimin e tij. Gjatë rrugëtimit për në fina-
le, për realizimin e kësaj detyre, të cilën e
fitoi me konkurs të shpallur, ai, siç e kam të
dëshmuar prej tij, ka bërë mjaft kthesa të
paparashikuara duke ngulur këmbë për t’u
afruar destinacionit.

Gjatë këtij rrugëtimi duke eksperimentu-
ar nëpërmjet boceteve, format e në veçanti
figurat morën jetë dhe ndoqën një zhvillim
logjik të cilin artisti, krijuesi i tyre, siç thotë
Henry Moore, (një nga më të njohurit e fund-
shekullit të XX-të), “artisti, krijuesi apo kush-
do qoftë ai, edhe po të donte, nuk do mund ta
ndryshonte rrjedhën e tyre”. Kjo përforcon
mendimin se ekziston jo vetëm forma e jetës,
formë që buron nga natyra, por gjithashtu
një jetë formash. Në zhvillimin e një artisti
me atribute të veçanta, format tipike zhvil-
lohen jashtë njëra-tjetrës dhe madje, siç e
kemi përmendur më lart, janë më shumë ab-
strakte; ato janë më shumë vitale – thotë
Henry Moore.

E kështu krijoj bindjen se këto forma (të

Përqasje e gjetur mrekullisht mes
materialit qeramik dhe metalit

VEPRA TË KËTIJ AUTORI QË JANË NË
FONDIN E GALERISË KOMBËTARE

1. ONUFRI
2. STAFETA
3. MONTATORJA
4. DORA D’ISTRIA
5. KULTURA ILIRE
6. MYZEQE
7. RIVIERA
8. FLAUTISTJA

Për artin e tij
Krijoj bindjen se këto forma (të realizuara, të
jetësuara në relievin e krijuesit artist Kristo
Krisiko, nuk do mund të gjenin zhvillim nga
një artist me formim akademik, të cilët për
kohën që flitet nuk mungonin. Ajo që unë do
doja është të përforcoj atë çfarë thashë më
sipër, se është talenti, intuita, këmbëngulja
si dhe edukimi profesional i trashëguar nga
mësimdhënësi (që pati fatin ti ketë). Aftësia
e tij për të rrëmbyer prej tyre edhe të
pathënat të cilat kalojnë në sistemin mendor
të “nxënësit” fare pa e kuptuar.
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Autori është shumë i ndjeshëm në motivin e tij tepër të ngrohtë patriotik,
që e ngërthen dhe me lirizëm dhe me dashurinë për vendin e tij…P

POEZIA

Lajmet vluan tërë pasditen
Në TV pa vetveten sa herë

Tha: kjo është Kosova
Me lulebozhure mbjellë
Për shekullin që vjen

Atëbotë e sot ruhet fotografia
Dhe dëshmia arkivore Nanë.

1990, Prishtinë

ALFABETI I MANASTIRIT
Sofrës së parë të kuvendimit
Nuk ia mësova emrat

Mbështjell me elif morën shkronjat
E tinëz i sollën në tavan shtëpie

Bënë udhëtim arbëror
Deri në Preshevë e Karadak
Dhe harruan djersën e lodhjen

Kush mbeti gjallë pas maratonës
Shkroi emrin e vet në pergamenë

Edhe njëmijë e një vjet fjalë
Dhe një çikëz histori shkronje
Për atë që u kthye i gjallë

Kuptimësia qet kokë në piramidë
Mburrja shënohet në kronikë t’vjetër
Për Alfabetin e Manastirit

NATË HESHTAKE NË PRESHEVË
Po ajo rrugë e vjetër
Zgjuar vetëm dritëvitrinat
Që reklamojnë veten

Harresa lëshon rrënjë shekulli
Dëgjohen Kambanaret
E Sarajet e Halil Agës s’i gjen

Kalldërma e mësuesi  e salepxhiu
E saraçi shkuan përtej Urës së Gallatës

Qaza vdiq kur u shkri akulli n’kashtë
Akullorja s’hahet më në kornetë

Shihen do njerëz tjerë
Që kanë marrë me vete Evropën Plakë
E dikush ëndërron Arbërinë

Miku im fillikat harxhon heshtjen
E me fund shteron gotën e harrimit

Dehja s’mbrohet nga shiu e ambrella
Dikush i këndon Idriz Seferit dhe hedh
Vallen e Deli Agushit

Nata prek heshtjen në Preshevë

Në vilën „Letafet” n’kujtesë gjëllojnë
Shkronjat e alfabetit të Manastirit
Dhe Abdullahi i Haxhi Velisë

Dhe u nis me trok

Pazari ishte mbyll
Kali s’u shit

Kur u kthye
Kali pordhi n’derë t’komunës
Dhe hingëlloi
Drejt fshatit

TAKIM ME NANËN
Kurrë s’isha takuar me Nanën
Me protokol

Me vete kishte sjellë
Shikimin e largësive
Dhe zemrën e vrarë lie

Ia kërkova lotin e fshehur
M’i kishte sjellë protestat e Kosovës

Më tha: unë po tymoj një cigare
Ti përcille udhëtimin
E tymit dhe heshtjen
Fute pak dëshmi në kujtesë...

Fjalët u harxhuan në fillim
Duhet kthyer prapa
Para se të zbres rezeza mbi pullaze

Sonte do pikojë shiu curril mbi çati
Nana do flejë me një ëndërr...

