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Me një shpejtësi rrufe, shpejtësi që lë 
në hije edhe grabitësit në Rinas, kemi 
gjetur fajtorin e krizës në të cilën ndod-
hemi: sistemin! Ngazëllimi me të cilin 
kemi gjetur ...
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nal, ose duke ...

“Shtet i ri” si përligjje 
e shtetit tribal 

Opinioni
 Ditësi
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Ragip Hajdini nga Kosova dyshohet të jetë një prej organi-
zatorëve të grabitjes spektakolare brenda pistës së Rinasit 
mesditën e 9 prillit. Në këtë përfundim ka dalë grupi hetimor 
pas analizimit të të gjitha provave të grumbulluara deri në 
momentin e arrestimit të tij. Në kërkim të Hajdinit ...
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Rama: Zgjedhjet 
më 30 qershor, 
fitojmë në të 
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 PARTIA E PATOZIT

KQZ regjistron 
me debate ‘Bindjen
Demokratike’, në 
zgjedhje 42 parti

 KRYETARI I PD
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Basha prezanton 
programin për 

shëndetësinë: Do 
të anulojmë PPP-tëSi do të jetë muzeu i kulturës françeskane? 
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Në brendësi: Mehmet Elezi, Myslim Pasha, Faslli Haliti, Ben Andoni 

Përfundon projektimi arkitekturor, ja plani i ndërtesës 3-katëshe 

Franceskanët e mëdhej 
shqiptarë kanë shënjuar 

hapa tepër të rëndësishëm 
në letërsi, gjuhësi, fi lozofi , 
memuaristikë, folkor, et-
nografi, antropologji, his-
tori, arkeologji, muzeologji, 
arkivistikë, diplomatikë, 
arkitekturë, muzikë ...

Provinca Franceskane ka 
mbi supe një trashëgimni 

materiale dhe imateriale 
shumë të madhe dhe tepër 
të rëndësishme jo vetëm per 
vetë provincën, por edhe për 
mbarë Shqipërinë, rajonin 
dhe Europën. 
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FAQJA E PARE

PARTITË
ZGJEDHJET VENDORE

Kryetari i KQZ-së ka votuar kundër regjistrimit të "Bindjes": Nuk ka lindur juridikisht

KQZ-ja regjistron "Bindjen Demokratike",
në zgjedhje marrin pjesë 42 parti

Ballistët tradhtojnë PD-në, do të marrin pjesë në zgjedhje
Ndonëse pa opozitën

kryesore në vend, fle
ta e votimit për

zgjedhjet e ardhshme ven-
dore që janë parashikuar të
mbahen në 30 qershor do të
përmbajë plot 42 parti poli-
tike. Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve miratoi dje me
shumicë votash regjistrimin
edhe të 8 partive të tjera poli-
tike, që kishin shfaqur inter-
es për të qenë pjesë e garës
zgjedhore për pushtetin ven-
dor, duke e çuar kështu në 42
numrin total të partive të
regjistruara për këto zgjedhje.
Shumica e partive të regjis-
truara në këto zgjedhje janë
aleate të Partisë Socialiste,
ndërkohë që një numër më i
vogël, rreth 10 janë parti ose
kanë qenë aleate të PD-së, ose
janë në opozitë me socialistët.
Ndërmjet 8 partive të regjis-
truara gjatë ditës së djeshme,
bie në sy edhe regjistrimi i
forcës më të re politike në
vend, "Bindjes Demokratike",
me drejtues Astrit Patozin.
Në fakt, regjistrimi i "Bindjes
Demokratike" vjen me shkel-
je ligjore, kjo për vetë faktin
se ajo bëri kërkesë për t'u
regjistruar në zgjedhje, para
se gjykata të kishte vendosur
për regjistrimin e saj si parti
politike. Në të njëjtën datë,
"Bindja Demokratike" bëri
kërkesë për regjistrim në
gjykatë dhe po në të njëjtën
ditë, vetëm pak minuta më
pas paraqiti kërkesë zyrtare
edhe për t'u regjistruar në
zgjedhjet vendore të 30 qer-
shorit. Kërkesë kjo, që u
miratua dje nga KQZ-ja me 4
vota pro dhe votën kundër të
kryetarit të këtij komisioni,
Klemtn Zguri. Gjatë diskutim-
it të këtij vendimi, kryetari i
KQZ-së kundërshtoi duke
theksuar se "Bindja Demokra-
tike" nuk mund të regjistro-
hej, pasi nuk kishte plotësuar
dokumentacionin ligjor që
përcakton Kodi Zgjedhor.
"Unë si zyrtar i shtetit dhe si
administrator i zgjedhjeve,
nuk mundet dhe nuk mund
t'ia lejoj vetes që dëshirat e
mia t'ia mbivendos ligjit. Edhe
në momentin që flasim, ven-
dimi i gjykatës nuk ka marrë

formë të prerë, ç'ka nënkup-
ton se partia 'Bindja Demokra-
tike', akoma nuk ka lindur në
kuptimin juridik dhe nuk
mund të bëjë veprime", - tha
Zguri. Më tej, ai shtoi se ka
pasur precedentë të më-
parshëm kur KQZ-ja në të
njëjtat kushte ka votuar me
votë unanime kundër
regjistrimit. "Kemi një ven-
dim të vitit 2015, më shumë

se gjysma e anëtarëve që jemi
këtu kemi qenë prezentë,
kemi qenë aktorë, kemi votu-
ar 7 me 0 që një subjekt të
mos regjistrohet dhe që ishte
në të njëjtat kushte që të mos
regjistrohej për zgjedhjet e
vitit 2015. Zgjedhjet janë të
qytetarëve, duhet të kenë al-
ternativa të bollshme dhe të
jenë të ndershme dhe
demokratike, por mbi të

gjitha duhet të jenë ligjore.
Unë nuk jam i bindur se sub-
jekti në fjalë plotëson kriter-
et ligjore për të garuar në
zgjedhjet", - u shpreh Zguri.
Pavarësisht kundërshtimit të
tij, anëtarët e propozuar nga
e majta në KQZ votuan me
shumicë votash që "Bindja
Demokratike" të bëhet pjesë
e këtyre zgjedhjeve. Ndërko-
hë që po gjatë ditës së

djeshme, KQZ-ja votoi edhe
regjistrimin e një tjetër aleati
të PD-së si subjekt zgjedhor.
Bëhet fjalë për Partinë Balli
Demokrat të kryesuar nga
Adriatik Alimadhi. Ndërkohë
që më parë KQZ-ja ka regjistru-
ar edhe disa subjekte të tjera,
që më parë kanë qenë aleate të
PD-së. Bëhet fjalë për Partinë
Ora e Shqipërisë me kryetar
Zef Shtjefni, Partinë Bashkimi

Liberal Demokrat me kryetar
Arian Starova, Partinë për Liri,
Demokraci dhe Etikë të Arian
Galdinit apo edhe Partia Ko-
mbëtare Konservatore me kry-
etar Kujtim Gjuzi. Kujtojmë se
Alimadhi, Shtjefni dhe Gjuzi
ishin pjesë e listave të kandi-
datëve të PD-së në zgjedhjet e
shkuara parlamentare, ndërsa
tashmë kanë pranuar manda-
tin e deputetit.

ZGURI
"Unë si zyrtar i shtetit dhe
si administrator i
zgjedhjeve nuk mundet
dhe nuk mund t'ia lejoj
vetes që dëshirat e mia
t'ia mbivendos ligjit. Edhe
në momentin që flasim,
vendimi i gjykatës nuk ka
marrë formë të prerë, ç'ka
nënkupton se partia
'Bindja Demokratike',
akoma nuk ka lindur në
kuptimin juridik dhe nuk
mund të bëjë veprime", -
tha Zguri. Më tej ai shtoi
se ka pasur precedentë të
mëparshëm kur KQZ në
të njëjtat kushte ka votuar
me votë unanime kundër
regjistrimit.

  LISTA, NGA KOMUNISTËT, BALLISTËT
   TE LIBRA,  JA PARTITË E REGJISTRUARA

1. Partia Socialiste e Shqipërisë -Edi RamaEdi RamaEdi RamaEdi RamaEdi Rama
2. Partia Socialdemokrate Shqiptare - Skënder GjinushiSkënder GjinushiSkënder GjinushiSkënder GjinushiSkënder Gjinushi
3. Partia e Gjelbër - Edlir PetanajEdlir PetanajEdlir PetanajEdlir PetanajEdlir Petanaj
4. Partia Kristian Demokrate - Dhimitër  MusliaDhimitër  MusliaDhimitër  MusliaDhimitër  MusliaDhimitër  Muslia
5. Partia Aleanca Demokristiane - Zef BushatiZef BushatiZef BushatiZef BushatiZef Bushati
6. Partia Socialiste e Moderuar - Gjergji KojaGjergji KojaGjergji KojaGjergji KojaGjergji Koja
7. Partia Unitetit Kombëtar - Idajet BeqiriIdajet BeqiriIdajet BeqiriIdajet BeqiriIdajet Beqiri
8. Partia Emigracionit Shqiptar - Kostaq PapaKostaq PapaKostaq PapaKostaq PapaKostaq Papa
9. Partia e Personave me Aftësi të Kufizuar - GjoGjoGjoGjoGjovvvvvalin Shqalshialin Shqalshialin Shqalshialin Shqalshialin Shqalshi
10. Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare - Genci SakajGenci SakajGenci SakajGenci SakajGenci Sakaj
11. Partia e të Drejtave të Mohuara - Ilir VIlir VIlir VIlir VIlir Vaaaaatatatatata
12. Partia Demokracia e Re Europiane -  Koçi Tahiri Koçi Tahiri Koçi Tahiri Koçi Tahiri Koçi Tahiri
13. Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane - VVVVValentino Mustakaalentino Mustakaalentino Mustakaalentino Mustakaalentino Mustaka
14. Partia Demokrate për Integrim dhe Prosperitet - KKKKKujtim Muçaujtim Muçaujtim Muçaujtim Muçaujtim Muça
15. Partia Ardhmëria Shqiptare - Emin SubashiEmin SubashiEmin SubashiEmin SubashiEmin Subashi
16. Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen - Kristo KiçoKristo KiçoKristo KiçoKristo KiçoKristo Kiço
17. Partia për Demokraci dhe Solidaritet   -  Gaqo Apostoli Gaqo Apostoli Gaqo Apostoli Gaqo Apostoli Gaqo Apostoli
18. Partia për Mbrojtjen e të drejtave të emigranteve - Ymer KYmer KYmer KYmer KYmer Kurururururtititititi
19. Partia Komuniste e Shqipërisë - Qemal CicollariQemal CicollariQemal CicollariQemal CicollariQemal Cicollari
20. Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar - Ylber VYlber VYlber VYlber VYlber Valterialterialterialterialteri
21. Partia Ora e Shqipërisë - Zef ShtjefniZef ShtjefniZef ShtjefniZef ShtjefniZef Shtjefni
22. Partia Bashkimi Liberal Demokrat - Arian StarovaArian StarovaArian StarovaArian StarovaArian Starova
23. Partia për Liri, Demokraci dhe Etikë - Arian GaldiniArian GaldiniArian GaldiniArian GaldiniArian Galdini
24. Partia Kombëtare Konservatore - KKKKKujtim Gjuziujtim Gjuziujtim Gjuziujtim Gjuziujtim Gjuzi
25. Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të  Punëtorëve-Kadri IsufKadri IsufKadri IsufKadri IsufKadri Isufajajajajaj
26. Fryma e Re Demokratike - Bamir TBamir TBamir TBamir TBamir Topiopiopiopiopi
27. Lista e Barabartë
28. Partia Zgjidhja - Koço KokëdhimaKoço KokëdhimaKoço KokëdhimaKoço KokëdhimaKoço Kokëdhima
29. Partia Demokracia Sociale - Paskal MiloPaskal MiloPaskal MiloPaskal MiloPaskal Milo
30. Partia Ligj dhe Drejtësi - Spartak NgjelaSpartak NgjelaSpartak NgjelaSpartak NgjelaSpartak Ngjela
31. Partia Socialpunëtore Shqiptare - Ramadan NdrekaRamadan NdrekaRamadan NdrekaRamadan NdrekaRamadan Ndreka
32. Partia e Reformave Demokratike - KrKrKrKrKrenar Rryçienar Rryçienar Rryçienar Rryçienar Rryçi
33. Pajtimi Kombëtar Shqiptar - Spartak DobiSpartak DobiSpartak DobiSpartak DobiSpartak Dobi
34. Aleanca Kuq e Zi - KrKrKrKrKreshnik Spahiueshnik Spahiueshnik Spahiueshnik Spahiueshnik Spahiu
35. Bindja Demokratike - Astrit Patozi Astrit Patozi Astrit Patozi Astrit Patozi Astrit Patozi
36. Partia Aleanca e Maqedonasve  -  Edmond Themelko Edmond Themelko Edmond Themelko Edmond Themelko Edmond Themelko
37. Partia Balli Kombëtar - Adriatik AlimadhiAdriatik AlimadhiAdriatik AlimadhiAdriatik AlimadhiAdriatik Alimadhi
38. Partia G-99 - Redi ShtinoRedi ShtinoRedi ShtinoRedi ShtinoRedi Shtino
39. Partia Aleanca Demokrate Shqiptare - Eduart AbaziEduart AbaziEduart AbaziEduart AbaziEduart Abazi
40. Partia Aleanca Arbnore Kombëtare - Gjet NdojGjet NdojGjet NdojGjet NdojGjet Ndoj
41. Partia Shqipëria e Re - Oltion KordhaOltion KordhaOltion KordhaOltion KordhaOltion Kordha
42. Partia Aleanca Popullore - Artur DojakaArtur DojakaArtur DojakaArtur DojakaArtur Dojaka

