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Kujtimi i rinisë: Darkën e hanim mbi valixhe 

Shkrimtarja i shkruan Elona Agollit: Emrin Shkrimtarja i shkruan Elona Agollit: Emrin 
tënd të bukur që ke sot, ta ka vënë Ismaili tënd të bukur që ke sot, ta ka vënë Ismaili 

Helena Kadare, letër 
vajzës së Sadije 

Agollit: Më premtoi 
takimin në pranverë 

Dorëzohet në polici 
i dashuri i Elvana 

Gjatës: S’kam qëlluar, 
ika pas të shtënave 

VRASJA TE BLLOKU 

Në faqen  7

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

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

LISTA E RE/ DOKUMENTET QE MUNGOJNE NE DOSJET E TRASHEGIMTAREVE 

Nga FATOS ÇOÇOLI 

Pranvera e 
vetmisë së madhe 

Opinioni
 Ditësi

Opozita (pakica) jonë kryesore (dy 
partitë e mëparshme parlamen-

tare) po hyn në pranverën e vetmisë 
së saj të madhe politike. Duke shpre-
suar se këtë vetmi ... Vijon në faqen 21

Vijon në faqen 22

Nga LUAN MALLTEZI

Vitet e fundit Tirana është bërë 
një qytet i madh dhe me njerëz të 

shumtë, që lëvizin në rrugët kryesore 
të saj. Të gjithë e dinë sot se është e 
pamundur të takosh ...

Një ritakim me 
profesor Kabon 

Opinioni
 Ditësi

Nga  FATMIRA NIKOLLI

NGA VALENTINA MADANI

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqet 8-10

Emrat e 5 mijë ish-të dënuarve që përfitojnë dëmshpërblim. Dosjet e shqyrtuara 
në janar-tetor 2018, Ministria e Financave: Procedura për të marrë paratë 

E dashur Elona,
M’u duk pak e çuditshme tani që u ula dhe shkrova në krye 
të kësaj letre emrin tënd. Sepse bashkë nuk kemi shkëmbyer 
ndonjëherë mesazhe. Ato i bëja me nënën tënde, Sadijen ...

Në faqen 12
(Në foto) Ish-të përndjekur në protestë

Në faqen 3

Suplement

Pse u dëbua Nënë 
Tereza nga krerët e 
Kishës së Belfastit 

në Irlandën e Veriut 

 PERPLASJA PS-PD 

“MILOSAO” 

Akuzat e opozitës, 
Rama: Gati 17 padi 

të reja. Tabaku: 
Nuk kemi frikë 

 SHIFRAT NGA AMF 

Në faqen 5

 

Bujar Spahiu në 
krye të myslimanëve, 

myftiu i Tiranës 
kundër procesit 

ZGJEDHJET NE KMSH 

Në faqen 11

Aksidentet në rrugë, 
siguruesit paguan 
75 milionë lekë 

gjatë muajit janar “Kur do flasim?”, Basha-Ramës: Më 16 mars 

Në faqet 2-4

Kryetari i PD: Me kë të dialogoj, me Rrajën, Çyrbjen apo Dakon? 

Presidenti Meta: Bashkëpunim për negociatat. Balla: PS, gati për dialog 

e kryeministrit Rama nga 
Samiti i Diasporës për të 
dialoguar me kreun e opoz-
itës, Lulzim Basha e refuzoi 
prerazi. “Me kë të dialogosh? 
Me Rrajën, Çyrben apo me 
Vangjush Dakon? Nuk bëhet 
fjalë për fatin apo përplasje 
mes partish, por për ...

Kryetari i PD-së, Lul-
zim Basha, përjashton 

mundësinë e dialogut me Edi 
Ramën, teksa i kujtoi dje se 
takimi i vetëm do të jetë me 
qytetarët më 16 mars, ditën 
e protestës kombëtare para 
selisë së qeverisë. Ftesën 
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FAQJA E PARE



AKUZAT
KRIZA POLITIKE

Kreu i PD refuzon ftesën për dialog: Sakrifikuam mandatet, rrogat dhe imunitetin

"Kur do flasim", Basha përgjigje
Ramës: Takohemi më 16 mars

"Me kë të dialogosh? Me Rrajën, Çyrben apo  Dakon?!

SHKURT

Denoncimi i PD: Veliaj, gati të
manipulojë zgjedhjet e qershorit

Demokratja Albana Vokshi denoncoi dje një tentativë të
re, siç tha ajo, që po përdor kryebashkiaku Erjon Veliaj

për të vjedhur zgjedhjet e qershorit. Vokshi tha se përmes një
formulari, Veliaj u merr leje prindërve të fëmijëve në kopshte
e çerdhe për publikimin e fotove të tyre, ku ndër të tjera u
kërkon atyre edhe numrin e kartës së identitetit. Kjo sipas
Vokshit është një tentativë e pastër për të vjedhur një infor-
macion që do i shërbejë atij në zgjedhjet e qershorit. "Urdhri
nuk i shërben sigurisë së fëmijëve për fotografimin, por bëhet
për llogari të fushatës. Urdhri i kryebashkiakut është i
paligjshëm dhe ka për qëllim manipulimin e zgjedhjeve të
ardhshme", - theksoi zj.Vokshi. Ajo i kërkoi prokurorisë të he-
tojë si dhe OSBE-së të marrë masa për këtë rast. "Prokuroria
dhe Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale duhet
të urdhërojnë nisjen e hetimeve për të ndaluar skemat e
vjedhjes së votave dhe jetëve të qytetarëve! Abuzimi me kar-
tat e identitetit është një nga shqetësimet e ngritura nga OSBE
në zgjedhjet e kaluara dhe pjesë e rekomandimit prioritar
numër 3 në raportin final të OSBE/ODHIR", u shpreh anëtar-
ja e kryesisë së PD-së.

Protesta, Berisha: Urdhri
i Ramës për policët

Ish-kryeministri Berisha denoncoi dje një mesazh që, sipas
tij Edi Rama ja ka dërguar policëve. Berisha publikoi me-

sazhin e një qytetari, i cili shkruan se Rama, për shkak të pro-
testës së opozitës, i ka dërguar një mesazh policëve ku thuhet
se ata do të marrin paratë e papaguara prej më shumë se 1 vit
dhe nuk do të bëjnë veting. "Sander Lleshi, me porosi te Edi
Rames, ka shpërndare këtë urdhër tek drejtuesit e lartë të pol-
icisë. Në ‘Whatsupp’ dhe në rrjetin e brendshëm duhet të
shpërndani pa vonesë këto mesazhe: Këshilli i Ministrave ka
miratuar dje ndryshimet në ligjin për vetingun në Policinë e
Shtetit. Këto ndryshime parashikojne që ky proces të kryhet
për funksionet e larta drejtuese në Policinë e Shtetit dhe në
SHÇBA. Kryeministri ka urdhëruar akordimin e fondit për
pagesën e detyrimeve të prapambetura (orë shtesë, turne të
dyta, etj.) për të gjithë punonjësit", thuhet në mesazhin drej-
tuar Berishës.

"Ramën do e rrëzojnë socialistët e tij"

Kryemadhi, ndërkombëtarëve: Qoka, diku
me para e diku me shërbime në natyrë

Kryetari i PD-së, Lulzim
Basha, përjashton
mundësinë e dialogut

me Edi Ramën, teksa i kujtoi
dje se takimi i vetëm do të jetë
me qytetarët më 16 mars,
ditën e protestës kombëtare
para selisë së qeverisë. Ftesën
e kryeministrit Rama nga
Samiti i Diasporës për të dia-
loguar me kreun e opozitës,
Lulzim Basha e refuzoi pre-
razi. "Me kë të dialogosh? Me
Rrajën, Çyrben apo me Vang-
jush Dakon? Nuk bëhet fjalë
për fatin apo përplasje mes par-
tish, por për fatin e sh-
qiptarëve, demokratë e social-
istë. Mund të vazhdohet më
kështu?! Me një qeveri të
kapur në flagrancë duke
vjedhur votat, qindra miliona
lekë të shqiptarëve dhe duke i
gënjyer se ja dhe pak do hapim
derën e integrimit", u shpreh
z.Basha. Ai akuzoi se një
qeveri e lidhur me krimin nuk
mund ta anëtarësojë Sh-
qipërinë në BE. "Demokraci
fasadë, parlament që vjedh
qytetarët dhe nxjerr
kriminelët nga burgu nuk do
të ketë më. Ndaj, hapi i vetëm
për ta çuar Shqipërinë në Eu-
ropë është që t'i japim fund një
qeverie të lidhur me krimin,
të kemi një parlament të
zgjedhur nga populli, një
qeveri që është përgjegjëse
para qytetarëve dhe jo para
kriminelëve. Ndaj, takimi i
vetëm që unë kam është ai me
qindra dhe mijëra shqiptarë
më datë 16 mars në protestën
e madhe kombëtare, natyrisht
edhe takime të tjera para
'Asamblesë së Krimit', që ka
uzurpuar ndërtesën e Kuven-
dit", theksoi z.Basha. De-
putetët e Parlamentit Europi-
an ia rrëzuan kauzën dhe mje-
tet e përdorura duke i thënë
se parlamenti dhe qeveria e
dalë nga zgjedhjet e 2017-ës
janë legjitime, por kreu i
opozitës shprehet se nuk do të
ndalet në betejën me qyteta-
rët. "Nuk kërkojmë asgjë më
shumë për vendin tonë sesa
Europa ka garantuar për
qytetarët e saj", deklaroi
z.Basha. Basha dha një
përgjigje edhe për ndërko-

mbëtarët, të cilët ishin kundër
qeverisë transitore dhe dj-
egien e mandateve. "Në vendet
e tyre, nëse qeveria kapet
duke vjedhur votat, ikën
qeveria dhe personat
përgjegjës shkojnë në burg.
Kjo ndodh në çdo vend të Eu-
ropës ku emigrojnë shqiptarët.
Detyra jonë është që këto stan-

darde t'ua garantojmë sh-
qiptarëve në vendin tonë. Nuk
do pranojmë asgjë më pak, pa-
varësisht se vjen kërkesa nga
njerëz të painformuar apo nga
njerëz që bëjnë 'touch down'
dhe kthehen në vendet e tyre.
Shqiptarët nuk hanë e pinë në
pritje luksoze në 'Rogner'. Nuk
hanë e pinë në përfaqësi dip-

lomatike, por jetojnë në kush-
te të vështira", u shpreh kreu i
PD-së. Teksa kandidatë nga lis-
ta e opozitës për deputetë kanë
deklaruar se do të ulen në kar-
riget e lëna bosh pas djegies së
mandateve, Lulzim Basha aku-
zon kryeministrin se po
përpiqet të krijoje një opozitë
fasadë. Z.Basha foli dhe për

LULZIM BASHA
"Me kë të dialogosh?
Me Rrajën, Çyrben
apo me Dakon? Nuk
bëhet fjalë për fatin
apo përplasje mes
partish, por për fatin
e shqiptarëve,
demokratë e
socialistë. Mund të
vazhdohet më
kështu?! Me një
qeveri të kapur në
flagrancë duke
vjedhur votat, qindra
miliona lekë të
shqiptarëve dhe duke
i gënjyer se ja, dhe
pak do hapim derën
e integrimit", u
shpreh z.Basha.

Kryetarja e LSI, Monika
Kryemadhi, u shpreh

se opozita e bashkuar nuk
do të ndalet deri në
largimin e Edi Ramës dhe
mbajtjen e zgjedhjeve të
parakohshme. Gjatë takim-
it me strukturat në Rosk-
ovec, ajo bëri të ditur se
Ramën do ta rrëzojnë social-
istët e tij dhe se LSI-ja po
ngre grupet e punës në çdo
qendër votimi. "Duhet të
rrezojmë Ramën, sepse sh-
qiptarët meritojnë më
shumë. Nuk kemi nevojë
për një lider psikopat. Nuk
do të ndalemi dhe do vazh-
dojmë çdo ditë të takohemi
me qytetarët. Do ketë

zgjedhje të parakohshme poli-
tike. Çdo ditë që kalon, Rama
bëhet më i dobët. Edi Ramën
do ta rrëzojnë socialistët e tij,
por ne do i shtyjmë dhe do lar-
gojmë fenomenin e një kryem-
inistri që është i lidhur me
krimin. Situata politike është
shumë e tensionuar, por shpre-
sa e lirisë është shumë afër.
Mos u kërcënoni, një popull i
tërë e fshin një njeri. Sot du-
het të organizojmë njerëzit për
t'i çuar në kutitë e votimit", -
tha kryetarja e LSI. Sipas Krye-
madhit, vendet e BE-së nuk
mund të pajtohen me faktin
që Shqipëria është kthyer në
një kështjellë të krimit të or-
ganizuar. "Të jeni të bindur që

përkrahja ndërkombëtare
ndaj Edi Ramës është zero.
Të mos them që është agre-
sive. Keni dëgjuar deklarata
të ndryshme, jo ky eurode-
puteti këtu, jo ky eurodepu-
teti atje. As mos u sugjestion-
oni fare. Asgjë nuk janë. De-
klarata të paguara, të bëra
qoka, për t'u përkthyer në
përkrahje për eurodeputetë
diku me koncesione, diku
me para e diku me shër-
bime në natyrë. Më thoni
në 8 muaj apo në vitin e fun-
dit çfarë takimi zyrtar ka pa-
sur Edi Rama si kryemi-
nistër, me një kryeministër
të kujtdo shteti tjetër të BE-
së", tha zj.Kryemadhi.

Valentina Madani

Kreu i PD-së, Lulzim Basha

sakrificën e opozitës: "Dorëzimi
i mandateve, i rrogave dhe i
imunitetit është një sakrificë
që opozita së bashku me qyteta-
rët bën për të hapur rrugën e
futjes së Shqipërisë në Europë".
Këto deklarata kreu i
demokratëve i bëri pas një taki-

mi që zhvilloi dje në selinë e
PD-ë me Kolegjin e Kryetarëve
të qarkut të Tiranës dhe me
një grup deputetësh tashmë pa
mandat, ku në fokus të takimit
ishte përgatitja për protestën e
datës 5 mars përpara parla-
mentit.
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575-vjetori i Besëlidhjes së Lezhës, presidenti: Të lëmë mënjanë interesat afatshkurtra

Meta, apel politikës: Reflektoni,
ngrihuni mbi interesat e ngushta
"Bashkëpunim për hapjen e negociatave"

Meta takon Haradinajn: Bashkimi
i energjive sjell perspektivë

Kryeministri Edi Rama shprehet se 17 çështje
gjyqësore janë në proces për akuzën e shpifjes,

nga të cilat për 10 prej tyre pritet vetëm data e
seancës. Referuar opozitës, Rama thotë se çësht-
jet gjyqësore i ka me "Fabrikën e Shpifjeve". Kreu
i qeverisë shton se 44 çështje të tjera janë rrugës.
"17 çështje gjyqësore me 'Fabrikën e Shpifjeve'
janë tanimë në proces dhe për 10 prej tyre pritet
vetëm data e seancës. Më në fund do fillojnë të
dalin para gjykatës dhe të shohim, a do nxjerrin
prova, a do nxjerrin lekë për të blerë libra shkol-
lat, 44 çështje të tjera janë rrugës", shkruan
Rama. Por, menjëherë reagoi PD-ja përmes ish-
deputetes Jorida Tabaku. Ajo shprehet se opozi-
ta nuk frikësohet nga gjyqet dhe shumica nuk do
të arrijë që t'i mbyllë gojën. Ajo thotë se u qën-
dron të gjitha akuzave që ka bërë për qeverinë,
ndërsa mbyll reagimin duke thënë se në 20 mars
do të jetë seanca e radhës, ku do t'i mbrojë akuzat
me argumente. "Asnjë hap pas! Kush mendon se
frikëson opozitën me gjyqe e presionin e gjykatës
duhet ta dijë që ajo nuk thyhet. Kush mendon që
do mbyllë gojën e opozitës për të fshehur të
vërtetën, nuk e ka kuptuar që fundi i çdo tiranie
është i keq. Opozita nuk i frikësohet askujt, aq
më tepër atij që u frikësohet qytetarëve dhe fshi-
het në protesta. Personalisht i qëndroj çdo akuze
të drejtuar ndaj qeverisë. Nga inceneratorët e
deri tek lojërat e fatit. Rilindja gjeti 890 pika të
basteve dhe gjatë qeverisjes së saj ato shkuan
4200. Pika dhe kompani që zotëroheshin nga
grupe kriminale, për të cilat nuk heshtëm dje dhe
nuk do të heshtim as në gjykatë. Më datë 20 mars,
seanca e radhës. Do të shkoj me argumente e pro-
va, ashtu siç kam folur gjithmonë në politikë. Nuk
kam në dorë as presionin e vetingut dhe as push-
tetin, por të vërtetën", - tha zj.Tabaku.

Akuzat e opozitës, Rama:
Gati 17 çështje gjyqësore.

PD: Nuk kemi frikë

Nga Lezha, ku mori
pjesë në Samitin e
Diasporës, Presi-

denti Ilir Meta u bëri dje
thirrje partive për bash-
këpunim dhe për të parë
më larg. Në ditën e tretë të
Samitit të Diasporës, teksa
u përkujtua 575-vjetori i
Besëlidhjes së Lezhës, nga
podiumi i improvizuar për
këtë ceremoni, kreu i sh-
tetit dha mesazhe të forta,
në kuadër të aktualitetit
politik të vendit. Teksa nuk
ka ngurruar të bëjë një për-
shëndetje për qeverinë
dhe ministrin Majko, Meta
apeloi me fjalët e Nënë
Terezës, për më pak gjykim
e më shumë dashuri. "Për-
shëndes edhe qeverinë
dhe ministri e Diasporës
për përpjekjet e vazh-
dueshme në këtë drejtim.
Kjo është një rrugë e gjatë,
e qëndrueshme dhe e sig-
urt, që do të na çojë për-
para", - tha Meta. Sipas tij,
dëshira është që të "rinjtë
tanë ta shohin të ardhmen
vetëm këtu dhe mbështet-
ja juaj është shumë e
rëndësishme. Por, për këtë
na duhet të jemi pak më të
dashur me njëri-tjetrin
dhe ta gjykojmë më pak
njëri-tjetrin, e për këtë na
shërben thënia e Nënë
Terezës: 'Po të gjykojmë të
tjerët pa fund, nuk na mbe-
tet kohë për t 'i dashur'.
Pra, t'i gjykojmë të tjerët
më pak e t ' i  duam më
shumë dhe kjo është rruga
e suksesit të përbashkët", -
theksoi z. Meta. Kreu i sh-
tetit  vlerësoi figurën e
Skënderbeut,  duke u
shprehur se do mbetet
përgjithmonë i gjalli me të
gjallët siç ka thënë Fan
Noli. "Ai është figura më
shpëtimtare e frymëzuese
dhe ka përcaktuar identite-
tin e shqiptarëve. Shpreh
mirënjohje për shqiptarët
e Maqedonisë, që me aq
mençuri arritën të çelin
rrugën evropiane të Maqe-
donisë, rrugë që do të ga-
rantojë të gjitha të drejtat
e tyre si qytetarët evropi-
ane. Uroj që ky Kuvend i
Lezhës të na ndihmojë që
të reflektojmë dhe t'i themi
një 'po' të fortë rrugës së
integrimit për në BE së
bashku me Maqedoninë e

Valentina Madani

Veriut. Të ngrihemi mbi
interesat afatshkurtra", -
deklaroi Meta. I pyetur më
pas nga gazetarët nëse do
të ndërmerrte rolin e një
negociatori në bisedime,
kreu i shtetit i ftoi palët të
reflektojnë e të bash-
këpunojnë për hir të nego-
ciatave me Bashkimin Eu-
ropian. "Besoj mesazhi i 2
Marsit është më se aktual:
Duhet të punojmë për
bashkim dhe bash-
këpunim, jo vetëm çdo 2
Mars e 28 Nëntor, por çdo
ditë, në mënyrë që ta fi-
tojmë mundësinë për çel-
jen e negociatave në qer-
shor,  bashkë edhe me

Maqedoninë e Veriut. I vet-
mi apel është për bash-
këpunim, për bashkim, për
reflektim, për të parë më
larg",  deklaroi z.Meta.
Gjatë fjalës që mbajti në
ditën e dytë të Samitit të
Diasporës, presidenti bëri
apel për t'u ngritur mbi in-
teresat e ngushta. "Uroj,
shpresoj dhe besoj se ky
Kuvend i Lezhës, për me-
sazhin që na sjell  nga
thellësia e historisë të na
ndihmojë edhe ne të
gjithëve për t 'u ngritur
mbi interesat afatshkurtra
dhe të ngushta e për t 'i
thënë një 'po'  të fortë
rrugës europiane të Sh-

qipërisë, bashkë me Maqe-
doninë e Veriut në qershor-
in që po vjen", u shpreh
kreu i shtetit. Sipas Metës,
qershori është një moment
i rëndësishëm për të ardh-
men e vendit kur do të
jepet vendimi përfun-
dimtar për çeljen e negoci-
atave. "Besoj mesazhi i 2
Marsit është më se aktual:
Duhet të punojmë për bash-
kim dhe bashkëpunim, jo
vetëm çdo 2 Mars e 28 Nën-
tor, por çdo ditë, në mënyrë
që ta fitojmë mundësinë
për çeljen e negociatave në
qershor, bashkë edhe me
Maqedoninë e Veriut", dek-
laroi z.Meta.

MESAZHI
Presidenti Meta
dha dje mesazh të
prerë për
bashkëpunim mes
palëve, në interes
të integrimit.
"Bashkëpunim për
çeljen e
negociatave. Të
fitojmë mundësinë
e çeljes së
negociatave. Apeli
nga ana ime është
reflektim dhe
bashkëpunim", -
tha z.Meta.

Presidenti Ilir Meta
takoi dje kryeminis-

trin e Kosovës, Ramush
Hradinajn, në qytetin e
Lezhës. Lajmi u bë pub-
lik nga kreu i shtetit me
anë të një postimi në "Fa-
cebook". Meta pohon se
bashkimi i energjive pozi-
tive ndihmon proceset
integruese të Kosovës
dhe Shqipërisë në inter-
es të perspektivës eurio-
piane. "Kënaqësi të tako-
hesha sot në Lezhë me
kryeministrin e shtetit të
Kosovës, z.Ramush Hara-
dinaj. Bashkimi i en-
ergjive më të mira pozi-

tive ndihmon proceset stabi-
lizuese e integruese në inter-
es të përforcimit të perspek-
tivës europiane të përbash-
kët", shprehet z.Meta.

PANDELI
MAJKO
Ministri për
Diasporën, Pandeli
Majko, solli në
vëmendje mesazhet
e Kuvendit të Lezhës.
"Atë mesazh të madh
që Kuvendi i Lezhës i
ka treguar dhe
vazhdon t'u tregojë e
do t'u tregojë brezave
që do të vijnë se
çfarë janë në gjendje
të bëjnë shqiptarët,
kur ata e ndajnë
mendjen të bëhen
bashkë", tha z.Majko.

Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta
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ZGJIDHJA
SITUATA POLITIKE

"Situata e vështirë, rrezikohet stabiliteti"

Kreu i PE: "Luftë civile" mes
qeverisë dhe opozitës në Shqipëri

Presidenti i Parlamentit
Europian, Antonio

Tajani, e quan shumë të
vështirë situatën në Sh-
qipëri, ku sipas tij ka fillu-
ar një "luftë civile", midis
qeverisë dhe opozitës. Këto
komente Antoni Tajani i
bëri në kuadër të një vizite
në SHBA, gjatë të cilës ai
qëndroi edhe në selinë e
Kombeve të Bashkuara në
Nju Jork. "Situata në Sh-
qipëri është vërtetë e vësh-
tirë. Kjo 'luftë civile' mes
qeverisë dhe opozitës është
vërtetë e rrezikshme për
stabilitetin. Në Ballkan du-
het jemi të kujdesshëm
edhe për kontrollet e inves-
timeve që vijnë nga jashtë,
pasi ka interesa të ndry-
shme jo vetëm europiane,
por edhe ruse, arabe apo
turke", u shpreh presidenti

i PE-së. Parlamenti Europi-
an dërgoi pak ditë më parë
një delegacion nga të gjitha
grupet parlamentare, që zh-
villoi takime në Tiranë me
përfaqësues të mazhorancës

dhe opozitës. Në përfundim
ata deklaruan se zgjedhjet e
2017-ës ishin pranuar nga të
gjithë dhe për pasojë, qever-
ia dhe parlamenti janë
legjitim, duke rrëzuan
kauzën dhe mjetet e opozitës,
që kërkon krijimin e kabine-

ti kalimtar dhe mbajtjen e
zgjedhjeve të parakohshme.
Kreu i Parlamentit Europi-
an u ndal edhe te situata
politike në Kosovë, duke
nënvizuar se fokusi i Bruk-
selit në këto momente duhet
të përqendrohet në Ballkan.

ANTONIO TAJANI
"Situata në Shqipëri është vërtetë e vështirë. Kjo
'luftë civile' mes qeverisë dhe opozitës është
vërtetë e rrezikshme për stabilitetin. Në Ballkan
duhet jemi të kujdesshëm", tha kreu i PE-së.