Tetor 1991, Burgu i Mitrovicës

E IKUR
Nuk më folën
As për përroin e Kishës
As për kopetë e deleve
As për Fahredin Asllanin
As për gurin e Xhelës

Nuk më folën
As për Luftën e Parë
As për të Dytën
As për tri ditë Shqipni

Gjeografia e truallit
Ishte bartur në Perëndim

Shkojnë e vijnë autobusët
Me pritje shekulli

Plaken dertet
Nuk luftojnë krajlitë
Netëve të vona në oda

PROTESTË
prapë për Nanën

Ndër të parat doli
Në sheshin e Prishtinës
Me dy gishta vrau errësirën
Kundër vdekjes e arkivoleve

Vijën e kuqe mësoi
Kur ngushëllimi i erdhi i qetë

NGA JONUZ FETAHAJ

SHTËPI E MOÇME
Mund t’i kishte dyqind vjet
Pak më tepër

Parmakët e dritareve ishin po ato
Hapekrah mbetur

Dy zogj kërkonin ushqim
Në dhomën ku mësova

Një birucë mini ishte bërë
Macen e gjeta me një sy zgjuar

Nuk ishte macja ime
As minjtë nuk ishin ata
Që truponin nëpër dhomë

Dëshirova të shoh lojën e
Maces dhe Miut

Më mungoi koha
Një pikë loti u shtrua për drekë

LULEPJESHKA
Esull  zura mëngjesin
Gjumin nuk zateta
Tërë natën

Dritares së hapur ia mësova
Ciatjet
Çfarë ndodhi me ëndrrën
Nuk e lexova as në horoskop

Shikimin ma mori lulepjeshka
Dhe prilli

Nusha është ende gjallë
Ajo e ka rremin e parë
Përplot lule roze

HAMBARI
Asnjë thes grurë
As elb e tërshërë kali

Në oborr traktori
E Golfi 4

Ku mbeti gruri
E buka e elbit, ore

Dëshirë uje
E fillimqershorit
Po i cilit vit se

Asnjë nuse sot
S’di si sitet mielli
E bëhet buka mrume

Krejt tjetër mot
Krejt njerëz tjerë

Kanë vdekur plakat
Ndjesë paçin

LETËRNJOFTIMI I GJYSHIT
Bëri dy fotografi
Nxori letërnjoftimin
Ta shes kalin në Kumanovë

Po ia kërkuan gjeneraliet e kalit
Për t’i bërë pasaportë
Pa fotografi

E endën nga zyra në zyrë

realizuara, të jetësuara në relievin e krijues-
it artist Kristo Krisiko, nuk do mund të gje-
nin zhvillim nga një artist me formim aka-
demik, të cilët për kohën që flitet nuk mun-
gonin. Ajo që unë do doja është të përforcoj
atë çfarë thashë më sipër, se është talenti,
intuita, këmbëngulja si dhe edukimi profe-
sional i trashëguar nga mësimdhënësi (që
pati fatin ti ketë). Aftësia e tij për të rrëmby-
er prej tyre edhe të pathënat të cilat kalojnë
në sistemin mendor të “nxënësit” fare pa e
kuptuar. Dhe për mendimin tim, ato janë të
dukshme në këtë reliev; plasticiteti, format
që kanë marrë jetë në radhë të parë nëpërm-
jet gjetjes e përpunimit plastik të tyre, selek-
sionimi i elementëve të panevojshëm, si dhe
mund të them me bindje të plotë se evidenti-
mi i detajeve më të rëndësishëm, atyre sugjes-
tive, balanca apo raporte të gjetura me shije
mes ngarkesës plastike dhe sipërfaqeve të
lëna, vijnë në harmoni por edhe si goditje
mbresëlënëse, që vetëm një artist i aftë i al-
ternon me gjithë dijen, ndjesinë, kulturën e
trashëguar, temperamentin e në rastin
konkret për krijuesin e relievit, zotërimin e
veçorisë së materialit. E të gjitha këto për të
theksuar forcën e ekspresionit që na e zbu-
lojnë me kënaqësi si një aset të çmuar. Nuk
do lija pa përmendur, se në këtë reliev ashtu
si dhe në veprat e tjera që i morëm në anal-
izë, duhet përmendur një element tepër i
rëndësishëm, evident në krijimtarinë e këtij
autori, atë intelektual që padyshim bëhet
pjesë në gjetjen dhe saktësimin e idesë, për të
shkuar së fundmi në një finale të qën-
drueshme, bindëse në kontekstin e kohës apo
të periudhës së realizimit. Si rrjedhojë mund
të them se nuk ishte për të një kombinim
thjeshtë i kënaqshëm, një dekorim i jetës,
nuk ishte kjo zgjedhja e tij. Megjithëse në
atë kohë ato diktoheshin. E përsëris, nga
njohja që kam me të, kjo kërkesë sublime
ishte arritja e një ekspresioni domethënës,
një stimulim për përpjekje më të mëdha për
të jetuar jetën, për të përfaqësuar idealet e tij
humanisht të mundshme, që mund të jenë
edhe qëllimi final në realizimin me plot shije
dhe mjeshtri të këtij relievi.
DIÇKA PËR OBJEKTET E
EKSPOZUARA NË KATIN E
SIPËRM TË GALERISË FAB

Në katin e dytë të galerisë përballemi me
tre figura femërore tepër elegante, në madhë-
si pak më të vogël se natyralja, e siç e kam
përmendur dhe më lart, mjaft të ndjeshme e
me qëndrimin elegant të tyre, disi të ndroj-
tur, të ftojnë të qëndrosh me to. Dukuri e
veçantë kjo në përzgjedhje nga krijuesi i tyre.
Kjo marrëdhënie e shprehur në mënyrë të
vetëdijshme ndjehet dhe ne si shikues na
pëlqen, por unë personalisht po mendoja që
nëse do të ishte e mundur edhe për to të
gjendej mundësia e financimit për derdhjen
në bronx, e të bëheshin pjesë, apo banorë të
përhershëm si figura parku, në parqet tona
pothuaj boshe. Po për faj të kujt do thoni ju?
Këtë nuk e di, por për një gjë jam i sigurt, se
krijuesit po të stimuloheshin, e të angazho-
heshin nga strukturat përkatëse, me siguri
ata do ti përgjigjeshin. Nuk ka pse të mos
jenë konkurse mbarë shqiptare. Kërkesat
sigurisht duhet të shpallen nga entet për-
katëse (mbase bashkitë e rretheve). Në ko-
misionet e miratimit sigurisht duhet të jenë
profesionistë e të pa anshëm në gjykim. Fry-
ma, koncepti, përshtatshmëria e figurave apo
objekteve, llojet e materialeve që do përdoren,
kuptohet që duhet të jenë të kohës. Ndriçimi
gjithashtu.