Rrjedhje të tjera në opozitë, 2
aleatë të PD-së bëhen deputetë

Vazhdojnë rrjedhjet në
kampin e djathtë. Pas

30 kandidatëve të parë që
kanë pranuar të marrin
mandatin e deputetit, në
KQZ vijojnë kërkesat e kan-
didatëve të tjerë që duan të
futen në Kuvend si të
zgjedhur të popullit. Kësh-
tu, KQZ-ja i ka dhënë dje
mandatin e deputetit kan-
didatit Klajdi Qama, që vjen
nga lista shumemërore e
Partisë Lëvizja Socialiste
për Integrim për qarku Be-
rat, duke çuar kështu në 31
numrin e deputetëve në
Kuvend. Por lista nuk do
përfundojë me kaq, pasi dy
aleat të tjerë të PD-së në
zgjedhjet e shkuara kanë
dorëzuar në KQZ formu-
larin e dekriminalizimit,
ç'ka shënon edhe momen-
tin që i hap rrugë KQZ-së që

të vijojë procedurat për
dhënien e mandatit të depu-
tetit. Bëhet fjalë për aleatin e
Partisë Demokratike, krye-
tarin e Partisë Demokracia e
Re Europiane, Koçi Tahiri, i
cili ka kërkuar të marrë man-
datin e deputetit në Komisio-
nin Qendror të Zgjedhjeve.
Koçi Tahiri në zgjedhjet e sh-
kuara ka kandiduar në listat
e Partisë Demokratike në
qarkun e Korçës. Ish-aleati i

PD-së është me arsim të lartë
dhe me profesion agronom
dhe do të futet në Kuvend në
moshë 70-vjeçare. Ndërkohë
që krahas tij duket se më së
fundi i ka ardhur radha për
të marrë mandatin edhe kry-
etarit të Partisë Konserva-
tore, Kujtim Gjuzit, po ash-
tu aleat i PD-së në zgjedhjet
e shkuara. Kujtim Gjuzi në
zgjedhjet e shkuara ishte
pjesë e listës shumemërore
të PD-së për qarkun Durrës.
Kujtim Gjuzi deklaron në
formularin e dekriminali-
zimit se ka jetuar për një
vit në Greqi, por jo për
punë, por për turizëm. Por,
ky detaj i deklaruar në for-
mularin e Kujtim Gjuzit të
dorëzuar së fundmi nuk ka
qenë deklaruar në formu-
larin e dekriminalizimit të
dorëzuar në 2017-ën.

Kryeministri Rama dje në Elbasan
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Kreu i qeverisë prezantoi Gledian Llatjan si kandidat për Bashkinë e Elbasanit

Rama: Zgjedhjet në 30 qershor,
fitojmë të gjitha bashkitë e vendit
"Ajaxi mund të dalë kampion Europe, por kampion këtu është PS"
Partia Socialiste është e

bindur, jo vetëm në
vendimin e saj për të

shkuar në zgjedhjet vendore
të 30 qershorit edhe pa pran-
inë e opozitës, por edhe të fi-
tojë të 61 bashkitë. Nga El-
basani ku vijoi turin e tij
"Bashkia që duam" për pre-
zantimin e Gledian Llatjas si
pasardhës të Qazim Sejdinit,
kryeministri Edi Rama edhe
një herë ka konfirmuar vull-
netin e mazhorancës që ai
drejton për të shkuar në
zgjedhje dhe për t'i fituar të
gjitha bashkitë. "Të jeni të sig-
urt për një gjë, Ajaxi mund
të dalë kampion Europe, por
kampion këtu ka qenë, është
dhe do të mbetet Partia So-
cialiste e Shqipërisë! Ajaxi
mund ta marrë kupën e ka-
mpioneve dhe mund ta mer-
itojë, se lozin shumë bukur,
ndërsa bashkitë e Shqipërisë
do t'i marrë dhe do t'i drejtojë
Partia Socialiste e Shqipërisë
në 30 qershor, nga Kukësi
deri në Skrapar, nga Shkodra
deri në Sarandë, nga Durrësi
deri në Korçë. Thonë, pse të
gjitha do i merrni ju? Po, të
gjitha do i marrim. Të gjitha
do t'i marrim, sepse kudo, ne
mund të bëjmë, duhet të
bëjmë dhe do të bëjmë më
shumë për njerëzit, sidomos
aty ku deri më sot kanë qever-
isur ata", - tha kryeministri
Edi Rama në fjalën e tij. Më
tej ai falënderoi kryetarin ak-
tual të Bashkisë së Elbasan-
it, Qazim Sejdinin për punën
e bërë në këtë qytet, ndërsa
theksoi se Llatja do vijojë
punën e nisur prej tij për
transformimin e gjithë bash-
kisë. "Më vjen shumë mirë që
pasi kemi ardhur këtu për të
kërkuar mandatin që tanimë
Qazimi po e mbyll me nder
dhe me një gjurmë që do të
mbetet përgjithmonë në
kujtesën e qytetit, ju kam
thënë, na jepni besimin dhe
ne do t'ua shpërblejmë, duke
bërë për Elbasanin në 4 vjet,
sa nuk është bërë në të gjitha
vitet e tjera, të marra së bash-
ku!", - u shpreh kryeministri.
Në fjalën e tij Rama u mor
gjatë edhe me vendimin e
opozitës për të dalë nga par-
lamenti dhe për të mos mar-
rë pjesë në zgjedhje. Ai thek-
soi se mazhoranca që ai drej-
ton ka bërë gjithçka që opozi-
ta të mos dilte nga sistemi,
por kjo theksoi ai nuk do i
pengojë shqiptarët që të sh-
kojnë në zgjedhje në 30 qer-
shor. "Ne kemi bërë gjithçka
kemi mundur që të mos
vinte dita që zgjedhjet të
bëheshin pa pjesën më të

rëndësishme të opozitës,
sepse Partia Demokratike,
bashkë me partinë e filxhan-
it, sidoqoftë janë të dy pjesë
të rëndësishme të opozitës.
Ma thoni, çfarë të bëjmë ne?
T'iu themi përsëri, hajdeni
merrni çfarë të doni. Pse,
këtë muhabet do bëjmë, sa
herë ka zgjedhje? Jo! Kam
dëgjuar edhe nga njerëzit
tanët, që akoma mendojnë se
këtu do gjendet një zgjidhje
dhe do shtyhen zgjedhjet e
ku di unë se çfarë. Në 30 qer-
shor, këtu në këtë shesh do
bëhet një festë e madhe. I
gjithë Elbasani do falën-
derojë Qazim Sejdinin dhe do
t'i japë bekimin e votave dhe
të fitores pasardhësit së tij,
Gledit, duke uruar që të
vazhdojë në atë rrugë dhe të
bëjë edhe më shumë", - tha
më tej Rama. Gjithsesi Rama

la të kuptohet se është i gat-
shëm që të ulet sërish me
Bashën për të gjetur një
zgjidhje, por theksoi se këtë
të fundit nuk e lë kryetarja
e LSI-së. "Unë mund të mer-
rem prapë, por atë nuk e lë
fallxhorja, se tani janë bërë
dy. Unë i them hajde, ajo i
thotë jo, edhe pak, se filx-
hani thotë, E-ja po bie, L-ja
po ngrihet, edhe pak se kam
parë E-në përmbys, hë pije
edhe një. E mbyti me kafe
turke, e shkatërroi. Është

rritur konsumi i kafes turke
në gjithë zonën e SHQUP-it.
Pyetini ata, piq kafe, fut
filxhan, ndiz furnelat, edhe
icik, shoh një pemë këtu, ai
po bie dhe hipin nëpër
pemë", - u shpreh Rama.
Kreu i qeverisë akuzoi sër-
ish LSI-në se është forca
politike që ka blerë më
shumë vota edhe në El-
basan. "Le ta çojë dorën
njëri që nuk ka pasur frikë
se do vijë fallxhorja t'i blejë
votën", - nënvizoi Rama.

Rama pritet me protesta në Elbasan,
policia shoqëron 11 qytetarë

Edhe gjatë vizitës së
tij  në Elbasan

kryeministri Edi Rama
është pritur me protes-
ta. Dhjetëra militantë
dhe mbështetës të Par-
tisë Demokratike,  të
drejtuar edhe nga ish -
deputetë demokrat kanë
bllokuar rrugën hyrëse
për në Elbasan, në rre-
thrrotullimin e Bra-
dasheshit, duke penguar
kështu hyrjen e kryemi-
nistrit.  Për të liruar
rrugën kanë ndërhyrë
forcat e policisë së El-
basanit dhe ato speciale

që kishin ardhur në ndih-
më të bluve të këtij qyteti.
Kjo bëri që mes tyre të kish-

te dhe përplasje fizike,
ndërkohë që në momentin
që ka kaluar eskorta e
kryeministrit Rama, në
drejtim të saj është qëllu-
ar edhe me gurë, në ten-
tativë për ta ndalur. Pas
këtij momenti policia ka
ndërhyrë dhe ka shoqëru-
ar në komisariat rreth 11
persona, të cilët sipas saj
ishin protagonistë të
bllokimit të rrugës dhe
situatës së krijuar. Kësh-
tu, burime nga policia bën
me dije se 11 personat
janë shoqëruar për
prishje të rendit publik.

OPOZITA
"Janë katandisur që
festonin fitoren e
Ajaxit, sikur kishin
mundur Partinë
Socialiste! Një parti
politike që feston
fitoren e Ajaxit,
ngaqë unë jam me
Juventusin. Ajaxi fitoi
me lojë të bukur, nuk
fitoi duke djegur
gomat para stadiumit.
Ajaxi fitoi me lojë të
bukur, nuk fitoi duke
thënë, ne nuk hyjmë
në fushë, po nuk
hoqët skuadrën e ta
zëvendësoni me një
skuadër tjetër dhe po
nuk e çuat Cristiano
Ronaldon në shtëpi".

SHKURT

PD: 'Bindja' është opozitë
fasadë, patericë e Edi Ramës

Partia Demokratike e akuzon partinë më të re të dalë nga
gjiri i saj, Bindjen Demokratike të Astrit Patozit si një

patericë e qeverisë. Demokratët kanë denoncuar dje si anti-
ligjore regjistrimin e Bindjes Demokratike nga KQZ, duke
theksuar se ky veprim tregon edhe një herë se kjo forcë ësh-
të paterica e Ramës, me qëllim që të zbehë mungesën e
opozitës së vërtetë në zgjedhje. "Arsyeja pse Edi Rama ven-
dosi që të uzurponte KQZ, duke emëruar në kundërshtim
me ligjin 4 anëtarë nga PS, është që, sa herë ka zgjedhje, të
shpikë rregullat e lojës sipas qejfit. Sot vendosi të regjistrojë
Bindjen si opozitë fasadë, si patericën e tij në zgjedhje me
synimin për të zbehur mungesën e opozitës së vërtetë. Ven-
dimi i paligjshëm dhe politik i shumicës së Ramës në KQZ
është një tjetër provë për opozitën se Edi Rama është armik
i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme", - shkroi përfaqësuesi
ligjor i PD-së në KQZ, Ivi Kaso. Sipas tij Bindja Demokratike
nuk duhet të ishte regjistruar nga KQZ pasi nuk ka një ven-
dim përfundimtar të regjistrimit në gjykatë. "Sot KQZ ka
vendosur të regjistrojë si parti politike në zgjedhje, një sub-
jekt që ligjërisht nuk konsiderohet parti politike, për shkak
se vendimi i regjistrimit i shkallës së parë nuk ka marrë
formë të prerë. KQZ, ka rrëzuar edhe qëndrimin e vet të
mëparshëm për këtë çështje, kur në një rast identik me votim
7 me 0 kishte vendosur mosregjistrimin e subjektit në
zgjedhje. Rama e ka të kotë. Populli ka vendosur që në datën
30 qershor nuk ka për të pasur zgjedhje!", - shprehet Kaso
në komentin e vet.