Kreu i deputetëve socialistë: Ofrojmë garanci ligjore, dhuna e papranueshme

Balla: PS, e gatshme për dialog
me opozitën, por jo negociata

"Zgjedhjet e ardhshme parlamentare, në 2021-shin"

Kreu i deputetëve të
PS-së, Taulant Balla,
i bëri dje thirrje

opozitës se qeveria është e
gatshme për dialog në inter-
es të çështjeve madhore të
Shqipërisë, por u shpreh se
nuk do të ketë kurrë negoci-
ata. Kreu i grupit parlamen-
tar i PS-së, Taulant Balla, së
bashku me ministren e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale, Ogerta Manastirliu
zhvilluan takimin e radhës
me strukturat në Elbasan.
Balla theksoi se PS është e
gatshme për dialog me
opozitën aktuale, sepse PS
është parti e dialogut. "Dia-
log me opozitën aktuale? Po,
patjetër. Gjithmonë Partia
Socialiste është parti e dia-
logut. Por, negociata me
opozitën? Jo, sepse as ne dhe
askush nuk ka të drejtë të
negocijojë në kurriz të rreg-
ullave bazë të demokracisë.
Dialog me opozitën? Qysh
sot dhe të gatshëm për t'i of-
ruar të gjitha garancitë lig-
jore për rregulla të qarta e të
barabarta loje, por secila
palë në fund duhet të mbajë
përgjegjësi për vendimet që
merr dhe që bën. Dhuna ësh-
të e papranueshme. PS-ja fi-
toi një shumicë të qartë në
zgjedhjet e 2017-ës, çka e le-
joi Edi Ramën të krijonte një
qeveri të re dhe për herë të
parë në Shqipërinë post-ko-
muniste, pa nevojën e një
koalicioni. Sipas raportit vje-
tor të Komisionit Europian,
"zgjedhjet parlamentare të
2017-s u zhvilluan në mënyrë
të rregullt dhe rezultatet e
tyre u pranuan nga të gjitha
palët", tha Balla. Sipas tij, sot
Shqipëria ka një parlament
legjitim dhe një qeveri legji-
time. "Zgjedhjet e ardhshme
të përgjithshme do të jenë të
dielën e tretë apo të katërt
të qershorit 2021. Këto janë
të panegociueshme", u
shpreh z.Balla. Ai premtoi se
në betejën elektorale të 30

qershorit, PS-ja do jetë
fituese në Berat dhe pushte-
ti lokal do të fitohet nga so-
cialistët. "Duam t'ua kthe-
jmë Bashkinë e Beratit, so-
cialistëve. Duam ta kthejmë
Bashkinë e Beratit në
drejtimin e duhur. Jemi sot
para socialistëve të Beratit

për t'u thënë se ne nuk kemi
në plan të tërhiqemi. Ne nuk
kemi në plan të ndajmë
përsëri qeverinë me Lulin,
se Luli nuk fiton dot zgjedh-
jet! Kjo është e paimagjin-
ueshme. Ne duam të për-
ballemi me Partinë Social-
iste, por PS-ja të mos ketë

Edi Ramën! Kjo nuk ka kup-
tim. Kjo është e papran-
ueshme, prandaj nga sot e
deri në 2021-shin dhe pas
2021-isht ne do jemi në
qeveri, kurse Luli në Holan-
dë. Sot ne jemi vetëm për-
ballë të gjithë atyre. Fati na
e ka sjellë që të gjithë këta
t'i kemi përballë. Partia So-
cialiste kundërshtarin më të
madh gjithmonë ka vetveten
dhe opozitë nuk kemi ata,
opozita jonë janë hallet e
njerëzve. Duhet të bëjmë
gjithçka e sa të mundemi me
çfarë kemi mundësi t'u
përgjigjemi halleve të
njerëzve", theksoi kreu i de-
putetëve të PS-së.

NARD NDOKA
"Z.Basha është një politikan i një formati europian.
Basha asnjëherë nuk e donte hapin ekstrem. Në
këtë sens nuk ka qenë Basha iniciator i djegies së
mandateve, kanë qenë shumë zëra brenda, kanë
qenë edhe kryetarët e partive opozitare", - u
shpreh Ndoka në "News 24".



KQZ: 4 kandidatë nga LSI
marrin të hënën mandatin

KQZ-ja do të mblidhet të
hënën për të dhënë manda-

tin e lënë nga 4 deputetë të LSI-
së. Do të zëvendësohen vendet e
lëna bosh nga deputetët Endrit
Braimllari, Përparim Spahiu,
Edmond Haxhinasto dhe Floida
Kërpaçi. Për dhënien e mandatit
të deputetit të Kuvendit të Sh-
qipërisë, kandidatit të listës
shumemërore të Partisë Lëvizja
Socialiste për Integrim, qarku
Tiranë, për plotësimin e va-
kancës së njoftuar nga Kuvendi
i Shqipërisë, pas dorëheqjes nga mandati i deputetit,
z.Endrit Vullnetar Braimllari. Për dhënien e mandatit
të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të
listës shumemërore të LSI, qarku Dibër, për plotësimin
e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë, pas
dorëheqjes nga mandati i deputetit, z. Përparim Islam
Spahiu. Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuven-
dit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të
Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, qarku Elbasan,
për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i
Shqipërisë, pas dorëheqjes nga mandati i deputetit,
z.Edmond Llazar Haxhinasto. Për dhënien e mandatit
të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të
listës shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për In-
tegrim, qarku Tiranë, për plotësimin e vakancës së njof-
tuar nga Kuvendi i Shqipërisë, pas dorëheqjes nga man-
dati i deputetit, znj. Floida Fadajev Kërpaçi.

Kreu i grupit parlamentar
të PS-së, Taulant Balla
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Shlyerja e dëmeve të sh
kaktuara nga mjetet e
pasiguruara po u

kushton miliona ko-
mpanive të sigurimit. Sipas
Autoritetit të Mbikëqyrjes
Financiare, vetëm për jan-
arin, siguruesit paguan për
fondin e kompensimit 75
milionë lekë, gati pesë herë
më shumë krahasuar me ja-
narin e vitit të kaluar. Për-
jashtuar këto pagesa,
dëmet e tjera rezultuan në
rënie krahasuar me një vit
më parë, si për tregun e
jetës, ashtu edhe për atë të
jo-jetës. Të dhënat janë bërë
të ditura nga Autoriteti i
Mbikëqyrjes Financiare si-
pas të cilit mësohet se për
muajin janar të këtij, dëmet
e paguara u rritën me 14%
krahasuar me një vit më
parë dhe rritja erdhi e gjitha
nga pagesat për fondin e ko-
mpensimit. Gjatë vitit 2018,
siguruesit paguan afro 7
miliardë lekë dëme, në rritje
me 26% krahasuar me vitin
2017. Raporti mes dëmeve
dhe primeve ka arritur në
41%, një ndër më të lartët e
regjistruar ndonjëherë në
tregun shqiptar të siguri-
meve. Presioni i AMF-së
dhe Komisionit të Ekono-
misë më në fund duket se ka
sjellë rezultate në shlyerjen
e detyrimeve të prapambetu-
ra të Fondit të Kompensim-
it. Në dy vjet, kompanitë
kanë paguar rreth 1.7 mil-
iardë lekë dëme.
PAGESAT

Deri tani është shlyer
shumica e detyrimeve të
prapambetura të Fondit të
Kompensimit. Në dy vjet,
kompanitë janë paguar
rreth 1.7 miliardë lekë
dëme. Për sa u takon pri-
meve, fillimi i këtij viti ish-
te i vakët. Kompanitë arkë-
tuan rreth 1.25 miliardë,
rreth 0.2% më pak kraha-
suar me janarin e vitit të
kaluar. Pesha e produkteve
të sigurimit të detyrueshëm
motorik u rrit akoma më
shumë dhe arriti në 68% të
totalit të primeve. Tregu i
sigurimit të jetës u rrit me
1.5%, ndërkohë që zë vetëm
7% të totalit të primeve të
sigurimit. Tregu i siguri-

meve shfaqi një rritje
modeste edhe vitin e kalu-
ar. Primet e shkruara bru-
to u rritën me 4.5% kraha-
suar me një vit më parë. Në

veçanti, tregu i sigurimit të
jetës rezultoi në rënie me
4.5%. Shqiptarët paguajnë
mesatarisht rreth 45 euro
prime sigurimi për frymë,

Projekti nis me Tiranën dhe do të vazhdojë shumë shpejt me Fierin

Krijimi i Kadastrës, Artan Lame: Do të shmangen burokracitë
Qytetarët tashmë do

ta kenë më të thjesh-
të që të ndjekin proce-
durat për legalizimet e
banesave të tyre. Kreu i
ALUIZNI-t, Artan Lame,
bën me dije se kalimi i
shërbimeve pranë
ADISA është një hap
drejt shkrirjes së institu-
cioneve. Kjo pritet të
ndikojë në uljen e bu-
rokracive. "Në një farë
mënyrë fillojmë atë pro-
cesin që do të jetë në
vijim i shkrirjes së këty-
re shërbimeve dhe insti-
tucioneve, për të arritur
në fund tek krijimi i Ka-
dastrës si një institucion

tha Lame për "Ora News".
Sipas drejtorit të ALUIZNI-
t, kalimi i shërbimeve në një
sportel do të shmang tash-
më me dhjetëra mijëra letra
korrespondencë midis insti-
tucioneve. "Duket si një gjë
e vogël, por bëhet fjalë vetëm
midis dy institucioneve
ALUIZNI-ZRPP për dh-
jetëra-mijë letra korrespon-
dencë në vit. Janë rreth 60
mijë letra që venë dhe vijnë
midis ALUIZNI-t dhe ZRPP

për përgatitjen e dokument-
acionit", - pohoi Lame.
Qytetarët që presin një
përgjigje për problemin e
tyre janë të shumtë. Ibrahim
Shkrepi ka ardhur për të
dorëzuar dokumentet për le-
galizimin e apartamentit.
Por, ngërçi qëndron në fak-
tin se banorët nuk i kanë
bashkuar dosjet. Me hyrjen
në fuqi të ligjit për Kadas-
trën, ALUIZNI dhe
hipotekat do të shkrihen në

një institucion dhe kjo pritet
të ndikojë në përshpejtimin
e regjistrimit të pasurive të
shqiptarëve. Ndërkohë,
pritet që rreth 31 mijë leje le-
galizimi që janë në Zyrat e
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme në të gjithë ven-
din do të kthehen në certi-
fikata pronësie brenda kor-
rikut të këtij viti. Këto leje
janë administruar nga hipote-
ka që nga viti 2012 e në vazh-
dim, por që nuk janë trajtuar

asnjëherë nga Zyrat e
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme. Lajmin e
beri të ditur kryeregjis-
truesi Valdrin Pjetri pak
ditë më parë, i cili deklaroi
se pak javë nga krijimi i
Agjencisë Shtetërore të
Kadastrës, grupimi e insti-
tucioneve të pronës nën
një institucion të vetëm
do sigurojë një shërbim
më cilësor e më të shpejtë
për qytetarët.

i vetëm. Këtë projekt me Ti-
ranën do ta vazhdojmë
shumë shpejt me Fierin", -

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare: Dëmet u krijuan nga mjetet e pasiguruara

Aksidentet, siguruesit paguan
75 milionë lekë për janarin

Dëmet e paguara u rritën me 14% në raport me një vit më parë

vlerë kjo më e ulët kraha-
suar qoftë edhe me vendet
fqinje. Pesha e sigurimeve
të detyrueshme u thellua
edhe më shumë këtë vit,

duke e bërë tregun gjithnjë
e më të varur prej tyre. Sigu-
rimet e detyrueshme motor-
ike sollën mbi 68% të pri-
meve të arkëtuara nga ko-
mpanitë vitin e kaluar. Edhe
në tregun e sigurimit të jetës
më shumë se gjysma e pri-
meve erdhën nga sigurimi i
jetës së debitorit, sigurim ky
që kërkohet në mënyrë të
detyrueshme nga institucio-
net financiare.
TË ARDHURAT

Të ardhurat nga primet e
shkruara bruto të sigurim-
it për vitin 2018 kapën vlerën
mbi 16,921 milionë lekë, ose
4.49% më shumë se në vitin
2017. Gjatë vitit 2018, numri i
kontratave të sigurimit të
lidhura arriti në 1,309,143 me
një rritje prej 5.89% kraha-

suar me vitin 2017. Tregu
vazhdoi të mbetet sërish i
orientuar tek sigurimet e jo-
jetës, të cilat sollën 92.93%
të vëllimit të përgjithshëm të
primeve, duke i lënë përkatë-
sisht sigurimet e jetës me
6.75% dhe veprimtarinë e
risigurimit me 0.32%. Parë
nga këndvështrimi i ndarjes
së tregut sipas llojit të sig-
urimit, i detyrueshëm dhe
vullnetar, primet e shkruara
bruto të sigurimit vullnetar
zënë 36.59% dhe primet e shk-
ruara bruto të sigurimit të
detyrueshëm zënë 63.41% të
totalit të tregut. Gjatë vitit
2018, dëmet e paguara bruto
në tregun e sigurimeve, ar-
ritën në rreth 6,972 milionë
lekë, ose 26.23% më shumë se
në vitin 2017.

Taksa e re ngatërron bujqësinë

Agropërpunuesit: Do blejmë
vetëm prodhime importiUlja e rimbursimit

të TVSH-së për
fermerët nga 20 në 6
për qind që parlamen-
ti miratoi me paketën
e re fiskale ka krijuar
një ngërç jo të vogël,
për industrinë agro-
ushqimore "Unë blej
produkt nga fermeri
vendës dhe qeveria
nuk më njeh më 20 për
qind TVSH në blerje,
por vetëm 6 për qind.
Por kur e shes
produktin e përpunu-
ar, atëherë duhet të
paguaj TVSH 20 për
qind. Kjo është një tak-
së e pastër 14 për qind
mbi xhiron", tha Uran
Derri, nga Shoqata e

Industrialistëve Ushqi-
morë. Për të përballuar
këtë barrë shtesë, agro-për-
punuesit thonë se kanë dy
rrugë,  t ' ia transferojnë
koston fermerit, ose kon-
sumatorit final. "Ose du-
het të ulë me 14 për qind
çmimin që i blej produktin
fermerit, ose duhet të rris
me 14 për qind çmimin e
shitjes për konsumatorin",
tha Uran Derri. Por, të dyja
këto rrugë duken të pam-
undura, për shkak të
konkurrencës që vjen nga
importi. Ndaj industrial-

istët ushqimorë thonë se
po shqyrtojnë një zgjidhje
tjetër. T'i blejnë produktet
bujqësore në vendet fqinje,
ku TVSH-ja u njihet 20 për
qind. "Nëse unë e marr do-
maten në Lushnjë, më nji-
het 6 për qind. Nëse e marr
në Maqedoni, më njihet 20
për qind. E zhdoganoj dhe
vazhdoj punën duke respe-
ktuar ligjin",  tha Uran
Derri, Shoqata e Industri-
alistëve Ushqimorë. Qever-
ia e uli masën e kompen-
simit të TVSH-së për ferm-
erët në 6 për qind, pasi ske-

ma u kthye në abuzive.
Paratë në vend që të për-
fundonin te fermerët, në
disa raste mbaheshin nga
vetë tregtarët ose agro-për-
punesit. Për të kompensuar
efektet negative të kësaj ulje-
je mbi fermerët, qeveria hoqi

TVSH-në që ata paguajnë
për inputet. Por, skema e
re kundërshtohet nga
agro-përpunuesit, që tash-
më kërcënojnë se do i ble-
jnë produktet bujqësore
jo nga fermerët vendës,
por nga ata fqinjë.

Artan Lame
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U arratis nga burgu së bashku me Admir Tafilin,
ekstradohet nga Greqia i dënuari për vrasje

AKTUALITET

Ngjarja e ndodhur në shkurt të 2018-ës, shkak përplasja për 1 ton hashash

Ekzekutimi i biznesmenit Memli Begalla,
prokuroria: Ja provat që fundosin autorët

Përfundojnë hetimet, çohet për gjykim dosja në
ngarkim të ish-policit Ardian Serezi e Denis Demiri

SHKURT

Sekuestrohen gomonia dhe dy automjete,
dyshohet se do përdoreshin për trafik droge

FIERFIERFIERFIERFIER - Policia e Fierit ka sekuestruar një gomone, 2
automjete tip "Fuoristradë" pa
targa dhe 30 bidonë të mbush-
ur me benzinë në një banesë në
pronësi të L.M., në fshatin Qar-
rë të këtij rrethi. Burime zyr-
tare nga policia lokale bënë me
dije se ka dyshime se këto mjete
do përdoreshin për trafik droge.
"Si rezultat i veprimeve të kry-
era u kap dhe u ndalua shtetasi
B.D., banues në Fier, pasi është
pronari i gomones si edhe janë shpallur në kërkim 2
shtetas të tjerë si autorë të dyshuar të implikuar në
këtë vepër penale. Materialet i kaluan për hetime të
mëtejshme Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë Fier për veprën penale 'Trafikimi i mjeteve mo-
torike'", thuhet ndër të tjera në njoftimin e policisë.

"Benz"-i merr përpara motoçikletën,
humb jetën në aksident 68-vjeçari

FIERFIERFIERFIERFIER - Një aksident me pasojë vdekjen e një 68-vjeçari
ka ndodhur mesditën e së shtunës në vendin e njo-
hur si "Zogu i Zi", në qytetin e Fierit. Mësohet se një
person me motoçikletë është përplasur nga një au-
tomjet tip "Benz" me targë AA 350 GZ në kryqëzimin
e lagjes "Apolonia". Si pasojë e përplasjes së fortë,
drejtuesi I motoçikletës, Petraq Shyqermeja ka mbe-
tur i vdekur në vend. Policia ka shkuar menjëherë
në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e
shkakut të aksidentit. Ndërkohë, blutë kanë shoqëru-
ar 19-vjeçarin me inicialet N.M., që drejtonte mjetin
tip "Benz".

PROVAT E PROKURORISË
Në dosjen e Prokurorisë së Tiranës thuhet se në automjetin tip "BMW", që u gjet i
braktisur në fshatin Picallë, u gjetën maskat që përdorën autorët e dyshuar të vrasjes së
biznesmenit Memli Begalla. Në njërën prej tyre janë gjetur gjurmë të pështymës, të cilat
janë krahasuar me kampionin që i është marrë të pandehurit Denis Demiri.
Përputhshmëria ka rezultuar shumë e lartë. Kjo provë, sipas institucionit të akuzës është
shkencore dhe provon përfshirjen direkte të Demirit në ngjarje.



MOTIVI I VRASJES
Lidhur me motivin, prokuroria thotë se bëhet fjalë për një konflikt që ish-polici Serezi
kishte me viktimën. Në kohën që ishte pjesë e policisë, Serezi është arrestuar gjatë
tentativës për të trafikuar një ton hashash. Mendohet se Memli Begalla i kishte premtuar
atij që nëse kapej nga policia, ta ndihmonte për të dalë nga burgu, por nuk e ka mbajtur
fjalën. Pas lirimit nga burgu, i pandehuri ka tentuar disa herë ta takonte Begallën, madje i
ka kërkuar edhe para borxh, pasi ishte në vështirësi ekonomike.



TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Interpol Tirana ka
ekstraduar nga Greqia, një
shtetas të shpallur në kërkim
ndërkombëtar, i dënuar me 20
vite burg për veprat penale
"Vrasja me dashje" kryer në
bashkëpunim, "Mbajtja pa
leje dhe prodhimi i armëve
dhe i municionit", "Largimi i
të burgosurit nga vendi i qën-
drimit" dhe "Vjedhja me

dhunë". Bëhet fjalë për 37-
vjeçarin Gëzim Toma, që u ar-
restua falë bashkëpunimit me
autoritetet policore greke më
29.11.2013, në Athinë, me
qëllim ekstradimin drejt ven-
dit tonë. Gëzim Toma ka qenë
duke vuajtur dënimin në
IEVP-Drenovë, për veprën
penale "Vrasja me dashje"
kryer në bashkëpunim, si au-

tor i vrasjes së një 25-vjeçari,
ngjarje e ndodhur në Krastë,
Martanesh. Në datë
23.11.2013, duke kërcënuar
me armë gardianët, ai është
arratisur nga ambientet e bur-
gut. Në atë kohë, Admir Taf-
ili, Fran Marashi, Gëzim Guri,
Gëzim Toma, Reis Haxhiraj,
Eduard Lulo dhe Artur Gora,
nën kërcënimin e armëve çar-

matosën gardianët, qëlluan
me breshëri kallashnikovi
për mosafrimin e rojave dhe
më pas ikën nga Burgu i
Drenovës. Tre të arratisurit,
Admir Tafili, Fran Marashi
dhe Gëzim Guri janë arres-
tuar sapo dolën nga burgu në
një magazinë në periferi të
Përrenjasit. Ndërsa i dënu-
ari Artur Gora u arrestua
pak orë pas arratisjes në Ko-
rçë, teksa udhëtonte me një
taksi drejt fshatit Pojan, ku
banon familja e tij.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Një vit pas ekzekutimit
të biznesmenit Memli
Begalla në zonën e ish-

Bllokut, Prokuroria e Tiranës
përfundoi hetimet dhe ngriti
akuzë zyrtare për ish-policin
Ardian Serezi dhe Denis Demi-
rin. Ndaj dy të pandehurve
rëndon akuza e vrasjes me
paramendim në bash-
këpunim, vepër penale për të
cilën rrezikojnë dënim me
burgim të përjetshëm. Në
kërkesën për gjykim që dis-
ponon "Gazeta Shqiptare" hid-
het dritë mbi të gjithë di-
namikën e krimit dhe ren-
diten provat e fajësisë kundër
të pandehurve. Ndonëse ish-
efektivi i policisë, Ardian
Serezi, pretendon se ka qenë
duke u falur në xhaminë e
Kombinatit në kohën kur në
ish-Bllok u qëllua për vdekje
biznesmeni, prokuroria pre-
tendon se ka prova që e rrë-
zojnë alibinë e tij. Referuar
pamjeve filmike të fiksuara
nga disa kamera sigurie në
zonë, rezulton se 50-vjeçari
Serezi dhe 44-vjeçari Demiri
(ky i fundit dyshohet si
ekzekutor) janë ndalur filli-
misht në një lokal te sheshi
"Willson", ku kanë konsumuar
një kafe. Më pas ata e kanë
ndjekur viktimën dhe sapo
Begalla ka mbërritur në vend-
parkimin e pallatit, është qël-
luar për vdekje. Sipas
prokurorisë, dy të pandehurit
janë larguar nga vendngjarja
me një makinë tip "BMW", e
cila u gjet e braktisur në fsha-
tin Picallë, katër ditë pas ng-
jarjes dhe rezultoi se ishte e
vjedhur. Në momentin kur po
i afroheshin makinës, ata janë
fiksuar nga kamerat e sigurisë.
Ndërkohë, në dosje thuhet se
në automjetin e braktisur u
gjetën maskat që përdorën
autorët e dyshuar. Në njërën
prej tyre janë gjetur gjurmë të
pështymës, të cilat janë kraha-
suar me kampionin që i është
marrë të pandehurit Demiri.
Përputhshmëria ka rezultuar
shumë e lartë. Kjo provë, sipas
institucionit të akuzës është
shkencore dhe provon përf-
shirjen direkte të Demirit në
ngjarje. Lidhur me motivin,

prokuroria thotë se bëhet fjalë
për një konflikt që ish-polici
Serezi kishte me viktimën. Në
kohën që ishte pjesë e policisë,
Serezi është arrestuar gjatë
tentativës për të trafikuar një
ton hashash. Mendohet se
Memli Begalla i kishte prem-

tuar atij që nëse kapej nga
policia, ta ndihmonte për të
dalë nga burgu, por nuk e ka
mbajtur fjalën. Pas lirimit nga
burgu, i pandehuri ka tentu-
ar disa herë ta takonte Be-
gallën, madje i ka kërkuar
edhe para borxh, pasi ishte në

vështirësi ekonomike. Të
gjitha pretendimet e prokuror-
isë janë rrëzuar nga ish-polici.
Megjithatë, dosja penale ndaj
tij dhe Denis Demirit i është
dërguar gjykatësit paraprak
dhe pritet të kalojë së shpejti
për gjykim.

Klodiana Lala

Ish-polici, Ardian Serezi I akuzuari, Denis Demiri

Gëzim Toma

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE "E.P.S.A"
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT PER :

1- "Pyll + Kullote" me sip. 180.000 m2, Nr. hipotekor 1741 date
29.05.2012, ZK 3028,  e ndodhur ne Poro, Vlore. Kjo pasuri eshte
hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me të cilin fillon
ankandi është 227.304 Euro . Ankandi zhvillohet datë 15.03.2019 ora
16.00 në adresen Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne
tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

NJOFTIM
Ne date 15.03.2019 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor
privat Irisa Tereziu PF me adrese ne "Rruga Fadil Rada, Pallati Danjela,
Kati Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane", zhvillohet ankandi per shitjen
e pasurise se paluajtshme te llojit "Truall+Ndertese" me sip. Trualli 220
m2 dhe sip.ndertese 97 m2, me nr.pasurie 11/23, volum 10, faqe 229,
zone kadastrale 8503, ndodhur ne Lagjia "Jani Vruho", Berat.Cmimi ne
ankand te trete eshte ne vleren 2,066,400 (dy milion e gjashtedhjete e
gjashte mije e katerqind) leke.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA NR. 111/11, LLOJI ‘ARË’, VOLUMI 3, FAQE 238, SIPËRFAQE 2.700
M2, ZONA KADASTRALE 2625, NË PRONËSI TË Z. ILIR ALLMETA.
ÇMIMI  10.000 EURO. Data e zhvillimit të ankandit do jetë 15.03.2019.