Figurat që pamë të ekspozuara ishin
vetëm shkaku. Nga ana tjetër dua të sqaroj
diçka, që në koncept këto figura femërore
elegante me ndjeshmeri të madhe, janë në
njëfarë mënyre, në koncept dhe frymë, të
ndryshme nga ato prej metali të ekspozuara
në hyrje të galerisë FAB, të cilat përcjellin
ndjesi e filozofi Dionisiane. Në të kundërt fig-
urat femërore me sensibilitet të madh (folëm
dhe më lart), përcjellin shkëlqimin iluzor të
së bukurës Apolloniane. Por kjo nuk do të
thotë se nuk mund të arrihet gjetja apo përsh-
tatja e frymës dhe kërkesave të kohës dhe ajo
e mundësive të vendosjes në zona të caktu-
ara. Përpjekjet duhet të jenë të pandërprera.

Uroj që kjo ekspozitë që më la mbresë të
thellë, të mos jetë e vetmja si e tillë.

*Pedagog, Janar 2019.*Pedagog, Janar 2019.*Pedagog, Janar 2019.*Pedagog, Janar 2019.*Pedagog, Janar 2019.
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E mrekullueshme mënyra sesi e shtjellon metamorfozën e shkrimtarit të madh, autori i njohur ballkanik...

NGA MILJENKO JERGOVIÇ*

Me datë 22 shtator 1967, ishte
ditë e premte, po ashtu si
edhe këtë vit, viti 2017, do të
jetë e premte. Këtë ditë, pikër
isht para pesëdhjetë viteve,

shkrimtari Aleksandër Sollzhenicin u për-
jashtua nga Lidhja e Shkrimtarëve Sovje-
tikë. Në pamje të parë kjo edhe nuk ishte
ndonjëfarë ngjarje me rëndësi, gjithsesi jo
diçka për të cilën duhet të kujtohemi gjysmë
shekulli më vonë. Por, në faktin që shkrim-
tari u përjashtua nga Lidhja e shkrimtarëve
ka edhe një detaj të imët administrativ:
ndoshta, edhe sipas statusit të Lidhjes, gjith-
sesi edhe sipas rregullave joformale të
epokës, ai që përjashtohej nga bashkësia
esnafo-ideologjike pas këtij akti e kishte të
pamundur të botonte. Pra, atë ditë, me 22
shtator 1967, Aleksandër Sollzhenicini push-
oi së qeni shkrimtar sovjetik. Një pushtet i
zgjidhi të gjitha problemet me këtë njeri
kryengritës duke vendosur të bëjë sikur ai
nuk ekziston. Por kishte vetëm dy mënyra
që shkrimtarin në Rusinë sovjetike mund
ta bëje të paqenë: e para, rusët janë një pop-
ull që lexon shumë dhe e do letërsinë, popull
i cili harron me vështirësi shkrimtarët e tij
qofshin atë edhe të dënuar, dhe e dyta, fakti
që u ndalua në Bashkimin Sovjetik, bëri që
Solzhenicini të bëhej më i madh dhe më i
rëndësishëm për Perëndimin.

Gjithsesi, koha e Luftës së Ftohtë ishte
periudhë e lumtur për njerëzimin, sepse çdo
hall i njeriut me shoqërinë dhe me regjimin
ku jetonte nga ana tjetër e barrikadës mer-
rte një sadisfaksion, qoftë ky edhe simbolik.
Por Lufta e Ftohtë ishte e mirë edhe për diç-
ka tjetër: letërsia atëbotë ishte e rëndë-
sishme, arti dhe filmi ishin të rëndësishëm,
ndërsa lufta zhvillohej në njëfarë mënyre si
njëfarë olimpiade kulturore. Kryesisht
Perëndimi, me shumë pak sukses, u përpoq
të ishte më i madh dhe më letrar se Rusia.
Por kur do ta kuptonte si fuqia e tij bazohej
pikërisht në trivializëm, se fuqia e kapital-
izmit dhe e së ashtuquajturës demokraci
parlamentare në trivializëm, në koka-kola
dhe në aparatet elektrike shtëpiake, në pan-
tallonat xhins dhe në muzikën e popullari-
zuar, komunizmi, sëbashku me të Bash-
kimin Sovjetik, sapo kishte nisur rrugën
drejt theqajfes. Megjithatë, deri në atë kohë,
ka ende njëzet vite të mira, dhe e gjitha ende
dukej e fortë dhe e përjetshme, ndërsa ndal-
imi që i bëhej një shkrimtari për të botuar
veprat e tij dukej i përjetshëm dhe definitiv.

Aleksandër Sollzhenicini u formua si dis-
ident dhe armik si gabim sistemi të një push-
teti ideologjik paranojak. Krijuan nga ai
armikun, megjithëse kjo nuk ishte aspak
qëllimi i vetë atij. Ishte i ri shembullor, kish-
te studiuar me zell matematikë, në kohën e
Luftës Patriotike kishte treguar trimëri dhe
korrektësi politike për tu pasur lakmi, në

sajë të matematikës dhe fizikës ishte dallu-
ar si artilier i zoti, kishte përparuar deri në
postin e komandantit të baterisë së topave,
dhe pastaj e pësoi për një shkak fare të çu-
ditshëm: nuk mbajti parasysh sa duhet fak-
tin se letrat e ushtarëve, si gjithçka tjetër,
në atë kohë censuroheshin me hollësi, dhe
se ekzistonin njerëz që jetojnë me këtë punë,
se u duhet të plotësojnë normën, dhe duhet
patjetër që në letrat që kontrollonin të gje-
nin diçka antishtetërore. Në këtë rast gjetën
se ai kritikonte shokun Stalin, kjo bëri që
të arrestohej me shpejtësi, të gjykohej dhe
të dërgohej në një kamp pune, ku do të qën-
dronte për tetë vite, pas të cilëve erdhi in-
ternimi në Azinë Qendore. Në kampin e
punës fillon procesi i shndërrimit shpirtëror,
emocional dhe politik të Sollzhenicinit.

Iu desh kohë e gjatë, madje shumë e gjatë
që të shndërrohej në armik, dhe, sikur të
mos kishte patur një talent letrar rudimen-
tar dhe rrëfimtar, ka shumë mundësi që të
mos ia kishte arritur të bëhej i tillë. Duke
shkruar rrëfimet e tij dokumentare nga
kampi i punës, kronika dhe vëzhgime,
Solzhenicini përjetoi edhe një herë atë që i
kishte ndodhur, por tashmë si një njeri që
kampin e punës e shihte jo më si i burgosur,
por si një njeri i cili diskuton si i barabartë
me uzurpatorët e lirisë njerëzore. Letërsia
është e rrezikshme sepse e çliron shkrim-
tarin.