Patozi ironi me PD: Do i kërkojmë
KQZ të shtyjë afatin e regjistrimit
Kreu i Bindjes Demokratike, Astrit Patozi ka reaguar pas

akuzave të Partisë Demokratike për regjistrim të
paligjshëm nga ana e KQZ-së. Duke e konsideruar
regjistrimin në KQZ plotësisht të ligjshëm, Patozi me ironi
deklaron se do të kërkojë nga KQZ që të shtyjë afatin që të
hyjë në zgjedhje edhe PD-ja. "Do t'i kërkojmë KQZ-së të sh-
tyjë afatin që të hyjë në zgjedhje edhe PD-ja. Sot pamë se më
të mërziturit që ne u regjistruam për të garuar në zgjedhjet
e 30 qershorit nuk ishin konkurrentët e tjerë, por ata që kanë
vendosur vetë të mos hyjnë. Kanë 10 ditë që në PD nuk mer-
rem me asnjë punë tjetër, përpos përpjekjeve për të akuzuar
dhe mos lejuar Bindjen Demokratike që të marrë pjesë në
zgjedhje. E kanë marrë me aq pikëllim sa janë gati që të bëjnë
çfarë t'u thotë qeveria, vetëm që ne të mos regjistrohemi. Sa
për ne, jemi të gatshëm që t'i drejtohemi KQZ-së që ta shtyjë
afatin e regjistrimit të partive që t'u japin një mundësi tjetër
këtyre të mërziturve se mbase ndërrojnë mëndje dhe futen
edhe ata në zgjedhje", - shkroi Patozi.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

Zyra Permbarimore Fier  me përmbarues gjyqësor Arian CEPELE me
adresë Lagja “29 Nentori”godina e Gjykatës Fier nga mbrapa, njofton se
më date 18.04.2019-02.05.2019 ora 8ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të
zhvillohet: Ankandi i 1-rë për shitjen e pasurisë së paluajtshme, me numër
pasurie Nr .7/32 , ZK. 2890, me sipërfaqe 1124 m2 me adresë Patos,Fier,
në pronësi Z.Haxhi &Gjyle Rrapaj me vlerë fillestare në ankand 4 960
000 (katermilionenëntëqindegjashtëdhjetëmijë) LEK . 

Të interesuarit të kontaktojnë në nr. e telefonit +355 697262655.
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Pjesë e premtimeve, arritja e mesatares prej 2 mijë medikamentesh të rimbursueshme

Basha prezanton programin për
shëndetësinë, anulojmë PPP korruptive
Paga 1200 euro për mjekët dhe 700 euro për infermierët

Pagat prej 1200 euro
për mjekët, rritje e
numrit të barnave të

rimbursueshme, anulimi i
PPP-ve dhe investimet në
infrastrukturë dhe në bu-
rimet njerëzore, janë disa
nga pikat kryesore të asaj që
demokratët premtojnë të
bëjnë në fushën e shëndetë-
sisë në momentin që do të
vijnë në pushtet. Kryetari i
Partisë Demokratike Lul-
zim Basha i është rikthyer
sërish dje programit të Par-
tisë Demokratike në fushën
e shëndetësisë, duke rendi-
tur edhe një herë prior-
iteteve ku dhe do të fokuso-
het vëmendja e qeverisjes
së djathtë. Përmes një sta-
tusi në Facebook, krye-
demokrati Lulzim Basha ka
shpalosur një pjesë të prem-
timeve që thekson se do t'i
realizojë sapo të largojë
qeverinë aktuale nga push-
teti dhe ti kthejë pushtetin
qytetarëve. Dhe në krye të
listës së këtyre premtimeve
qëndron anulimi i mar-
rëveshjeve të partneritetit
publik privat në mjekësi.
"Sistemi shëndetësor është
në kolaps. Pasi t'u kthejmë
pushtetin qytetarëve dhe ta
heqim nga kthetrat e politi-
kanëve të lidhur me krimin
që mbajnë pushtetin me
vota të blera, do të trajtojmë
menjëherë dhe me prioritet
problemet emergjente në
shëndetësi. Me ligjin anti-
mafia PD do të anulojë PPP
korruptive në shëndetësi që
i vjedhin buxhetit 33 mil-
ionë euro çdo vit. Çdo qin-
darkë e marrë në mënyrë
korruptive do t'u kthehet
qytetarëve", - shkroi Basha.
Më tej ai rendit edhe disa
nga premtimet e tjera po
ashtu që prekin direkt bux-
hetin familjar të sh-
qiptarëve dhe sidomos të
moshave të treta. Kështu
një nga premtimet e tjera të
demokratëve është rritja e
financimit të shërbimit
shëndetësor, modernizim
dhe decentralizim të tij. Si-
pas Bashës pacienti në
qeverisjen e demokratëve
do jetë i lirë të zgjedhë mes
shërbimit në publik dhe atij
privat, duke iu njohur pag-
esa e sigurimeve. Gjithash-
tu, kryedemokrati i mëshon
fortë në këtë program për
shëndetësinë ndërtimit të
ambienteve të reja spitalore
dhe qendrave shëndetësore,
si dhe investimit në bu-
rimet njerëzore, i cili sipas
tij "do të jetë prioriteti ab-
solut". Natyrisht që në këtë
drejtim ai ka bërë të ditur
se do synohet që të ketë dhe
paga dinjitoze për mjekët
dhe infermierët, si një nga

mënyrat për të luftuar kor-
rupsionin por edhe për të
rritur cilësinë e shërbimit
ndaj pacientit. "Paga mini-
male për mjekët do të arrijë
në 1200 euro në muaj. Paga
minimale për infermierët
do të arrijë në 700 euro në
muaj", - shprehet Basha në
këtë status në 'Facebook'. E
saj i përket investimeve në
burime njerëzore, kreu i
demokratëve ka theksuar se
një vëmendje e shtuar do t'i
kushtohet edhe rritjes së
numrit të studentëve që stu-
diojnë për mjekësi. "Do të
rrisim numrin e personelit
duke nisur me një rritje të
ndjeshme të numrit të stu-
dentëve që diplomohen në
mjekësi. Rritje të financim-
it për të rritur larmish-
mërinë e specializimeve dhe
kualifikimeve dhe garan-
timin e kushteve të punës",
- shkroi kryedemokrati.
Gjithashtu pjesë e këtij pro-
grami do jetë edhe lufta
kundër asaj që Basha e cilë-
son si mafia e ilaçeve. "Do të
luftojmë mafien e ilaçeve, të
instaluar nga Edi Rama
sapo erdhi në pushtet.
Qytetarët sot blejnë ilaçe të
skaduara apo false që nuk
kanë asnjë efekt në tra-
jtimin e sëmundjeve. Ne do
të rikthejmë barrierat
mbrojtëse të standardeve
europiane për sigurinë e il-
açeve dhe do të rrisim
listën e medikamenteve të
rimbursueshme, duke syn-
uar arritjen e mesatares eu-
ropiane prej 2 mijë medika-
mentesh nga 440 që është

sot dhe duke rritur vlerën e
rimbursimit që sot është ne
masën 50-60% të vlerës", -
deklaron Basha në komen-
tin e vet. Sipas tij ku ka vull-
net politik, ka edhe mundë-
si, ndaj me luftën kundër
korrupsioni do mundësohen
dhe arritja e shumë prej kë-
tyre premtimeve. "Paratë që
shkojnë për korrupsionin,
për PPP-të apo zhduken pa
lënë gjurmë, plot 1.7 miliar-
dë euro vetëm vitin e kalu-
ar sipas KLSH, do të orien-
tohen drejt sektorëve prior-
itarë, ku në mënyrë abso-
lute shëndetësia është tek
më prioritarët", - shprehet
Basha.

Meta: Me besim te Zoti dhe dialog
do ia dalim përballë arrogancës

Presidenti Ilir Meta
ka uruar dje të

gjithë besimtarët
ortodoks me rastin e
festës së Pashkës, ndër-
sa nuk ka harruar që të
shfrytëzojë rastin për
të përcjellë edhe disa
mesazhe politike për
dialog dhe bash-
këpunim. Përmes një
postimi në rrjetet so-
ciale Meta shkruan se
kjo festë duhet t'i shër-
bejë gjithkujt për të kuptuar se përpara të keqes, padrejtë-
sive, veseve, frikës dhe zhgënjimit, shpresa dhe e mira
nuk vdesin kurrë. "Në vigjilje të kremtimit të Ditës së
Ringjalljes së Krishtit, u uroj nga zemra besimtarëve
ortodoksë dhe mbarë popullit shqiptar: Nga mot gëzuar
Pashkët! Mbarësi, shëndet, paqe e begati në familjet tua-
ja! Festa e Pashkëve dhe e dritës që nuk perëndon kurrë,
na kujton sot se para malit të së keqes, padrejtësive,
veseve, frikës e zhgënjimit, mosbesimit e arrogancës, kor-
rupsionit, dhunës dhe çdo fenomeni negativ që vret paqen,
drejtësinë e barazinë sociale dhe helmon rëndë shoqërinë,
shpresa dhe e mira nuk vdesin kurrë", - shkroi Meta në
urimin e vet. Më tej ai thekson se duke përqafuar vlerat
morale dhe hyjnore shoqëria shqiptare mund të tejkalojë
çdo sfidë. Ndaj ai bëri apel për më shumë harmoni dhe
dialog. "Me besimin në Zot dhe duke përqafuar gjithmonë
vlerat më të mira hyjnore, morale e sociale, por edhe ko-
mbëtare, me dashuri, harmoni të plotë, dialog, mirëkup-
tim, bashkëpunim e vëllazërim, secili prej nesh dhe sho-
qëria jonë në tërësi, mund të tejkalojë çdo sfidë, pavarë-
sisht sakrificave, për të ecur e sigurt drejt së ardhmes më
të mirë, në familjen europiane", - thekson më tej Meta në
këtë mesazh urimi. Gjithashtu, ai shprehet se  ditë të tilla
duhet ta bëjnë njeriun që të jetë më solidar dhe të tregojë
më shumë përkujdesje ndaj atyre që janë në nevojë.

Me helikopter në takime, Vasili: KLSH
të kontrollojë shpenzimet e Ramës

Ish-kryetari i Grupit Par
lamentar të Lëvizjes So-

cialiste për Integrim, Petrit
Vasili ka denoncuar dje
shpenzimet që po shoqërojnë
turin e kryeministrit Edi
Rama nëpër Shqipëri. Dhe
kjo jo vetëm sa i përket
shpenzimeve të organizimit
të takimeve, por edhe eskor-
tave që e shoqërojnë atë.
Nëpërmjet një deklarate për
mediat Vasili u shpreh se
pamjet që shoqërojnë Ramën
në çdo takim tregojnë an-

gazhimin e gjithë shtetit. "Qin-
dra milionë lekë të qytetarëve
paguajnë karvanin që kryem-
inistri i marrë të mund
frikërat e tij, që t'i japë kurajë
vetes së tij për një pushtet që
ka marrë fund. Ky kryemi-
nistër siç e keni parë dhe dje
në Shkodër, por jo vetëm në
Shkodër, por dhe në Kukës dhe
mjaft rrethe të Shqipërisë, i
trembur dhe i tmerruar ulet
nëpër qytetet shqiptare nga
ajri me helikopter, sepse frika-
cakët të tillë janë. Një kryemi-

nistër i popullit duhet të sho-
qërohet nga populli kur hyn
nëpër qytete dhe jo nga kar-
vani i policisë, i armatosur
me kallashnikovë. Një vajtje
e Edi Ramës me helikopter
kushton 1 milion e 500 mijë
lekë. I bëj thirrje këtu Kon-
trollit të Lartë të Shtetit të
monitorojë dhe kontrollojë
batërdinë e financimeve dhe
shpenzimeve pa fund, që sho-
qërojnë karvanët e pushtues-
it lart e poshtë nëpër Sh-
qipëri", - tha Vasili.

PREMTIMET E DEMOKRATËVE
PËR SHËNDETËSINË

Me ligjin antimafia PD do të anulojë PPP korruptive.
Çdo qindarkë e marrë në mënyrë korruptive do t'u kthehet
qytetarëve.
Rritje të financimit të shërbimit shëndetësor, modernizim dhe
decentralizim të tij.
Pacienti do jetë i lirë të zgjedhë duke iu njohur pagesa e
sigurimeve.
Ndërtimin e ambienteve të reja spitalore dhe qendrave
shëndetësore.
Investimi në burimet njerëzore do të jetë prioriteti absolut.
Paga minimale për mjekët do të arrijë në 1200 euro në muaj.
Paga minimale për infermierët do të arrijë në 700 euro në
muaj.
Do të rrisim numrin e personelit.
Rritje të ndjeshme të numrit të studentëve që diplomohen në
Mjekësi.
Rritje të financimit për të rritur larmishmërinë e specializi-
meve.
 Luftim i mafie së ilaçeve
Rikthimi i barrierave mbrojtëse të standardeve europiane për
sigurinë e ilaçeve
Do të rrisim listën e medikamenteve të rimbursueshme, duke
synuar arritjen e mesatares europiane prej 2 mijë.
Do të rrisim vlerën e rimbursimit që sot është ne masën 50-
60% të vlerës.