CEL. 0684026666 ; 0693262866 .
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Akuzohet për "Vrasje në rrethana të cilësuara, e mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim"

Masakra në ish-Bllok, dorëzohet pas 5
muajsh në arrati biznesmeni Ervin Mata

31-vjeçari në polici: S'kam qëlluar, ika nga
frika. Më sulmuan, nuk kam konflikte me askënd

Vrau gjyshin
me plumb pas
koke, lihet në

burg 17-vjeçari

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Pas 5 muajsh në arrati
është vetëdorëzuar në
polici biznesmeni Ervin

Mata, i shpallur në kërkim për
ngjarjen e rëndë të ndodhur
në zonën e ish-Bllokut, ku
mbeti i vrarë 28-vjeçari Fabi-
an Gaxha dhe u plagosën
Ervis Marini e Eljo Hato. Më-
sohet se Mata është vetëdorë-
zuar në Drejtorinë e Policisë
së Tiranës mbrëmjen e së
premtes, në shoqërinë e avoka-
tit të tij. Gjatë marrjes në py-
etje, Mato ka deklaruar se nuk
ka lidhje me vrasjen e Fabiol
Gaxhës dhe plagosjen e Ervis
Martinajt e Eljon Hatos. "Nuk
kam qëlluar me armë zjarri.
Jam larguar i frikësuar pas të
shtënave, por nuk kam qëllu-
ar. Mua më sulmuan", - ka
thënë biznesmeni Mata. Gjith-
ashtu, ai është shprehur se
nuk ka konflikte me askënd.
Në lidhje me ngjarjen e rëndë
të ndodhur më 4 tetor të vitit
që shkoi në lokalin "Monopol",
në pronësi të biznesmenit Redi
Popesku vijon të qëndrojë në
burg biznesmeni tjetër Ervis
Martinaj, i cili nga ekzamini-
mi i telefonit celular rezultoi
se kishte organizuar njerëz të
armatosur për përleshjen në
ish-Bllok. Ndërsa Geldo Hoti,
Ajaks Boshnjaku, Redi Pope-
sku, Fabiol Alushi u lanë të lirë
pas arrestimit. Gjithashtu, u la
i lirë edhe Eljo Hato, i plago-
sur bashkë me Martinajn. Ky
i fundit u lirua nga burgu në
saj të një garancie pasurore
prej rreth 1 milion lekësh, për
t'u hetuar në gjendje të lirë. Ai
mbeti i paralizuar nga përplas-
ja me armë mes dy grupeve,
brenda ambienteve të lokalit.
Eljo Hato akuzohet për vrasje
të mbetur në tentativë, pasi të
dyja palët kanë qëlluar me
armë. Në një njoftim të
shpërndarë për mediat, poli-
cia e Tiranës sqaron se mbi
Ervin Matën rëndojnë akuzat
e "Vrasjes në rrethana të cilë-
suara, e mbetur në tentativë,
e kryer në bashkëpunim" dhe
"Mbajtje pa leje të armëve dhe
municioneve luftarake". "Spe-
cialistët për Hetimin e Kri-
meve të Rënda ndaj Jetës në
Drejtorinë Vendore të Policisë

Tiranë ekzekutuan urdhrin e
ndalimit për shtetasin: E.M.,
31 vjeç, banues në Tiranë. Sh-
tetasi E.M. është person i dys-
huar për kryerjen e veprave
penale të 'Vrasjes në rrethana
të cilësuara, e mbetur në ten-
tativë, e kryer në bash-
këpunim' dhe 'Mbajtje pa leje
të armëve dhe municioneve
luftarake', të parashikuara nga
nenet 79 dh, 22, 25 dhe 278 të
Kodit Penal. Materialet i kalu-
an për veprime të mëtejshme
Prokurorisë së Rrethit Gjyqë-
sor Tiranë", thuhet në
njoftimin zyrtar të policisë së
kryeqytetit. Tashmë në
kërkim është komandoja 41-
vjeçar Melviol Billo, i cili aku-
zohet se hapi zjarr, duke lënë
një të vrarë dhe dy të plago-

sur si dhe biznesmeni Eldi
Dizdari. Shkak për ngjarjen,
sipas dëshmive të administru-
ara nga grupi hetimor, dysho-
het të ketë qenë një borxh i
pakthyer dhe prishja e paza-
reve të drogës. Ngjarja tërho-
qi vëmendjen e opinionit pub-
lik për shkak se Ervin Mata
është i dashuri i këngëtares
Elvana Gjata, lidhje së cilës
duket se vetë Elvana i ka
dhënë fund.
DINAMIKA E
NGJARJES

Sipas dosjes së prokurorisë,
mësohet se nga këqyrja e pam-
jeve filmike të subjekteve
pranë vendit ku ndodhi
masakra e bllokut dhe nga kra-
hasimi edhe me aktet e tjera
procedurale është ndërtuar

edhe dinamika e ngjarjes. Më
datë 04.10.2018, në orën 18:54,
shtetasit Ervin Mata, Geldo
Hoti (Liçaj), Fabio Allushi,
Mevjol Bilo kanë hyrë brenda
në ambientet e dyqan "Mo-
nopol". Rreth orës 20:37, nga
dyqan "Monopol", ka dalë sh-
tetasi Ervin Mata, i cili ishte
duke folur në telefon dhe sipas
deklarimit të shtetasit Redi
Popesku, Ervini doli jashtë për
t'u takuar me të fejuarën e tij,
shtetasen Elvana Gjata, për të
shkëmbyer një çelës shtëpie.
Ajo e kishte parkuar automje-
tin e saj në rresht për dy. Në
momentin që Ervini ka qenë
duke bashkëbiseduar me të
fejuarën, në rresht të tretë, ka
kaluar një automjet dhe per-
soni/personat që kanë qenë

brenda tij kanë ngacmuar të
fejuarën e Ervinit. Ky autom-
jet ka vazhduar qarkullimin
drejt "KFC" dhe për një mo-
ment ka ndaluar dhe ka kry-
en manovrën e ecjes mbrapa
dhe pasi qëndroi aty, u afrua
shtetasi Ervin Mata, pamje të
cilat janë regjistruar nga DVR
e subjektit "KFC".

Rreth 10 sekonda më pas, te
vendi ku automjeti kishte
ndaluar dhe bisedonte me
Ervin Matën, afrohet edhe
shtetasi Mevjol Bilo dhe bise-
dojnë me personin/personat
që ndodhen brenda në autom-
jet, ku vërehet se Ervini e sh-
tyn me dorë shtetasin Mevjol
Bilo me qëllimin për ta larguar.
Po, sipas deklarimit të Redi
Popeskut, ku shprehet se ka
dëgjuar nga Ervini se personi
që ishte në drejtim të autom-
jetit ishte ish-shoku i ngushtë
i tij dhe kjo duket edhe nga
pamjet filmime, ku Ervini lar-
gon Mevjolin me qëllimin për
t'u sqaruar vetë, megjithëse
Mevjoli nuk largohet, por i
qëndron aty pranë. Pasi sh-
këmbejnë disa fjalë, rreth 1
minutë më pas, Ervini me
Mevjolin largohen në drejtim
të dyqan "Monopol", ndërsa
automjeti vazhdon në drejtim
të "Sky Tower". Automjeti në
dukje është i markës "Mer-
cedes Benz", tipi "G-Class",
ngjyra e zezë me disqe të zezë,
por pa targë të identi-
fikueshme drejtohej nga Eldi
Dizdari.

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Gjykata e Vlorës
ka dhënë masën e sigurisë
"arrest me burg" për 17-
vjeçarin Vangjel Kapllani,
i cili vrau gjyshin e tij me
armë zjarri dhe më pas e
grabiti. Togat e zeza ven-
dosën "Arrest me burg"
edhe për 28-vjeçarin që i
shiti pistoletën adoleshen-
tit si dhe "Detyrim para-
qitje" për dy shokët e këtij
të fundit. Ngjarja ndodhi
tri ditë më parë në lagjen
"Rilindja", teksa 69-
vjeçari Vangjel Kapllani
është qëlluar me një
plumb pas koke në
banesë nga nipi, të cilit i
kishte vënë emrin e tij.
Vetëm pak minuta pas
ngjarjes, në një interv-
istë për "News 24" dhe
‘Gazeta Shqiptare’, nipi
deklaroi se e kishte gjetur
gjyshin të larë në gjak në
shtëpinë e tij, duke u mun-
duar të fshehë krimin. Pas
zbardhjes së ngjarjes nga poli-
cia, nipi pranoi krimin dhe
u shpreh se e vrau gjyshin
se i kishte nxirë jetën

Biznesmeni Ervin Mata dhe
këngëtarja Elvana Gjata

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE "TRIS"
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT II PER
:

1- "Apartament" me sip. 116.85 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan, ZK: 8522, Numri i Pasurisë:
12/400+1-3, Vol. 25, Faqe 147. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha .Çmimi
me te cilin fillon ankandi eshte 16.800 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen
Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane

2- "Apartament" me sip. 116.85 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë:
12/400+1-2, Vol. 25, Faqe 146. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi
me te cilin fillon ankandi eshte 22.400 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen
Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.

3- "Apartament" me sip. 116.85 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë:
12/400+1-1, Vol. 25, Faqe 145. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi
me te cilin fillon ankandi eshte 22.400 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen
Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.

4- "Truall" me sip. 66.85 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë: 12/
403, Vol. 25, Faqe 143. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me te
cilin fillon ankandi eshte 3.640 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen Rr."I.
Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.

5- "Truall" me sip. 99 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë: 12/402,
Vol. 25, Faqe 142. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me te cilin
fillon ankandi eshte 5.320 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen Rr."I. Qemali",
Pall."Fratari", K.6,Tirane.

6- "Ndertese" me sip. 155 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë: 12/
122-2/4, Vol. 16, Faqe 161. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me te
cilin fillon ankandi eshte 8.736 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen Rr."I.
Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.

7- "Truall + Ndertese" me sip. 355 m² nga e cila sip. ndertese 314 m2,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa",
Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë: 12/122-N5, Vol. 22, Faqe 221. Kjo pasuri eshte hipotekuar në
favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me te cilin fillon ankandi eshte 20.720 Euro. Ankandi zhvillohet
datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane

Per cdo informacion te hollesishem mund te kontaktoni ne tel. 04 2256456.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Sigurimi i pronës për disa objekte të
Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 6,800,000  Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411(ext.
1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve
mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një
banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Sigurimi i pronës për disa objekte të
Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 26  Mars  2019, ora 14:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Trashëgimtarët e ish-të dënuarve politikë, që nuk kanë
marrë dëmshpërblimin e këstit të tretë duhet të dorë
zojnë dokumentet në Ministrinë e Financave. Janë

në total 5 mijë përfitues, dosjet e të cilëve janë shqyrtu-
ar nga Drejtoria e Pagesave nga janari deri në tetor
të vitit të shkuar. Burime zyrtare nga ministria
bëjnë të ditur se trashëgimtarët njihen si përfitues,
por kanë mangësi në dokumentacion. "Gazeta Sh-
qiptare" zbardh sot listën e përfituesve me të gjitha
detajet për çdo dosje. Në listën e publikuar shëno-
het me "V" në rastet kur dokumenti është në rreg-
ull, me X kur është gabim dhe është kolona bosh
kur dokumenti nuk është paraqitur.

Ministria e Financave publikon listën me dosjet që ka shqyrtuar nga janari deri në tetor 2018

Ish-të përndjekurit, 5 mijë trashëgimtarët që marrin paratë
Dokumentet që duhet të plotësojë çdo përfitues

DOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTET
Të gjithë trashëgimtarët e ish-të dënuarve duhet të siguro-

hen pranë bankës në të cilën kanë hapur llogarinë që llogaria
e tyre është aktive. Në rast se llogaria nuk është aktive, shu-
ma e dëmshpërblimit kthehet mbrapsht në buxhet, duke sjellë
vonesa dhe ndërlikime të panevojshme. Kur kemi ndryshim
të identitetit, (emër/mbiemër), apo në rastet kur në certifikatë
ndryshon emri ose mbiemri, qoftë edhe me një germë të vetme
në krahasim me dëshminë e trashëgimisë apo prokurës, kartës
së identitetit dhe çdo dokumenti tjetër të nevojshëm, duhet
medoemos që në të gjitha dokumentet, emrat të jenë të njëjtë
me atë që është shkruar në certifikatën e lëshuar nga gjendja
civile. Në raste se ka transkriptime të gabuara gjatë kohës

nga një certifikatë e një periudhe të caktuar, atëherë këto ndry-
shime duhet të pasqyrohen brenda formatit të certifikatës,
apo edhe të një vërtetimi të veçantë të lëshuar nga zyra e
gjendjes civile. Ligji parashikon edhe rastet e ekzekutimeve
pa gjyq. "Në rastet e ekzekutimeve kapitale pa gjyq është i
domosdoshëm një vendim fakti gjykate që vërteton vdekjen,
plus një certifikatë negative e lëshuar nga zyra e gjendjes
civile. Në rastet kur për arsye të njohura në gjendjen civile
nuk ekzistojnë dokumente të periudhës përkatëse dhe ky
fakt vërtetohet nga gjendja civile, i interesuari është i detyruar
të bëjë një gjyq fakti, të cilin edhe në këtë rast si në pikën më
lart, duhet ta shoqërojë me një certifikatë negative", thuhet
në njoftimin që Ministria e Financave.
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ABDULLA KALOSHI V V X
DOZE KALOSHI V V V

ADIVIJE GAZIDEDJA V P4
ALFETE KADIU V V V

DIANA BEJKO V P
AVNI KADIU V P3

PAJAZIT KALOSHI V V V
MURAT KALOSHI V P1

FATBARDH KALOSHI V P2
SUZANA KAZIU V V V1

HASAN KALOSHI V V V
XHEVRIE SEFULLAJ X X

ZINI BEJKO X X V
BURBUQE KALOSHI V V V2

AIDA PEPELLASHI X X V3
KUDRETE HYSA V V V4

V V V
NEZIR HOXHAJ X V

SHABAN HOXHA V V
REXHEP HOXHA X X
SADETE DOÇI X X
GEZIM HOXHA X X
QAMIL HOXHA V V

FATIME OSMAJ X X

V V V
KATRINA SHPENDI X X

GJINE PJETRA V V
VITORE BERISHA V V

V V V
FRROK PERDUKA V V X
GJELA KOLAJ X X V

PRENG GJONMARKAJ V P
PASHK KOLA V P

DILE MRRUKU V P
MARK KOLAJ V P

NIKOLL KOLAJ V P
DODE PERDUKA V V V

PRENA PERDUKA X X
FILIP PERDUKA V P
VERA DODA X X
NDUE PERDUKA X X
DRITA RAMA X X

MARK PERDUKA V V X
DEDE PERDUKA V V V

PAVLIN PERDUKA V P
BESNIK PERDUKA X X

TONE VORFI X X
BARDHE VORFI X X
MARTE PERDUKA V P
GEZIM PERDUKA X X

ZEF PERDUKA V V V
V V V

NDUE VUCAJ V V V
GJELINE VUCAJ V V V

MRI NACAJ V
MARK NACAJ V V

DIELLE NEKAJ X X
LLESH VUCAJ X X
LULE VUSHAJ X X
KOL VUCAJ V V

NIKOLL VUCAJ X X
X V X

X V X

V V V
Gjulso Xhemalaj V V V
Qemal Xhemalaj X X V

Esat Xhemalaj X X
Xhelal Xhemalaj X X

Xhevaire Kulla  (Xhemalaj) X X
Lumturi Xhemalaj X X
Fatmir Xhemalaj X X
Luljeta Dylli  (Xhemalaj) X X

Maxhuk Xhemalaj X V V
Kozma (Hysni) Stefani  (Xhemalaj) X X
Vangjel (Agim) Jotopulli (Xhemalaj) X X

Vullnet Xhemalaj X X
Nexhmije Abazi (Xhemalaj) V V
Violeta Duçka (Xhemalaj) X X
Agron Xhemalaj X X

Gani Xhemalaj V V V
Majlinda Xhemalaj V P
Kozeta  Taka (Xhemalaj) V P
Alketa Jorgji  (Xhemalaj) V P
Lulëzim Xhemalaj V P

Valentina Dulla (Xhemalaj) V P
Flutura Valva (Xhemalaj) V P

Florika Xhemalaj V V V

Luan Xhemalaj X X V
Nazo Xhemalaj X X

Zhaneta Gjora (Xhemalaj) X X
Shkelqim Xhemalaj X X
Marjeti Xhemalaj X X

XHEMAL XHEMALAJ V V
Drita Mahmuti (Xhemalaj) V V
Huri Sulejmani  (Xhemalaj) V V

V V V
Dila Pecaj V X
Tom Duku V X

Marije Vocaj V X
Vuksan Duku V V X
Dede Duku V X

V V V
VANGJEL DALANI X X

TAQI(dhimiter) DALANI V V
VASILIQI TACI X X
MIHAL DALANI X X
KOSTA DALANI

KATERINA DALANI X X
KOSTANDIN

A
DALANI X X

V V V
KATERINE RRUDHA X V X
EVGJENI XHOXHI X X

NAUN RRUDHA X X
LILI RRUDHA X X

NDINI RRUDHA X X
SPIRO RRUDHA X X

VANGJEL RRUDHA X X
FROSINA MITRUSHI V V
MARIJE PAÇUKA
MINA RRUDHA X X

LEFTERIJE DHIMA X X
THOMA RRUDHA X X
MIHAL RRUDHA X X

V V X

X V V
LULE NOKAJ X X

MIMOZA NOKAJ X X
SONILA NOKAJ X X

V V
HAVE LITA X V X

HATIXHE LITA V V V
RUKIJE UKA V P

GJYLFIXHAH
E

GJORLLAKU V P
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XHEMILE SHEHI V P
KUJTIME SHEHU V P
FLORINE AHMATI V P

HAJREDIN AHMATI V P
SAFIDIJE NDREU V P
NURISH AHMATI V X V

ELEZ LITA X X
SAHIT LITA X X
HYSNI LITA V X

RRUZHDI LITA X X
MINE LITA X X

FILXHARIJE LITA V X
ALI LITA V X

V V
HAVE LITA X V X

HATIXHE LITA V V V
RUKIJE UKA V P

GJYLFIXHAH
E

GJORLLAKU V P

XHEMILE SHEHI V P
KUJTIME SHEHU V P
FLORINE AHMATI V P

HAJREDIN AHMATI V P
SAFIDIJE NDREU V P
NURISH AHMATI V V V

ELEZ LITA X X
SAHIT LITA X X
HYSNI LITA V V

RRUZHDI LITA X X
MINE LITA X X

FILXHARIJE LITA V V
ALI LITA V V

V V V
SALI LEKICA X V X

V V V
AZBIJE RABIE V X V

PLLUMB RABIA X X
YLLI RABIA X X

VELI MATJANI V V
HURMA ARAPI V V

V V V
AGIM MURJA V X

SHPRESA KADIU V X
ABIT MURJA V X

BEKLIE ZIRA V X
SABEDIN MURJA V V

V V V
PRENDE NDOJ(JAKU) V V X
DAVA FRROKU V X X
MARA PISTJA V X X
MARK JAKU V X X
MRIKE DUSHI V P
GJELE LLESHI V P
FRAN JAKU V V V

X X V
IKBAL GOXHARAJ X X XFKOPJE

FATBARDHA BEJA V P
XHEVDET GOXHARAJ V P
AFERDITA COME X XFKOPJE

DYLBER DESPOTI V P
MAKBULE GUZA X X V

RUZHDI GUZA V P
MENDU GUZA V P

XHEVAIR GUZA V P
SELAMI FERAZINI X X XFKOPJE

ELVIS FERAZINI X X
LIRIJE IBEhimi(ferazini) V P

OSMAN FERAZINI V V V
V V X

MARA PERNDRECA X X
ZEF BARDHOCI V X

PJETER BARDHOCI
GJON BARDHOCI V V

BARDHOK BARDHOCI V V
MARIE SHYTI V V
NDUE BARDHOCI V V

X V V V
RAFIZA MET-HOXHA X V V

SHEFQET MET-HOXHA X X V
BESNIK MET'HOXHA V V V

ASLLAN MET-HOXHA X X V
MARCELA METHOXHA V P
EDMONDA METHOXHA V P
MAJLINDA METHOXHA V P
LULJETA DOKO V P

MIRANDA COLLAKU V P
LILJANA HOXHA V P

FLAMUR MET-HOXHA X X V
ERMIR METHOXHA V P1
ARTUR METHOXHA V P1

KIMET MET-HOXHA V V
KUJTIM MET-HOXHA V V
NESIM MET-HOXHA V V

ZENEPE ETHOXHA(KAPIDAN V V V1

V V V
HIDE SKENDERI V X V

AFRIM TAFAJ V X
TEUTA KAVALLI X X
BESHIR TAFAJ X X
ARJANA TAFAJ X X

VALENTINA GOLEMI X X
LUAN TAFAJ X X

QEMAL SKENDERI V V V
IZRIJE BALI V X V

VIOLETA BALI V V
MIMOZA STRAZIMIRI V X
FLUTURA SHAHINI V V

LUAN BALI V V
FATMIR BALI V V

VJOLLCA TERZIU V V
ROLAND BALI V X

V X V
HATIXHE MYFTIU X X

PERPARIM MYFTIU X X
X V V

AVDURAMANLINOTOPI(ZAGARI)
MYZEJEN SULEJMANI X V

X X V
RUKIE DOKO X X
SAMI DOKO X X

ZYLYFTAR DOKO
MUHARREM DOKO X V

KUJTIM DOKO X X
BEGATOR DOKO X X

MESAIP DOKO
BARDHYL DOKO X X
EDUART DOKO X X
MENTOR DOKO X X
MERITA LOGU X X

ZHANETA MUSTAFARAJ X X

X X V
SIBE BAJRAKTARI X X V

SYLEJMAN BAJRAKTARI X X V
SHAQIR BAJRAKTARI V X V

HAMIDE CEKAJ X X V
XHEUDET CEKAJ V P

RABIJE HALILAJ V P
NUH CEKAJ V P

XHEVAT CEKAJ V P
V V V

HAVE KRASNIQI X V X
SOFIE(SAFIJE) CAUSHAJ X X

XHAFER KRASNIQI X X
ZOJE BEGU V P

SHUKRIJE GEGA X P1
BARIA ALIKO V X
GANI ELEZI(KRASNIQI) X P1

BESNIK BEGU V V V
ARJAN FERRO V V V1

V V V
BEQIR XHEPA X X
LIRIJE JOCA V V

XHAVIT XHEPA
NDRICIM XHEPA V X
SOKOL XHEPA V X

V V V
THEOFAN SHQEVI V V X
MILTJADH SHQEVI V V V

DHIMITER SHQEVI V P
LILJANA SHQEVI V P

LEFKOTHEA ZHDAVO V V
ELEFTERI SHAKAJ V V

JORGO ZHDAVO V V V
X X X

V V V
HABIBE ELEZI V V X

VELI ELEZI X P
SKENDER ELEZI X P

NAZIF ELEZI X X
BUKURIE RUBLA X P

SHUIP ELEZI X P
HAMIE JASHARI X P

NASFIDE TOMJA X P
NEKI ELEZI V V V
ELMIE ELEZI X P

V V V
MERUSHE SKENDERI V V V

KADRI SKENDERI V X
XHEVRIJE UKU X X

ENVER SKENDERI V X
RAKIP SKENDERI V X
ZENEL SKENDERI V X
RIZA SKENDERI X X

DASHURI HATIJA X X
HAKI SKENDERI V V

HATIXHE MASHA X X
V V V

SADETE BANUSHI V V
MEZAN BANUSHI X X
NAMIK BANUSHI X X
ALTIN BANUSHI X X

MIRJETA ZIGUNES X X
SELAMI BANUSHI X X

CERCIZ BANUSHI X X
V V V

SABIRE QALLIU V P
REFAT QALLIU V V VFKOPJE

SULEJMAN QALLIU V P
YMER QALLIU V P

V v x

v v V
Mark Brunga X X
Dod Brunga X X

Mrika Kamshi  (Brunga) V V
Dave   Tetaj (Brunga) X X
Nikoll Brunga X X

V x x

V X X

V V V
VANGJELICA TAMALI V V

JANULLA KURI V V
RALLAMB( LLAM KONDO V V X X

FOTINO GUVELI V V
FANI KONDO X X X

V V V
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V V V

TEREZE LUCA(MIRI) V V V X
LUIGJ MIRI V V

V V V
TOME KOCI V V
NDUE KOCI V X V

GASPER KOCI X X
LUIGJ KOCI X X
VERA KOCI X X

PELLUMB KOCI X X

V V V
HAJRIE ALLA V V
AISHE KULLAFI V V
AHMET ALLA V V
XHANE BARDHI V V

NEXHMIJE LALA V V
MEREME BALLA V V
HANIFE SINA V V

ALLA V V V
HALIL ALLA V V
HALIL ALLA V X X

V V V
XHELIL SADIKAJ V V

HEKTOR SADIKAJ V
MBETE BRUKA V V
KOCI SADIKAJ V V

BUKURIE VINJAU V V
BUJAR SADIKAJ V V

PERPARIM SADIKAJ V
ISMET SADIKAJ

DEMO SADIKAJ X X
FERDINAND SADIKAJ X X

AGIM SADIKAJ X X
KASTRIOT SADIKAJ X X

ALBAN SADIKAJ X X
EDLIRA SADIKAJ X X
ERMAL SADIKAJ X X
JONIDA SADIKAJ X X

BEJKUSH SADIKAJ V V

V V V
ALI BRAHO V V V

MUSA BRAHO V V
SHEMO BRAHO V X X

NEKI BRAHO V V
LIRI EMINI V V

SOFIE BENDO V V
FATIME AGOLLI V V
QERIM BRAHO V V

MUHAMET BRAHO V V V
ZHANETA MARA V V

DESDEMONA HALILI V V
KASTRIOT BRAHO V V

MIRELA SANXHAKU V V
V V V

LLUKAN CICOLLI V V V
LEFTER CICOLLI V V V1

THEMISTOKLI CICOLLI V P1
FORE CICOLLI V P1
JOSIF CICOLLI V P1

KLANTHI CICOLLI V P1
ALEKSANDER CICOLLI P1

ANDREA CICOLLI X X X
MIHAL CICOLLI V V V

SPIRO CICOLLI V P2
KRISTAQ CICOLLI V V V2
GJERGJI CICOLLI V P2

SILVANA CICOLLI P2
KLODIANA CICOLLI V P2

MARINA PROKO V V P

LILI PROKO V V P

V V V
DUHIJE KUQI(MERLIKA) V X X
ZENEL MERLIKA V V
BERAM MERLIKA V V

TOMORR MERLIKA V V
BUJAR MERLIKA V V

V V V
ARIFE HOXHA V V V V
SALI HOXHA V V

NEFERAT HOXHA V V
NGJEL(ESAT)HAMTHOMAI(HOXHA) V V

FATIME DOLLANI V V
KADENE ZENELI V V

V V V
RESMIJE LARAKU V V X
RAHIM XHYRA X X
BEHARE MERSINA V V

V X V
REXHEP SYLAJ V V V

SADRI SYLAJ V V
V V V

BAKI XHAFAJ V V
HYSEN XHAFAJ V V V

XHAFERR XHAFAJ V V
PASHAKO HYSENI V V
MYSERET XHAFAJ V V
FLAMUR XHAFAJ X X
ZENGJINE LEZAJ V V

LIRI SKENDERAJ X X
FAIKE SHEHAJ X X

SKENDER XHAFAJ V V V
SABRI XHAFAJ V V

SOKOL XHAFAJ V V
GENTJAN XHAFAJ V V
VALBONA HADERI V V

ALMIRA MANAJ V V
ALBANA KEQAJ X X

MAJLINDA ALIAJ V V

V V V
MRIKA MARKU V V V
RUTA GJOKA V X X

V V V
LULE MIRASHI V V V

ROMINA MIRASHI V V

V V V
TUSHE LALA V V V

XHEMALIJE ISMAILI V X X
ZOJE DERVISHI V V

EMINE AZUNI V V
HYSEN LALA V V

HATIXHE PUKA V X
V V V

IBRAHIM DODA X X
SANIJE DODA X X

FITNETE DODA V P2
FARIJE CELIKA P1
GANI DODA V V

BUKURIJE DODA V P
HAZIS DODA X X

BEHIXHE MAMICA V V V2
SILVA CELIKA V X V1
PETRIT LLOZHI V X V

V V V
QAZIM NDREU

HAZIS NDREU V V
HUZRIE NEZHA V V

ABDI NDREU V V V
ARSHI NDREU V V V

KADIFE HOXHA V P
ALLTANE HOXHA V P

V V V
FADIL MUKJA V V V

HANIFE ALCANI V P
V V V

LIZE GJINAJ V V V
PALINE NDOCAJ X X
LENE GJINAJ V X X
LULE LACA V P

MRIKE GJINAJ X X
TONIN GJURAJ X X

V V V
TAHIR MALELLARI V X X

MYFTAR MALELLARI V V
KADRI MALELLARI V V

HAMDIE MALELLARI V X X

V V V
DILE NIKA X X
LENE NIKA V V

V V V
DILE NIKA X X
LENE NIKA V V

V V V
PAL PRENDI V V X
DILE NDRECA V V V V

JAK NDRECA V V
V V V

LAVER CULLAJ V V V
MARINAQI CULLAJ V V V

EVA KALO V P
ANILA CULLAJ V P

MEHMET CULLAJ X X
ISMAIL CULLAJ X X

V V V
DAUT DAUTI V V V

RAMIZ DAUTI V V
NAXHIE NOKA V V
SAKIP DAUTI V V

MUSTAFA DAUTI V
FIQIRETE KOLTRAKA V V

V V V
PETRINA FRASHERI V V V

FRENCIS FRASHERI V P
DANIEL FRASHERI V P
STELA FRASHERI V V V

V V X
MARK LEKGEGAJ V V V

GJIN LEKGEGAJ V V V
LLESH LEKGEGAJ V P
MARIJE PERTENA V P
PRENE KURTI V P
DILE GJONAJ V P

X V V
HAVA LITA X X

HATIXHE AHMATI V V V

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)