Por ai akoma nuk ishte bërë armik. Pas
fjalimit të fshehtë të Nikita Hrushovit, në
Kongresin e Njëzetë të Partisë Komuniste
të Bashkimit Sovjetik, Solzhenicini, si edhe

mijëra viktima të tjera të regjimit stalinist,
u rehabilitua dhe iu asgjësuan vendimet
gjyqësore, iu kthyen të drejtat qytetare, por
novela e tij e gjatë, apo më mirë të themi
romani i shkurtër me titull “Një ditë në jetën
e Ivan Denisovit”, u publiku, gjoja nënë pa-
tronatin e Nikita Hrushovit në një milionë
kopje. Kjo prozë, e fuqishme, gjithëpërf-
shirëse edhe pesëdhjetë e pesë vite pas pub-
likimit të saj është përdorur si mjet katarsi-
si gjatë daljes nga epoka staliniane.

Jo vetëm që nëpërmjet saj viktimat e
regjimit fituan të drejtën e qytetarisë, por
edhe qytetarët e zakonshëm të heshtur, për-
faqësues të asaj shumice që mbështet çdo
diktaturë sepse i duket se nuk ka zgjedhje
tjetër, fituan të drejtën të flasin për ndjen-
jat dhe frikërat e tyre në kohën e diktaturës
staliniste. Asnjë libër në shekullin e njëzetë
nuk pati atë rëndësi shoqërore që pati „Një
ditë në jetën e Ivan Denisovit”. Por e gjitha
zgjati pak, rrota e historisë ngeci në baltë,
ndërsa Bashkimi Sovjetik ia filloi të zhytej
në diçka nga e cila vërtetë që nuk kishte
kthim prapa në erën staliniane, por gjithse-
si ishte diçka e ngjashme me të.

Në krye të shtetit erdhi Leonid Brazh-
njevi, ndërsa Sollzhenicini, i frymëzuar nga
lavdia dhe vetëbesimi, vazhdoi të shkruante
vëllime e vëllime të tëra të shkrimeve të tij
haptazi antisistem dhe antikomuniste, të
cilat pastaj kalonin kontrabandë në Perën-
dim ku edhe botoheshin. Në këtë kohë daln-
gadalë u bë edhe besimtar ortodoks, e për
pasojë edhe fanatik fetar. Kjo e bëri të men-
donte se ishte i pathyeshëm, të pagatshëm

për kompromise jetësore apo të çdo lloji
tjetër, në atë masë saqë me çdo gjest të tij të
radhës, gjithnjë e më shumë i vetëofrohej
regjimit për ta likuiduar. Sikurse formohen
befas  bombëvënësit vetëvrasës, po ashtu
edhe Solzhenicini u shndërrua në shkrimtar
vetëvrasës. Por Brezhnjevi nuk i vriste sh-
krimtarët, sepse një gjë e tillë vetëm se do
t’ua ngrinte çmimin dhe rëndësinë në Perën-
dim.

Tre vite pas dëbimit nga shoqëria e
letrarëve, në vjeshtën e vitit 1970, Aleksandër
Solzhenicini u nderua në Stokholm me çmim-
in Nobel. Ishte ky një prej atyre viteve në të
cilët komiteti i Nobelit vendoste që nëpërm-
jet gjestit të fuqishëm politik t’i jepte rëndë-
si dikujt në botë ose në mendime, duke shpër-
blyer idenë dhe jo vetëm përfaqësuesin e saj
apo shkrimtarin. Vetëm pesë vite më parë,
dhe vetëm një vit pas zëvendësimit të Hrush-
ovit, ata shpërblyen Mihal Shollohovin sh-
krimtarin sovjetik që qëndronte në anën
tjetër të barrikadës në të cilën qëndronte
Solzhenicini. Kjo ishte gjithashtu një gjest
politik, gjë që nuk do të thotë se Shollohovi
apo Sollzhenicini nuk e merituan çmimin.
Po, e merituan që të dy, megjithëse atë të
parin nuk e lexon më askush, ndërsa të dyt-
in e lexojnë për shkaqe kryesisht të gabuara.

Në këtë kohë Sollzhenicini shkruante me
të madhe “Arqipelagun Gulag”, një libër sh-
katërrimtar prej shumë vëllimesh me kar-
akter dokumentar, e cila me siguri që për-
bën kulmin e literaturës jo vetëm antista-
linite, por edhe antikomuniste madje edhe
antisovjetike. Për këtë, letërsia e tij, antiko-
muniste dhe antisovjetike u bë në sajë të
komunistëve sovjetikë edhe vetë Leonid
Brezhnjevit, të cilët nuk ishin në gjendje të
përballeshin me trashëgiminë e erës stalin-
iste sikurse e pati provuar Hrushovi. Por
gjithsesi, „Arqipelagu Gulag”, kundër bot-
imit të të cilit ambasadat sovjetike ngërthe-
heshin dhe luftonin me dëshpërim në mbarë
botën, është vepër dokumentare kanonike
nga zhanri i dëshmive letrare mbi shekullin
e njezetë. Është një libër të cilin çdo njeri i
shkolluar duhet ta lexojë sëpaku një herë
në jetën e tij qoftë edhe kalimthi.

Kur nuk dinin se çfarë të bënin me të, dhe
për më tepër në kohën që po i mundte me
shkrimet edhe vetëvrasjen e tij, sovjetikët e
dëbuan Aleksandër Sollzhenicinin nga atd-
heu dhe i morën shtetësinë (Në atë kohë akti
i marrjes së shtetësisë ishte praktikuar
vetëm nga Gjermania e Hitlerit). Pas një
qëndrimi të shkurtër në Gjermani dhe
Zvicër, ai vazhdoi më tutje për në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, ku jetoi deri në
vitin 1994. Perëndimi nga ai krijoi një ikonë,
gjë që bëri që në fund të jetës së tij ai edhe të
sillej si ikonë: nacionalist i ngrysur rus,
armik i Perëndimit dhe traditave perëndi-
more, profet i së ardhmes së madhe të Ru-
sisë, racist dhe madje herë-herë edhe antise-
mit, Sollzhenicini i pjekur dhe i tejpjekur
tashmë e përfundoi jetën e tij me mohimin e
plotë të asaj për të cilën kishte luftuar. Sepse,
për lirinë nuk foli më asnjë fjalë. Shteti i cili
nga ai kishte krijuar armikun kishte kohë
që nuk ekzistonte.
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...nga numri i shkuar
“Milosao” e këtij numri ishte shumë e dobët. Nuk pati shumë gjëra për të

mbajtur mënd, veç një shkrimi statistikor, që miku ynë nga Ulqini, Çitaku bëri
për listën e perandorëve ilirë të perandorisë romake. Dukej sikur Romën dhe
Bizantin e mbajtën vetëm ilirët!!