SHOQËRIA PËRMBARIMORE GJYQËSORE “3H” Sh.p.k
Rr. “Tish Daia”, Kompleksi Kika 2, Kulla 5, Kt. 1, Tirane
Web: www.3-h.al; Email: shpgj_3h@yahoo.com cel.0692099711

 Njofton shpalljen e ankandit nga dt.23.04.2019 deri ne dt. 02.05.2019
per:sendin e luajtshem- gjysem rimorkjo, marka Shmitz, Spr me Targa AER
936, me cmim fillestar 199,824.00 Leke automjetin gjysem rimorkjo marka
general trailers, F34 me Targa AER 360 me cmim fillestar 169,850.00 Leke
ne pronesi te  Subjektit Klodian Xhani PF me NIPT L02025004L
 Ankandi zhvillohet ne zyren permbarimore ne daten 02.05.2019 dhe
mbyllet me orarin zyrtar 16.00

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  me te dhenat  :me
te dhenat  : “Truall+Ndertese” me sip. totale 202.5 m2 dhe nga kjo ndertese  me sip.65 m2
, me  Nr pasurie 7/934, vol 38, fq 125, ZK 8592 e ndodhur ne Lagjen Partizani , Shkoder....e
afishuar  ne favor te debitorit Izmir  Hebovija.
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në vleren
: 9,120,000  ( nentemilione e njeqind e njezet mije  ) leke .
3. Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  05.05.2019  ora 16.16 ne Zyren e
permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit
Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te
vleres si garanci ne Tirana Bank dega Shkoder  ne nr llogarie 0600-313839-100 CB .

NJOFTIM PËR SHITJE ME ANKANDNJOFTIM PËR SHITJE ME ANKAND
1.Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  me te dhenat  :
 “Ndertese njekateshe industriale”  me nr pasurie 10/7/ND , Volumi 24 , Faqe 143, me
siperfaqe ndertimore  1 235  m2 , Zona kadastrale 8592, e ndodhur tek zona industriale e
qytetit , pjese e ish parkut te mallrave   ,  Shkoder .:....e rregjistruar ne favor te   Altin  Salihi
etj
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në vleren
: 24,240,000  ( njezete kater milione e dyqind e katerdhjete mije ) leke .
3. Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  03.05.2019  ora 16.16 ne Zyren e
permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit
Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te
vleres si garanci ne Tirana Bank dega Shkoder  ne nr llogarie 0600-313839-100 CB .
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Hetuesit: Përgjimet e bisedave telefonike e ambientale na çuan tek autorët

Ekzekutimi i vëllezërve Bilali, bashkëpunëtorët u
zbuluan nga gjurmët e gishtave në makinën e krimit
Arsen Stojku dhe Mislim Rama mohojnë akuzat gjatë
marrjes në pyetje: Mjetin e lyem, se atë punë bëjmë

KUSH ËSHTË IBRAHIM LICI

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Një ditë pas arrestim
it të të rinjve Arsen
Stojku dhe Mislim

Rama nga fshati Mjedë i
Bashkisë Vau i Dejës, të dy-
shuar si bashkëpunëtorë në
vrasjen e dyfishtë të
vëllezërve Astrit dhe Bra-
him Bilali janë zbardhur de-
taje të reja. Stojku dhe
Rama, miq me njëri-tjetrin
akuzohen për "Vrasje me
paramendim e kryer në
bashkëpunim" dhe "Pro-
dhim dhe mbajtje pa leje të
armëve luftarake dhe muni-
cioneve", ndërsa është
shpallur në kërkim edhe sh-
tetasi Ibrahim Lici, i dys-
huar si autor kryesor në
vrasje dhe shtetasi D.B., i
dyshuar për "Përkrahje të
autorit". Burime për "Gaze-
ta Shqiptare" dje bënë me
dije se 25-vjeçari Stojku dhe
23-vjeçari Rama, të cilët aku-
zohen për atentatin e
ndodhur më 30 mars në
lagjen "Kiras" janë marrë në
pyetje nga oficerët e policisë,
por kanë mohuar të kenë
lidhje me ekzekutimin ma-
fioz të dy vëllezërve Bilali.
Ndonëse seanca e pyetjeve
për detajet e vrasjes së dy-
fishtë ka vijuar prej disa
orësh, dy të arrestuarit nuk
i kanë pranuar akuzat.
Ndërkohë, grupi hetimor pre-
tendon se ka prova të mjaf-
tueshme që implikojnë dy të
prangosurit. Sipas hetuesve,
përgjimet e bisedave telefon-
ike dhe ato ambientale çuan
tek Arsen Stojku dhe Mislim
Rama. Prokuroria e Shko-
drës ka dyshime se dy të rin-
jtë në fjalë kanë lyer me bojë
makinën, e cila është për-
dorur në vrasjen e Ibrahim
dhe Astrit Bilalit. Pas vrasjes
së dy vëllezërve në lagjen
"Kiras", pak metra më tutje
policia gjeti një makinë që
po digjej. Zjarrfikëset bënë të
mundur shuarjen e flakëve
dhe makina nuk u dogj në
brendësi. Sipas prokurorisë,
pas akteve të ekspertizës, në
mjet u gjetën gjurmë të dy
shtetasve, Arsen Stojku dhe
Mislim Rama. Por, ata janë
justifikuar me faktin se kanë
lyer mjetin, duke qenë se
këtë punë bëjnë. Burimet e
mësipërme pohuan se dy të
arrestuarit janë të afërm të
personit në kërkim, Ibrahim
Lici, i cili konsiderohet nga
prokuroria dhe policia si au-
tori kryesor i atentatit të
ndodhur afro një muaj më
parë. Për Ibrahim Licin, në
mjetin e sekuestruar nga
policia nuk ka gjurmë të tij,
por ai dyshohet si autor i
vrasjes, kjo edhe nga
përgjimet telefonike dhe am-
bientale, që janë bërë në
lidhje me ngjarjen e rëndë.
Nga kamerat e sigurisë së ob-
jekteve të ndryshme në Sh-
kodër rezulton se Rama,
Stojku dhe Lici janë

ndodhur në shoqëri me
njëri-tjetrin herë pas here,
para se të kryhej krimi. Mo-
tiv i vrasjes dyshohet se ësh-
të hakmarrja, e cila lidhet
me një zinxhir ekzeku-
timesh të ndodhura në qyte-
tin verior dy vitet e fundit.
Astrit dhe Brahim Bilali u
vranë në afërsi të banesës së
tyre.  Astrit Bilali është babi
i Asmer Bilalit, ish-kampio-
ni i boksit, i arrestuar si
pjesë e grupit Bajri.

S H KS H KS H KS H KS H KODËRODËRODËRODËRODËR - 26-vjeçari
Ibrahim Lici është shpal-
lur në kërkim nga policia
si ekzekutori i vëllezërve
Bilali. Por, ky ishte akti i
fundit i sagës së hakmar-
rjeve dhe përplasjeve mes
grupeve kriminale në Sh-
kodër. Burime për "GSH"
pohuan se ai është nipi i
Fatbardh Licit, i vrarë më
8 gusht 2018 dhe djali i
Mustafë Licit, anëtar i
Këshillit Bashkiak në Sh-

kodër dhe drejtues i partisë
Mendimi i Djathtë Liberal.
Nga ana tjetër, viktima Fat-
bardh Lici është kunati i
Lulzim Kullës, biznesmenit
të njohur, ndaj të cilit u bë
atentat më 13 janar të vitit
të kaluar me lëndë shpër-
thyese, ku mbeti i plagosur.
Ky atentat dyshohet se ish-
te dhe ngjarja që prishi
qetësinë mes grupeve në
Shkodër. Në këtë atentat të
kryer pranë tregut më pop-

ullor të qytetit mbetën të
plagosur 8 persona, mes të
cilëve edhe vetë Kulla. Ng-
jarjet sipas policisë lidhen
me hakmarrjen dhe për-
plasjen mes grupeve krim-
inale, si dhe aktivitetin e
djalit të Astrit Bilalit që
mbeti i vrarë më 30 mars,
Asmirit, një ish-kampion i
sportit të boksit, i arrestu-
ar në shtator të vitit të
kaluar si pjesë e grupit
kriminal "Bajri". Grupet

kriminale që veprojnë në
Shkodër kanë një histori
më shumë se 25-vjeçare,
mbushur me vrasje,
kërcënime, trafik droge,
prostitucion, rrëmbim të
pronave etj. Gjatë viteve,
disa prej grupeve u lar-
guan nga skena pas
vrasjes së drejtuesve të
tyre. Mbijetuan grupet
më të fuqishme, ato që
ishin organizuar në bazë
familjeje.

Gjenden armë dhe municione, në kërkim pronari i banesës

Makina në ecje qëllon me armë në
Velipojë, FNSH rrethon zonën

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR - Një arsenal
armësh është sekuestruar
dje nga policia pas të sh-
tënave me armë në fshatin
Lurëz, të njësisë adminis-
trative Velipojë. Sipas
bluve, arsenali i armëve
është gjetur në banesën në
pronësi të shtetasit G.S., e
pabanuar, ndërsa është
shpallur në kërkim ky i fun-
dit. Granat-hedhës (blind
shpues), silenciator, radio
policie, rreth 700 fishekë
luftarakë, krehra me
fishekë kallashnikovi, dy
telefona dhe një targë mo-
toçiklete, mësohet të jetë
një pjesë e arsenalit të
sekuestruar sot nga policia.
"Në vijim të krehjes së
zonës për gjetjen dhe ar-
restimin e personave që
qëlluan me armë zjarri në
ajër, në afërsi të fshatit Lu-
arëz të Njësisë Administra-
tive Velipojë, ku shërbimet

e policisë të Komisariatit të
Policisë Shkodër të mbësh-
tetura nga strukturat e Drej-
torisë Vendore të Policisë
Shkodër dhe të FNSH Sh-
kodër rrethuan zonën në një
perimetër të gjerë, grupi he-
timor mori informacion se
autorët e mundshëm kanë
lëvizur në drejtim të fshatit
Luarëz dhe se mund të jenë
fshehur në banesat e këtij fs-
hati. Në bazë të këtij infor-
macioni, strukturat e Drej-
torisë Vendore të Policisë
Shkodër, të Komisariatit të
Policisë Shkodër të mbësh-
tetura dhe nga FNSH Sh-
kodër kanë organizuar dhe
zhvilluar operacionin poli-
cor të koduar 'Luarëz'", thu-
het ndër të tjera në njoftimin
zyrtar të policisë. Ndërkaq,

mësohet se gjatë operacion-
it, policia ka ushtruar kon-
trolle në disa banesa, ku ësh-
të marrë informacion për një
arsenal armësh, që mund të
ishin të fshehura në banesë
në pronësi të shtetasit G.S.,
në të cilën nuk banonte
njeri. FNSH-ja dhe Policia e
Shkodrës pas marrjes së
masave për rrezikshmërinë

që mund të kishte ky kon-
troll, pasi dyshohej se aty
mund të ishin fshehur au-
torët, ka ushtruar kontroll
në banesën e shtetasit G.S.,
ku ka gjetur dhe sekuestru-
ar arsenalin luftarak. Pas
veprimeve të para proce-
durale, u bë shpallja në
kërkim e shtetasit G.S. 50
vjeç, për veprën penale të
"Prodhimi dhe mbajtja pa
leje e armëve luftarake dhe
e municionit" parashikuar
nga neni 278 i Kodit Penal.
"Grupi Hetimor ka fiksuar
prova të vlefshme në këtë
banesë, që do t'i shërbejnë
hetimit edhe për ngjarje të
ndodhura më parë. Vijon
operacioni dhe krehja e
zonës për kapjen e au-
torëve", bëri me dije policia.

Të arrestuarit Arsen Stojku dhe Mislim Rama Vëllezërit e vrarë Astrit dhe Brahim Bilali

Sipas hetuesve,
përgjimet e bisedave

telefonike dhe ato
ambientale çuan tek

Arsen Stojku dhe
Mislim Rama.
Prokuroria e

Shkodrës ka dyshime
se dy të rinjtë në fjalë

kanë lyer me bojë
makinën, e cila është
përdorur në vrasjen e

Ibrahim dhe Astrit
Bilalit. Pas vrasjes së

dy vëllezërve në
lagjen “Kiras”, pak

metra më tutje policia
gjeti një makinë që po

digjej.

PËRGJIMET

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

"Ullishte (Truall)" me  sip. 14,700 m2, Nr. Pasurie 56/3, Vol.29, Fq.15,
ZK 8605,  i ndodhur ne Vlora 5, Vlore dhe "Objekt karabina 4 Kat + 1 Kat
bodrum" me  sip. 1,262 m2, Nr. Pasurie 56/3-ND, ZK 8605,  i ndodhur ne
L 11 Janari, Vlore ne pronesi te Shkolla Internacional shpk. Keto pasuri
jane hipotekuar në favor te Banka ProCredit sha. Çmimi me të cilin fillon
ankandi është 3.135.524 Euro. Ankandi zhvillohet datë 09.05.2019 ora
16.00 në adresen Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane .
Per cdo informacion mund te kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose
ne web www.epsa.al.
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50-vjeçari pejan u zbulua pas dëshmisë së të penduarit Alkond Bengasi

Megagrabitja në Rinas, Ragip Hajdini
nga Kosova, njëri prej organizatorëve
Policia zbarkon në shtëpinë e "Dajës", ja
ku u "ngjiz" plani i bastisjes në aeroport

GJURMËT
Megjithatë, dëshmia
e bashkëpunëtorit të
drejtësisë nuk hedh
dritë mbi faktin nëse
"Daja" nga Kosova
është në mesin e
pesë grabitësve që
shkatërruan rrethimin
e Rinasit dhe morën
nga barku i një avioni
miliona euro. Gjurmët
e gishtërinjve të
gjetura në furgonin
me mbishkrimin
"Hetimi tatimor" janë
mundësia më e mirë
për hetuesit, për të
provuar se cilët ishin
grabitësit që
përshkuan pistën e
avionëve.