RUKIJE UKA V P
GJYLFISHAHE GJORLLAKU V P

XHEMILE SHEHI V P
KUJTIME SHEHU V P
FLORINE AHMATI V P
HAJREDIN AHMATI V P
SAFIDIJE NDREU V P

AJET AHMATI X X
NURISH AHMATI V V V

ELEZ LITA X X
SAHIT LITA X X
HYSNI LITA V V

RRUZHDI LITA X X
MINE LITA X X

FILXHARIJE LITA V V
ALI LITA V V

EKONOMI
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Procesi kontestohet nga myftiu i Tiranës, Ylli Gurra: U imponua dikush që s'ka bërë asgjë

Bujar Spahiu, në krye të myslimanëve
Zgjidhet kreu i ri i KMSH-së me 59 vota, rivali i tij merr 26 vota
Bujar Spahiu është

zgjedhur kreu i ri i
Komunitetit Mysli-

man të Shqipërisë, në
zgjedhjet që u zhvilluan dje.
Bujar Spahiu mbante më
parë postin e nënkryetarit
të KMSH-së dhe u zgjodh
dje në krye të këtij institu-
cioni me 59 vota. Në garë
ishin myftiu i Tiranës, Ylli
Gurra, që mori 26 vota dhe
myftiu i Lushnjës, Gramoz
Blliku, i cili mori 2 vota.
Bujar Spahiu është kryetari
i 10 i komunitetit Mysliman
të Shqipërisë, ndërsa u
shpreh pas fitores se ndihet
i nderuar, por edhe i vendo-
sur para sfidave. "Më keni
nderuar e më keni vënë për-
para vështirësisë. I lutem
Zotit të jem i drejtë në këtë
detyrë të vështirë. Lutuni
Zotit që të ma bëjë më të le-
htë këtë barrë. KMSH-ja në
lidershipin tim do ruajë tra-
ditën e paraardhësve", - tha
ai. Kujtojmë se Skënder
Bruçaj u tërhoq nga gara për

një mandat të dytë 5-vjeçar
në krye të KMSH-së. Gjith-
ashtu, edhe myftiu i
Kukësit, Islam Hoxha u
tërheq nga gara. Myftiu i
Tiranës, Ylli Gurra, i cili ish-
te një nga 3 kandidatët për

kreun e ri të KMSH-së ka
thënë se kreu i ri i KMSH-
së, Bujar Spahiu u imponua
nga organizma okulte, por pa
e specifikuar se kujt i refer-
ohej. "Kërkova shtyrjen e
votimit për arsye të taki-

meve dhe ankesave të
qytetarëve. U vërtetua se
përkundër dëshirës sime të
zjarrtë për të drejtuar një
KMSH për shqiptarët, sot
jemi para një fakti të një
kapjeje të institucionit. Më

lejoni të flas me shqipen e
Naim Frashërit. Kryetari i
KMSH-së nuk mund të
zgjidhet nga organizma
okulte. U imponua një tit-
ullar që nuk ka bërë asgjë
në komunitet. Humbje të

tëra pronësie", - tha ai. Sipas
myftiut të Tiranës, gylenistët
apo kemalistët nuk janë pa
ndikime dhe sipas tij, në
ditët e ardhshme do ketë zh-
villime. "Ajo ç'ka përmenda,
organizëm okult, ata të cilët
i kanë imponuar komunitetit
mënyrën e zgjedhjes së
anëtarëve dhe disa myftinive
dhe Shoqërisë Civile dje kata-
pultuan titullarin. Kjo orga-
nizatë dihet publikisht.
Gylenistët apo kemalistët
nuk janë pa ndikime në këtë
rrjedhë ngjarjeje dhe të tilla
katapultime në krerët mysli-
manë të këtij vendit. Komu-
niteti nuk është peng i
askujt, as i ndonjë qeverie.
Në ditët e ardhshme do të
ketë zhvillime. Nuk kam ar-
sye që të jap dorëheqjen nga
pozicioni i myftiut të Tiranës.
Unë jam shqiptar, jam mysli-
man, ushtari i askujt, as në
Anadoll, as në një vend. I
shërbej vendit tim pa asnjë
ndikim nga okultët", - tha Ylli
Gurra.

KMSH
Bujar Spahiu është
zgjedhur kreu i ri i
Komunitetit Mysliman
të Shqipërisë, në
zgjedhjet që u
zhvilluan dje. Bujar
Spahiu mbante më
parë postin e
nënkryetarit të
KMSH-së dhe u
zgjodh dje në krye të
këtij institucioni me
59 vota. Në garë
ishin myftiu i Tiranës,
Ylli Gurra, që mori 26
vota dhe myftiu i
Lushnjës, Gramoz
Blliku, i cili mori 2
vota. Bujar Spahiu
është kryetari i 10 i
komunitetit Mysliman
të Shqipërisë

Kreu i ri i Komunitetit Musliman të
Shqipërisë, z.Bujar Spahiu
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IN MEMORIAM

Fatmira Nikolli

"Kujtimet nga rinia, nëna jote ka qenë
një vajzë, grua e nënë e mrekullueshme"

SSSSShkrimtarja Helena Kadare,hkrimtarja Helena Kadare,hkrimtarja Helena Kadare,hkrimtarja Helena Kadare,hkrimtarja Helena Kadare,
njëherësh bashkëshorte enjëherësh bashkëshorte enjëherësh bashkëshorte enjëherësh bashkëshorte enjëherësh bashkëshorte e
shkrimtarit Ismail Kadare,shkrimtarit Ismail Kadare,shkrimtarit Ismail Kadare,shkrimtarit Ismail Kadare,shkrimtarit Ismail Kadare,

i ka dërguar një letër të ndjerëi ka dërguar një letër të ndjerëi ka dërguar një letër të ndjerëi ka dërguar një letër të ndjerëi ka dërguar një letër të ndjerë
Elona Agollit, vajzës së DritëroElona Agollit, vajzës së DritëroElona Agollit, vajzës së DritëroElona Agollit, vajzës së DritëroElona Agollit, vajzës së Dritëro
Agollit, pas ndarjes nga jeta këtëAgollit, pas ndarjes nga jeta këtëAgollit, pas ndarjes nga jeta këtëAgollit, pas ndarjes nga jeta këtëAgollit, pas ndarjes nga jeta këtë
fillimjafillimjafillimjafillimjafillimjavvvvve të nënës së saj Sadijese të nënës së saj Sadijese të nënës së saj Sadijese të nënës së saj Sadijese të nënës së saj Sadijes.....
Në të, Helena kujton kohët e rin-Në të, Helena kujton kohët e rin-Në të, Helena kujton kohët e rin-Në të, Helena kujton kohët e rin-Në të, Helena kujton kohët e rin-
isë kur u njoh me Sadijen që kurisë kur u njoh me Sadijen që kurisë kur u njoh me Sadijen që kurisë kur u njoh me Sadijen që kurisë kur u njoh me Sadijen që kur
ishin në kishin në kishin në kishin në kishin në konononononvikt dhe më pasvikt dhe më pasvikt dhe më pasvikt dhe më pasvikt dhe më pas
gjithë jetën me të, kur banoningjithë jetën me të, kur banoningjithë jetën me të, kur banoningjithë jetën me të, kur banoningjithë jetën me të, kur banonin
në të njëjtin pallat.në të njëjtin pallat.në të njëjtin pallat.në të njëjtin pallat.në të njëjtin pallat.

E dashur Elona,
M'u duk pak e çuditshme tani

që u ula dhe shkrova në krye të
kësaj letre emrin tënd. Sepse bash-
kë nuk kemi shkëmbyer ndon-
jëherë mesazhe. Ato i bëja me
nënën tënde, Sadijen. Ndaj tani që
po të drejtohem ty, më duket e pa-
pritur. Siç është edhe ngjarja e
hidhur që sapo ka ndodhur. Sepse
të gjithë njerëzit që kanë një his-
tori të gjatë së bashku, e kanë të
vështirë ta përfytyrojnë që do të
vijë një çast i tillë.

Teksa të shkruaj, në mendjen
time ti je përherë Elona e vogël,
vajza e shoqes sime të kahershme,
Sadijes, që ka disa orë që nuk ësh-
të më... I shkrova këto fjalë dhe
prapë më duket e pabesueshme.
Ngaqë asnjëherë nuk do të mund
të duket e natyrshme dhe as "e
drejtë", humbja e njeriut të afërt,
edhe pse të gjithë e dimë se kjo ësh-
të e pashmangshme.

I kam ndjekur si ndër ethe
lajmet që më vinin nga Shqipëria,
nga miqtë tanë të përbashkët, për
ecurinë e gjendjes së saj. Mëngjesi
i djeshëm, kur më telefonuan për
të më thënë se nëna jote e dashur
dhe shoqja ime ishte nisur në
rrugën pa kthim, më shtangu.
Nuk je vetëm ti, e dashura vajzë,
që të erdhi befasishëm nisja e saj e
shpejtë. Jemi shumë, gjithë miqtë
e mikeshat e saj që kemi mbetur
kështu, pa fjalë, nga lajmi për të.
Është një rrugë që do ta bëjmë të
gjithë, e megjithatë, nuk arrijmë
dot ta pranojmë. Çdonjëri prej
nesh është i lidhur me qindra e
mijëra fije dhembshurie, mirëkup-
timi, herë-herë paqartësie, por më
së shumti dashurie, me krijesa të
tjera që ka përreth dhe humbja e
çdonjërit, bashkë me misterin e
jetës, mbetet përherë e padu-
rueshme. E papranueshme, do të
thosha.

Sikurse e di, miqësia ime me
nënën tënde nuk nis sot. Ajo fillon
shumë vite më parë, kur të dyja,
vajza të reja dhe pa përvojë, ajo me
kaçurrela të zeza, unë me gërshe-
ta, vinim nga dy qytete të largëta
të Shqipërisë, për t'u ulur në
bankat e Fakultetit të Letërsisë.
Bashkë me leksionet, do të ndanim
edhe dhomën e konviktit. Të gjitha
ngjarjet, sekretet tona vajzërore,
të vogla apo të mëdha, do rriheshin
e do shoshiteshin në atë dhomë të
përbashkët të konviktit të vajzave,
ndërtesë njëkatëshe, barakë e ush-
trisë italiane, siç thuhej, në hyrje
të Rrugës së Elbasanit.

E vërteta është se ndiheshim të
lumtura dhe plot gjallëri, gjë që na
e jepte mosha, edhe pse e përditsh-
mja jonë ishte plot privime dhe
mungesa të panumërta. Ne ishim
të lumtura që kishim ikur nga rreg-
ullat e rrepta prindërore, të lum-
tura që studionim në degën e
dashur të letërsisë, të gëzuara që
kishim ardhur në Tiranë. Të lum-
tura për gjithçka. Dasma ime ndo-
dhi shpejt, qysh në vitin e parë të
fakultetit, me një poet të ri që sapo
kishte nxjerrë vëllimin me poezi
"Shekulli im". Ishte një dasmë që
shkaktoi shumë trazira, ngaqë në
vend të kushërinjve dhe farefisit,
të ftuar kishte shkrimtarë të
Lidhjes dhe shoqe të miat të kon-
viktit. Në këtë dasmë nëna jote u
njoh me poetin tjetër, po aq të njo-
hur, babanë tënd, Dritëroin, gjë që
i dha miqësisë sonë një dimension
të ri.

Shumë shpejt erdhët ju, fëmijët
tanë. Ti e di fort mirë se, siç e ka
përshkruar edhe Sadija, emrin
tënd të bukur që ke sot, ta ka vënë
Ismaili. Ishin kohë të paharruara.
Po të kujtoj një detaj të thjeshtë,
që ndoshta nuk e di: Kur bisedat
tona na merrnin përpara dhe ora
e mesnatës na gjente aty, darkën e
hanim së bashku në dhomën tonë
të gjumit, shtruar mbi një valixhe
të vjetër që e kishte sjellë me vete
Ismaili, pas studimeve pasuniver-
sitare në Moskë. Ishin darka të
thjeshta, me ushqime të pakta,
marrë në kuzhinën e shtëpisë, atje
ku i vinte nëna e Ismailit dhe ku
ne të dyja hynim me majat e gish-
tave, për të mos zgjuar pjesëtarët e
tjerë që flinin... Jo rrallëherë, kur
konvikti ishte mbyllur, Sadija
flinte te ne mbi një krevat porta-
tiv, të ruajtur prapa derës posaçër-
isht për të. Sa mbrëmje të bukura
e të paharruara që ishin!

Pastaj koha erdhi e u ashpër-
sua politikisht. Shumë probleme,
shumë shqetësime. Ne nuk rrinim
më bashkë aq shpesh sa dikur, por
fijet e miqësisë nuk i premë asn-
jëherë.

Vite më pas, fati e solli të ishim
në të njëjtën godinë banimi, në
Rrugën e Dibrës, aty ku edhe jeni
sot. Në atë periudhë, problemet dhe
telashet erdhën dhe u rënduan dhe
ne nuk e patëm më kohën e mjaf-

tueshme për të ndarë me njëri-
tjetrin mendimet dhe gostitë. Por,
në ngjarjet e rëndësishme të famil-
jeve tona, mbetëm përherë bashkë.
Në një darkë të tillë, aty nga mesi i
viteve '70, kur unë isha duke shk-
ruar romanin tim të parë, i kërko-
va babait tënd të më shkruante një
skenë fshati, që për mua ishte diç-
ka krejt e panjohur. Dritëroi, pa më
të voglin hezitim, madje duke qe-
shur, ma shkroi aty, mbi tryezë.
Ishte një dialog me "punë fshati",
skenë që edhe sot e kësaj dite vazh-
don të jetë në roman, ashtu siç e
ka bërë ai, me dorën e tij, atë
mbrëmje. Sa kujtime të tilla zënë
vend në këtë hapësirë kohe...

Nëna jote e bukur Sadija dhe
unë, për vite të tëra e ruajtëm të
pacenuar miqësinë tonë nga tur-
bullirat e kohës. Në çdo festë, bot-
im të ri a përurim letrar, ne do dëg-
joheshim së bashku në telefon. Dhe
ky komunikim nuk u ndërpre edhe
kur ne ishim larguar nga Sh-
qipëria.

Hera e fundit që ndenjëm bash-
kë, ishte dhjetori i vitit që sapo
lamë. Edhe pse e lodhur dhe me
shëndet jo fort të mirë, ajo na priti

gjithë gaz, me një shoqe tjetër të
shkollës sonë dhe me entuziazmin
e dikurshëm, na tregoi punën e jas-
htëzakonshme që po bënte me
dorëshkrimet e Dritëroit. I solli
dosjet aty, para nesh, në atë
tryezën e madhe të rrumbullakët
në mes të sallonit të mbushur plot
piktura, tryezë që e gjen tani në të
gjitha reportazhet dhe intervistat
që shkruhen për ju. Një tryezë tro-
fe!

Bashkë me fotografitë e shum-
ta që bëmë atë ditë, duke qeshur që
tanimë s'kishim më nevojë për fo-
tograf, si dikur në konvikt, ngaqë
celulari që mbanim ndër duar i
bënte ato lehtësisht, lamë takim të
shiheshim në pranverë, kur ne të
ktheheshim, si zakonisht, në Ti-
ranë. Me shoqen tjetër i premtu-
am se, edhe të mos donte, do ta
merrnim me vete në shëtitjet
mëngjesore nga kodrat e Liqenit
të Tiranës. Do të vij se s'bën me
ju, tha ajo kur u ndamë te sh-
kallët e apartamentit. Deri në
pranverë do ta kem marrë veten
mirë.

Një premtim që nuk u mbajt
dot...

Elonë e dashur, ti tani je vetë
një nënë e re. Por para se ta për-
fundoj këtë letër, do të doja të
thosha se nëna jote, Sadija, ka
qenë një vajzë, një grua dhe një
nënë e mrekullueshme. Jam e sig-
urt se ti do të dish t'ua mbash
gjallë figurën e saj nipërve dhe mb-
esave që ajo la pas. Dhe do t'u flasësh
atyre për të. Për gjyshen e bukur e
të mençur Sadije. (ExLibris)

Kur bisedat tona na merrnin përpara dhe ora e mesnatës na gjente aty, darkën e hanim së bash-
ku në dhomën tonë të gjumit, shtruar mbi një valixhe të vjetër që e kishte sjellë me vete Is-
maili, pas studimeve pasuniversitare në Moskë.

HELENA KADARE
Letra e ndjerë për

Elonën: Sadija më premtoi
të takoheshim në pranverë

ELONA: SHPIRTI I
NËNËS SIME ISHTE NË
VRAP
Me datën 19 shkurt, e
bukura nëna ime thirri
vdekjen. U rrëzua e
vendosur për të bërë paktin
me të, që shpirti i saj të
puqej menjëherë me atë të
atit tim. Ajo, mizorja vdekje
donte të mendohej për pak
kohë dhe e mbajti në
pragun e saj përgjatë 7
ditëve, duke dashur të
përmbushte dëshirën e të
bukurës nënës sime. Me
datën 26 në mesditë, e
lehtë dhe e  bukur si
pulëbardhë, nëna ime u end
lart, në kërkim e
përbashkim me atin tim.
Ata tanimë janë bashkë,
pasi shpirtrat e tyre, njëri në
amshim e tjetra në jetë,
përgjatë dy viteve, përcillnin
kumte mes tyre, ditë natë e
natë ditë. E bukura nëna
ime flinte pak, përpëlitej e
sfilitej në mëdyshje,jetonte
e nuk jetonte, bëzante e
nuk bëzante. Ajo lotonte por
nuk qante,  ajo buzëqeshte
por nuk qeshte. Pas ikjes
së shpirtit më të bukur për
të cilin ajo ishte marrosur
në të gjitha moshat e saj,
edhe vetë shpirti i saj
ndjehej tërë kohës në vrap,
në ndjekje, në përgjim të
shpirtit të humbur. Jeta e
saj u bë makth, jerm, magji,
fluturim. Tanimë vrapi
pushoi, ndjekja u sos. Ajo
është e qetë, e bekuara
nëna ime tanimë po
çmallet. Shpirtrat po
çmallen..
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NGA NDREK GJINI

Shenjtoria Nënë Tereza
(19010 -1997), sipas doku
menteve të zbuluara

kohët e fundit, në vitin 1973
është përzënë dhe detyruar të
largohet nga Irlanda e Veri-
ut. Këtë akt të pashembullt e
ka urdhëruar mëkëmbësi i
parë i  kardinalit të Belfastit,
Fr. Padraig Murphy.

PO SI KA NDODHUR
KJO HISTORI?

Në vitet 1971 -1973 Irlanda e Ver-
iut ngjante si Shqipëria e viteve
1997-1999. Krizën tragjike dhe të
vazhdueshme, që përjetoi Irlanda
e Veriut në këto vite e përshkruan
më se miri një raport i botuar në
mars 1975 ku thuhet, 'trazirat e
viteve të fundit në Irlandën e Veri-
ut kanë shkaktuar më shumë se
1100 të vdekur dhe 11 500 të plago-
sur, si dhe shkatërrime pasurish
që arrijnë shumën e mbi 140 mil-
ionë paundëve. Ato kishin formën
herë si prishje rendi, herë si akte
terrorizmi, që do të thotë dhune e

Pse u dëbua Nënë Tereza nga
krerët e Kishës së Belfastit

organizuar për qëllime politike apo
fetare. Shumica e akteve të terror-
izmit vinte nga IRA, e cila falë një
organizimi të konsoliduar, për-
bënte një kërcënim serioz'.

Në vitin 1971, Nënë Tereza ish-
te një misionare e mirënjohur
ndërkombëtarisht dhe e respektu-
ar ne mbarë botën për punën e saj
më të varfrit.

Kur asaj i erdhi një kërkesë për
ndihmë nga prifti i zonës perëndi-
more të Belfastit, Fr. Des Wilson,
ajo u shpreh e gatshme për të sh-
kuar ne ketë qytet për të ndih-

muar të varfërit dhe për të kon-
tribuar ne procesin e paqes.

Një surprize tjetër ishte ajo që
Nënë Tereza jo vetëm vendosi të
shkoje, por deklaroi se misioni i saj
do të vendosej  ne Ballymurphy -
një lagje e Belfastit që ishte bom-
barduar vetëm dy muaj më parë dhe
shkatërruar tërësisht nga dhuna e
tmerrshme. Në Gusht të vitit 1971,
një prift katolik dhe një nënë e tetë
fëmijëve ishin midis 11 njerëzve të
vrarë nga Regjimenti Parashutist
në atë lagje që u bë e njohur si
masakra e Ballymurphy-t

Dy shtëpi në Springhill Ave-
nue

Në atë kohë, çdo banor veç
donte të ikte nga ajo lagje, por
papritur Nënë Tereza vendos që
qendra e misionit të saj dhe katër
murgeshat që ishin më të, të ven-
doseshin pikërisht në këtë lagje.

Dy shtëpi ne Springhill Ave-
nue, pjese e lagjes e Ballymurphy
u siguruan për motrat e Mision-
areve të Bamirësisë.
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A
ARGUMENT

Shenjtoria Nënë Tereza (19010 -1997), sipas dokumenteve të zbuluara kohët e fundit, në vitin 1973 është përzënë
dhe detyruar të largohet nga Irlanda e Veriut. Këtë akt të pashembullt e ka urdhëruar mëkëmbësi i parë i  kardi-
nalit të Belfastit, Fr. Padraig Murphy.

NGA NDREK GJINI
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DY SHTËPI NË
SPRINGHILL AVENUE
Në atë kohë, çdo banor veç donte
të ikte nga ajo lagje, por papritur
Nënë Tereza vendos që qendra e
misionit të saj dhe katër murges-
hat që ishin më të, të vendoseshin
pikërisht në këtë lagje.

Dy shtëpi ne Springhill Avenue,
pjese e lagjes e Ballymurphy u sig-
uruan për motrat e Misionareve
të Bamirësisë.

Shtëpitë ishin krejt të dëmtu-
ara, por banorët kontribuan dhe i
ringritën ato. Që në fillim, murge-
shat njiheshin thjesht si "Motrat
e Nene Terezës". Fr Wilson e vlerë-
soi lart punën e këtij  'manastiri'
të improvizuar,  i cili siç deklaron-
te ai, ngriti lart moralin e komu-
nitetit. Të rinjtë mblidheshin ne
shtëpinë e motrave, këndonin,
punonin, mësonin zanate të reja,

REFIMI I EILEEN SWEENEY
Rrëfimi i murgeshës katolike

Eileen Sweeney, e cila punoi pranë
këtij misioni, i bërë në një doku-
mentar të BBC, shpalos të vërtetën
tragjike të këtij debimi.

Ajo tregon me imtësi sulmet e
vazhdueshme që disa krerë të
kishës katolike u bënin ne vazh-
dimësi këtyre misionarëve. U tron-
dita shumë - thotë ajo, kur një
mëngjes kur shkova aty pashe që
ato kishin bere gati plaçkat dhe
ishin bere gati për të ikur. Pashe
lotë në sytë e Nënë Terezës dhe
motrave të këtij misioni. Nënë Tere-
za më tha shkurt - Po ikim, nuk
mund të rijmë më në një vend ku
krerët e kishës katolike janë
kundër nesh.

Pashë një letër të grisur ne copa
të vogla hedhur në dysheme. Pasi
ato dolën, unë u mundova t'i
mbledh dhe t'i ngjis copat e kësaj
letre misterioze që i kishte detyru-
ar këto misionare bamirësie të lar-
gohen. Ishte një letër e ardhur nga
mëkëmbësi i parë i  kardinalit të
Belfastit, Fr. Padraig Murphy. Ai u
thoshte se brenda 24 orëve duhet

Pse u dëbua Nënë Tereza nga
krerët e Kishës së Belfastit

të largohen nga Ballymurphy, në
të kundërt do të përballen më pa-
soja të paparashikueshme.

Por jo të gjithë krerët e kishës
katolike mendonin si Fr. Padraig
Murphy. Një muaj pasi ato u lar-
guan, një peticion u hartua nga
famullitaret  e kishave të kësaj
zone. Ata vlerësonin punën e këtij
misioni bamirësie në Ballymurphy.

Ne ketë peticion ata bënin thir-

rje për një qasje të re ne adminis-
trimin e famullise, duke përfshire
krijimin e një këshilli famullitar,
më një fjalë në zgjedhjen drejtuesve
të ri ne hierarkinë e kishes kato-
like të Belfastit dhe disa çështje të
tjera që prekin komunitetin lokal.

Nënë Tereza nuk e harroi kur-
rë Ballymuphiy-n. Një lutje në vitin
1981 ajo e falenderon komunitetin
e kësaj zone për mbështetjen që i

dhane misionit të saj ne ato muaj
që shërbyen atje. Ajo shprehet - Ju
sjell lutjen dhe mirënjohjen time
për gjithçka keni bere për motrat
tona, kur shërbyem atje.
NJË MONUMENT NË
SHENJË MIRËNJOHJE

Kishin kaluar shumë vite nga
ky dëbim i pashembullt, por si për
ironi të fatit ne 2010 një monument
ngrihet në Ballymurphy ne
përkujtim të punës së vyer të këtij
misioni i kryer më aq shumë devo-
cion në ato vite të trazuara. Mis-
ionaret e motrave bamirëse u kthy-
en ne Ballymurphy ne vitin 2010
dhe pas një ceremonie
mbresëlënëse bënë një fotografi
para kësaj skulpture ngritur në
mirënjohje të punës së tyre.

Nënë Tereza tashmë është shpal-
lur shenjt. Ajo është pranuar si
shenjt nga të gjithë - madje edhe
ne Ballymuphy ku dikur e patën
dëbuar. Atje, ajo ka tani edhe një
monument ne shenjë mirënjohje të
punës dhe kontributit të vyer të
saj dhe motrave të misionit të saj
ne ato vite të trazuara për Irland-
ën e Veriut.