Shkrimi kryesor i numrit iu la një argumenti të Fotaq Andreas, që ishte më
shumë review dhe deklaratë në formë kumtese e një aktiviteti në Francë.
Redaktori thekson se në aktivitet autori ynë ka referuar dallimin midis poez-
isë gojore, tradicionale dhe tepër të pasur nga njëra anë dhe nga ana tjetër,
poezisë së shkruar, të kultivuar apo “savante”, sipas termit të përdorur nga
prof. Alexandre Zotos në Antologjinë e tij “Poezia shqipe” me mbi 70 autorë
(botuar më 1996). Vumë në dukje se është pikërisht poezia gojore ajo që
përbën bazën themeltare të vetë poezisë së shkruar, shtratin historik të
saj...Duhet t’i ketë mbetur hatri Andreas pasi shkrimi u botua pak javë më
vonë.

Redaktorit i pëlqeu shumë punët e ekspozitës së Prolog/Epilog dhe ek-
spozimin e Kristo Krisikos, ku përshfaqet një narracion specifik i autorit me
punë në artin pamor që u realizuan në prag dhe fill pas rënies së komunizmit.
Nëse kolegë të tjerë të ngërthyer nga kanonet e komunizmit mbetën në format
madhështore, ku kishim figura të ngrira, sa madhështore dhe po aq paradok-

sale, një art të blatuar nga megalomanitë e një sistemi paranojak dhe diktatorial,
sipas kuratorit Isufi, kjo nuk ndodhi me Kristo Kristikon qoftë edhe në ‘Njeriun e
tij të Ri Socialist’...Ky shkrim ishte kontribut i redaktorit, që nuk pati shumë
frymëzim prej tij.

Alush Avduli na solli një shkrim për romanin “Gjoni i madh” i Erjon Papag-
jonit, por e mbushur me fjalë, në vend që ta bënte më të thjeshtë, punën e
bukur të autorit...

Poeti Alfred Mehmeti na solli një cikël me poezi, që ishin shumë të vjetra në
stil, por që redaktori shtoi se ato përbënin një përsiatje për kohën ku jetojmë
dhe udhëkryqet që has individi shqiptar në këto realitete. Sugjerojmë se autori
mund të shkonte më mirë afër prozës në këtë val mendimesh...

Një letrare e njohur, që jeton në Francë, na solli një letër të hapur, si akuzë
për shoqërinë ku jetohet sot. Në një formë shumë interesante, shkroi redaktori,
që të kujton letrën e hapur të Emil Zola me titullin “J’accuse”. Në respekt të
zgjedhjes së saj, i ruajtëm anonimatin...

Autori Ymer Hysa bënte një apel interesant për një vend, që të kujtohesh,
duke e përfunduar me fjalët se... të paktën organet kompetente religjioze nëse
e kanë të vështirë të hapin një portë, apo të ndërtojnë shkallë, të paktën të
vendosin një pllakat përballë kësaj rruge,  ku të shkruhet Rruga e Fratit. Vetë
redaktori ishte i zhgënjyer me numrin e parë të vitit.

Fuqia e shtetit e
shndërron qytetarin

e ndershëm në armik
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"E lagu s'e lagu"
i sotëm politik

Opinioni i   Ditës

Nga Fatos Çoçoli

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

... mjeshtër të fjalive të buku-
rave dhe të batutave të forta, të
shprehjeve të gjetura për të kanal-
izuar zhgënjimin tonë të momentit,
apo dëshpërimin nga varfëria dhe
mungesa e të ardhmes për ne dhe
fëmijët tanë në vendin tonë. Jemi
ende ndër shtetet më të varfëra të
Evropës. Vlera e shtuar e mallrave
dhe shërbimeve tona është e dyta
nga fundi, para Moldavisë dhe pas
Kosovës. Dhe megjithatë, vëmend-
ja e atyre që kemi votuar nuk ndod-
het përditë tek sfidat e daljes sonë
nga mjerimi, varfëria dhe munge-
sa e perspektivës. Shumë mirë bëri
kryeministri më 9 janar që shkoi
mes sipërmarrësve të
vegjël(punishte mobileri druri) në
Paskuqan, të cilët me paketën e re
të tatimeve për këtë vit paguajne
tre herë më pak tatim mbi fitimin.
Edhe pse këto lëvizje në nivelet e
taksave nuk pëlqehen nga Fondi
Monetar Ndërkombëtar. Shumë
mirë ka bërë kohë më parë Lëvizja
Socialiste për Integrim me paketën
e propozuar prej saj për industrinë
fason, sektori që punëson më
shumë për para të investuara në
të. Shumë mirë ka bërë Partia
Demokratike që i qëndron fort pro-
pozimit të saj për një taksë të shesh-
të 9 përqind, që mund të rigjener-
ojë ekonominë tonë. Por këto pro-
pozime dhe veprime duhet të ndiqen
çdo ditë. Jo vetëm kur propozohet
një paketë taksash apo miratohet
një buxhet. I kemi votuar të men-
dojnë e punojnë çdo ditë për
përmirësimin e gjendjes sonë

ekonomike, përpara gjithshkaje
tjetër. Udhëheqja e Organizatës për
Sigurimin në Evropë(OSBE) nga
Shqipëria një vit më vonë nuk ësh-
të se do të na sjellë vende të reja
pune. Sigurisht imazhi i vendit do
të rritet, por ne duam zgjidhje
ekonomike sot. Të 700 milionë eu-
rot e katër rrugëve të reja të kon-
traktuara gjatë vitit 2018 ndoshta
edhe mund të mos përzgjidheshin
nga kjo qeveri që sot kemi mbi
krye. Prandaj ngrejmë pyetjet: a