IDENTIFIKIMI I "DAJËS"
Grupi i hetimit duket se nuk e pati të vështirë
identifikimin e 50-vjeçarit, për sa kohë Hajdini ishte i
skeduar më herët nga policia e Kosovës, por edhe
sepse bashkëpunëtori i drejtësisë arriti mes disa
fotosh të vinte gishtin te shtetasi kosovar. Dyshimet
janë se ai bashkë me mikun e tij, Murataj dhe Klement
Çalën nisën ta thurnin planin e grabitjes 6 muaj më
parë në një restorant te "Shkëmbi i Kavajës".



GRABITJA E ARIT
"Daja", i arrestuar si i gjashti i dyshuar për
grabitjen në Rinas, akuzohet për veprimtari
kriminale edhe në Kosovë. Ragip Hajdini rezulton
me precedentë të ngjashëm penalë edhe në
Kosovë, aty ku ka qenë i dyshuar për grabitjen e
25 kg ar nga Dhoma e Dëshmive në Policinë e
Pejës, siç raporton media kosovare Insajder.
Ngjarja ka ndodhur në prill të vitit 2012.



Festa e Pashkëve, 7 mijë
emigrantë kthehen nga Greqia

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Ragip Hajdini nga Koso
va dyshohet të jetë një
prej organizatorëve të

grabitjes spektakolare brenda
pistës së Rinasit mesditën e 9
prillit. Në këtë përfundim ka
dalë grupi hetimor pas anali-
zimit të të gjitha provave të
grumbulluara deri në mo-
mentin e arrestimit të tij. Në
kërkim të Hajdinit, policia u
vu pas dëshmisë së bash-
këpunëtorit të drejtësisë,
Alkond Bengasi, i cili u tha
hetuesve se pjesë e grupit
kriminal ishte edhe një sh-
tetas nga Kosova, rreth 50
vjeç, dhe qëndronte në sho-
qërinë e Admir Muratajt. Gru-
pi i hetimit duket se nuk e
pati të vështirë identifikimin
e 50-vjeçarit, për sa kohë Haj-
dini ishte i skeduar më herët
nga policia e Kosovës, por
edhe sepse bashkëpunëtori i
drejtësisë arriti mes disa fo-
tosh të vinte gishtin te shteta-
si kosovar. Dyshimet janë se
ai bashkë me mikun e tij Mu-
rataj dhe Klement Çalën
nisën ta thurnin planin e gra-
bitjes 6 muaj më parë, në një
restorant në zonën e "Shkëm-
bit të Kavajës", ku edhe jeton-
te shtetasi kosovar. Hetuesit
thanë se apartamenti ku Haj-
dini u arrestua ishte në pronë-
si të tij, ç'ka nënkupton fak-
tin se ai përfundimisht pjesën
më të madhe të kohës jetonte
në Shqipëri dhe rrinte në sho-
qërinë e Admir Muratajt, i cili
mbeti i vrarë me plumb në
kokë pas grabitjes gjatë sh-
këmbimit të zjarrit me po-
licinë. Hetuesit zbarkuan në
hyrjen e 50-vjeçarit, ku kanë

ushtruar një kontroll të imtë-
sishëm, por nuk jepen detaje
nëse janë gjetur prova kom-
promentuese kundër shteta-
sit kosovar, që thirrej me
nofkën "Daja". Ragip Hajdini,
referuar dëshmisë së Ben-
gasit, rezulton se gjashtë ditë
para grabitjes së Rinasit ësh-
të parë në zonën e Liqenit të
Thatë, në shoqërinë e Mu-
ratajt, duke udhëtuar me një
automjet "Golf" ngjyrë të
bardhë me targa të Kosovës.
Kjo dëshmon sipas hetuesve
miqësinë e ngushtë që kishin
Murataj dhe Hajdini, të cilët

e thërrisnin njëri-tjetrin me
nofkën "Daja" dhe faktin se
ata kanë hartuar së bashku
planin e grabitjes dhe kanë
siguruar infrastrukturën e
nevojshme, për sa kohë që
Bengasi tregon se furgoni me
të cilin grupi i armatosur u fut
në pistë, sipas tij ishte sjellë
nga Kosova. Megjithatë, dësh-
mia e bashkëpunëtorit të
drejtësisë nuk hedh dritë mbi
faktin nëse "Daja" nga Koso-
va është në mesin e pesë gra-
bitësve që shkatërruan rre-
thimin e Rinasit dhe morën
nga barku i një avioni milio-

na euro. Gjurmët e gish-
tërinjve të gjetura në furgo-
nin me mbishkrimin "Heti-
mi tatimor" janë mundësia
më e mirë për hetuesit, për
të provuar se cilët ishin gra-
bitësit që përshkruan pistën
e avionëve. Veç Admir Mu-
ratajt që mbeti i vrarë, dy-
shimet janë se në pistë kanë
hyrë edhe Oltion Veseli e
Klement Çala. Ky i fundit
bashkë me të vëllain, Eldi
dhe Talo Çelën nga Elbasani
vazhdojnë të jenë në arrati.
Ndërkohë, Alkond Bengasi,
kushëri me vëllezërit Çala,

Saimir Çela dhe Renaldo
Sula nga Elbasani dhe Elton
Pikli nga Fushë-Kruja dys-
hohen si bashkëpunëtorët
kryesorë të grupit të dhun-
shëm. I vetmi që ka pran-
uar se ka dijeni për ngjar-
jen duke përfituar statusin
e bashkëpunëtorit  të
drejtësisë është Alkond
Bengasi, kushëri me Kle-
ment Çalën. Të tjerët deri
më tani kanë mohuar çdo
përfshirje në grabitjen spe-
ktakolare dhe i janë drej-
tuar Gjykatës së Apelit, ku
kanë kërkuar lirinë.

 Procedohet edhe pronari i lokalit

Iu gjenden kokainë e armë,
pranga 2 shpërndarësve

BERABERABERABERABERATTTTT - Policia e qarkut të
Beratit ka finalizuar me suk-
ses operacion e koduar
"Osumi" në Çorovodë. Në
pranga kanë përfunduar dy
persona, ndërsa është shpal-
lur në kërkim një të tretë për
shpërndarje të lëndëve
narkotike dhe armëmbajtje
pa leje. Mësohet se pas një
hetimi dymujor, mbrëmjen e
së premtes është bërë e mun-
dur që në një lokal të kapën
dhe arrestuan në flagrancë
shtetasit: P.K, 46 vjeç, banues

në Çorovodë, të cilit gjatë kon-
trollit fizik iu gjetën dhe
sekuestruan, 11 doza kokainë,
520 euro, 57.400 lekë dhe 4
aparate celular. Gjithashtu,
është arrestuar 37-vjeçari
E.H., (i dënuar më parë), 37
vjeç, të cilit gjatë kontrollit fiz-
ik iu gjetën dhe sekuestruan
1 pistoletë me 6 fishekë dhe 1
dozë kokainë, si dhe gjatë kon-
trollit në banesë iu gjetën një
sasi farash kanabis sativa, 1
armë gjahu dhe 27 gr kanabis.
Ndërkaq, ka filluar procedimi

penal në gjendje të lirë për
shtetasin L.S., 44 vjeç, (pronar
i lokalit) për veprën penale
"Moskallëzim krimi". Materia-
let procedurale i kaluan
Prokurorisë pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë Berat, për
veprat penale "Prodhimi dhe
shitja e lëndëve narkotike",
"Mbajtja e armëve dhe muni-
cioneve pa leje", "Mbajtja e
armëve të gjahut pa leje".

KAPSHTICËKAPSHTICËKAPSHTICËKAPSHTICËKAPSHTICË - Është rritur
në doganën e Kapshticës,
fluksi i emigrantëve që kthe-
hen në atdhe për Pashkë.
Mësohet se vetëm gjatë 24
orëve të fundit kanë hyrë
nga Greqia rreth 7338 per-
sona. Ndërkohë, i lartë
raportohet të jetë edhe num-
ri i qytetarëve që kanë
udhëtuar drejt Greqisë. Si-
pas burimeve të policisë
kufitare, të paktën 4782
qytetarë kanë dalë nga territori ynë në 24 orët e fundit.
Situata në doganë është e qetë dhe nuk raportohen radhë
apo edhe vonesa. Punohet me 7 sportele për të përballuar
fluksin, të cilët alternohen në varësi të ngarkesës së punës.

SHKURT
400 fidanë kanabis
gati për kultivim,

1 në pranga
VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË - Gjatë kontrollit të
territorit për parandalimin,
evidentimin dhe goditjen e
kultivimit të bimëve narko-
tike, shërbimet e policisë në
fshatin Treblovë të Selenicës
kanë konstatuar pranë një
përroi rreth 400 fidanë të dy-
shuara si kanabis, gati për t'u
kultivuar. Në përfundim të
veprimeve të para hetimore,
policia ka arrestuar në fla-
grancë shtetasin K.V., 57
vjeç, i dyshuar për veprën
penale "Kultivimi i bimëve
narkotike". Po ashtu, u pro-
cedua në gjendje të lirë krye-
plaku i fshatit, shtetasi B.M.,
61 vjeç, për veprën penale
"Shpërdorim detyre", pasi
dyshohet se nuk ka përm-
bushur detyrat për kontrol-
lin e territorit.

Misteri, i dënuari
mbërrin i vdekur

në spital
FIER FIER FIER FIER FIER - Një 40-vjeçar nga bur-
gu i Fierit ka mbërritur i vde-
kur paraditen e djeshme në
spitalin e këtij qyteti. Bëhet
fjalë për të dënuarin Dritan
Zeqiri, 40 vjeç, nga Përmeti.
Mësohet se ai ka mbërritur
në spital pa shenja jete dhe
është dërguar në morgun e
qytetit për ekspertizë mjeko-
ligjore. Janë të paqarta sh-
kaqet që mund t'i kenë sh-
kaktuar vdekjen, ndërkohë
që hetimet për rastin kanë
nisur tashmë. Paraprakisht
dyshohet për çarje të aortës
abdominale.

Dhunon vajzën e
 ish-gruan,

kapet vlonjati
VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Policia e Vlorës ka
arrestuar në flagrancë për
dhunë në familje dhe pla-
gosje të lehtë me dashje 45-
vjeçarin G.K., me banim në
Vlorë. Mësohet se mbrëmjen
e së premtes, në lagjen "10
Korriku" të qytetit bregdetar,
ky shtetas për motive të
dobëta ka ushtruar dhunë fiz-
ike ndaj ish-bashkëshortes
dhe vajzës së tij si dhe ka
goditur edhe një shtetas
tjetër ,i cili po kalonte rastë-
sisht dhe ka ndërhyrë për të
qetësuar situatën. Materialet
në ngarkim të 45-vjeçarit iu
referuan prokurorisë për ve-
prat penale "Dhuna në famil-
je" dhe "Plagosje e lehtë me
dashje".