Po si ka ndodhur kjo histori?
Në vitet 1971 -1973 Irlanda e
Veriut ngjante si Shqipëria e
viteve 1997-1999. Krizën
tragjike dhe të vazhdueshme,
që përjetoi Irlanda e Veriut në
këto vite e përshkruan më se
miri një raport i botuar në
mars 1975 ku thuhet, 'trazirat
e viteve të fundit në Irlandën e
Veriut kanë shkaktuar më
shumë se 1100 të vdekur dhe
11 500 të plagosur, si dhe
shkatërrime pasurish që
arrijnë shumën e mbi 140
milionë paundëve. Ato kishin
formën herë si prishje rendi,
herë si akte terrorizmi, që do
të thotë dhune e organizuar
për qëllime politike apo fetare.
Shumica e akteve të terror-
izmit vinte nga IRA, e cila falë
një organizimi të konsoliduar,
përbënte një kërcënim serioz'.
Në vitin 1971, Nënë Tereza
ishte një misionare e mirënjo-
hur ndërkombëtarisht dhe e
respektuar ne mbarë botën për
punën e saj më të varfrit. Kur
asaj i erdhi një kërkesë për
ndihmë nga prifti i zonës
perëndimore të Belfastit, Fr.
Des Wilson, ajo u shpreh e
gatshme për të shkuar ne ketë
qytet për të ndihmuar të varfrit
dhe për të kontribuar në
procesin e paqes.

disa mësonin të lexonin dhe të sh-
kruanin.

Kjo shtëpi e Motrave të Nënë
Terezës ishte një nga vendet e pak-
ta ne atë zone me një telefon që
punonte. Dhe shpesh nënat e
shqetësuara vinin për të bere anke-
sa apo dhe telefonata të dëshpëru-
ara për mospagesën e përkrahjes
sociale ose ankesa për anëtarët e
burgosur të familjes.

Por pavarësisht se fituan zem-
rat e gjithë banoreve të Belfastit
pa dallim nga besimet e tyre fetare,
(protestant apo katolik), murges-
hat nuk arritën të fitonin mbësh-
tetjen e disa klerikëve të lartë ne
Kishën Katolike të Belfastit.

Kishte një perceptim nga krerët
e kishës katolike se puna e këtyre
murgeshave ishte një turp për Bel-
fastin, pasi krijonte idenë te të
tjerët që krerët e kishës këtu nuk
janë zotët t'i zgjidhin vetë prob-
lemet e banoreve të këtushëm pa
një ndihmë nga jashtë.
DËBIMI NGA
BALLYMURPHY

Në fillim kundërvenja ishtë e
kamufluar por më kalimin e kohës

trajtimi i murgeshave nga ana e
kishes u be i patolerueshëm. Sul-
met moren ngjyra dhe forma të
konflikteve të hapura.

Siç duket influenca dhe emri i
mirë i këtij misioni bamirësie për
sherbimët e punët e mira që bënin
në komunitet, pa përfillur dallimet
politike apo fetare e kishin zbehur
rolin dominant të kishës katolike.
Dhe krerët e kësaj kishe nuk mund
ta toleronin këtë fakt.

Përfundimisht, ne vjeshtën e
vitit 1973 ato i dwbuan nga Bal-
lymurphy, më saktë i detyruan të
largohen. Kisha Katolike e mohoi
faktin se e kishin detyruar Nene
Terezwn dhe murgeshat e ketij
misioni të largoheshin dhe thane
që Motrat e Bamiresise kishin
ikur vullnetin e tyre të lire.
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NGA BAMIR BEBEZIQI

Brianit i qe fiksuar se nuk do ikte
nga kjo botë pa shkuar në Finca
Vigia, në Kubë, për të takuar Grig-
or Fuentes.

Grigor Fuentes, kishte qenë
miku më i ngushtë i Hemingueit
për më shumë se njëzet vite; ishte
kapedan i "Pilar", i anijes së aven-
turave dhe personi që frymëzoi sh-
krimtarin për të shkruar "Plaku
dhe deti".

Briani dhe Rozë ishin në mesin
e shtatëdhjetave dhe bashkë kish-
in shëtitur pothuaj gjysmën e
botës, por asnjëhere nuk kishin
qenë në Kubë.

"Le të shkojmë e të provojmë
Kubën, Rozë…" propozoi një ditë
Briani.

"E çfarë do bëjmë në Kubë në
këtë moshë?" përgjigjet Rozë

"Kam dëgjuar se Grigor Fuent-
es feston 100 vjetorin e lindjes e me
këtë rast mund të mësojmë më
shumë për Heminguein."

Rozë nuk kishte kundërshtuar
ndonjëherë për udhëtime, por kësaj
radhe hezitonte.

"Nuk e di, sikur jam lodhur nga
udhëtimet, do preferoja të sh-
konim diku ne Florida, është më

afër."
"Njëherë feston 100 vjetorin

Grigori,- thotë Briani. - Me këtë
rast kalojmë edhe disa ditë në
plazh."

Përfundimisht Rozë pranoi.
Dita e nisjes qe një ditë e zakon-
shme Prilli, me një borë të imët që
të thante fytyrën. Në aeroportin e
Pearson-it morën avionin e linjës
Toronto - Havana. Gjatë fluturim-
it me avion Briani ëndërronte e i
dukej sikur po shkonte të takonte
shkrimtarin e madh.

Pas gati katër orë udhetimi u
dukën dritat e Havanës. Kuriozite-
ti ishte i madh, shumë mistere kish-
te. Komunizmi, Fidel Kastro, purot
kubaneze, bejsbolli, boksi, Huan-
torena, kallam sheqeri, Besa me
Mucho, Che Guevarra, Guantan-
amo, të lidhura me atë ishull në
mes te Karaibeve, të gjitha
bëheshin lëmsh në mendjen e tij.

Zbresin ne aeroport, nje ajër i
ngrohte e i lehtë sikur i ledhaton
fytyrat. Një muzikë e njohur vinte
diku nga larg,.. Guantanamera.....
Në doganë, Brianin dhe Rozën i
vunë para një aparati fotografik.
Duhej të bënin foto, që mbetej
pronë e vendit komunist. Kishin
vizituar me dhjetra aeroporte dhe

ishte hera e dytë që duhej te bënin
foto, njëhere në një vend të largët,
të cilin e kishin vizituar 30 vite më
parë, Shqipëria e tani në Kubë.

Marrin një autobus e drejt në
Finca Vigia, te hoteli HEM-
INGUEJ. Atë natë pushojnë e të
nesërmen provuan për të parën
herë një mëngjes kubanez, dy vezë
të freskëta, të bëra me shpejtësi
mbi një pllakë të nxehtë nga
kuzhineri Pablo, pak djathë të
bardhë dhe një kos të trashë, te cil-
in Rozë e pëlqeu shumë. Pas
mëngjesit marrin nga një kafe të
mrekullueshme, gjithë aromë e
pastaj vendosin të dalin në breg.
Plazhi ishte i bukur, me pak njerëz,
të ulur nën disa ombrella të bëra
me palma dhe një djalë kubanez,
sapo i shikon, me një sy prej baksh-
ishi, afrohet duke hapur dy she-
zlongë. Të nesërmen do të takonin
Grigorin, i cili jetonte diku në një
shtëpi të moshuarish dhe një nip
do ta sillte në hotel.

Te nesërmen, Briani dhe Rozë
zbresin në sallën e madhe të hotelit,
ku do organizohej ceremonia e
ditëlindjes së Gregorit, i cili qe ulur
në një kolltuk; përballë tij, mbi një
tryezë të vogël  qe vendosur një
tortë e madhe me një qiri në mes ku

S
SPROVA

Bamir Bebeziqi ka lindur në Durrës më 1962. Ka studiuar në Universitetin e Tiranës për inxhinieri elektronike
dhe ka punuar për shumë vjet në Radio Televizionin Shqiptar, si dhe në uzinën e radiotelevizorëve në Durrës.
Nga viti 2000 jeton me familjen në Kanada, ku punon inxhinier në një fushë strategjike. Në kohën e lirë merret
aktivisht me krijimtari letrare.

GRIGOR FUENTES

shkruhej: "100 vjeç Grigor"
Grigori, i dobët e i thatë, thithte

puron ngadalë e me kënaqësi. Çifti
kanadez e përshëndeti Grigorin
dhe biseda nisi natyrshëm. Plaku
fliste ngadalë dhe kishte një shikim
të çuditshëm prej të riu.

"Kush është sekreti i jetëgjatësisë
tuaj zoti Grigor?", e pyeti Brian.

Grigori i hodhu një shikim
shpotitës dhe u përgjigj shpenguar:

"Puro kubaneze, rum kubanez
dhe prostituta" e fillon te qeshë. Më
pas shikon nga Rozë e i thotë:

"Të lutem më ler të puth ne
faqe."

Rozë, në fillim hezitoi, pa nga i
shoqi dhe ai i bëri një shenjë
aprovimi. Grigori duke qeshur zg-
jati qafën të puthë Rozën. Briani e
fiksoi pamjen në një foto të
mrekullueshme: fytyra gjithë
rrudha të thella e plakut, që
puthte në faqe Rozën, e cila
megjithëse shtatëdhjete e sa vjeçe,
përsëri dukej e bukur.

Më pas, folën gjithë kohën për
shkrimtarin, i cili u çonte herët për
të kapur lindjen e diellit, për bejs-
bollin e di Maggion, për Batistën e
më pas, për Fidel Kastron… U kthy-
en përsëri te shkrimtari i madh.

"Ka patur një jetë me shumë
dhembje, - tregoi plaku. - Është rrë-
zuar, është vrarë, ka bërë aksi-
dente, është djegur e në fund
sëmundjet e mundën e nuk i rezis-
toi më dhembjeve. Vrau veten si i
vëllai dhe e motra. Shkrimtari nuk
kishte frikë nga vdekja. E përse të
kishte? Së paku do të shpëtonte
nga dhembjet. Kishte edhe dhemb-
je shpirtërore, pasi ishte një dash-
nor grash e pijesh pa kufizim.
"Burri, nuk është lindur për t'u
mundur," thoshte shpesh Ernesto.
"Një burrë mund të shkatërrohet,
por jo të mundet." Në mëngjes ngri-
hej herët. "Përse çohesh kaq
herët?", e pyesja. "Që të kem ditën
më të gjatë," më përgjigjej. Ëndër-
ronte vazhdimisht. "Askush nuk
duhet te jetojë i vetmuar, në
moshë të vjetër," më thoshte
shpesh. I pati të gjitha nga kjo botë,
famën, Nobelin, gratë, por shumë
pak e shihje të lumtur.

"Njerëzit inteligjentë nuk janë të
lumtur," ishte  një shprehje e tij e
preferuar.

"Unë isha një vit më i madh se
Ernesto, dhe festonim ditëlindjet
çdo vit. Unë vazhdoj të festoj
ditëlindjen e tij me rumin e dashur
për të dy si dikur te "Pilari" i fam-
shëm."

Koha takimit kaloi shumë shpe-
jt, erdhi çasti i fikjes së qiririt dhe të
gjithë sëbashku filluan të këndonin:
"Happy Birthday!"

P
POEZIA

Një përshkrim për jetën dhe një elegji filozofike për përballjen, e trajtuar shumë thjeshtë...

DHE TE VDESESH ESHTE
E RENDESISHME

NGA VAID HYZOTI

Përderisa loti të rrjedh në lindje,
Loti të përcjell dhe në ikje...

Dhe jeta mes lotësh-vetëm një rrësh-
qitje.
Dhe të vdesësh

Është e rëndësishme.
Dhe kur e di, e ndjen këtë të vërtetë,

Kupton se ke patur jetë.

*
Orë e zemrës sime
Çdo mëngjez më nis zile.
Jo për të shkuar në punë.
Ankohet se nuk e mbaj të zgjuar,
Proteston e habitet
Si vallë unë fle gjume!
T’i shuaj zilen
S’po gjej nje buton,
Te ruaj sekretin,
Mos gruaja e dëgjon.

*
Dhe sytë i hedh pas dritares,
Ku ushtarakisht parkohen dhjetra
makina.
S’më hyjnë në sy dhe në është “Fer-

rari”,
Asnjë markë luksoze apo e thjeshtë
S’dua të jetë e imja.
Kërkoj makinën e funeralit me shan-
danë,
Apo makinën e plehrave...
Si nuk vijnë?
Ku janë?
Si valle s’e ndjejnë, a punon urgjen-
ca?
Sinjalet e zbehta
Vazhdon të më falë zemra...

*
Po gjumi më mund, më tërheq në kre-
vat,
Më mbulon me ëndrra,ma çmall gjithë
mallin.
Krejt pa bilete me nis aq larg,
Papritur takoj nënën dhe babain.
Babai e kish lënë...paska nisur duha-
nin?
Nxjerr tym nga goja, apo nga dama-
rët,
Frymën po me zinte një shtëllungë e
kaltër!
E nëna më ledhaton fytyrën me gish-
ta.
Bëj t’i përqafoj, por krahët s’më hap-
en...
I zgjuar isha...
Vazhdoja të rrëshqisja...
Tek shtëpie e vjetër
Më hodhi mërzia...

Unë-krejt i vogël,
Vazhdoja të flija.
Ja, aty në bar,
Rrëzë kumbullës së madhe.
Kokën fshehur gjoksit,
Si të jem kunadhe.
Rrëze kumbullës së ëmbël,
Që lulonte në pranverë.
Por vit pas viti
I thahej një degë.
Derisa u tha
Dhe e preme krejt.
Në trungun e saj mbiu
Një trëndafil i egër.
Ne prapë e quanin:
Kumbulla e vjetër.
Se ish aq e mirë,
La pas dhe emër...
Zgjas duart ta prek,
Ndjej therje në zemër!

*
Kthehem në krah tjetër,
Gjumë si në përralla:
Ime bije-nuse,
Krejt në të bardha.
Gjindja e mban frymën,
Verbohen magjite.
Dielli rend te fshihet,
Veç vajza bën drite.
Hedh sytë rreth e qark,
Të kërkojë vëllanë.
E pyet me shenjë:
A e pe babanë?

Djali është i rritur,
Krejt mua me ngjan...
Unë nuk shfaqem dot

Edhe vajza qan!

*
Me zgjatet nje dore te me ledhatoje.
E njoha, u tremba:si erdhi nga larg.
Zgjatem dhe unë ta prek në flokë,
O paskan ardhur veç duart e saj.
Një ledhatim për puthjen e padhënë,
Një ndjesë për dashurinë e pafaj...
Dhe përjetësisht
U ndamë pastaj...

*
Me zgjon një zhurme, o sa trafik,
Zemra-motor,
Krevati- makinë.
E njoh këtë zë-është doktor.
Valle pse nguron te me jape ndihme?
E shqyj kanotieren
I tregoj gjoksin.
Mbi portofol
Me ve stetoskopin.
Dhe dridhet, sëmuret,
Ethet e zënë...
Unë qesh me te
Dhe me fatin e dhënë...
Se s’dua ilaçe,
Veç nje dore njeriu.
Medet! U semur,
Si shtatore ngriu!

*
Une shkyhem se qeshuri, sa me
tunden brinjet,
Si mbremjeve ne lulishte, ne birre a
ne kafe,
Kur si çapkene pervidhnim veshtrimin
Në ballkonin ku bashke rrinin dy po-
lake.
Çdo dite falnin virgjerine me pagese,
Çdo mbremje ndenin çarçafet ne tel.
O ata çarçafë flladit pëshpërinin,
Thua se dëshirat tona na i dinin.
Tundeshin nga te qeshurat çarçafet e
bardhe,
Qe sot po me ngjajne me qefinin...
Dhe vazhdoj te qeshuren ta çoj gjer
tek retë,
Por alarmi zemres:
Ora pese pa dhjete!

*
Ne kembe brof, zemres t’i bej gjyqin.
Dua akrepat t’ia bej cope.
Ajo-kokëmushkë s’e ndal alarmin,
Të më mbaje ne jete ngulmon.
Jetën qe aq shume e lodha,
Përqesha boten,
Talla vetveten.
Tani e rëndësishme është të shkoj,
Dua te ngjasoj me kumbullën e vjetër.
(Ndonëse nuk arrita te shkruaj me te
mirën vepër).
Te linja dhe unë për pak kohë një
emër!

*
S’më duhet më zemra, as zilja e saj,
Veç ikja tani për mua ka vlerë:
Qoftë dhe për të qenë një fillim për-
rallë:
Na ishte dikush,
Që jetoi njëherë.
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Ky është një artikull i autorit, që i kushtohet në një farë mënyre karrierës dhe asaj që ai ka marrë prej saj...
Jam munduar të gjej njëfarë ngushëllimi edhe te thëniet e poetëve të kohës së shkuar, të cilët mendonin se shpërbli-
mi i vetëm për një autor është kënaqësia që i fal akti i të krijuarit, krijimtaria e tij, siç shkruan Rainer Maria
Rilke:"Atëherë pranojeni fatin, mbajeni në kurriz barrën e tij, madhështinë e tij, pa kërkuar kurrë ndonjë shpër-
blim që mund të vinte nga jashtë", shprehet ai

NGA ANTON PAPLEKA

Në qoftë se ajo që kam shkruar ka ndonjë
vlerë, atë nuk e kam unë:

Vlera gjendet aty, në vargjet e mia.
Gjithë kjo është krejtësisht e pavarur nga

vullneti im. (I, 124-125)
FFFFFererererernando Pnando Pnando Pnando Pnando Pessoaessoaessoaessoaessoa

Si të gjithë fëmijët e fshatit, unë isha i
rrethuar nga natyra. Më mahnitnin
ndërrimet e stinëve dhe ndryshimet e

motit. Sidomos gjelbërimi, lulet, fluturat dhe
zogjtë…

Në të njëjtën kohë, rreth meje buiste një
luzmë po aq tërheqëse legjendash, përral-
lash, këngësh për fëmijë, këngësh lirike dhe
trimërie që i tregonin njerëzit e familjes apo
bashkëfshatarët. Duke i dëgjuar ato krijime
gojore, më lindi dëshira t'i mësoja përmend-
sh disa prej tyre. Ato qenë antologjia e parë
letrare që më ngjalli dëshirën për poezi.

Sot, mund të them se kjo dëshirë ka qenë
diçka më tepër sesa një tekë fëmije. Me kal-
imin e kohës, ajo nuk u shua, por u rrënjos
tek unë. Mbaj mend se një natë  bujti në
shtëpinë tonë një i njohur nga një krahinë
tjetër. Qëlloi që ai dinte shumë këngë, të cilat
i tregonte me qejf. Të nesërmen, ky bujtës u
detyrua ta shtynte nisjen për rrugë një copë
herë, sepse unë kërkova me të qara që ai të
ma përsëriste një nga këngët e bukura që
dinte, derisa e mësova përmendsh.

Shkolla fillore ma shtoi dashurinë për
poezinë. Aty e mora vesh se këngët nuk për-
cilleshin vetëm gojë në gojë, por ato bënin
jetën e tyre edhe në libra. Pasi mësova sh-
krim e këndim, fillova të lexoja edhe ndonjë
libër letrar apo ndonjë numër të gazetës
"Pionieri" që më binte në dorë. Ndër librat e
parë që kam lexuar, kanë qenë "Trimëritë e
Herakliut", "Aventurat e Buratinos", "Mede-
ja". Dikush më huajti një përmbledhje të
serisë "Visaret e Kombit" me këngë kresh-
nike, e cila ma mbushi imagjinatën me
imazhe të jashtëzakonshme.

Nxitjen e parë për të qenë më tepër sesa
lexues i poezisë, ma dha mësuesi i gjuhës
dhe i leximit letrar Dedë Prelë Malaj. Kur
isha në klasën e gjashtë, ai më futi në rre-
thin letrar, sepse kisha nota të mira në
lëndën e tij. Ai i porositi të gjithë anëtarët e
rrethit letrar të shkruanin nga një vjershë
për ta vënë në gazetën e murit. Vjersha që
bëra me këtë rast, ishte një vargëzim filles-
tari, por mua më dukej si një krijim magjik.
Të gjitha vargjet i shkrova me shkronja të
mëdha shtypi në një fletë fletoreje.

Si shumica e moshtarëve të krahinës
sime të varfër e të pazhvilluar, unë nuk
kisha dëshirë të vazhdoja shkollën e mes-
me për t'u bërë letrar, po për të shpëtuar nga
varfëria, për të jetuar si ata bashkëfshatarë
të arsimuar në shkolla të ndryshme që puno-
nin si mësues, infermierë, oficerë etj.

Klasa ku bënim mësim, ishte e shtruar
me dërrasa gjysmë të kalbura, të mbuluara
me baltën që sillnin opingat e nxënësve kur
binte shi. Njëherë, mësuesi kujdestar që hyri
në klasë në kohën e pushimit të shkurtër
midis dy orëve, na gjeti mua dhe dy-tre
nxënës të tjerë duke lëvizur në hapësirën

para dërrasës së zezë. I inatosur nga
pluhuri që ishte ngritur nga dys-
hemeja, ai i mbërtheu sytë tek unë
dhe më tha me zë të ashpër:

-Reaksionar! Ti nuk do të shko-
sh kurrë në shkollën e mesme!...

Kisha dëgjuar se në fund të vitit
1944, para se të lindja unë, një nga
kushërinjtë e mi ishte vrarë pa gjyq
nga forcat e komandës së vendit, i
paditur  nga një bashkëfshatar për
mbajtje armësh të fshehta. Dy kush-
ërinj  të tjerë që rrezikoheshin të
arrestoheshin nga Sigurimi i Sh-
tetit, ishin arratisur në Jugosllavi.

thashë se isha jetim, kërkesa ime nuk u
mor parasysh. Pas këtij dështimi, u bin-
da se për mua ato dyer ishin të mbyllu-
ra…

Me vështirësi të parrëfyeshme, në
vitin 1959, mbërrita në Tiranë ku troki-
ta në institucionet qendrore. Në Minis-
trinë e Arsimit, u gjend një zyrtare me
dhembshuri njerëzore, Qibrie Ciu, e cila
më ndihmoi të regjistrohesha  në Sh-
kollën Pedagogjike Dyvjeçare " Ndrec
Ndue Gjoka " në Qytetin e Nxënësve, në
Tiranë. Në këtë mjedis të ri, fillova një
jetë të re që nuk kishte të krahasuar
me jetën time të mëparshme. Shumica e

të kësaj shkolle dhe shkrimtarit të njohur
Gjergj Zheji, i cili i afishoi sprovat e mia të
para poetike në gazetën e murit " Letrari i
Ri ". Më vonë, ai më shoqëroi në redaksinë e
gazetës " Zëri i rinisë " dhe më ndihmoi të
botoja në faqen  e saj letrare. Poetët që lexo-
ja dhe që i kisha  për zemër në atë kohë,
ishin Ndre Mjeda dhe Viktor Hygoi.

Pas mbarimit të shkollës së mesme
dyvjeçare, u emërova mësues në një fshat të
Tropojës. Në mjedisin ku punoja, poezia ish-
te diçka e huaj. Kushtet e jetesës nuk ishin
të lehta. Krahas mësimdhënies, më duhej të
jepja provimet plotësuese për të mbaruar
me korrespondencë shkollën pedagogjike
katërvjeçare në Shkodër. Edhe në këto rre-
thana nuk e ndërpreva të shkruarit e poez-
isë, ndonëse këtë gjë nuk e bëja në mënyrë
të rregullt dhe me synime të qarta estetike.

Për mua si talent i ri, një ngjarje letrare e
vërtetë  qe botimi i një cikli poetik, të
zgjedhur me dashamirësi nga redaktorja
Liri Lubonja, në gazetën " Zëri i rinisë ", në
vitin 1962. Ky botim më bëri sadopak të njo-
hur dhe ma përforcoi dëshirën për t'u mar-
rë me poezi.

Për t'u pajisur me një kulturë letrare më
të plotë, bëra kërkesë për të vazhduar stu-
dimet e larta për gjuhë e letërsi. Për shkak
të  interesave të tyre meskine apo për shkak
të  opinioneve  keqdashëse, autoritetet e rre-
thit më miratuan të drejtën për të studiuar
për biologji-kimi në Institutin Pedagogjik
të  Shkodrës.

Përsëri  e kërkova shpëtimin në Tiranë.
Me ndihmën e Todi Lubonjës, drejtues i rin-
isë, të cilin e kisha njohur në konferencën e
rinisë të rrethit të Tropojës, arrita të regjis-
trohesha në Universitetin Shtetëror të Ti-
ranës, në degën e gjuhës e të letërsisë sh-
qipe.

Pegadogët që jepnin leksione për gjuhës-
inë, ishin personalitete të shquara si Eqrem
Çabej, Selman Riza, Shaban Demiraj…Pa
dashur të jem mosmirënjohës, jam i detyru-
ar të pohoj se leksionet që jepnin pedagogët
e letërsisë përgjithësisht ishin përshkruese,
riprodhime të dispensave të përkthyera nga
rusishtja. Studentët që kishin prirje letrare,
mundoheshin ta pasuronin kulturën e tyre
artistike me anë të leximeve individuale.
Gjatë viteve të universitetit, poetët që kanë
ndikuar më shumë tek unë, kanë qenë Ëalt
Ëhitmani-i dhe Janis Ricos-i, të përkthyer
mjeshtërisht nga Skënder Luarasi dhe Spiro
Çomora.

Në këtë periudhë, nuk arrita të bëj ndon-
jë botim të rëndësishëm. E vërteta është se
dyert e shtypit letrar nuk hapeshin lehtë
para autorëve  të rinj dhe jetën letrare e
dëmtonte politika klanore.

Pas diplomimit në shkollën e lartë,
përsëri u emërova mësues në një fshat të
Tropojës. Për të mos u pajtuar me fatin tim
prej intelektuali provincial, e vazhdova me
këmbëngulje punën krijuese. Më 1971, boto-
va përmbledhjen e parë poetike "Zëri im".
Ky botim më dha zemër të ndiqja rrugën që
kisha nisur. Besoj se ai ndikoi që të më trans-
feronin në shkollën e mesme të Qytetit Ba-
jram Curri.

Zhvillimi i përgjithshëm i shoqërisë solli

Përsiatje për veten dhe për poezinë
e brezit të viteve shtatëdhjetë

Cili vlerësohet në Shqipëri?!
Në raste të tilla kam menduar se, në Shqipëri, vlerësohet e nderohet
vetëm ai që është kanakar i ndonjë partie, në gjirin e së cilës e ndien
veten si veshka midis dhjamit. Atij që synon të çajë udhë me talent e
me punë, të krijojë ndonjë vlerë të njëmendtë, i del përpara ledhi i
pakapërcyeshëm i klaneve dhe i politikave mafoze të qeverive në
fushën e kulturës. Për këto klane dhe për këto qeveri, shqetësimi për
zhvillimin normal të letërsisë shqipe, për ecjen e saj së paku me
hapin e letërsive të popujve fqinjë, është vrima e fundit e kavallit...

Megjithatë në atë moshë që kisha,
unë nuk e kisha të qartë kuptimin
e shprehjes "biografi politike  e keqe
" dhe nuk e dija se cilat ishin paso-
jat e saj të tmerrshme.

Paralajmërimi i mësuesit kujde-
star më bindi se dëshira ime për të
vazhduar shkollën e mesme nuk do
të përmbushej. Pas këtij sinjali
tronditës, shkova në    seksionin e
arsimit të rrethit dhe bëra kërkesë
për t'u pranuar në konviktin e Qy-
tetit Bajram Curri. Megjithëse u

pedagogëve që jepnin mësim në këtë sh-
kollë, kishin mbaruar studimet jashtë
shtetit.  Veç përgatitjes së lartë profe-
sionale, ata rrezatonin kulturë nga
mënyra sesi silleshin  me nxënësit, sesi
visheshin dhe flisnin...