mund të priste rruga Thumanë-
Vorë me vlerë 250 milionë euro? A
mund të priste edhe disa vjet rru-
ga Milot-Balldren me vlerë 100 mil-
ionë euro? Nuk kemi deri tani
rrugë për të shkuar në Vorë dhe
në Balldren? Kemi, si jo, madje jo
vetëm një. Sikur gjysma e këtyre
parave, 175 milionë euro të ishin
investuar në bujqësinë dhe tur-
izmin tonë, në vend të rreth 950
vendeve pune për punëtorë sezon-
alë që këto rrugë do të hapin si

kantiere ndërtimi derisa sa rrugët
të bëhen, do të kishim 15 mijë vende
të reja të përhershme pune në
bujqësinë për treg dhe eksport dhe
në turizmin e detit, si dhe në atë
rural dhe malor. Dhe nuk i kemi,
pse kjo qeveri ka zgjedhur të bëhet
njësh me oligarkët. Ka zgjedhur t'u
marrë para borxh ne dhe fëmijëve
tanë për sot dhe për 10 e 20 vite të
tjera, nëpërmjet kontratave part-
neritet publik-privat (PPP), që po
rrisin detyrimet e Buxhetit të Sh-

tetit kapicë vit pas viti. Dhe për as-
gjë nga këto probleme themelore
tonat dhe si mund të zgjidhen ato
nuk po dëgjojmë të flitet sot. Ose të
ngrihet i ashpër diskutimi, duke
kërkuar që këto kontrata vrasëse
të së ardhmes sonë ekonomike të
kthehen mbrapsht, sikurse ndodhi
me institucionin e protestës stu-
dentore në dhjetor 2018, i cili ktheu
mbrapsht tarifat për provimet e
studentëve përsëritës dhe përgjys-
moi tarifat rrjepëse për 129 mijë stu-
dentë të arsimit tonë të lartë pub-
lik. Jo, ne këtë vit e kemi filluar me
emërime dhe ç'emërime ministrash.
Sikur një ministër i ri apo i vjetër
do të na hapë më shumë vende pune
apo të na sjellë më shumë investime
të huaja, për t'u punësuar më
shumë! Prandaj dhe "e lagu, s'e lagu"
i emërimeve apo ç'emerimëve, të ng-
ritura në qiell nga media të eksitu-
ara në personalizime politikash
bosh që vetëm na kanë përmbytur
me diskutime mjerane, po kon-
tribuon në largimin nga vëmendja
e politikës dhe e qeverisë tek prob-
lemet dhe hallet e mprehta që po
kalojmë. Kështu përballohet edhe
më lehtë ngjarja e rëndë e falsifikim-
it të dokumenteve në dy tendera sh-
tetërorë me vlerë 30 milionë euro,
një kapje e përbindshme e shtetit
tonë, për të cilën duhet të përgjigjen
deri më një ideatorët e saj. Kush i
fryn "e lagu, s'e lagu"-t të diskuti-
meve politike të sotme, thjesht qetë-
son këtë plagë të stërmadhe në pa-
drejtësitë e bëra me tenderat pub-
likë shqiptarë këto 26 vitet e fundit,
e cila duhet të rrjedhë gjak dhe të
mos mbyllet si shumë simotra të saj,
për të nxjerrë lakuriq aventurierët
publikë me paratë e shqiptarëve.
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Do të kujtoni një moment të bukur, i cili do t'ju
bëjë të harroni problemet që keni. Do keni
kënaqësi dhe mendje të qetë, por nuk duhet
të harroni premtimet që i keni bërë një mikut
tuaj të ngushtë. Mbrëmja do të mbyllet me një
valë pozitive nën hijen e një romance..

DEMI

Për të lindurit në këtë shenjë, kjo ditë do
t'ju përballë me një sfidë. Mos u frikë-
soni dhe mos dyshoni në suksesin tuaj,
pasi do t'ju mbështesin miqtë më të
afërt. Në dashuri keni besim tek vetja
juaj dhe anashkaloni këshilltarët e
"mençur".

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Për binjakët data 13 janar do të jetë plot
surpriza dhe plot emocione të ndryshme.
Dita do të vijojë me një takim të rastësishme,
ndërsa në fund të saj një problem brenda
familjes do t'ju shqetësojë paksa, por me
zgjuarsinë tuaj do të zgjidhni gjithçka.

Për gaforret, dita e diel do të kalojë
pa vënë re. Çështjet e brendshme,
udhëtimet e vogla janë prioritet këtë
ditë. Të afërmit  ose miqtë do të
kërkojnë vëmendje të veçantë, ndaj
nëse ua kushtoni do të eliminoni
problemet e tyre.

Menaxhini i kohës dhe kursimi i energjisë
do t'ju ndihmojnë të arrini qëllimet tuaja
sot. Detyra kryesore e së dielës mund të
jenë punët e shtëpisë, argëtimi me fëm-
ijët. Në një moment do të dëgjoni një tele-
fonatë ku partneri juaj ju shpreh ndjenjat.

Kjo do të jetë një ditë reflektimi për të
lindurit e kësaj shenje. Çështjet finan-
ciare dhe të brendshme nuk do të
kërkojnë energji nga ju. Nuk është dita e
duhur për të bërë shpenzime të shtren-
jta, ndaj mund t'i lini ato për një ditë tjetër.

Dita e sotme do të këtë nuanca negative, e
cila mund t'ju prishë planet e fundjavës.
Dikush që nuk ka marrë atë që donte prej
jush, do t'ju shqetësojë. Për këtë do të keni
një rrugëdalje, mosveprimi i menjëhershëm
në fund të ditës.

Edhe pse dëshira e akrpëve për të
pushuar këtë të diele do të jetë e mad-
he, ajo duket paksa e pamundur. Dita
do t'ju marrë kohën më të madhe duke
pastruar shtëpinë dhe duke u përgati-
tur për një javë të re në punë.

Ndodhitë e së dielës do të kënaqin shig-
jetarët. Dëshira për të ndenjur me miqtë, për
të organizuar një festë do të jetë e madhe,
por duhet të merrni në konsideratë edhe
mendimin e familjes, pasi ka nga ata që mund
të mërziten nga kjo gjë.