Kosovari i arrestuar,
Ragip Hajdini Grabitja në Rinas



E diel 28 Prill 2019  - 7EKONOMI

Ministrat në Morinë: Të angazhuar për përballimin e fluksit gjatë sezonit veror

Konsulencë për Rinasin, Balluku: Do
të skanojmë kontratën me kinezët

Avokati i Shtetit do të kontraktojë një studio ndërkombëtare ligjore

Ministrja e Infras
trukturës dhe En
ergjisë, Belinda Bal-

luku ka bërë të ditur dje se
do të skanohet kontrata kon-
cesionare me kompaninë ki-
neze në aeroportin e Rinasit.
Në një prononcim për medi-
at, ministrja Belinda Balluku
i është përgjigjur interesit të
mediave në lidhje me autori-
zimin e Avokatit të Shtetit
për të kontraktuar një studio
ndërkombëtare ligjore, për
shërbim konsulence, sa i
takon marrëveshjes konce-
sionare me kompaninë kin-
eze në aeroportin e Rinasit.
"Përsa i përket një kontrate
konsulence që Avokati i Sh-
tetit ka aplikuar për
zgjidhjen e problematikës që
ne kemi me kontratën konc-
esionare, kemi të gjithë të
drejtën si shtet të aplikojmë
për ta pasur mbështetje lig-
jore nga studio të njohura
ndërkombëtare dhe kjo nuk
përkthehet as në zgjidhje të
kontratës koncesionare dhe
as në vazhdim. Ne kemi
kërkuar një mbështetje lig-
jore për ta sonduar dhe skan-
uar atë kontratë, e cila është
problematike për të gjithë
partnerët që operojnë në
aeroport, edhe për Policinë e
Shtetit, edhe për shtetin sh-
qiptar, nganjëherë edhe për
cilësinë e shërbimeve që u
ofrohet qytetarëve atje. Kësh-
tu që nuk ka asgjë të fshehur
prapa kërkesës së Avokatit të
Shtetit për mbështetjen nga

një studioje ligjore ndërko-
mbëtare përsa i përket kon-
tratës së koncesionit, thjesht
ne po marrim masat maksi-
male për t'u ofruar të gjithë
udhëtarëve shqiptarë siguri,

por edhe atyre të huaj të cilët
janë mbi 6 milionë turistë në
vitin e shkuar dhe presim
edhe një rritje, kështu që ata
meritojnë të gjithë fokusin e
qeverisë shqiptare", - tha Bal-

luku.
TAKIMI

Në prag të sezonit turistik,
ministrja e Infrastrukturës
dhe Energjisë, Belinda Bal-
luku dhe ministri i

Brendshëm, Sandër Lleshaj
inspektuan pikën kufitare të
Morinës, ku kontrolluan nga
afër masat e marra në këtë
pikë, e cila ka fluksin më të
lartë të lëvizjes gjatë sezonit
veror. Balluku tha se të gjitha
strukturat shtetërore janë të
angazhuara për të ofruar një
shërbim me cilësi sa më të
lartë. "Pika kufitare e
Morinës është një pikë
shumë e rëndësishme, duke
qenë se është pika që për-
punon numrin më të madh të
vizitorëve gjatë vitit dhe të
gjitha strukturat shtetërore
kanë një fokus dhe janë të
përqendruara për të ofruar
shërbime sa më të mira. Shër-
bimet e integruara janë ato,
të cilat ne synojmë, pasi
zvogëlojnë kohën e pritjes
dhe ofrohen në mënyrën më
cilësore dhe me standarde
më të larta", - u shpreh Bal-
luku. Ndërsa, ministri i

Brendshëm, Sandër Lleshaj
kërkoi nga autoritetet që të
shtohen masat në drejtim të
pritjes dhe menaxhimit sa
më të mirë të fluksit të tur-
istëve. "Do të marrim masa
në bashkëpunim edhe me
autoritetet e Kosovës që ta
kompensojmë me masa të
shtuara sigurie këtë liri të
lëvizjes, që po rritet përditë
e më shumë. Duke qenë se
jemi edhe në prag të sezonit
turistik, unë gjej rastin të
kërkoj nga autoritetet dhe
t'i inkurajoj ato për të shtu-
ar masat në drejtim të
pritjes dhe menaxhimit sa
më të mirë të fluksit të tur-
istëve, me qëllim që ai të
rrjedhë i lirshëm, por edhe
i sigurt. Të shtohen ato
masa që tradicionalisht janë
ndërmarrë për patrullimin
e përbashkët, për kontrollin
e përbashkët e çështje të
tjera", - tha Lleshaj.

NJOFTIMI I ANKANDIT

Albpetrol sh.a. NUIS J82916500U Selia Rruga Fier-Patos Km. 7 Patos / Zyra në Tiranë Bulevardi "Zhan D'Ark", Nr.3, Tiranë
T +3553813662 F +35534704415 W  www.albpetrol.al

1. Autoriteti Shitës: Albpetrol Sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7.

2. Data e zhvillimit të ankandit: 03.05.2019, ora 11:00.

3. Lloji i Procedurës të ankandit: Procedure e hapur.

4. Objekti i Shitjes: Shitje nafte brut, sasia 75 101 ton.

5. Afati i evadimit:  270 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.

6. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Shitje e naftes brut,
sasia 75 101 ton.

7. Vlera fillestare:

Ne kushtet FOB:
Çmimi minimal fillestar per njësi është:

75.27 % e Çmimit Brent + K

Në pikat e lëvrimit:
Çmimi minimal fillestar për njësi është:

75.27 % e Çmimit Brent – 2.97 USD/bbl + K

 75.27 % është koeficenti i cili përfaqeson karakteristikat mesatare
të naftës (pesha specifike, aciditeti i naftës, % e squfurit).

 Brent është çmimi në $/bbl i Brent i Platts, i publikuar në Buletinin
e Prokurimit Publik.

 2.97 USD/bbl kosto mesatare totale (transport, magazinim, stokim,
analizim produkti, sigurim).

 K- është vlera $/bbl e ofruar nga ofertuesi mbi çmimin minimal të
shitjes të përllogaritur nga formula (Ke”0).

8. Vendndodhja e naftës brut: Albpetrol sha Patos: Ne pikat e levrimit
Stacioni Usoje,  Stacioni Visoke, Stacioni Gorisht, Stacioni Zharrez,
Stacioni Kuçove, Stacioni Amonice.

9. Vendi i zhvillimit të ankandit: Ministria e Infrastrukturës dhe
Energjisë, Rruga Abdi Toptani Nr. 1, Kati II, Salla e Mbledhjeve, Tiranë.

10.Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje:
në zyrën e protokollit Kati 1 tek Ministria e Infrastrukturës dhe
Energjisë, datë 03.05.2019, ora 11:00.

11.Data e hapjes së ofertave: datë 03.05.2019, ora 11:00, Ministria e
Infrastrukturës dhe Energjisë, Rruga Abdi Toptani Nr. 1, Kati II, Salla
e Mbledhjeve, Tiranë.

12. Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës me
paraqitjen e një kërkesë me shkrim ose në faqen zyrtare të “Albpetrol”
sha www.albpetrol.al dhe në faqen e Ministrisë së Infrastrukturës dhe
Energjisë www.infrastruktura.gov.al.

Dokumente me pagesë:

Po        Jo X

13. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e
kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës në kopje fizike, me poste
ose dorazi, përpara datës dhe orës së zhvillimit të ankandit, në vendin
e përcaktuar në dokumentat e ankandit.
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Zyrtarizimi i platformës shovene helene "Megali Idea"

Si u krijua më 1914 qeveria
e përkohshme vorioepirote

Zografi kërkoi që edhe Lunxhëria
të shpallej zonë pakice greke

Dr. Hasan Luçi

(vijon nga numri i djeshëm)(vijon nga numri i djeshëm)(vijon nga numri i djeshëm)(vijon nga numri i djeshëm)(vijon nga numri i djeshëm)

E njëjta gjë mund të thuhet
edhe për Patriarkanën e
Stambollit, frymëzuesja

kryesore fetare e lëvizjes vori-
oepirote së bashku me kishën
greke. Jo vetëm kaq por Patriar-
kana e Stambollit si dhe kisha greke
janë qendra spiunazhi e agresioni
propagandistik e diversiv, jo vetëm
për të mbajtur gjallë ndjenjat
shovene antishqiptare në radhët e
ortodoksëve shqiptarë të kudon-
dodhur, por edhe me veprimtari
brenda trojeve shqiptare. Veçanër-
isht Patriarkana vepron në radhët
e ortodoksëve shqiptarë në Turqi,
Siri etj. me qëllim që të shpërngulen
e vendosen në Greqi, ku nga qever-
ia greke u krijuan lehtësira të shum-
ta si gjetje pune, strehim etj. në tokat
e çamëve të dëbuar  në vitet 1920 etj.
dhe për t'i shfrytëzuar për qëllimet
antishqiptare. Kjo së bashku me sul-
ltanin bashkëpunuan edhe për ndal-
imin e hapjes së shkollave shqipe në
Turqi e territoret shqiptare dhe sh-
timin e kishave greke e konsullat-
ave greke në hapësirën mbarë sh-
qiptare. Në vitet 1970 këto qarqe bënë
çmos ta dëbonin priftin shqiptar që
dërguam në Stamboll, duke nxitur
sidomos ballistët shqiptarë e koso-
varë atje si Qazim Prodani, Tahir
Kolgjinin etj. tradhëtarë të arrati-
sur ose mërgimtarë ekonomikë nga
Shqipëria e trojet shqiptare nën ish-
Jugosllavi. Patriarkana si lideri

shpirtëror i ortodoksisë dërgoi Jan-
ullatosin në 1991,edhe si kolonel i
zbulimit grek, i cili " gjeti 1600 kisha
të shkatërruara dhe vetëm 22 prift-
ërinj të vjetër nga 400 më parë" dhe
rindërtoi kishën ortodokse sh-
qiptare (në fakt atë greke-H.L) se
ngriti 83 kisha, riparoi 140,restau-
roi 5 manastire, ndërtoi katedralen
madhështore në Tiranë, solli prift-
ërinj grekë e dëboi ata shqiptarë,
hapi shkolla  e biznese greke, etj.
Edhe shtetet myslimane hapën mbi
850 xhami, duke rivalizuar me Pa-
triarkanën si në kohën e sulltanëve,
duke na sjellë edhe ISIS-in e hoxhëve
e imamëve. Për këto qeveritë sh-
qiptare u thanë bravo, se as perën-
dia s'e pat bërë! Erdhi edhe despoti
rus Ciril te Janullatos për ta përgë-
zuar për bëmat ortodokse si shef
shpirtëror në shekuj Rusia e mad-
he, për të vijuar edhe veprimtarinë
agjenturore të Putinit, i cili, siç shk-
ruajnë mediat, ka paguar politikanë
dhe diplomatët rusë kanë marrë
pjesë edhe në protestat e PD! Qarku
ruso-serbo-grek vepron si gjarpër i
stërzgjatur në trojet shqiptare
kudo. Nuk ka kush ta mohojë kur
kjo veprimtari ia bënë mu sot, si dje
dhe do vijojë në të ardhmen, siç tre-
gojnë ngjarjet e tensionet në Ball-
kan e gjetkë.

QEVA ka krijuar edhe organiza-
tat e saja informativo-propagandis-
tike, siç janë "Instituti i Kërkimeve
Vorioepirote" etj. Ky institut u kri-
jua në 1975 me në krye Ksenofon
Kondurin, i mërguar nga Korça, së
pari, si qendër e diversionit politik
armiqësor me veprimtari të thek-
suar kundër Shqipërisë dhe së dyti,
si qendër e studimeve "shkencore"
për të provuar me "fakte" përkatës-
inë greke të Epirit të Veriut dhe jus-
tifikuar tërë politikën shovene
greke ndaj shqiptarëve.

Gjithashtu ka ngritur rrjetin e
shtypit shoven antishqiptar siç
janë: "Ipiritikon Mellon", "Epiroti-
qi Dhrasi", "Pirsos Vorioepiriu" etj.
Veç këtyre botohen edhe gazeta të
tjera lokale, të cilat dalin pranë sil-
logjeve vorioepirote në qytete të
ndryshme të Greqisë. Këto organe
janë botuar  e botohen 1-2 herë në
muaj dhe me një tirazh të vogël. Në
pararojë të shtypit shoven grek qën-
dron gazeta "Ipiritikon
Mellon"(Anëtari i Epirit) që u drej-

tua nga Eleni Gagani, vajza e sho-
venit grek Athanas Gagani nga
Pepeli i Gjirokastrës. Kjo gazetë ka
qenë e mbetet zëdhënësja më e fu-
qishme e rretheve shovene të Gre-
qisë. Në artikujt e saj janë bërë e
bëhen thirrje, akuza,  shpifje e fyer-
je  për ndërhyrje të armatosur
kundër Shqipërisë dhe përpjekje për
të cenuar politikën e shtetit tonë në
marrëdhëniet me Greqinë duke
përçmuar shqiptarët e lartësuar
Greqinë si qendra kulturore e botës.
Gazeta "Ta Nea" në gjuhën greke që
doli në Gjirokastër në 1998 si për-
faqësuese e "Omonias" shkroi se
"Himara e Vlora, është akropoli i
helenizmit"! Në fakt, për shumë vite
Himara u bë pika turistike më e viz-
ituar nga deputetët e politikanët
grekë të çdo ngjyre dhe putheshin
me Bollanon e vet shpallur grek! Në
2003 atje shkoi me helikopter qever-
itar edhe Janullatosi! Gazeta "Llai-
ko Vima" e botuesit greko-ameri-
kan, Vasil Jatru,në tetor 1998 shk-
roi: "Ç'kërkojnë shqiptarët për Kos-
ovën, kërkojmë ne për Vorio Epirin,
as më shumë as më pak. Këta
kërkojnë autonomi". Askush nuk e
pështyu!

Rrethet drejtuese të lëvizjes vor-
ioepirote herë pas here nxjerrin e
shpërndajnë në radhët e vori-
oepirotëve edhe fletushka me ar-
tikuj të veçantë edhe trakte të ndry-
shme me përmbajtje fetare e antish-
qiptare, jo pak prej të cilave janë
hedhur e shpërndarë edhe në ven-
din tonë përmes ajrit, tokës, lumen-

jve dhe  diversantëve e vizitorëve në
të kaluarën, ndërsa sot përmes
lëvizjes së lirë të njerëzve të lëvizjes
vorioepirote e të huaj. Në këtë fushë
është dalluar  sillogu vorioepirot i
Janinës dhe në veçanti ai i të rinjve.