Rreth shkollës  ku mësoja unë dhe
në tërë Qytetin e Nxënësve kishte lul-
ishte dhe parqe të bukura. Ky ndryshim
i theksuar që ndodhi  në jetën time, e
shtyu të mugullonte farën e poezisë që
fshihej brenda meje. Mbusha me vargje
një fletore, e cila i ra në dorë pedagogut
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gjallërimin e jetës letrare edhe në rrethin
malor të Tropojës. Mendoj se kam qenë me
fat që në atë kohë kam bashkëpunuar me
dy poetë shumë të talentuar: S. Buçpapaj e
H. Aliaj. Shtimi i krijuesve nga të gjitha fus-
hat e artit bëri të mundur që në vitin 1975,
në Qytetin e Bajram Currit të krijohej dega
e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të
Shqipërisë, të cilën e drejtova deri në vitin
1983, kur u emërova në redaksinë e filmit
artistik, në Kinostudion "Shqipëria e Re",
në Tiranë. Gjatë asaj periudhe, kryesia e
Lidhjes më ka ndihmuar vazhdimisht me
leje krijuese. Autoritetet zyrtare të rrethit
e kanë mbështetur krijimtarinë letrare dhe
artistike. Nuk është arrestuar, nuk është
nxjerrë në gjyq  asnjë shkrimtar apo artist
i degës së Lidhjes për Tropojën.

*
Për nga mosha  dhe për nga koha kur

kam botuar përmbledhjet e para, unë i për-
kas brezit që hyri në letërsinë shqipe në vitet
shtatëdhjetë, në të cilin bëjnë pjesë autorë
të njohur si Xhevahir Spahiu, Adem Istrefi,
Koçi Petriti, Moikom Zeqo, Rudolf Marku,
Agim Isaku, Skënder Buçpapaj, Hamit Aliaj.
(Autorët kosovarë dhe arbëreshë të kësaj
periudhe nuk kisha mundësi t'i lexoja, sepse
librat e tyre futeshin në fonde të rezervuara.)

Brezi letrar i viteve shtatëdhjetë nuk i
pati ato privilegje që gëzoi brezi letrar para
tij: ne nuk na u dha mundësia të studionim
jashtë shtetit, të mësonim  me themel ndon-
jë gjuhë të huaj, që do të na e zgjeronte derën
për të komunikuar me botën, të përvetë-
sonim një kulturë të huaj që do të na jepte
mundësi të zbulonin hapësira të reja letrare.

Pjesëtarët e këtij brezi nuk patën poste
partiake  dhe shtetërore, nuk patën
përkrahje politike të veçantë. Për rrjedhojë,
ata nuk patën as mbështetje sistematike
nga masmedia e kohës, nga makina propa-
gandistike e partisë në pushtet. Kritika
letrare që zhvillohej në Shqipëri, në
përgjithësi ka qenë një kritikë konformiste,
e politizuar në kulm, me nivel të ulët este-
tik. I këtij mendimi është edhe poeti e studi-
uesi Dhori Qiriazi:"Në pohimet e shumicës
së artikujve që shkruanin për këtë poezi nga
kritika, po t'i shikosh sot, duket qartë se
disa herë është marrë në mbrojtje rutina si
realizimi më i mirë."(II, 29). Kritika ekzis-
tuese u vu tërësisht në shërbim të sh-
krimtarëve zyrtarë, të cilët ishin shpallur
si përfaqësuesit më të shquar të letërsisë
shqiptare të realizmit socialist, merrnin të
gjitha Çmimet e Republikës dhe u ishte ako-
rduar titulli "Hero i Punës Socialiste".

 Të shtyrë nga interesi për të zënë një
vend pune apo për përfitime të tjera, këtë
gjë nuk e bënë vetëm kritikët më të mëd-
henj në moshë, të përgatitur në Bashkimin
e Madh Sovjetik, por edhe më të rinjtë.

Autorëve të brezit letrar të viteve gjash-
tëdhjetë, shteti u ka dhënë një mbështetje
të vazhdueshme financiare, duke krijuar
hallka për përkthimin e librave të tyre dhe
ka subvenconuar botimin e tyre nga shtëpi
botuese të huaja.

Të imponuara nga masmedia e asaj kohe
dhe nga tekstet shkollore, modelet letrare
të autorëve të viteve gjashtëdhjetë ushtru-
an një ndikim të pashmangshëm edhe tek
autorët e brezit pasardhës.

Zhvillimin normal të krijimtarisë së po-
etëve që hynë në letërsi në vitet shtatëdh-
jetë, e ndërlikoi shumë ashpërsimi i luftës
së  klasave që arriti kulmin në këtë peri-
udhë. Pas Plenumit IV të Komitetit Qendror
të PPSH-së që u mbajt më 1974, u zhvillua
një fushatë e paparë kundër ndikimeve të
huaja, e cila çoi në indeksimin e autorëve,
në futjen e tyre në fonde të  rezervuara. Në
këtë kohë, edhe censura shtetërore u tregua
më e pamëshirshme sesa asnjëherë më parë.
Veç gjymtimit të librave që paraqiteshin  për
botim, u nxorën në gjyqe dhe u dënuan disa
autorë...

Megjithëse u la në hije dhe u përball me
mungesa e vështirësi jashtëletrare, unë jam
i bindur se brezi letrar i  viteve shtatëdhjetë
e pasuroi poezinë shqipe me vlera të reja
substanciale dhe formale. Këtë pohim, nuk
e bëj duke u nisur nga parimi i përgjiths-
hëm se çdo brez i ri sjell patjetër diçka të re,
por  duke pasur parasysh disa risi, disa ar-

ritje konkrete, të cilat  do t'i shkoqit më
poshtë.

Për shkak të shkëputjes së Shqipërisë
nga sfera e hegjemonisë politike sovje-
tike, brezi im qe më i çliruar nga pesha e
ndikimit të trashëgimisë sovjetike në kra-
hasim me brezin e mëparshëm, i cili, pas
shkollimit në Bashkimin Sovjetik, e zba-
toi sistematikisht dogmën e realizmit
socialist në vepra letrare dhe në shkrime
teorike deri në fund të viteve tetëdhjetë.
Orientimin estetik të këtij brezi, e ka
shprehur fare qartë një poet që ishte
njëkohësisht një personalitet i rëndë-
sishëm i jetës kulturore shqiptare, i cili
në parathënien  e antologjisë ruse sovje-
tike, të botuar më 1959, ka shkruar: "Bot-
imi i kësaj antologjie, pa dyshim do të jetë
një ngjarje e çquar në jetën e poezisë sonë
të realizmit socialist që sheh te poezia e
madhe sovjetike burimin mëmë." (III, 9)

Meqenëse as dje dhe as sot, studiuesit
e poezisë  shqiptare të gjysmës së dytë  të
shekullit XX nuk i ka përudhur objektiv-
iteti shkencor, unë do të  përmend disa
vlera të veçanta që sollën poetët e viteve
shtatëdhjetë.

   1.Krijimtaria e këtij brezi e pakësoi
frymën tribunale, kolektiviste që mbi-
zotëronte në poezinë e brezit të më-
parshëm, duke e shtuar dozën  e in-
timizmit, duke i lënë më shumë vend
botës së brendshme të subjektit lirik. E
vërteta është se kjo dukuri nuk ka
ndodhur vetëm  në letërsinë tonë, por edhe
në letërsitë e tjera europiane. Duke folur
për evoluimin e poezisë suedeze të kësaj
periudhe, Jacques Outin shkruan: "Be-
snik ndaj vetvetes dhe për këtë arsye i
kritikuar nga brezi i ri i autorëve të qua-
jtur të angazhuar, i cilësuar si mendje

soditëse  dhe koleksionist imazhesh, To-
mas Tranströmer-i e gjeti vendin e tij të
natyrshëm sapo filloi kthimi tek uni në
vitet shtatëdhjetë." (IV, 16)

 Në një intervistë të tij, nobelisti Se-
maus Heaney ka thënë:"Përsa më përket
mua, tonaliteti i poemave të mia është
më pak retorik, është më intimist." (V,
130) Duke u nisur nga kontrasti i madh i
poezisë së autorit irlandez me krijim-
tarinë e poetëve të tjerë europianë,
Jacques Darras e përcakton kështu in-
dividualitetin e tij: "Heaney u shfaq në
mes të viteve shtatëdhjetë  si një indian i
Perëndimit." V, 139)

Sipas Jean Breton-it, një ndryshim i
tillë ka ndodhur edhe në poezinë franceze
të kësaj periudhe:"Duke filluar nga viti
1975, cikli do të përmbyset. Me kapër-
cimin e syrealizmit, ravijëzon udhën një
lirizëm i ri. Përdoren  parabola, kënga e
gjerë apo e shkurtuar, elegjia. Ngan-
jëherë vihet re një kthim tek elementi
emocional."  (VI, 22)

Për të ilustruar përparësinë që i dha
intimizmit brezi letrar i viteve shtatëdh-
jetë, po përmend një shembull nga kr-
ijimtaria ime, të cilin nuk e kanë zënë
ngoje studiuesit  joobjektivë. E kam
fjalën për titullin e përmbledhjes sime
"Zëri im", e botuar më 1971. Ky titull që i
referohet zërit të individit, lë të nënkup-
tohet se autori ka vënë në qendër të poez-
isë botën e brendshme të subjektit lirik,
përjetimet e tij. Për të argumentuar se
interpretimi im nuk është subjektivist
apo narcisist, po e njoh lexuesin me për-
caktimin që ka bërë Angelika Lochman:
"Së pari, le të shqyrtojmë titullin. Në
letërsi, gjithmonë, ai është program  dhe
duhet të tërheqë vëmendjen e lexuesit

qoftë me formën, qoftë me domethënien e
tij, sepse titulli dhe teksti janë në raport
dialektik." (VII, 107)

Në përgjigjen që më ka çuar më 26.3.1986
për përmbledhjen "Urtia e zogjve" (më vonë
titulli u ndryshua), redaksia e poezisë, e
dramës dhe e kritikës letrare më bën vëre-
jtje veçanërisht për tematikën intime: "Në
përmbledhjen tuaj ka një prirje disi të
tepëruar ndaj temës intime dhe jo në pak
raste mbetje në këndvështrime të ngushta
vetiake, hasim përsëritje procedimesh dhe
mjete gati të përafërta procedimi (me ele-
mente natyrorë etj., ose ka ekzaltime e lek-
tisje subjektive)." (VIII)

2.Në krijimtarinë e poetëve të viteve sh-
tatëdhjetë, vargu i lirë u bë mbizotërues.  Kjo
ndihmesë merr një rëndësi të veçantë, po të
kemi parasysh se edhe ndonjë autor i brezit
të viteve gjashtëdhjetë që ishte përballur me
kundërshtimin e ashpër të dalzotësve të pro-
zodisë klasike, më vonë u kthye te vargu i
rregullt.

Dua të sqaroj se përdorimi i këtij apo atij
vargu poetik nuk ishte thjesht një çështje
teknike. Në radhë të parë, ai lidhej me
mënyrën e të menduarit .  Ata që  kapeshin
me thonj e me dhëmbë pas vargut të
rregullt,kryesisht ishin mbrojtës të zjarrtë
të realizmit socialist dhe të shtetit të dik-
taturës së proletariatit. Poeti zviceran
Jacques Chessex e ka përqasur prozodinë
klasike me një shtet autokratik: "Një shtet
i drejtuar me dorë të fortë i ngjan një poeme
të përpiktë." (IX, 164)  Pak a shumë, këtë ide
shpreh edhe poeti danez Jorgen Nash:
"Natyrisht, çdo risi është një veprim i
paligjshëm kundër pyllit të gurëzuar të za-
koneve të ngulitura, kundër këmishës së
forcës të ideologjive të artit." (X, 118)

Për të damkosur autorët e brezit letrar
të viteve shtatëdhjetë, kundërshtarët e var-
gut të lirë dhe të formave të reja poetike
shpikën termin "prozizëm", të cilin nuk e
kam hasur në asnjë libër të ndonjë esteti
apo studiuesi europian që merret me teor-
inë letrare. Gérard Genette-i ka përdorur
termin "prozifikim", për të shenjuar me të
një praktikë transtekstore, siç është kthi-
mi në prozë  i një teksti të hartuar në vargje.
(Këtë praktikë ka ndjekur  Mitrush Kuteli
në përmbledhjen "Tregime të moçme sh-
qiptare.)

Në një plenum të vitit 1987, njëri nga drej-
tuesit kryesorë të Lidhjes më kritikoi me
emër  si një nga mëkatarët që përdornin
vargun e lirë: "Por ja që edhe një nga poe-
mat e fundit të Paplekës me titull "Vallja e
flakëve", në pjesën më të madhe (kësaj here
duke përjashtuar thirrjet "o bir" dhe herë-
herë përsëritjet e një fjale në disa kryeradhë
rresht) mund të transkriptohej fare natyr-
shëm, gjithashtu, si një prozë. Kemi, pra, në
këto raste, një praktikë të ndërgjegjshme të
fshirjes së kufijve që e dallojnë vjershën nga
proza. Dukuria, pra, ekziston, emërtimi i saj
mund të bëhet, natyrisht, në mënyra të ndry-
shme. Unë e kam quajtur "prozizëm", për të
mos e ngatërruar, siç po e ngatërrojnë në
ndonjë artikull të fundit të "Dritës" me
prozaizmin..." (XI, 65)

Urrejtja e madhe që kishin për vargun e
lirë autorët zyrtarë e dogmatikë në Shqipëri,
ishte vazhdim i të njëjtës urrejtje që ekzis-
tonte edhe në vendlindjen e realizmit social-
ist, në Bashkimin Sovjetik. Po ato kokëçar-
je që kanë  pasur verlibristët shqiptarë, i ka
njohur edhe poeti rus Viaçeslav Kuprianov:
"I konsideruar si një klasik i vargut të lirë
që për një kohë të gjatë është konsideruar
"disidencë estetike", tashti ai ka zënë vend
në tekstet shkollore." (XII, teksti në koper-
tinë). Për rolin që ka luajtur në letërsinë
ruse ky poet, profesor Aleksandër   Lo-
bodanov thotë: "Për shumë kohë, ai ishte
simbol i disidencës estetike në kohën e real-
izmit socialist." (XII, 4 )

Ndryshimet prozodike që ndodhën në
poezinë shqipe të viteve shtatëdhjetë, qenë
pjesë e pandarë e zhvillimeve që përfshinë
letërsitë e tjera europiane. Kur analizon
poezinë e poetit maqedonas Bogomil Gju-
zel-i, kritiku Milan Djurcinov shkruan:
"Duke hedhur poshtë eufoninë dhe duke
milituar për një prozodi të re, të kuptuar si

Brezi i viteve '70
Për nga mosha  dhe për nga koha kur kam botuar
përmbledhjet e para, unë i përkas brezit që hyri në
letërsinë shqipe në vitet shtatëdhjetë, në të cilin bëjnë
pjesë autorë të njohur si Xhevahir Spahiu, Adem Istrefi,
Koçi Petriti, Moikom Zeqo, Rudolf Marku, Agim Isaku,
Skënder Buçpapaj, Hamit Aliaj. (Autorët kosovarë dhe
arbëreshë të kësaj periudhe nuk kisha mundësi t'i lexoja,
sepse librat e tyre futeshin në fonde të rezervuara.)
Brezi letrar i viteve shtatëdhjetë nuk i pati ato privilegje
që gëzoi brezi letrar para tij: ne nuk na u dha mundësia të
studionim jashtë shtetit, të mësonim  me themel ndonjë
gjuhë të huaj, që do të na e zgjeronte derën për të
komunikuar me botën, të përvetësonim një kulturë të huaj
që do të na jepte mundësi të zbulonin hapësira të reja
letrare.
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një recitativ, ai zbulon mundësi të reja për
gjuhën poetike." (XIII, 103)

Sipas poetit dhe filozofit Jacques Lacar-
rière, poetët grekë të viteve shtatëdhjetë u
shkëputën nga një traditë e shkruar
shumëshekullore: "Zbritja në thellësi të
vetvetes, mospranimi i një mentori, brak-
tisja pothuaj e plotë e çdo elementi metrik
në të shkruarit e poemave, shkurt, nevoja e
fortë dhe absolute për t'u çliruar nga çdo
shtrëngesë tradicionale dhe kolektive, nga
çdo përkatësi ose nënshtrim politik, filozo-
fik apo fetar, ja çfarë e karakterizon më
shumë këtë dhjetëvjeçar dhe poetët e tij."
(XIV, 19-20)

Në procesin e risimit (rinovimit) prozo-
dik morën pjesë edhe letërsitë e mëdha, siç
ishte rasti i poezisë franceze, e cila kishte
qenë laborator i modernitetit të poezisë
botërore. Poeti dhe antologjisti i njohur
Henri Deluy thekson: "Kjo antologji lindi
[...] Nga ndjesia që kam pasur në vitet sh-
tatëdhjetë se aty po ndodhte diçka e re,
ndoshta vendimtare për rrjedhën e poezisë
sonë, për evoluimin e prozodisë sonë." (XV,
12-13)

3.Në letërsinë shqiptare, ashtu si në letër-
sitë e tjera europiane, në vitet shtatëdhjetë
u krijuan disa grupime autorësh që kishin
afërsi tematike dhe konceptuale. Këto
grupime qenë qendra të vërteta poetike, të
cilat ia hoqën Tiranës, kryeqytetit, monop-
olin si qendra e vetme e poezisë që e mbante
deri atëherë.

4.Në vitet shtatëdhjetë, u shtua prania e
autoreve femra, të cilat synuan të shpreh-
nin përjetimet femërore. Autore si Natasha
Lako, Feride Papleka e Betariçe Balliçi e
vazhduan me këmbëngulje itinerarin e tyre
poetik, duke arritur t'i shmangeshin hegje-
monisë së poezisë së krijuar nga autorët
meshkuj. Ky zhvillim i ri në letërsinë tonë
qe pjesë e një dukurie kulturore universale,
siç e tregon rasti i poezisë së Kebekut (Kan-
ada): "Vërshimi i autoreve femra, në
gjysmën e dytë të viteve shtatëdhjetë, kon-
tribuoi në të njëjtën kohë për të shfaqur e
për të përshpejtuar një ndryshim në sh-
krimtarinë poetike." (XVI, 33)

5.Brezi letrar i viteve shtatëdhjetë i la më
pak vend tematikës së Luftës Nacionalçlir-
imtare, duke i dhënë pjesën e luanit tema-
tikës bashkëkohore, të përditësisë.

6. Megjithëse nuk e bëri dot në shkallën e
dëshiruar, ai e shtoi dozën e kritikës sociale,
duke fshikulluar disa dukuri negative të
shoqërisë. Krahas ngjyrave pranverore, në
tablonë e jetës që paraqiti poezia, nuk mu-
guan as ngjyrat e vjeshtës.

7.Ndryshe nga paraardhësit, ky brez e
pakësoi patetizmin, hoqi dorë nga praktika
sovjetike e poemave jubilare, nuk huazoi në
mënyrë mekanike  elemente të jashtme, de-
korative nga folklori. Duke tkurrur elemen-
tin tregimtar, përshkrues, u dha përparësi
përsiatjes, metaforizmit, nëntekstit filozo-
fik. Në rrafshin stilistik, i shmangu disa sim-
bole tradicionale si: mali, kështjella, kulla
etj. Nën ndikimin e poezisë  moderne dhe
moderniste europiane të përkthyer nga
pjesëtarët e këtij brezi apo nga shqipërues
të tjerë, u zgjerua fusha e kërkimeve for-
male, ndonëse eksperimentimet qenë të
druajtura dhe mbetën në faza embrionale...

8.Në krijimtarinë poetike të kësaj peri-
udhe, gjithnjë e më shumë iu mbyllën shtig-
jet frymës provinciale, u harmonizua më
mirë kombëtarja me universalen.

9.Autorët e brezit letrar të viteve sh-
tatëdhjetë krijuan një koncept tjetër për
poetin dhe për rolin e tij në shoqëri. Ata
nuk e bënë të tyre moton e poetëve të më-
parshëm, të cilët deklaronin me krenari:
"Dhe kanga dhe vargu asht bombë e flamur!"

10.Poetët e brezit të viteve shtatëdhjetë,
kryesisht ata që rronin në kryeqytet, ndih-
muan që të thellohej njohja dhe ndërvepri-
mi midis poezisë që botohej në Tiranë dhe
asaj që botohej në Prishtinë...

Ndryshe nga hulumtues të tjerë që janë
ngarkuar nga struktura të caktuara për të
bërë hulumtime selektive në Arkivin e Sh-
tetit, për t'i shërbyer ndonjë autori të
veçantë, Dashnor Kaloçi ka botuar doku-

mente që dëshmojnë se në shënjestër të
censurës zyrtare, të kritikave të ash-
pra të forumeve partiake dhe të orga-
nizmave shtetërorë, kanë qenë posaçër-
isht autorët e brezit të viteve shtatëdh-
jetë. Ky hulumtues ka botuar Raportin
sekret "Disa probleme të pastërtisë së
përmbajtjes së krijimtarisë letrare e
artistike", të mbajtur nga Mehmet Kar-
akushi në mbledhjen e Sekretariatit të
Komitetit  Qendror të PPSH-së, më 24
mars 1980. Aty thuhet :"Gjatë vitit 1979
u kthyen pesë vëllime të autorëve me
përvojë Agim Gjakova, Agim Isaku,
Rudolf Marku, Ndoc Papleka etj., mba-
si një pjesë e vjershave kishin gabime
ideore, në prirje formaliste, ose ishin të
paqarta dhe krijonin keqkuptime."(
XVII, 10-11).

*
Megjithëse kam qenë një nga ata

autorë që kanë bërë përpjekje për të
praktikuar forma të reja shprehjeje,
jam i vetëdijshëm se tekstet e mia, të
botuara në vitet shtatëdhjetë e tetëdh-
jetë, kanë pasur dobësi që nuk lidheshin
vetëm me shkallën e talentit tim apo
me postulatin e njohur se "Çdo poemë
është një copëz e asaj që nuk mund të
thuhet." (XVIII, 15)

Tek unë ka ndikuar censura e insti-
tucionlizuar, të cilës i nënshtroheshin
botimet letrare të asaj kohe. Vetëm li-
brat e autorëve që kishin përkrahje të
veçantë politike, që mbanin poste par-
tiake dhe shtetërore, përgjithësisht
botoheshin ashtu siç paraqiteshin në
redaksi. Për autorët e tjerë, sidomos për
autorët nga rrethet, botimi i një libri
ishte vërtet një punë Sizifi. Dorëshk-
rimet e tyre gjymtoheshin, ndrysho-

heshin, tjetërsoheshin deri në atë sh-
kallë, saqë libri i botuar pothuaj nuk
ngjante me dorëshkrimin e paraqitur në
redaksi.

Në rrethana të tilla, autori kishte për-
para dy alternativa: të hiqte dorë nga të
botuarit ose të pranonte të ishte viktimë
e censurës. Për këtë dilemë hamletiane,
poeti francez E. Guillevic-u është shpre-
hur: "Vallë, çfarë të shkakton më shumë
dhimbje:/ Të mos mund të këndosh/ Apo
të këndosh me detyrim?" (XIX, 355)

Ata që i kërkojnë me lupë të metat,
politizimet  në krijimtarinë time të ko-
hës së diktaturës së proletariatit, as që
duan t'ia dinë se, përveç censurës zyr-
tare, autorët kërcënoheshin edhe nga
lufta e klasave në jetën e përditshme. Në
vitet shtatëdhjetë, ndonjë bashkëfsha-
tar imi i bënte letra Komitetit të Partisë
të rrethit që të më hiqte nga puna si më-
sues për shkak të biografisë politike të
keqe. Për të njëjtin motiv, ndonjë kuadër
dogmatik i Qytetit Bajram Curri i
kërkonte Kryesisë së Lidhjes së Sh-
krimtarëve e të Artistëve të Shqipërisë
të mos më pranonte si anëtar të kësaj
organizate.

Kisha ardhur në jetë dhe rroja në një
regjim politik që nuk e kisha zgjedhur
unë. Në kushtet e një lufte klasash që
shndërrohej në luftë për ekzistencë, i
shtyrë nga instinkti i vetëmbrojtjes, e
kam shtuar dozën e angazhimit e të en-
tuziazmit. Sigurisht, kjo gjë ka ndodhur
edhe nën ndikimin e klimës  politike dhe
artistike të shoqërisë ku rroja. Në atë
kohë, unë nuk e shihja anën e paduk-
shme të shoqërisë, sepse informacioni
ishte i mangët: nuk kishte  si sot një-
qind parti, njëqind gazeta, njëqind radio
dhe njëqind stacione televizive. Kryesor-

ja ishte se  nuk kishte liri shprehjeje.
Duke folur për lidhjen  midis poetit dhe

shoqërisë  ku bën pjesë ai, Antonio Tabuc-
chi thotë se mendimi i Leopardit  është pro-
dhim i një epoke kulturore. (XX, 94) Për
ndikimin e kushteve politike dhe shoqërore
mbi poezinë, H. Deluy shkruan: "A është e
nevojshme të themi se nuk ka poezi jash-
tëkohore? Se poetët nuk janë duarjashtë në
çështjet e kësaj bote?" (XIV, 15)  Madje edhe
shkrimtari i njohur Philippe Sollers, i cili
në këtë periudhë rronte në mes të Parisit
dhe nuk kishte mbi kokë shpatën e Damok-
leut që quhej lufta e klasave, pohon në kuj-
timet e tij se në një çast të caktuar është
tunduar nga frazeologjia revolucionare.
(XXI, 396) Pikëpamjet e autorëve që përmen-
da më lart, nuk i parashtrova për të shfajë-
suar veten, por për të shpjeguar një dukuri
që ka ekzistuar...

Megjithatë edhe sot e kësaj dite, mendoj
se ndërtimi i Hidrocentralit të Fierzës ka
qenë një kantier madhështor e heroik, se
elektrifikimi i vendit ka qenë një ndryshim
epokal për mua që e kisha kaluar fëmijërinë
në dritën e pishës e të kandilit. Në një kohë
kur ende nuk flitej për ekologjinë, industri-
alizimi i vendit më dukej si një dëshmi pro-
gresi. Kjo gjë  ka ndodhur edhe me disa au-
torë europianë, siç është rasti i poetit danez
Johannes V. Jensen-i (Çmimi Nobel për
Letërsi më 1944): "Ndonëse i heshtur, prani-
mi i  botës industriale anglo-saksone nga
Johs V. Jensen ka disa arsye. Midis të tjer-
ave, ai mund të duket si një bashkim i do-
mosdoshëm me progresin." (X, 13) Disa stu-
diues  të letërsisë e kanë parë industrializ-
imin të lidhur ngushtë me avangardat
letrare: "Mirëpo ligjërimi për automobilin
do të na shtyjë pashmangësisht  të përmen-
dim problemin e makinës në përgjithësi, çka
është, siç dihet, një temë e privilegjuar  në
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letërsinë e të gjitha avangardave historike."
(XX, 53)

Në qoftë se unë dhe disa krijues të tjerë të
brezit të viteve '70 jemi gëzuar për  disa ar-
ritje ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë,
të cilat kanë ndodhur e ndodhin edhe në
vende të tjera të botës, nuk di që ndonjëri
prej nesh të ketë  bërë thirrje që të bur-
goseshin, të torturoheshin apo të pushka-
toheshin njerëz, të ketë brohoritur për
izolimin, për  censurën letrare!..."