Kjo do të jetë një ditë me fat për Bric-
japët në çështje, të cilat do të sjellim
fitime financiare të kënaqshme. Por nga
ana tjetër për sa i përket miqësisë,
dashurisë dhe familjes do të përballe-
ni me një situatë të tensionuar.

Këtë ditë Ujori do të shohë vetëm për-
para dhe ajo që do t'i duket si një vend
i errët së shpejti do të perceptohet si
një vend plot dritë. Fundi i ditës rrit
gjasat e udhëtimeve dhe takimeve të
suksesshme.

Sot Peshqit rrezikojnë të humbasin harmon-
inë e tyre të brendshme. Mund të jetë e
nevojshme të kërkoni ndihmë për të riven-
dosur ekuilibrin emocional. Për sa i përket
ndjenjave, ju nuk do të ndiheni të kënaqur
për shkak të disa ngjarje të pakëndshme.

Opinioni i   Ditës Kush qe Çani,
Edi apo Ariani?

Nga Andi Bushati

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

..e të re në paraqitjen e tij për-
ballë Arian Çanit. Ai drejtoi vësh-
trimin nga kamera, bëri një pauzë
të gjatë, simuloi një vuajtje që i bu-
ronte nga përbrenda dhe iu drej-
tua publikut gjithë dhimbje: "Jini
të kujdesshëm, se nuk e kanë me
mua, por me ju".

Shigjetimi ishte për Ilir Metën
që nuk dekretoi për ministër të
Jashtëm, Gent Cakajn dhe për të
gjithë ata që e kanë mbështetur
këtë akt.

Sipas kryeministrit, i tërë ky
grupim, i shtrirë nga Tirana në
Prishtinë, nxitet nga ndjenja e er-
rët e xhelozisë për të rinjtë, nga
armiqësia për modelin e tyre të
panjollë dhe të pamëkatshëm, nga
mbrapshtësia për të mos i lënë të
afrohen të dy pjesët e mëdha të
kombit.

Pasi renditi këto argumente,
shefi i qeverisë u kthye sërish nga
kamera për t'i folur publikut: "Unë
jam këtu për t'iu mbrojtur nga kjo
lukuni që kërkon të marrë peng të
ardhmen tuaj".

Meqenëse përpos debatit jurid-
ik (a duhej apo jo certifikata), Edi
Rama e trajtoi konfliktin e fundit
edhe në sferën shoqërore dhe poli-
tike, të pacekur deri më tani, pat-
jetër që është interesante të
ndalesh edhe tek ajo.

Dhe në këtë kuptim rasti i Gent
Cakajt është mjaft ilustrues për të
gjithë tërmetin e fundit që pësoi
qeverisja e rilindjes.

Ai është simboli i kësaj aradhe,
ndoshta ekspertësh të rinj, të sh-
kolluar, por që nuk kanë lidhje as
me meritokracinë e ngjitjes në poli-
tikë, as me karrierën brenda par-
tisë që i mandaton dhe as me sh-
qiptarët, të cilëve ua kanë kërkuar
votën të tjera personazhe.

Pra, në kuptimin shoqëror dhe
politik, katapultimi i Gent Cakajt
dhe ministrave të ngjashëm si ai,
mbetet i papranueshëm.

Ndryshe nga sa thotë Rama, ai
nuk është një garanci për të
ardhme më të mirë dhe më
demokratike për shqiptarët, por
rrëshqitja drejt një pushteti per-
sonal, të ngjashëm me atë të "vël-
lait Erdogan" apo të princit
trashëgimtar të Arabisë Saudite,
Mohammed ben Salmane Al
Saoud.

Në asnjë model të mirëfilltë ven-
di demokratik, askund, nuk mund
të ekzistojë një kabinet me kaq fig-
ura të panjohura dhe pa pikë
lidhje me partinë që ka në duar
pushtetin.

Në asnjë sistem perëndimor
nuk gjenden kaq ministra të pat-
estuar përmes votës së qytetarëve.

Vërtet Edi Rama në shfaqjen me
tepsi në dorë në verën e 2017, u
kërkoi shqiptarëve i vetëm push-
tetin, por kjo kërkesë kishte të
bënte me shkëputjen nga aleatët
politikë dhe aspak me një mandat
të pakufishëm për të bërë ç't'i don-
te qejfi.

Në këtë kuptim, ndryshe nga sa
u thotë shikuesve me sy të ngulur
nga kamera, ata po i tradhton ai
vetë. Ai po bëhet pengesë për një
sistem të hapur, me rregulla loje,
ku vlera e votimit e ul volunta-
rizmin individual.

Me Gent Cakajn dhe me shumë
të singjashmit e tij në kabinet, ai
kaloi çdo limit të delegimit të push-
tetit në duart e veta. Prandaj edhe
për këtë i duhej thënë ndal me të
gjitha mjetet ligjore apo ekstra lig-
jore qofshin ato.

Por, përtej këtij problemi disi

teorik, qëndron edhe një tjetër, te-
jet më praktik. Ai lidhet kryesisht
me komunikimin dhe me ten-
dencën e Edi Ramës për ta shitur
të zezën për të bardhë.

Si ka mundësi që edhe regresin
e ndryshimeve të fundit në qeveri,
ai u mundua ta paraqesë, në "Zonë
e Lirë", si një garanci më shumë
për shqiptarët? Si ka mundësi që
akte të tilla të paimagjinueshme
për çdo demokraci normale, ai i
reklamon si digë ndaj frontit lokal
të së keqes?

Dhe këtu kthehemi sërish tek

Ai është simboli i kësaj aradhe, ndoshta
ekspertësh të rinj, të shkolluar, por që nuk

kanë lidhje as me meritokracinë e ngjitjes në
politikë, as me karrierën brenda partisë që i
mandaton dhe as me shqiptarët, të cilëve ua

kanë kërkuar votën të tjera personazhe.

ajo që pamë që në fillim të shfaqjes
së tij përballë Arian Çanit.

Tek talenti i konfirmuar i një
aktori të mirë, që duhet të shfaqë
në skenë një personazh të ngjizur
keq. Sepse këtë bëri Edi Rama të
premten në mbrëmje. Këtë përsëri-
ti edhe një javë më parë tek Erma-
li. Këtë model shumëfishon edhe
me postimet në rrjetet sociale.