Struktura organizuese e lëvizjes
vorioepirote ndryshon në mënyrë të
vazhdueshme, jo në thelb, por në
përpjekje për të krijuar e përshtat-
ur organizata të reja veçanërisht në
radhët e të rinjve, vazhdojnë për-
pjekjet për njësimin bashkues të
lëvizjes vorioepirote sidomos të or-
ganizatave në ShBA-Kanada me ato
të Greqisë dhe me ato ilegale a le-
gale brenda vendit tonë, për t'i para-
qitur si një forcë e vetme e të fu-
qishme, jo vetëm për të mbajtur
gjallë moralin e anëtarëve të këtyre
sillogjeve por edhe për të nxitur sh-
timin e radhëve të tyre, për të rritur
veprimtarinë dhe për t'u bërë jehonë
në opinionin publik grek e ndërko-
mbëtar mëtimeve të shovenëve
grekë ndaj trojeve shqiptare.

Për këto qëllime shteti grek sido-
mos qysh pas çlirimit të vendit tonë
në 1944 dhe në vijim ka bërë për-
pjekje të ethshme për ta mbajtur
ngritur lart problemin e Epirit të
Veriut, duke manipuluar, mashtru-
ar e përdorur kartën e "lëvizjes vor-
ioepirote" etj. në përputhje të plotë
me interesat e kërkesat e politikës
greke në vite në marrëdhëniet me
Shqipërinë për të realizuar në mo-
mentin e përshtatshëm mëtimet
armiqësore në trojet etnike sh-
qiptare. Numri i pakicës greke në

Shqipëri nga 20-30 mijë vetë në ko-
hën e socializmit reklamohej në pro-
pagandën greke si 400.000, që nuk
do të arrijë kurrë. Sot qeveria greke
bën çmos që pakica greke të qën-
drojë në vendbanimet e saj e të
përhapet në vend, duke e ndihmuar
financiarisht për biznese e me pen-
sione pleqërie, me qëllim që të mbajë
ngritur politikën e saj ndaj trojeve
shqiptare. Në një rast u shkrua se
edhe në Fan të Mirditës paskish
voioeprotë, ku PBDNJ mbronte të
drejtat!

Për të joshur e kënaqur, ndikuar
e përkrahur anëtarët e sillogjeve
vorioepirote, shteti grek u ka kri-
juar disa lehtësi e privilegje siç qenë
e janë ende në fuqi sot në kushte më
të përshtatshme gjatë tranzicionit
tragjik shqiptar. Të gjithë personat
e arratisur në Greqi u trajtuan fi-
nanciarisht e materialisht për aq
kohë sa të gjenin punë e strehim
duke i sistemuar vetë administrata
shtetërore për gjetjen e vendosjen e
tyre në punë e strehim. Fëmijët e vor-
ioepirotëve i vazhdojnë studimet e
larta pa kaluar nëpërmjet konkurse-
ve, siç bëhet për studentët grekë dhe
përqindja e pranimit të tyre nga këto
shkolla e rrethe të larta është më e
madhe në krahasim me vendësit.
Gjatë qeverisjes së Papandreut në
vitet 1980 këtë privilegj e gëzuan
vetëm fëmijët e të arratisurve nga Sh-
qipëria në Greqi pas vitit 1948 si dhe
të arratisurit rishtazi në vitet e fun-
dit. Fëmijët e vorioepirotëve nuk sh-
kojnë ushtar ose përgatiten në rep-
arte speciale ku doktrinohen siç tre-
goi rasti Kacifas edhe sot. Sillogjeve
vorioepirote u njihej më parë edhe
nga shteti grek e drejta për t'u
lëshuar certifikata për punë, pen-
sion, dërgim të hollash në Shqipëri
etj. Më vonë ky privilegj nuk iu njoh
sillogjeve. Sillogjet vorioepirote fi-
nancoheshin nga shteti përmes sek-
torit vorioepirot në MP. Jashtme
greke në masën 700.000 dhrami në
muaj në vitet 1980 të shek XX.

Disa mësime që duhet të nxir-Disa mësime që duhet të nxir-Disa mësime që duhet të nxir-Disa mësime që duhet të nxir-Disa mësime që duhet të nxir-
ren nga provokacioni grek në Bu-ren nga provokacioni grek në Bu-ren nga provokacioni grek në Bu-ren nga provokacioni grek në Bu-ren nga provokacioni grek në Bu-
larat për t'i vënë kufirin te thanalarat për t'i vënë kufirin te thanalarat për t'i vënë kufirin te thanalarat për t'i vënë kufirin te thanalarat për t'i vënë kufirin te thana
veprimtarisë grekomadheveprimtarisë grekomadheveprimtarisë grekomadheveprimtarisë grekomadheveprimtarisë grekomadhe

Së pari, ky ishte provokacion i
radhës i parashikuar mirë në rraf-
shin politik e ushtarak, pasi grupi i
armatosur përbëhej prej 5 terror-
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE  ANKANDI

Zhvillon _ankandin e  parë  per pasuritë co.be.in SHPK :
1)  a) nr.26/106+1-16, vol.51, fq.242, sip=72 m²; b) Njësi shërbimi nr.26/187-N8/2, vol 56, fq 121,
sip=20 m²; c) nr.26/106+1-25, vol 52, fq 1; d) nr.26/187+1-9, vol 52, fq 58 (sip=110 m²).
 2- Çmimi fillestar (për pasuritë e përcaktuara në pikën 1) për njësinë e shërbimit do të jetë 1600
euro/m², ndërsa për tre (apartamente) pasuritë e tjera do të jetë 360 euro/m²;
Pallati CO.BE.IN, VLORE (perballe Teatrit )
Ankandi zhvillohet me dt.02.5.2019 pranè zyres permbarimore “BEST 2010”
Me adrese : Selia: prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës
Mobile: 06920 756 44, Phone/Fax: 052 22 6000
Web:  <http://www.permbarues.al/> www.permbarues.al

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

”Truall” me sip. 1,874m2  nga e cila 250 m2 eshte ndertese, me Nr. Pasurie 134/
33,vol. 25, faqe 82, ZK 2436 e ndodhur ne Levan, Fier. Regjistruar ne Z. R. P.
P. Fier ne emer te Shoq. Albjon shpk. Çmimi fillestar per shitje eshte 6.180.854
Leke.

Data e shpalljes      02.04.2019
Data e zhvillimit     07.05.2019 deri ne oren 16.00

Ankandi zhvillohet ne ambjentet e Studios Permbarimore L.D.C me adrese
Rruga “Myslym Shyri” Vila 8/1, kati 1 Tirane.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

Përmbarimi Gjyqësor Privat “Jon 2014”, me permbaruese Jonida Ujkashi do të zhvillojë
Ankandin e pare për pasurine :

1-  “ARE”, me sipërfaqe totale 3,820,00 m2 ,e ndodhur në  Rrethi KAVAJË, Q/F BAGO    , Zyra Vendore
e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kavajë, Zona Kadastrale: 1072, Numri i Pasurisë: 124/9,
Vol. 3, Faqe 17, ne pronesi te  Refat Rrahman Estrefi ( Rifat Rrahman Istrefi)  .
Çmimi me të cilin fillon shitja e kësaj pasurie është në vlerën  1,005,424( një milion e pesë mijë e
katërqind e njëzet e katër) LEKË.
Ankandi i pare per pasurine e mesiperme zhvillohet me datë 08.05.2019  , ora 16:00 në ambientet e
Zyrës se permbaruese gjyqesore private Jonida Ujkashi me adresë: Rr.”Myslym Shyri, vila nr.8/
1,kt.4,Tiranë, nr.kontakti 0699381883 .

istësh, ndërsa veproi vetëm njeri pa
asnjë mëdyshje për të kryer detyrat
e ngarkuara. Kacifas pat parala-
jmëruar në Facebook më 28 tetor2o18
si "ditën e vdekjes në emër të Gre-
qisë, duke pozuar i veshur me uni-
formë të ushtarakëve grekë specialë,
me flamurin grek, i shoqëruar nga
persona të tjerë, grupe ekstremiste
po me uniformë e të armatosur. I dër-
goi mesazh edhe E.Ramës e Tsipras,
të cilët, sipas tij, "nuk i kanë bërë mirë
llogaritë. Rinia e Vorio Epirit nuk
do të qëndrojë spektatore. Thirren
të gjithë grekët e Vorio Epirit që në
28 tetor të dërgojnë një mesash në
çdo anë. Grek ose vdekje". Është e
qartë se ai është luftëtar i trupave
speciale të ushtrisë greke, jetuar disa
vite në Greqi. Atë ditë që në mëngjes
doli në lokal të fshatit i veshur usht-
arak ai zbrazi një kariktor kundër
policisë së rendit në fshat e dëmtoi
veturën e policisë, pasi banorët e njof-
tuan policinë për dyshime ndaj tij për
të kryer vepime që u vërtetuan më së
miri, pasi kishte rënë në sy. Ai qëlloi
edhe kundër policisë së Gjirokastrës.
Kundër RENEA-s bëri qëndresë
katër orëshe, zbrazi 38 plumba që u
gjetën gëzhojat nga 9 karikatorë me
270 plumba blindshpues, që kishte
marrë në çantë. Këto veprime dësh-
mojnë për veprime të menduara e të
ndërgjegjshme për t'i zbatuar nga një
ushtar i stërvitur për akte banditësh.
Këtë terrorist duan ta bëjnë hero,
bravo u qoftë turpin që e hanë me
bukë ata grekë racistë ndaj sh-
qiptarëve. Fashizmi i ri ia bën mu!

Fatkeqësisht  shërbimet e zbulim-
it e kundërzbulimit tonë dhe ato poli-
core nuk kanë patur nuhatje për sa
sipër, pasi nuk janë të zotuara mirë
sot në tranzicion për mbrojtjen e ven-
dit në gjendjen e sotme të shkëmbi-
meve njerëzore. Ky provokacion du-
het t'i bëjë ta rishikojnë krejt punën
zbuluese e parandaluese në mar-
rëdhëniet me shtetin grek por edhe
me fqinjët e tjerë së pari. Nuk ka qenë

sekret se gjatë tranzicionit në Sh-
qipëri gëlojnë lirisht agjenturat
greke, serbe, malalzeze e maqedone
dhe janë rritur edhe ato ruse e turke
etj. me synime antishqiptare në fusha
të ndryshme. Paralelizmat e poli-
tikës greke, serbe, malazeze e maqe-
done janë të ngjashme si pika uji,
bashkëpunuese dhe kanë zbatuar e
zbatojnë prej dy shekujve mëtimet e
tyre. Ende nuk dimë se çfarë të pa-
pritura ruan e ardhmja me sëmund-
jen kanceroze greke antishqiptare
dhe me blerjen e jo pak politikanëve
deri në kuvend e mediave shqiptare,
me biznese e financime të majme
direkte nga Greqia, Serbia e Rusia
etj. të cilëve qeverisjet shqiptare u
bëjnë freski e përulje nderimi.

Ky provokacion ka qenë i progra-
muar nga organe zyrtare e private
greke për të bërë bujë në të dy vendet
dhe në ndërkombtarët në një përvje-
tor festiv të ushtrisë e varrezave
greke si çlirimtare të Epirit të Veri-
ut në 1941.Buja do të shtohej disa fish
për faktin e pjesëmarrjes në këtë rast
të ministres greke të kulturës, zon-
jës Zorba (e cila dha pasqyrë të saktë
të ngjarjeve në Bularat). Shpurë e
madhe qe ajo e vorioepirotëve e
krerëve të tyre nga Greqia, të dy de-
putetëve të "Agimit të Artë", të dy
deputetëve shqiptarë të pakicës
greke, të personave të hyrë ilegal-
isht nga kufiri dhe të popullsisë së
krahinave në atë festë. Ishte me
shumë rëndësi  për grekët pjesëmar-
rja e vorioepirotëve të mirënjohur
për veprimtari shumëvjeçare si
Babis Harallambos Karathano, ish-
deputet grek nga Dropulli i
Gjirokastrës, që hyri ilegalisht
kësaj here se më parë hodhi valle
disa herë si shoven në ngjarjet e
Himarës, pa i hyrë gjemb në këmbë.
Ky e të tjerë të kalibrit Nikolla Gei-
xh, kësaj here zbatuan një skenar
të përsosur me thirrjet antish-
qiptare: "Do e marrim Korçën e Sa-
randën", "Do e djegim Tiranën", Hiq-

ni duart nga Himara", "Do e mar-
rim vorioepirin" etj. në sfondin e
zbukuruar në rrugën kombëtare
dhe në Bularat me flamujt gjigandë
grekë, me parullat e mëdha, por
edhe në bluzat e veshura: "Vorio
Epiri", Ethniko Metepo", "Misos",
veç flamuj e flakadanë. Ata këndu-
an himnin grek. Ngjarjet e ndodhu-
ra në Bularat u përhapën me shpe-
jtësi nga mediat e përgatitura për
këtë rast si ato greke dhe shqiptare
të paguara, siç deklaroi  ish minis-
tri i jashtëm Kotzias, duke hedhur
një lum dyshimesh, akuzash e
shpifjesh për veprimet e mos vep-
rimet e shtetit shqiptar e të policisë
shqiptare që bënë "krim", që vranë
një terrorist i veshur ushtarak si
grek dhe i armatosur gjer në dhem-
bë me armë të përgatitura për këtë
aksion terrorist nga specialistë
grekë, siç dëshmojnë faktet e provat
materiale e filmike të siguruara tash-
më, që nuk ka më nevojë të provo-
hen pasi i ka parë publiku në të dy
vendet dhe nëpër botë, veç që orga-
net policore shqiptare dhe specialistë
e analistë objektivë i bënë të qarta si
drita e diellit. Fushatat mashtruese
të kujtdo qoftë grekë, tradhtarë nga
pakica greke apo politikanë e
gazetarë apo analistë shqiptarë apo
familjarët e Kacifas që janë një turp i
paparë i dëshmuar prej tyre para
botës mbarë. Nuk munguan në fakt
vlerësime e qëndrime atdhetare edhe
nga banorë të Bularatit, përfshi bar-
iun e fshatit etj. që ndihmuan në film-
imet e sqarimet e ngjarjeve në mënyrë
objektive, të paanshme, duke thënë të
vërtetat për trajtimin e pakicës greke
njëlloj, në mos më mirë nga shteti sh-
qiptar në vite, sipas miqësisë tradicio-
nale mes dy popujve, duke nxjerrë bllof
propagandën diversive shumëvjeçare
helmuese e përçarëse helene në të dy
anët e kufirit e më gjerë.