Unë e dija se, siç ishte sanksionuar në
kushtetutë, në Shqipëri ishte vendosur sh-
teti i diktaturës së proletariatit, por nuk e
dija se këtu kishte diktatorë. Para vitit 1990,
kam botuar dy poema kundër diktatorëve
Franko (XXII, 58-60) dhe Pinoçeti (XXIII, 83-
84), por askush nuk më ka shqetësuar për
këto krijime ku përmendej fjala "diktator".
Publicistët keqdashës që kanë cituar apo
kanë ribotuar vargje të mia të politizuara,
duke i shkëputur nga konteksti, as që e kanë
marrë mundimin t'i zënë ngoje ose t'i ribot-
ojnë  edhe poemat e mia kundër diktatorëve,
të cilat as ata, as strukturat apo politikanët
që i komandojnë, nuk i mohojnë dot.

Kur pyes veten se çfarë kam bërë në jetë,
nganjëherë them se kam shkruar vargje që
kanë shërbyer si foragjere për dy breza, për
etërit dhe për bijtë e tyre, për të cilët kam
qenë tabelë qitjeje. Deri në vitin 1990, etërit
më kanë gjuajtur me shigjeta jo vetëm  në
shtypin letrar, por edhe në revistën politike
"Rruga e Partisë", duke më akuzuar për ga-
bime ideore, për formalizëm apo modern-
izëm në poezi, shkurt : sepse nuk isha i poli-
tizuar aq sa ata. Pas viti 1990, bijtë që kishin
mbaruar shkolla të zgjedhura, disa edhe në
Perëndim, meqenëse ishin pinjoj të nomen-
klaturës komuniste, më  denoncuan se
kisha shkruar për socializmin, për partinë,
shkurt: sepse nuk isha ekstremist si ata.

I ndodhur para fushatave të tilla, të tele-
komanduara nga klane dhe nga politikanë
keqdashës, sikur unë të  kisha vendosur dik-
taturën e proletariatit në Shqipëri, sikur
unë të kisha sjellë në valixhe socrealizmin
nga Bashkimi i Madh Sovjetik dhe të kisha
qenë përfaqësuesi kryesor i letërsisë sh-
qiptare socrealiste, i dekoruar me titullin
"Heroi i Punës Socialiste", kam thënë me
vete: a ia vlente të udhëtoja  me orë të tëra
nëpër ngricë, nëpër rrugë të mbuluara me
borë e me akull për të shkuar në redaksi
dhe për të botuar një libër të censuruar, për
të qenë preja e tigrave apo e çimkave që për-
mend Bertold Brehti?!

Për fatin e intelektualit që jeton në vende
të vogla ku sundon autokracia dhe  fryma e
klanit, nobelisti Mario Vargas Llosa është
shprehur kështu: "E keqja më e madhe që
mund t'i ndodhë një domenikani, është që ai
të jetë inteligjent ose i aftë" e kishte dëgjuar
të thoshte një herë Alvaro Cabral-in." (XIV,
2015). Në raste të tilla kam menduar se, në
Shqipëri, vlerësohet e nderohet vetëm ai që
është kanakar i ndonjë partie, në gjirin e së
cilës e ndien veten si veshka midis dhjamit.
Atij që synon të çajë udhë me talent e me
punë, të krijojë ndonjë vlerë të njëmendtë, i
del përpara ledhi i pakapërcyeshëm i klan-
eve dhe i politikave mafoze të qeverive në
fushën e kulturës. Për këto klane dhe për
këto qeveri, shqetësimi për zhvillimin nor-
mal të letërsisë shqipe, për ecjen e saj së
paku me hapin e letërsive të popujve fqinjë,
është vrima e fundit e kavallit...

*
Në vitin 1990, unë nuk u aktivizova në

veprimtaritë e mirëfillta politike, në struk-
turat e reja partiake për disa arsye.

Së pari, pasioni kryesor i jetës sime nuk
ishte politika, por ishte letërsia. Duke peri-
frazuar thënien e njohur të Pashko Vasës,
unë mendoja se "Feja e shkrimtarit është
letërsia". Më kishin mbetur në mendje fjalët
e Alain Bosquet-së për poetin portugez
Fernando Pessoa, se ai kishte dështuar në
përpjekjet e tij për të qenë njëherësh dije-

tari, mikroskopi dhe bacili i vëzhguar.
(XXV, 14)

Së dyti, unë nuk e quaja të nevojshme
të strehohesha nën çatinë e politikës,
sepse nuk kisha denoncuar njeri, nuk
kisha dalë dëshmitar nëpër gjyqe politike
dhe nuk kisha qenë bashkëpunëtor i Sig-
urimit të Shtetit.

Së treti, nuk kisha qenë i thirrur me
telefon apo me ndonjë mënyrë tjetër në
banketin e dasmës katoviciane që po për-
gatitej. Qysh në krye të herës, strukturat
përkatëse nuk më kishin ftuar në
takimin përurimor të Ramiz Alisë me in-
telektualët, më 1990, të cilin e mora vesh
vetëm nga lajmet televizive.

Së katërti, unë bëja pjesë në atë kate-
gori njerëzish që dyshonin se ndryshimet
politike që po bëheshin në Shqipëri, ishin
të frymëzuara nga platforma e Katovicës,
siç ka dalë më vonë nga dokumentet e
botuara në shtyp.(XXVI, 16)

Së pesti, unë mendoja se asnjë regjim
politik normal dhe i arsyeshëm nuk mund
të kishte si kryefjalë termat "shkatërrim"
dhe "kuota zero". Pasojat e mënyrës sesi
u bë ndryshimi i sistemit politik (tranzi-
cioni), sot  shihen nga të gjithë ata që kanë
mend në kokë, por them se, në  të ardh-
men, do të duken edhe më qartë në fatin e
Shqipërisë, e cila kërcënohet nga shpopu-
llimi. Kam parsysh faktin se, për të parë
pasojat e vendosjes së diktaturës së pro-
letariatit në Shqipëri, u desh të kalonte
një gjysmë shekulli. Finis coronat opus
(Fundi kurorëzon veprën)...

Së gjashti, unë nuk hyra në vallen e
politikës, ngaqë mendoja se do t'i shërbe-
ja më mirë vendit tim me talentin tim si
letrar. Doja t'u gëzohesha kushteve të reja
që shpresoja se kishin ardhur për të qenë
një krijues i lirë, i pavarur nga politika.
Çuditesha kur shihja shkrimtarë që nuk
linin gur pa lëvizur për t'u bërë politikanë,
deputetë, ministra. Unë prisja të korrig-
joheshin gabimet dhe të metat e regjimit
të mëparshëm, të ruheshin vlerat e kri-
juara dhe shoqëria të ecte përpara. Prisja
që në letërsi të vepronte ligji i
konkurencës së vërtetë, i vetmi me-
kanizëm që mundëson zhvillimin e saj cilë-
sor. Prisja që organizmat shtetërore të
përkrahnin autorët më të talentuar e më
të përkushtuar, të vlerësonin veprat
letrare më të arrira, duke menduar se qysh
nga koha e Rilindjes Kombëtare letërsia
kishte qenë shtylla kurrizore e kulturës
shqiptare...

Nuk u desh të kalonte shumë kohë që
të bindesha se optika ime kishte qenë kre-
jtësisht e gabuar. Letërsia u la në duar të

matrapazëve, të cilët e quanin veten
botues. Kriteret ose parimet e realizmit
socialist u zëvendësua me një kriter ab-
solut: me paranë. Lufta e klasave u bë më
e stërholluar, duke përdorur terma dhe
praktika të reja. Politikanët që u bënë
zotër të vendit, mbështetën vetëm ata
autorë që ishin të lidhur hapur apo
tërthorazi me partitë e tyre, duke u
dhënë poste, duke i përfshirë në disa bor-
de njëkohësisht, duke u dhuruar prona,
duke u vënë në dispozicion median e
paguar prej tyre.

Në kushtet e reja, klanet e vjetra u
fuqizuan më shumë se kurrë ndonjëherë
më parë dhe u krijuan klane të reja. Vik-
timë e korrupsionit masiv dhe e prak-
tikave mafioze u bë edhe letërsia. Në një
shoqëri të prapambetur, siç ishte sho-
qëria shqiptare, ambicja e shfrenuar e
individit, e cila nuk kufizohej nga asnjë
ledh institucional, mund të harlisej për
shtatë palë qejfe. Subjektivizmi, njëan-
shmëria, narcisizmi dhe grafomania u
bënë normë në fushën e kulturës. Njëherë
që mora pjesë në një konkurs letrar, fitue-
si i tij i kishte thënë një miku, kur e kish-
te uruar:"Unë kisha një vit që "punoja"
për atë çmim!"

Megjithëse u përfshiva në vorbullën e
përpjekjeve për mbijetesë, prapëseprapë
vazhdova të merresha me krijimtari
letrare, pa e ditur as vetë përse. Ndoshta
këtë gjë e ka shpjeguar qartë Ph. Sollers-
i, i cili, në librin e tij me kujtime, ka shk-
ruar: "Njeriu nuk e zgjedh këtë pasion,
ai i imponohet, dhe Sartri nuk ka të
drejtë: letërsia nuk është një neurozë, por
një udhë njohjeje gjithnjë e më magjike
dhe e saktë." (XXI, 108)

I mbetur pa kurrfarë mbështetje nga
shoqëria ku rroja, nga organizmat për-
katëse të shtetit ku kisha lindur, për vite
të tëra nuk munda të botoja një përm-
bledhje të re. Unë mendoj se në thelb nuk
ka ndonjë ndryshim të madh midis
heqjes së të drejtës së botimit me ven-
dime politike dhe heqjes së mundësisë së
botimit me mekanizma ekonomikë. Në
fund të fundit, rezultati është i njëjtë.

Pas dhjetë vjetësh, mezi ia dola të bot-
oja një libër, duke kursyer nga buka e
gojës. As për këtë botim, as për dy të tjera
që arrita të bëj më vonë, nuk  mora asnjë
honorar, asnjë lek, sepse libraritë nuk i
pranonin librat me poezi, të cilat nuk
shiteshin. Regjimi politik që trumbeton-
te se do të varroste komunizmin dhe të
këqijat e tij, nuk më dha as shpërblimin
e ulët që kisha marrë nga regjimi i më-
parshëm. Për këtë paradoks, poeti me

famë botërore Zbignieë Herbert-i është shpre-
hur kështu:" Sigurisht, librat e mi janë botu-
ar nga shtëpitë botuese zyrtare të vendit tim,
e pranoj se kam marrë para nga arka e sh-
tetit, nga e njëjta arkë që paguante burgjet,
spiunët dhe depot për shishet e zbrazëta të
vodkës. Sepse kishte vetëm një arkë dhe ajo
më paguante në bazë të vargjeve, jo shtren-
jtë, por më paguante." XXVII, 13)

E vërteta është se për krijimet që kam
botuar nga viti 1971 deri me 1990, edhe unë
kam marrë ca honorare të vogla si gjithë të
tjerët, kam marrë një çmim letrar të parë
dhe një të tretë, jam dekoruar me medaljen
"Naim Frashëri". Përkundrazi, për botimet
me poezi, me prozë, me studime, me përk-
thime, për të rritur e për fëmijë që kam botu-
ar gjatë afro tridhjetë vjetëve, nga viti 1990
deri më sot, nuk kam marrë asnjë çmim letrar,
asnjë vlerësim zyrtar nga organizmat dhe
institucionet e Republikës së Sudes. Natyr-
isht, kjo gjë nuk ka ndodhur vetëm për sh-
kak të subjektivizmit të shtetarëve të politi-
zuar, por edhe për shkak të dashaligësisë së
kolegëve të mi, të cilët kanë bërë ligjin në
institucionet shtetërore dhe në juritë letrare.
Për ironi të historisë, këta kolegë botonin në
gazetat e partive të tyre shkrime kilometrike,
në të cilat denonconin padrejtësitë që u kish-
te bërë shkrimtarëve shteti i diktaturës së
proletariatit me organizmat  e tij. Mendoj se
është e papajtueshme me etikën letrare, por
edhe me etikën njerëzore që disa autorë të
mbulohen me dafina, me favore dhe me ndere,
kurse vlerat e autorëve të tjerë të mohohen,
të mbulohen me heshtje, të mënjanohen për
arsye politike apo thjesht për shkak të tekave
të ndonjë sundimtari.

Për t'i bërë ballë shpërfilljes ose mbytjes
me jastekun e heshtjes, e kam ngushëlluar
veten, duke kujtuar atë çunakun që kishte
hedhur në letër vargjet e para në një fshat të
humbur, midis maleve, i cili nuk e dinte se
ekzistonin honoraret, çmimet letrare, deko-
ratat dhe titujt honorifikë. Veç kësaj, a du-
het t'u gëzohet njeriu dekoratave dhe titujve
të sotëm, për të cilët shtypi ka shkruar se
blihen me para?! Madje kam thënë me vete
edhe këtë: a mos vallë krijuesit e baladave,
të këngëve kreshnike kanë pritur të vlerë-
soheshin  apo të dekoroheshin nga vezirët
dhe nga sanxhakbejlerët osmanë?!...Jam
munduar të gjej njëfarë ngushëllimi edhe te
thëniet e poetëve të kohës së shkuar, të cilët
mendonin se shpërblimi i vetëm për një au-
tor është kënaqësia që i fal akti i të krijuar-
it, krijimtaria e tij, siç shkruan Rainer Mar-
ia Rilke:"Atëherë pranojeni fatin, mbajeni
në kurriz barrën e tij, madhështinë e tij, pa
kërkuar kurrë ndonjë shpërblim që mund
të vinte nga jashtë." (XXVIII, 39)
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Shqiponja jonë, e cila sipas ligjit duhet të ketë në krahë 9 pendë dhe në bisht shtatë pendë, duket krejt e
modifikuar dhe si një shpend jo i zakonshëm në simbolikën e institucioneve zyrtare. Kjo sot nuk është më
normale, por shqetësimi është se për debatin nuk flasin profesionistët...

NGA BEN ANDONI

Gjëja më 'argëtuese' e ditëve
të përvjetorit të pavarësisë
ishte momenti kur u

shfaqën flamujt e vegjël. Nga një
hulumtim i atyre ditëve u zbulua
se shumë prej flamujzave ishin pro-
dhime me origjinë kineze. Ndërsa
për një pjesë kjo ishte fatale, justi-
fikimi i shumë të tjerëve ishte
shumë pragmatik. Kineze mbajnë
markën dhe shumë simbolika të
suvenirëve, por edhe objekte edhe
në vendet më të zhvilluara, madje
edhe simbole thellësisht historike,
kështuqë nuk kishim pse të
habiteshim. Vetëm se kleçka ishte
dikund tjetër: shumë prej sim-
bolikave tona, prodhuar nga kin-
ezët, ishte të shpërfytyruara.

Pak muaj më pas, do të vinte
radha e simbolikës së shqiponjës
në një nga dikasteret tona. Ajo do
identifikohej direkt me shqiponjën
sllave. Në fakt, shqiponja dukej e
stilizuar shumë ndryshe dhe
pothuaj kishte humbur karakter-
istikat e shqiponjës me të cilën ish-
te mësuar syri i shqiptarit të
thjeshtë dhe që identifikonte sim-
bolin kryesor kombëtar.

Kjo qëlloi gati e tmerrshme. Fil-
luan interpretimet e çfarëdoshme,
për pozicionin e krahëve, kokën,
pendët, kthetrat dhe lloj-lloj
hipotezash. Ngjyrat u bënë vrast-
are, Bizanti u përzje me Kombin,
Shqipëria me Arbërinë, u shanë
politikanët u tregua
patriotizmi...Fitoi kakofonia.

Luan Rama, deputet i Lëvizjes
Socialiste për Integrim, iu kthye
sërish ditët e fundit dhe me një
kulturë të admirueshme e parash-
troi defektin, sipas tij, duke
kërkuar përgjegjshmëri, kurse
kohë më parë denoncoi përdorimin
e shqiponjës me ngjyrë të bardhë,
në simbolin kombëtar të përdorur
nga Ministria për Evropën dhe
Punët e Jashtme. Por, ai shkoi edhe
më tej, kur tha se kjo përbënte një
shkelje të rëndë të kushtetutës,
duke gjykuar për veprimin e insti-

tucionit të MEPJ.
Në fakt, modifikimi i shqipon-

jës ishte gati i dhimbshëm për një
grup ndërkohë mijëra flamuj të
tillë syresh valëviteshin ditët e
përvjetorit të pavarësisë.

Asokohe, t-shirtet, shallet dhe
kapelet, por jo vetëm, u mbushën
me këtë simbol shqiponje që devi-
jonte paq. Por habia shkoi më tej
në një interpretim që bënë dhe
njerëzit e kampit tjetër politik, ku
shqiponja e përdorur prej tyre i
ngjante asaj të Stefan Dushanit

Shqiponja jonë, e cila sipas ligjit
duhet të ketë në krahë 9 pendë dhe
në bisht shtatë pendë, duket krejt
e modifikuar dhe si një shpend jo i
zakonshëm, me atë që i diktojnë
institucionet shqiptare. Kjo sot
nuk është më normale. Pak kohë
më parë, historiani Pëllumb Xhufi
parashtroi idenë e tij për shqipon-
jën e flamurit, por shtoi me maturi
se nuk duhet ekzagjeruar: "Ne
kemi shqiponjën më të bukur, se
nuk jemi të vetmit që kemi shqi-
ponjën me dy krerë. Ne e kemi
marrë në një formë që nuk puqet
fare as me sllavët, as me gjermanët,
as me austriakët, as me serbët e
malazezët e as me rusët. Shqipon-
ja është një simbol që mjedisin e
natyrshëm e ka tek flamuri. E ka
cilësuar Barleti, për shqiponjën në

flamurin e Skënderbeut. Ky flamur
i cikluar në epokën e Rilindjes. Ata
e rindërtuan, e riformuluan fla-
murin në bazë të thënies së Bar-
letit dhe bënë një shqiponjë të sh-
këlqyer. Që nga ajo e shoqatës
Vatra, Drita janë shqiponja të
bukura, të zeza dhe me krahët e
hapur, të shpalosur, dinamike po
krejt e veçantë".

Në fakt, specialisti do të shton-
te se shqiponja mund të interpre-
tohet në mënyra të ndryshme,
qoftë edhe prej materialit ku për-
doret por edhe elementëve të tjerë,
por ngjyra nuk ndryshon, ndaj
duhet të ishim të kujdesshëm...

...

...Në Shqipëri është një herald-
ist i njohur por krejt në hije tash-
më. Vite të shkuara, Gjin Varfi bëri

}}
...nga numri i shkuar

“Milosao” e kësaj jave mund të quhet relativisht e mirë dhe e këndshme. Shkrimi
kryesor iu la kujtimeve të një aktori të botës gjermanike për kolegun e tij të
njohur me origjinë shqiptare Aleksandër Moisi. E kishte sjellë Pjetër Logoreci që
ishte deri në fund shumë i mëdyshuar për performancën e këti j shkrimi. U
munduam t’i japim mbulim të madh, por që nuk u prezantua aq mirë në fund në
faqen e parë. Redaktori respektoi timbrin geg të shkrimit por edhe pasqyrimin e
autorit, për kujtimin e personazhit të tij. “Ma në fund më erdhi mundësia që të kem
një rol, por një rol të vërtetë, në dramen e Gerhart Hauptamann “Shpëtimtari i
Bardhë”, që ishte në repertorin vjetor të Teatrit Popullor të Vjenës. Kjo dramë
ishte zgjedhun nga drejtuesit e teatrit vetëm për shkakun se roli kryesor, ai i
mbretit të Aztekëve, Montezumës, një rol që erdhi në këtë teatër si shkollë e
plastikës, interpretohej nga Aleksander Moisiu, që ishte ylli e ma i njohuni i ditës.
Vetëm mendimi se do të ndodhesha në skenë përballë gjigandit Aleksander Moisiu,
se do ta kem partner, ishte emocioni më i madh në jetën time të sapo fillueme
teatrore. Në të vërtetë roli im ishte vetëm një frazë, por një frazë në vargje dhe
tepër e gjatë. Siç ishte zakon të “trajtoheshin” asokohe aktorët e rij, një ditë para
premierës, një asistent i regjisorit u muer pak çaste me mue, tuj më “mësue” që
batuten ta thojshe me ton të naltë, gati si ulurimë”.
Studiuesi i njohur Leonard Zissi na ka sjellë një fakt të njohur, por gjithsesi
interesant, për basorelievin e Skënderbeut në Gdansk, që ishte trajtuar me
shumë respekt dhe skrupulozitetin e zakonshëm të autorit. Autori ishte i pezmatuar
që nuk u botua më parë, por me edukatën e ti j  e kaloi me shumë qytetari
vonesën.

Dr. Jorina Kryeziu na kish sjellë një intervistë me përkthyesin izraelit të gjuhës
shqipe Rami. Intervista ishte trajtuar shumë profesionalisht por pak ftohtë për
lexuesin, që nuk është i lidhur me letërsinë. Duhet vlerësuar autorja për seriozitetin
me të cilin punon. Znj. Kryesiu ishte në ankth deri në fund për performancën dhe
botimin e tij.
Petraq Risto na kish sjellë një cikël poetik me një figuracion interesant për artikulimin
e tij. Frymëzimin artistik e ka si gjendje të vazhdueshme, që e ushqen me një
vëzhgim interesant të nënvetëdijës dhe botës që e rrethon, shkroi redaktori, që mori
dhe një feedback të mirë prej tij.
Arkitekti Andi Papastefani është duke skicuar Tiranën e harruar, atë që sot fshihet
nga ndërtesat shumëkatëshe dhe ndërtimet e shumta pa kriter. Në këtë numër, i
botuam pak vizatime të tij, bashkë me një sqarim, ku ai flet për një teknikë ndërtimi,
me të cilën identifikoheshin shumë objekte në Tiranë.
Vetë redaktori shkroi një shkrim Bashkim Hoxha, që e cilësoi si një rrëfimtar të
këndshëm dhe një autor që e njeh mrekullisht dialogun. Kjo i jep lehtësinë që çdo
temë mund ta zbërthejë lehtësisht. Kështu ka ndodhur dhe këtë herë me gdhendjet
interesante në vepër të personazheve por edhe përshkrimin për metamorfozat e
çuditshme. Evolucioni i personazheve duket sikur i paraprin kohëve, por në fakt janë
këto të fundit, që autori i ndjell përpara personazheve të tij...Bashkimit nuk i pëlqeu
një vërejtje në formë këshille, por gjithsesi shkoi. Mund të themi se ishte numër i
mirë por pa shumë befasira, gjithsesi i këndshëm të lexohet në këtë kohë krize.
Layout punoi shumë mirë.

Për shqiponjën, si ta duam?!

Për Gjin Varfin
Në Shqipëri është një heraldist i
njohur,  por krejt në hije tashmë.
Vite më parë, Gjin Varfi bëri dhe
një botim interesant për
heraldikën shqiptare, por veç
pritjes së mirë atëkohë, nuk pati
asgjë më vonë, që ta vlerësonte
këtë investim të tij.
I lënë krejt në hije, sot, ai nuk
thirret edhe kur përgatiten
simbolika apo stema nga
institucione apo më shumë
akoma është marrë dhe lënë
krejt jashtë diskutimeve.
Shqetësuese është se ka
shumë institucione që kanë bërë
modifikime simbolikash, por që
asfare nuk e kanë reflektuar
duke pyetur për mendim të
specializuar. Dikush mund të
përdorë kundër tij shkollimin e
ngushtë, apo faktin që është i
lidhur në një fushë krejt tjetër,
anipse askush nuk i është
dedikuar si ai heraldikës, por
edhe interpretimit.

asgjë më vonë, që ta vlerësonte si
duhet këtë investim të tij.

I lënë krejt në hije, sot, ai nuk
thirret edhe kur përgatiten sim-
bolika apo stema apo më shumë
akoma është marrë dhe është lënë
krejt jashtë, thjesht duke e justi-
fikuar se iu mor mendimi. Shqetë-
suese është se ka shumë institu-
cione që kanë bërë ndryshime sim-
bolikash por që asfare nuk e kanë
reflektuar duke pyetur për men-
dim të specializuar. Dikush, në ras-
tin e Varfit, mund të përdorë
kundër tij shkollimin e ngushtë,
apo faktin që është i lidhur në një
fushë krejt tjetër, anipse askush
nuk i është dedikuar si ai
heraldikës, por edhe interpretim-
it.

Duhet të përmendim se heraldi-
ka duhet të ketë dhe një lloj unite-
ti, gjë që nuk ndjehet në morinë e
simbolikës të re shqiptare Një gjë
e tillë ndodh shpesh, dhe pothuaj e
hasim në të gjitha fushat, por kjo
na bën të kujtojmë shqetësimin e
madh, që sa pak e dëgjojmë mendi-
min profesional dhe jo vetëm. Kjo
të vinte ndërmend kur artikulues
të ndryshëm shtronin idenë e sh-
qiponjës në simbolikën tonë dhe
specialistë si Gjin Varfi
heshtnin...sepse askush nuk kuj-
tohet kurrë për ta. (Milosao)

dhe një botim interesant për
heraldikën shqiptare, por veç
pritjes së mirë atëkohë nuk pati
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Pranvera e
vetmisë së madhe Mundohuni të kaloni më shumë

kohë në natyrë sot. Bëni një shëtitje
të gjatë jashtë. Kjo do t'ju ndihmojë
që të tejkaloni çdo stres të akumu-
luar përgjatë këtyre ditëve.

DEMI

Nëse ndiheni  të  lënë pas s i  pa-
sojë e suksesi t  të  n jë  t je t r i ,  mos
u shqetësoni ,  çdokush do e ketë
moment in  e t i j .  Me rëndësi  është
që të mos h iqni  dorë nga dëshi ra
për  të  përparuar.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Roli në jetë ndryshon, askush nuk mund të
jetë në vendin e "shoferit" gjatë gjithë kohës.
Por sot ju mund të prisni një ndryshim më
radikal. Një mik apo një partner papritmas do
jetë në gjendje të ketë më shumë ndikim mbi
jetën tuaj se zakonisht.