Prej kohësh ai do të pompojë
sozinë duke fshehur të vërtetin. Ai
do rolin dhe jo realitetin.

Prej kohësh e ka kuptuar se ësh-
të më mirë që njerëzit ta përqeshin
si karagjoz, sesa ta urrejnë si ma-
fioz, ta neverisin për lakuriqësinë,
sesa ta luftojnë për grykësinë.

Prandaj, në "Zonë e lirë", ai u
mundua të jetë ai që nuk është.
Prandaj zgjodhi atë emision, autori
i të cilit ka aftësinë e dyfishtë që të
luajë vetveten. Dhe e bëri mirë. Aq
sa të premten tek Çani, ishte
shumë e vështirë të dalloje, kush
qe Rama dhe kush qe Ariani.
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Nëse i detyrohesh bankës 100
milionë dollarë, atëherë është
problemi i bankës.
- Gjithçka që kërkoj është një
mundësi për të treguar se paratë
nuk më bëjnë të lumtur.
- “Çdo ditë ngrihem dhe shikoj
listën e “Forbes” për njerëzit më
të pasur. Nëse nuk jam atje,
shkoj në punë”.

- “Ndryshimi mes një divorci dhe
një ndarjeje ligjore është se
ndarja ligjore i jep burrit kohë për
të fshehur paratë e tij”
 - “Nëse mendon se askujt nuk i
intereson nëse je gjallë, provo të
mos paguash dy muaj fatura”
-
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Mondrian piktor.
5. Safin tenist.
9. Eshtë e re pas Krishtit.
10. Janë grimca të famljes së adroneve të tilla.
12. Fillojnë matematikën
13. Mbarojnë fare
14. Josa trainer.
15. Në mes të dhomës.
17. Gjysma e inatit.
19. Ishin shkolla edukimi.
22. Janë ritransmetues televizivë.
24. Ishte djali që vrau Odiseun.
25. Një pjesë e opozitës
27. Një ekspres në binarë.
29. Kujt ia mbajnë... e mbështesin.
30. Mund të lakohen.
32. Një yll me bisht.
34. Italia në Internet.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

HORIZONTAL
2. Një pikturë vetes.
11. Lindgren e Pippi çorapegjatës.
13. Thirrej edhe kështu Persefoni.
14. Hapin ekspozitën.
16. Ruhet pa çifte.
18. Shiroka aktor.
19. Fillojnë masat.
20. Të parat në aksion.
21. Eshtë gara më e gjatë.
25. Inicialete Pacino-s.
26. Janë sponsor të Tiranës.
28. Pavone këngëtare.
29. Kështu thirrej Marco Pantani.
30. Dieta pa ekstreme.
32. Janë salla për projeksione.
33. Duhet çarë më dritë.
36. Italia në tabela.
37. Janë katrorë në sipërfaqe.
38. Williams teniste.
40. Në fillim të verës.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

35. Edouard piktor.
37. Shahu i fundit.
38. Gjysma e aortës.
40. Efekti... i François Truffaut.
41. Inicialet e Lendl
42. Kufizojnë njën kënd.
44. Polanski regjisor.
46. Skuadër greke.
48. Britma e Armkimedit.
49. Egoyan regjisor.
50. Fillojnë turnin.

VERTIKAL

1. Ishte shkolla e Arkimedit.
2. Grandi këngëtare
3. Diftong teatral
4. I përkasin stinës së nxehtë.
5. Një shishe bombë.

6. Janë në qendër.
7. Ndiqet nga një mi
8. Janë këngëtarë lirikë.
10. Emër burri.
11. Një personazh i interpretuar nga Woody Allen.
15. Botom pa ekstreme.
16. Eshtë figurë letrare.
18. Eshtë enë kryesore gjaku.
20. Një pikë në ligj
21. Risia pa kufij
23. Ulen në Dhomën e lartë të tillë.
26. Janë fletë trëndafili.
28. Robert Mitchum.
29. Inicialet e Moravia-s.
31. Eshtë si fatë.
32. Gjysma e ketrit.
33. Carolina e belle epoque.
36. U shkrua nga Zola.
39. Me të bëhet trokë.
43. Duken të parat
45. Maten të parat.
47. Të parat në kufij.

41. Cocker këngëtar.
43. Të fundit në tender.
44. Janë fletë trëndafili.
48. Fillojnë ideologjinë.
49. Eshtë krahinë e Athinës.
51. Emri i Zola.
52. Hari spiune.
53. Janë kulla në xhami.

VERTIKAL
1. Njësi matëse për kondensator.
2. Artet pa re.
3. Fillojnë uraganin.
4. Nisin titrimin.
5. Janë në modë.
6. Inicialet e Kokoschka-s
7. Një mund të jetë ekspres
8. Mund të jenë ushtarake.
9. Jepen për hartim.
10. Janë të lira për hartim.
12. Eshtë magjik ai i fatave

15. Janë aftësi prodhuese të fabrikës.
17. Një orgaqnizatë humanitare
21. Janë shkurre.
22. Janë kapo kozakë.
23. Nino kompozitor.
24. Fillojnë teorinë.
27. Kryqyteti i asirëve.
31. Një verë në Paris.
32.  Një vepër si romani.
34. Mbyllin një sherr
35. Kompozoi një Bolero.
37. Pak mbeturina
39. Një bëhet për të mirë.
42. Eshtë dhomë.
44. Peter që humb hijen
45. Një pjesë e territorit.
46. Pak amerikanë.
47. Gjysmë litari.
49. Dy asa.
50. Kalimi në kufij.

“Mos u gënjeni duke besuar se një njeri i pasur është domosdo
i zgjuar. Ka mjaft prova që vërtetojnë të kundërtën”.

- " Emancipimi i grave është i mirë ; por para duhet mbi të
gjitha ti mësojmë asaj përdorimin e lirisë."

- Në shumicën e vëndeve, qytetarët e kanë të
drejtën e fjalës. Por në një demokraci, ata kanë
ende lirinë mbasi kanë folur.

- Miku, natën e parë është flori, natën e dytë
bakër, natën e tretë teneqe.
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