Sti l i  juaj unik ka frymëzuar mjaft
njerëz që t'ju imitojnë. Personaliteti
juaj i vërtetë do të shkëlqejë shumë
shpejt. Vazhdoni të jeni vetvetja dhe
mos lejoni që pasiguria e përkohs-
hme t'ju ndryshojë karakterin.

Sjellja juaj plot stil mund të duket si diçka e
së kaluarës, kur të përballeni me një per-
son shumë arrogant. Fatmirësisht, takimi
do të jetë mjaft i shkurtër. Sa i përket
gjendjes financiare, parashikohet e qën-
drueshme.

Ndërsa bashkëpunoni me një koleg
sot, mos u habitni nëse ai tregohet
pak më kritik ndaj vendimeve ose ve-
primeve tuaja. Mund të jetë koha që ju
të delegoni përgjegjësitë dhe të vazh-
doni më vete karrierën.

A keni një listë dëshirash të par-
ealizuara ende? Sot uluni dhe
rishikoni të gjitha arritjet e së kalu-
arës suaj. Hapi i parë drejt reali-
zimit të gjërave të mëdha është
të mendosh për t'i bërë ato të
ndodhin.

Keni të gjithë të drejtën që të mendoni për
gjërat tuaja sot, duke lëne pas dore kërke-
sat e disa njerëzve që ju rrethojnë. Në
fund të fundit, nuk mund të jesh gjithmonë
mik i të gjithëve. Mos kompromentoni suk-
sesin tuaj vetëm për të kënaqur të tjerët.

Pikëpamjet që nuk kanë kuptim për ju janë
ato që duhet të përpiqeni t'i dëgjoni,
sepse prej tyre mund të mësoni gjëra të
reja. Diskutoni me ata që provokojnë
mendimet tuaja dhe zbuloni arsyet pra-
pa pikëpamjeve të tyre.

Jeni duke bërë përparim të shkëlqy-
er në punë, por nuk keni mbaruar
akoma. Kjo nuk është koha për të
hequr dorë. Plani juaj është i mirë
dhe duhet  ta ndiqni  atë der i  në
fund.

Nëse njerëzit përpiqen të vënë kufizime
në atë që ju dëshironi nga jeta, mos i lejoni.
Qëllimet, dëshirat tuaja dhe shpresat tua-
ja janë vetëm tuajat! Mos lejoni që dikush
tjetër t'ju fusë brenda një kutie, por gjith-
ashtu ruani qetësinë.

A keni nevojë për një favor? E pra, sot
është dita për të kontaktuar ata miq në
pozita të larta që mund t'ju ndihmojnë të
fitoni atë që dëshironi. Dhe mos harroni
se gjithmonë duhet të falënderoni njerëzit
që ju ndihmojnë.

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)

...do t'ia pakësojnë qytetarët e zh-
gënjyer nga qeverisja e sotme, që
mund të duan të dalin dhe do të
vendosin të dalin në protestat e saj.
Veprimin e saj kamikaz politik të
dorëzimit masiv të mandateve të
përfaqësimit në Kuvend nuk ia
kanë miratuar asnjë nga partitë
politike të djathta të Evropës, që
normalisht duhet të ishin në krah
të saj. Që janë ofruar me shumë zell
për ndihmë dhe presion pozitiv
ndaj qeverisë, sa herë pakica jonë
u ka folur për zgjedhje të blera, në
mënyrë që të ndryshohet kodi
zgjedhor dhe të parandalohen bler-
jet masive të votës. Mirëpo ka ndry-
shuar puna kur mësuan për vep-
rimin-kamikaz të dorëzimit masiv
të mandateve. Asnjëra nga partitë
e djathta evropiane nuk është bin-
dur nga lumi i akuzave të saj për
qeverisjen dhe kryeministrin e
sotëm. Opozita nuk ka mundur të
gjejë aleatë ose përkrahës në vep-
rimin e saj, sikundër ndoshta
shpresonte disi. "Në ke gjë
konkrete, shko denoncoji të gjitha
në prokurori", i kanë thënë. "Po jo,
- është përgjigjur pakica jonë -
prokurorinë e zotëron shumica në
pushtet. Nuk ka asnjë shpresë".
"Atëherë lufto në parlament dhe
prit të vijë dita jote në zgjedhjet e
përgjithshme", e kanë këshilluar.
Këto këshilla ranë në erë. Prandaj
dhe në mbajtje qëndrimi të njëpas-
njëshme ditët e fundit, disa për-
faqësues të partive të djathta evro-
piane (një pjesë në pushtet në
Evropën Perëndimore) kanë dënu-
ar publikisht dhunën në protestat
e opozitës dhe largimin e saj për-
fundimtar nga parlamenti. Të tjerë
kanë shprehur mendimin e tyre
negativ ndaj qasjes së pakicës sonë
në takime formale ose gjysmë-for-
male, por pa dalë në publik. Kësh-
tu që opozita jonë ka ngelur vetëm
në shpresën e qytetarëve. Të zgjim-
it të tyre për kauzën e saj. Mirëpo,
për të larguar nga pushteti kryem-
inistrin e tanishëm, sado i papëlqy-
er të jetë ai për një pjesë të sh-
qiptarëve, a vallë ia vlen të shkre-
tohen shpresat e një vendi të tërë
për zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik, për paqe sociale, për
ndërtimin e shtetit të së drejtës?
"Të gjitha këto do t'i bëj kur të vij
unë në pushtet", thotë pakica jonë.
Mirëpo nuk dihet se kur do të
mund të vijë kjo pakicë në pushtet.
Mund të dojë gjatë, shumë gjatë.
Dhe ndërkohë dëmet në imazhin e
vendit, në stepjen dhe mosardhjen
e investuesve të huaj, në mosa-
rdhjen masive të turistëve të huaj,
në pakësimin e kredisë së bankave
të këtushme për bizneset dhe
qytetarët do të ishin të pallogarit-
shme. Praktikisht do të ndalej rrit-
ja ekonomike e vendit, nëse i gjithë
ky vit do të vijonte me këtë
paqartësi ekstreme politike, me

protesta pas protestash dhe rritje
tensioni. Dhe e di kush ç'do të
thotë të bëhet rritja jonë
ekonomike zero? Do të thotë të
humbasim 600 milionë euro. E
kemi gjithë këtë luks ne, një vend
i varfër dhe me njerëz që duan të
ikin sa sytë këmbët nga vendi i
tyre?! A mund të pranojmë që të
humbasim gjasat e rritjes normale
ekonomike, për pakicën tonë poli-
tike që është vetëlarguar nga roli
i saj i natyrshëm në shoqëri dhe
ka marre trajtat e Çe Guevarrës
(revolucionarit-komit të famshëm
të Kubës dhe Amerikës Latine?
Çfarë do të mund të na ndihmojë
kjo pakicë në këtë gjendje ku ndod-
het, në rrugë? Ku do të mund ta
gjejmë një pakicë konstruktive që
të mbajë nën presion qeverinë? Në
rrugë opozita mundet vetëm të
protestojë. Por, edhe sikur të vijojë
të protestojë pa hedhur shashka,
bomba molotov dhe pa shkatërru-
ar pronë publike, asnjë protestë e
saj nuk do të mund të lexohej e sig-
urt nga investues seriozë të huaj,
që do të donin të vinin në Shqipëri.

Kjo për faktin e thjeshtë se opozi-
ta tashmë është jashtë parla-
mentit, jashtë rregullave të hekur-
ta të lojës demokratike. Ndodhet
në tokën e askujt. Aty ka fituar
tapinë e pasigurisë ekstreme për
vendin. Shpresa e saj e vetme janë
qytetarët. Dhe jo katër mijë apo
dhjetë mijë, po të arrijë sërish t'i
mbledhë kaq. Opozita nuk ngelet
e vetme, vetëm nëse më shumë se
gjysma e qytetarëve të këtij vendi
që janë këtu e mendojnë si ajo. Kjo
ngjan si mision i pamundur, pavar-
ësisht të një milion e një pakënaqë-
sive ndaj kësaj qeverisjeje të sot-
me arrogante e të vetëkënaqur.
Qeverisje me drejtues vendorë të
lidhur me fije të dyshimta me të
fortë krahinorë, përfaqësues të
trafiqeve të paligjshme. Qeverisje
me njëmijë lidhje të vjetra e të reja
me kompani mbizotëruese në tre-
gun tonë, që kanë shkretuar garën
e lirë ekonomike, me një korrup-
sion të përhapur dhe që gjallon në
administratën publike. E me gjithë
të gjitha këto faje e të meta të
qeverisjes së sotme, me gjithë pa-

kënaqësinë e shtuar të qytetarëve
të këtij vendi, opozita, pakica jonë
politike duhej të priste orën e saj.
Të mos e kërkonte pushtetin jash-
të luftës parlamentare. Të mos
dilte nga sistemi i sotëm politik,
gjoja në emër të ndërtimit të një
sistemi të ri më të drejtë nesër. Kjo,
sepse sado i metë dhe në dukje i
pashpresë të jetë ky sistem, ai
prapë se prapë është i pranueshëm
nga bota perëndimore ku duam të
shkojmë. Sepse quhet demokraci e
brishtë, shpesh edhe autoritare,
por prapë demokraci është. Daljen
nga sistemi politik e ka bërë në
Evropë vetëm opozita italiane në
vitin 1922, përpara marshimit tri-
umfues të Duçes në Romë. Për të
gjitha këto arsye, opozita jonë e
vetëdalë nga parlamenti dhe
sistemi është e vetme, fare e vet-
me. Duke i peshuar rëndë në
dëmtim të pandreqshëm rritjes
sonë të qëndrueshme ekonomike
për këtë vit dhe më pas, ajo do të
jetojë, së bashku me të gjithë ne
vuajtësit prej saj, pranverën e vet-
misë së madhe.
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Një ritakim me profesor Kabon *
Nga Luan Malltezi

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

... të njohur apo miq, pa fiksuar
më parë një vend takimi. Ndonëse
jetoj prej vitesh në Tiranë, vetëm
këto dy vitet e fundit më është
dhënë rasti të takoj, në rrugën e re
që më çon në qendër të qytetit, pro-
fesorin tim të universitetit, Mev-
lan Kabo. Për profesorin ruaj kuj-
time të shkëlqyera si pedagog. Ai
jepte lëndën Gjeografi Krahinore,
një lëndë që profesori e jepte në
mënyrë të këndshme. Atëherë pro-
fesori gëzonte autoritet të plotë
mbi ne studentët. Ai ishte atëherë
jo vetëm profesor lënde, por edhe
shef i katedrës të gjeografisë. Në
katedër kishte edhe pedagogë të
tjerë si profesor Pandi Geço, ky
kishte qenë më parë shef sektori.
Profesor Geço ishte mjaft serioz
dhe i zoti. Ai kishte kryer studimet
në Francë dhe jepte Gjeografinë e
Shqipërisë. Një pedagog tjetër ish-
te Vasil Naço, ai kishte kryer stu-
dimet në BS dhe jepte Gjeografinë
Ekonomike të botës. Lënda e këtij
ishte e vështirë se kishte të dhëna
të shumta lidhur me zhvillimin
ekonomik të vendeve të botës. Stu-
dentët me pak përpjekje, gjithsesi
arrinin ta kalonin provimin e
lëndës së tij. Një pedagog tjetër nga
këto ishte profesor Riza Lalo, ai
ishte i rëndë si karakter, serioz dhe
i mbyllur. Profesor Lalo kishte kry-
er studimet në Rumani dhe jepte
lëndën e Gjeografisë Fizike. Lënda
ishte voluminoze dhe e vështirë,
por ai e shpjegonte në mënyrë të
shkëlqyer. Ne studentëve na bënte
shumë përshtypje fakti që profesor
Lalo arrinte të jepte leksionet e tij
"përmendsh", pa lexuar asgjë nga
fillimi deri në fund. Profesori kish-
te zakon të ndërpriste leksionin
menjëherë sapo binte zilja e fakul-
tetit. Për ne si studentë ishte e
vërtetë e habitshme që profesori
ishte në gjendje të vijonte leksion-
in e radhës pikërisht në atë pikë
ku e kishte lënë më parë. Profesor
Lalo ishte i dobët dhe pinte shumë
cigare. Mua më bënte përshtypje
se pinte cigare të paketës "Vullne-
ti", që kishte çmimin më të ulët në
treg. Kjo më bënte të mendoja se
mund të ishte në gjendje jo shumë
të mirë ekonomike. Me gjithë këto
zotësi, profesor Lalo njihej si ped-
agog "i tmerrshëm". Ai linte çdo
vit jo pak, por mbi njëzet studentë
në lëndën e tij. Ne, studentët,
thoshim midis nesh, se ai ishte
bërë shkak që në sektorin e
gjeografisë të kishte grindje midis
pedagogëve, por sa ishte kjo e
vërtetë, asnjë nuk dinte të thoshte
gjë. Thuhej se profesorin e kishin
thirrur edhe lart në KQ për t'i
tërhequr vërejtje, por ai nuk don-
te t'ia dinte.

"Doni t'i kaloj - u kishte thënë
ai? Thomëni dhe unë i kaloj, por si
të bëj që nuk zotërojnë lëndën"?

Që Lalo linte shumë studentë në
provim, këtë e dinin të gjithë peda-
gogët e fakultetit.

Ne kishim atëherë si pedagog në
fakultet edhe Todi Naçon nga El-
basani. Profesor Naço kishte kry-

er studimet në BS dhe jepte His-
torinë e vjetër të botës. Profesori e
shpjegonte shkëlqyer lëndën e tij,
duke përsëritur aty këtu fjalët që
thoshte më parë. Studentët nuk e
kishin problem lëndën e tij në
provim në fund të vitit. Kur ndon-
jë student nuk paraqitej mirë në
provim, prof. Naço i thoshte i
zemëruar: "Mirë, mirë, unë po të
kaloj po shko, shko jep provimin
tjetër te Lalo, ta tregon ai qejfin ty,
ai ta tregon".

Ndryshe nga profesorët që zumë
në gojë, profesor Kabo ishte shumë
më i ri. Ai jepte Gjeografinë Krahi-
nore, lënda e tij ishte mjaft e gjerë,
por ai e jepte atë shumë mirë. Mua
më pëlqente profesori se ishte tip i
qetë si njeri. Kabo ishte pastaj edhe
mjaft elegant, vishej bukur, me
shije dhe ishte i sjellshëm me stu-

dentët.
Nga koha si student e deri me

sot që po shkruaj këto radhë, kanë
kaluar disa dhjetëvjeçarë. Koha
ka bërë të vetën, profesor Kabo
nuk është më i ri dhe unë kam
kaluar në të shtatëdhjetat. Në
takimet e mia të rastit me të, më
bën përshtypje fakti që e ndjej ako-
ma sot zotin Kabo si "profesor".
Ajo që më bëri përshtypje në
takimin e parë është fakti se pro-
fesori më paska ndjekur në punën
time si studiues, si historian. "Kam
pyetur shumë herë profesor Stefa-
naq Pollon për ty dhe ai më ka
thënë se punoje shumë, kjo më ka
kënaqur jashtëzakonisht shumë".
Mbeta i befasuar nga ky pohim i
papritur dhe ndonëse nuk e
dhashë veten, mund të them ky
pohim më bëri të jepesha plotë-

sisht pas tij si pedagog dashamirës.
Në takimet e shkurtra midis nesh,
biseda kalon te kërkimi shkencor,
tek Akademia e Shkencave, grind-
jet që kanë akademikët midis tyre
sot dhe te prof. Aleks Buda, krye-
tari i parë i Akademisë së Shken-
cave, sukseset e mëdha që arriti ai
si studiues dhe historian në
drejtimin e Akademisë.

"Por, nuk ishte vetëm prof. Buda
- tha pastaj prof. Kabo - ishte një
plejadë e tërë profesorësh të nderu-
ar që punuan me përkushtim në
fushat e tyre. Kur u krijua Aka-
demia e Shkencave më 1972 - vazh-
doi ai - shkova dhe takova prof.
Aleksin. Sektori i gjeografisë që
drejtoja unë atëherë nuk bënte
pjesë në Akademi". "Pse profesor i
thashë - të mos jetë edhe qendra
jonë gjeografike në Akademinë e
Shkencave? Në kohën që po bise-
doja me të, në zyrë u fut prof. ?abej.
"Eqrem - tha prof. Aleksi - Mevlani
po më thotë pse të mos jetë edhe
qendra e studimeve gjeografike në
Akademi, ç'mendon ti?". "Shumë
mirë thotë - tha prof. ?abej - Deri
më sot ne gjuhëtarët kemi qenë të
detyruar t'u drejtoheshim studi-
meve të gjeografëve të huaj për
Shqipërinë; le ta  përfshijmë edhe
atë në Akademi që të punojë e të
shkojë përpara si të gjitha insti-
tutet e tjera të Akademisë".

"Përfshirja e qendrës sonë në
Akademi vazhdoi - tha prof. Kabo -
dhe nuk ishte një punë e lehtë. Prof.

Aleksi më këshilloi të bënin disa
veprimtari të rëndësishme shken-
core, që ai ta kishte më të lehtë dhe
më të argumentuar të tërhiqte mi-
ratimin nga lart për përfshirjen e
qendrës sonë kërkimore në Aka-
deminë e Shkencave. Dhe kështu
bënë", tha prof. Kabo.

Profesorin e takova përsëri këto
ditë aty nga ora 10:00 e mëngjesit,
po kthehej në shtëpi pas një taki-
mi që kishte pasur me një mik të
vetin. "Profesor, - thashë në bisedë
e sipër, i shihni ju emisionet në 'You
Tube', në televizion"? Sigurisht
nuk e pyeta kot, unë kisha dhënë
një intervistë në "SCAN", ku kisha
folur shumë për Budën, Pollon, për
profesorët të cilët kishim folur
bashkë me shumë nderim, për këtë
dëshiroja të më ndiqte në televizor.
"Kam folur edhe për prof. Riza La-
lon", - i thashë për ta shtyrë.

Sapo dëgjoi emrin e prof. Lalos,
profesori shtangu dhe mu përgjigj
i nervozuar:

"Prof. Riza Lalo - tha ai - ka qenë
një pedagog shumë i mirë, unë e
kam pushuar atë nga puna. E kam
kontrolluar tri herë në leksione,
por leksionet e tij ishin korrekte.
Mua më urdhëroi për pushim e tij
të menjëhershëm sekretari i pare i
partisë së universitetit - tha ai duke
përmendur edhe emrin e tij me
nervozizëm. - Unë - tha ai - kam
qenë më parë kuadër i lartë, spe-
cialist në Ministri të Arsimit. Mua
më solli në fakultet si shef sektori
Kahreman Ylli kur u caktua rek-
tor i universitetit. Po ç'më çon mua
atje profesor i thashë sepse peda-
gogët atje i kam pasur vetë peda-
gogë. Jo, jo - më tha - është mirë të
jetë një njëri si ju atje. Kështu që
pas urdhrit që më dha sekretari i
parë i partisë së universitetit, njof-
tova menjëherë Kahremanin në
telefon. Ai më dëgjoi pa folur, por
edhe sot kujtoj frymëmarrjen e
rëndë të tij për këtë ndërhyrje bru-
tale nga lart në kuadrin e univer-
sitetit. 'Do të njoftoj unë në tele-
fon' - më tha dhe mbylli telefonin.
Pas gjysmë ore më mori në telefon
dhe më tha 'Zbatoni menjëherë
urdhrin' dhe mbylli telefonin. Riza
Lalo ndërkaq kishte hyrë në audi-
tor dhe kishte filluar leksionin.
Shkova në auditor, hapa derën dhe
i thashë - paraqituni menjëherë në
katedër. - Kur erdhi i komunikova
pushimin nga puna. Kur mbarova
mbaj mend që më tha 'Më hodhët
si këpucë të vjetër'. Pas fakultetit,
Lalo u emërua si punonjës në ish-
Ndërmarrjen e Mjeteve Arsimore,
si specialist për botimin e hartave,
etj.. Edhe sot më vjen turp kur
kujtoj profesor Lalon, duke shitur
në tregun e qytetit ç'të mundte për
bukën e gojës. Profesor Lalo - tha
ai - ishe njeri me moral, ai nuk
bënte pazar me detyrën e tij, ishte
serioz si pedagog dhe kishte kërke-
sa për nivelin e institucionit ku
jepte mësim. Më vjen keq, shumë
keq kur mendoj atë", vijoi ai i ner-
vozuar. Sakaq  zgjati dorën, më
përshëndeti, u kthye nga rruga e
vet dhe u largua me hap të ngada-
lshëm.

*Titulli i origjinalit:*Titulli i origjinalit:*Titulli i origjinalit:*Titulli i origjinalit:*Titulli i origjinalit:
Profesor KaboProfesor KaboProfesor KaboProfesor KaboProfesor Kabo

Nga koha si student e deri me sot që po
shkruaj këto radhë, kanë kaluar disa
dhjetëvjeçarë. Koha ka bërë të vetën,

profesor Kabo nuk është më i ri dhe unë kam
kaluar në të shtatëdhjetat. Në takimet e mia
të rastit me të, më bën përshtypje fakti që e
ndjej akoma sot zotin Kabo si "profesor".

Ajo që më bëri përshtypje në takimin e parë
është fakti se profesori më paska ndjekur në

punën time si studiues, si historian.



E diel 3 Mars  2019  - 23ZBAVITJE

AAAAArgëtimrgëtimrgëtimrgëtimrgëtim
filozofikfilozofikfilozofikfilozofikfilozofik

- Dëshpërimi është çmimi që
duhet të paguani kur këmbëngulni
për një objektiv të pamundur.

- Nuk dua gjërat e mëdha nga
jeta, por ato pak që e bëjnë jetën
të madhe.

- Të thuash lamtumirë, është një
nga mënyrat më të dhimbshme
për të zgjidhur një problem. Por
ndonjëherë është e nevojshme.

- Thonë gjithmonë se koha i
ndryshon gjërat, por në realitet
duhet t'i ndryshosh ti vetë.

- Sjellja e njeriut rrjedh nga tre
burime kryesore: dëshirë,
emocion, dhe njohuri.
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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. Harris aktor.
3. Termocentrali i shkurtër.
5. Organizata me koska.
10. Një tufë bagëtish.
12. Inicialet e Redford.
14. Kështu thonë se bëhet ai që mërzitet.
15. Scarlet e Bashkë e erën.
17. Elvira aktore.
19. Eshtë Panorama që ke në dorë.
21. Ushtojnë nga "ola".
22. Shtet aziatik.
24. Eshtë ministri.
25. Në radhtë të parë.
26. G... për njerëzit e FBI.
27. Makina Micra.
31. Mund të jetë proteste.
32. Pasur pa kufij.
33. Gjika e Dora d'Istria.
36. Të fundit në dhjetor.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

HORIZONTAL
1. Me të nxjerrin një tapë.
4. Inicialet e Klee piktor.
6. Qiriaqi aktor.
9. Etikë pa kufij.
11. Merren për shembull.
14. Fund janari.
15. Janë edhe ata të skuadrës.
17. Ortolani kompzitor.
18. Ushtrohej edhe nga bukanierët.
20. Në krye të sondazheve.
21. Janë të ndaluara në kthesë.
23. Ente Rajonale Civile.
24. Gjermania në tabela.
25. Mund të jetë unik.
27. Philippe që qe aktor.
29. Një pjesë e pelegrinazhit.
31. Gjysmë leader.
32. Maten pa zë.
33. Janë të përpjeta.
35. Qytet anglez.
36. Louis, poet surrealist.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

37. Kush është nuk tutet.
38. Njën biletë njëmujore.
39. Një zakon i keq.
41. Pak imoralitet.
42. Dhjetë angleze.
43. Të parat në ambient.
45. Mund të jenë kuzhine.
48. Magritte piktor.
50. Janë tipat... tipografikë.
51. Tutorë pa zë.

VERTIKAL
1. Umberto që shkroi Baudolino.
2. Bertè këngëtare italiane.
3. Fillojnë një temë.
4. Një garë në hipodrom.
6. Qe burri i parë.
7. Një ndriçues.
8. Bëjnë shirit me shi.
9. I dha fillin Tezeut.

10. Vihen për të mbyllur
11. Para Saint-Germain në futboll.
13. Qëllon në një vend.
16. Eshtë dosja e të pandehurit.
17. Janë përmasat.
18. Mbush në kufij.
20. I bëjnë duart me ar.
21. Inicialet e dalì piktor.
23. Fillojnë argumentin.
28. Makina Ibiza.
29. Emri i Einstein.
30. Ndriçojnë rrugët.
31. Kim që qe aktore.
32. I hedh i dorzuari.
34. Inicialet e Nolte aktor.
35. Ishin rapsodët e akejve.
37. Fund shkurti.
40. Van der portier holandez.
44. Fillojnë masat
46. Inicialet e Rohmer.
47. Fillojnë teorikisht.
49. Numër i shkurtër.
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- Errësirën e njërit, dy së bashku e bëjnë dritë!
- Çelësi i marrëdhënieve është i thjeshtë. Nëse
shtrembërohet qoftë edhe një herë .... nuk do ta
rihapë të njëjtën derë.
- Nuk them se nuk besoj në një mundësi të dytë.
Thjeshtë them se nuk besoj se të gjithë e
meritojnë!

 - Më keq se të flasin keq për ju është që të mos flasin
fare për ju.
- Është e rëndësishme të bësh dikë të lumtur, dhe është
e rëndësishme për të filluar me veten.
- Heshtja dhe buzëqeshja janë dy fjalë të rëndësishme.
Me një buzëqeshje mund të zgjidhësh shumë probleme,
me heshtjen mund të shmangësh shumë probleme.

38. Artet pa re.
39. Matet pa kufij.
40. Gruaja e Ben Hur.
42. Liam i Schindler's list.
45. Të parat në orkestër.
47. Makina Ibiza.
48. Renato, piktor i famshëm ital-
ian.
49. Mihali këngëtare lirike.

VERTIKAL

1. Mbyllin fushata.
2. Një pjesë e pikturave.
3. Janë njëvjeçarë
4. Një ngjyhet në tavolocë.
5. Eshtë katolik ai i papës.
6. Mbyllin portat.
7. Opera e Mascagni-t.
8. Tregohet duke bërë masakra.
10. Janë aftësi prodhuese të fab-

rikës.
11. Një gjuajtës francez.
12. Eshtë porti i Durrësit.
13. Kërkojnë origjinën e fjalës të tillë.
16. Pak pirografi.
19. Një pjesë e aerobisë.
21. U vodhi zjarrin perëndive.
22. Premtojnë të bëhen asa.
23. Mbeten në fund.
26. Rreth pa ekstreme.
28. Rendi pa zë
29. Eshtë veshje tahitianësh.
30. Tase e volejbollit.
33. Eshtë shahu i fundit.
34. Kim... Stuart aktor.
35. Fritz regjisor.
37. Ai i shtatë është kinemaja.
39. Një pjesë e ansamblit.
41. Diftong teatral.
43. Të parat në stacion
44. Qendër në tour
46. Mbarojnë fare.
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