Zv.ministri i Jashtëm grek, Jor-
gos Katrougalos deklaroi se i tele-
fonoi ministrit D.Bushatit dhe dek-
laroi paturpësisht se" hetimet për
vrasjen e Kacifas janë test  edhe për
bisedimet mes dy vendeve dhe  të hid-
het dritë e plotë dhe të mbrohen të
drejtat e vëllezërve tanë grekë"! Bur-
rë i zgjuar zotëria zyrtar i lart që pro-
vat e mbledhura si hyjnë në sy dhe
kërkon drejtësi si drapër. U thirrën
urgjentë diplomatët tanë dhe iu bënë
presione nga diplomatët grekë, siç e
kanë zakon edhe për një plesht.
Shumë politikanë grekë reaguan
ashpër duke shtrembëruar edhe të

vërtetat e ngjarjeve e qëndrimeve,
njëlloj si mediat shovene greke, për
sjelljet e policisë,hetimet e prokuror-
isë e hetimeve mjekësore etj., duke
kërkuar me detyrim edhe pjesëmar-
rjen jo ligjore të oficerëve grekë e
mjekëve grekë për autopsi etj. që vetë
si kanë lejuar asnjë herë për sh-
qiptarët e vrarë në Greqi. Po sikur
Kacifas të kishte vrarë ndonjë qytetar
grek çdo bënin këta palikarë, sos-
monë! Shqipëria ua shprehu
keqardhjen si njeri me të drejtë var-
rosje në fshat, por jo si hero helen! Si
viktimë turpi e "Megali Idhesë".

Grekët duan ta paraqesin sh-
qiptar edhe Zervën që vrau 4o.ooo
çamër, sipas një dokumenti gjerman
të Vermahtit! Por të habit doemos
edhe kjo deklaratë e Aleksis Tsipras
më 05.01.2018: "Tani është koha të
marrim vendimet e nevojshme për
të përligjur rolin e Greqisë si fuqi
udhëheqëse në Ballkan"! Avash
zotëri, mos pësosh atak zemre, se
paske oreks të shpifur! Si duket
frymëzimin ta japin bashkëqever-
isësit e "Agimit të Artë" fashist.

Po pse Greqia nuk mori asnjë
masë për të ruajtur qetësinë në festë,
sidomos për të parandaluar pro-
testat e shumta në vend, djegien e
bizneseve shqiptare atje, sulmin ndaj
ambasadës tonë e konsullatave, dj-
egien e flamurit shqiptar, fyerjet, thir-
rjet e parullat antishqiptare etj. kur
qeveria greke paska merak për mar-
rëdhënie të mira fqinjësie dhe
zgjidhje të problemeve të mbetura
nga e kaluara tragjike për ne sh-
qiptarët nga gjenocidet greke. Si
mund të justifikohet ligji i luftës ende
në fuqi sot apo me dredhinë për të
mos njohur Çamërinë dhe pronat e
llogaritë bankare të shqiptarëve që
janë ngrirë për të mos i dhënë kurrë
apo mos pranimin e dëbimit nga atd-
heu i çamëve në mënyrë të përsëri-
tur e mos kthimin e tyre në Atdhe,
ndërsa ata në vend i mbani në dik-
taturë të rreptë, pat të drejta e liritë e
njohura ndërkombëtarisht nga kon-
ventat përkatëse. Dredhitë,
dhelpëritë e mendësitë greke tashmë
janë bërë leckë para botës së
qytetëruar, por prapë shovinizmi
grek po bathë-bathë. Kur do emanci-
pohen grekët pyes dhe përgjigjem:
kurrën e kurrës, qofsha i gabuar!
Nuk ka shenja të vlefshme për të
edukuar popullin për të braktisur
shovinizmin galopant ende për de-
risa nuk punohet seriozisht për ta
flakur politikën shovene por ecet me

dredhi. Ka edhe në Shqipëri agjen-
turë greke që argumenton se Koso-
va e Shqipëria nuk mund të bashko-
hen, se kjo është strategjia greko-ser-
be antishqiptare dhe e përkrahur
nga europianë fajtorë për copëtimin
tragjik të trojeve shqiptare, ende sot
në 6 shtete, në 4 nën kolonizim klasik
primitiv apo që kërkojnë autonom-
inë e Epirit të Veriut e zgjerimin e tij
ende! Presionet, shantazhet e akuzat
greke e serbe, malazeze e maqedone
dhe ndërhyrjet në punët e
brendshme të shqiptarëve dhe BE
janë në veprim në shumë drejtime
brenda trojeve shqiptare. Edhe pse
grekët janë dëbuar nga parlamenti
europian se krahasuan turqit me
qentë, BE punon me dy standarde se
nuk e bën këtë veprim për të mbroj-
tur  edhe shqiptarët kur në parla-
mentin europian zyrtarisht e priva-
tisht ngrihen akuza e shpifje, dhe
duhet reaguar pa tjetër. Rruga e Sh-
qipërisë dhe e Kosovës për në BE nuk
kalon nga asnjë kryeqytet i fqinjëve
tanë!, edhe pse grekët e serbët etj. nuk
e ulin bishtin, se nuk po hanë grush-
tet e merituara ende nga
BE,OKB,ODHIR,OCBE,NATO etj.!

Pati zëra zyrtare e private greke
që reaguan me objektivitet për këtë
provokacion terrorist si
zv.presidenti i parlamentit europian
e deputet i partisë së A.Tsipras, Dim-
itros Papadimoulis, se minoritari që
u vra ishte ekstremist e jo hero,
megjithëse kërkoi të sqarohej nëse
duhej  neutralizuar pa u vrarë (pra
jo i bindur dredharaku)! Por fatkeqë-
sisht sërish dredhia greke e nxori
kokën, pasi jo pak zyrtarë të lartë
ngritën dyshime të pa bazuara, veçse
në erë, se qenka vepruar me para-
mendim për vrasjen e "heroit vori-
oepirot andart"!, dhe duan t,u jepen
urgjetisht sqarime ,si e qysh u bë
"hataja"për vrasjen e një terroristi,
siç ndodh kudo në botën demokrate
sot, dhe aq më keq u kërkua të dëno-
hen ata që urdhëruan asgjësimin e
ekstremistit terrorist që për pak do
të kishte grirë viktima të tjera të pa
fajshme nëse RENEA profesioniste
nuk do t'ia jepte plumbin ballit! Gre-
qia kërkoi të merrte pjesë edhe në
hetimet zyrtare si në shtëpinë e vet,
po ku ndodh ky truk ligjor gjetkë!
Këto kërkesa jo logjike e të kundër-
ligjshme nuk kemi pse t'ua japim në
tepsi grekëve për të gatuar çorbat
tragjike, siç i dinë vetë ata t'i bëjnë
vazhdimisht kundër shqiptarëve.
Organet zyrtare e policore greke apo
ekstremiste nuk kanë zbardhur
ende vrasjet në kufijtë tanë apo bren-
da Greqisë të rreth 200 shqiptarëve,
përfshi edhe në burgjet greke, veç
edhe të burgosurve shqiptarë të mër-
guar apo të keq trajtuar nga au-
toritet greke. Për masakrën greke
të Peshkëpisë më 10.04.1994 nuk u
dënua asnjeri dhe dosja humbi si në
Greqi e në Shqipëri! Paudhësitë
greke të çdo kallëpi kriminal nuk
kanë fund, si edhe kjo në Bularat
dhe derdhin lot krokodili. Në
01.11.2005 presidenti Papulias që do
takohej me presidentin tonë
A.Moisiu u kthye nga Saranda në
Athinë se atje e pritën me protesta
çamët me të drejtë. Më 08.10.2015
Vuçiçi nuk erdhi në Elbasan arena
se mos ishte edhe Thaçi në ndeshje.
Ja ç'burra diplomat janë!

(vijon në n(vijon në n(vijon në n(vijon në n(vijon në numrin e nesërumrin e nesërumrin e nesërumrin e nesërumrin e nesërm)m)m)m)m)
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Ndërtimet pa leje, marrin tapitë për truallin 1000 përfitues, sipërfaqet që legalizohen

Agjencia e Kadastrës, 105
milionë lekë për 300 pronarë
Përfituesit në Tiranë, Elbasan, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Shkodër

Qeveria miraton një
fond prej 105 milionë
lekësh për kompen-

simin e 300 pronarëve që u
është zënë toka nga ndër-
timet pa leje. Në të njëjtin
vendim është miratuar edhe
kalimi i pronësisë për tru-
allin mbi të cilin është ndër-
tuar. "Masa e kompensimit
financiar për pronarët e pa-
surive të paluajtshme që
preken nga ndërtimet e le-
galizuara, referuar karte-
lave të pasurive sipas Zyrave
Vendore të Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme
është 10 993,97 m² dhe vlera
totale e kompensimit finan-
ciar është 105 224 873 lekë", -
thuhet në vendim. Gjithash-
tu, është miratuar kalimi i
së drejtës së pronësisë, në
favor të subjekteve për-
fituese për 633 prona me
rreth 1000 pronarë. Vlera ko-
mpensimit financiar për pa-

suritë vihet në dispozicion
nga Agjencia e Trajtimit të
Pronës, e cila bën të ditur
listën me përfituesit.
TAPITËTAPITËTAPITËTAPITËTAPITË

Këshilli i Ministrave mira-
toi të mërkurën edhe kal-
imin e së drejtës së pronësisë
mbi parcelat e objekteve të

legalizuara dhe kompen-
simin financiar të pronar-
ëve të pasurive të paluajt-
shme që preken prej tyre.
Sipas vendimit të qeverisë,
mësohet se për qarkun El-
basan (ZVRPP Elbasan, Pe-
qin, Librazhd) janë pajisur
me tapi 163 persona, për

qarkun Durrës (ZVRPP Dur-
rës) 24, për qarkun Tiranë
(ZVRPP Tiranë dhe Kavajë)
174, për qarkun Fier (ZVRPP
Lushnjë) 20, për Shkodrën 9,
për qarkun Vlorë (ZVRPP
Vlorë dhe Sarandë) 186, për
qarkun Gjirokastër 45, për
qarkun Lezhë 9, për qarkun

Kukës dhe për qarkun Korçë
nga një. Këshilli i Ministrave
urdhëron Zyrat Vendore të
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme Berat, Elbasan,
Librazhd, Durrës, Tiranë,
Lushnjë, Shkodër, Korçë,
Lezhë, Vlorë, Sarandë,
Gjirokastër, Kavajë dhe

Kukës të regjistrojnë brenda
5 ditëve nga hyrja në fuqi e
këtij vendimi kalimin e së
drejtës së pronësisë së par-
celave ndërtimore dhe
hipotekën ligjore mbi to.
Ngarkohet Agjencia Sh-
tetërore e Kadastrës për zba-
timin e këtij vendimi.

(vijon nga nr i djeshëm)(vijon nga nr i djeshëm)(vijon nga nr i djeshëm)(vijon nga nr i djeshëm)(vijon nga nr i djeshëm)
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MEHMET AZIZAJ
SEFER DOBI 

THOFAN BEZHANI

MAKSIM BAJRAKTA
KUJTIM LLOHA

XHEVDET LLOKA
ZENEL BASHAJ

HEKURAN KALEMI
SELAMI MUSTAFAR
MEÇO AMATAJ

KOSTANDI SHARRA
THIMI THEMELI
RAKIP THEMELI
ELJAZ PICOKU
QAZIM PICOKU
SABRI ISLAMAJ

NAMIK VAKO 
NAMIK THANO 

EDUART ISLAMAJ
NAMIK SILAJ 
ASTRIT ISLAMAJ
ASTRIT ISLAMAJ
ISLAM SULA
DALAN BUXHELI
ESTREF DIBRA
PJETER NIKAJ

VANGJEL HOXHA
VANGJEL MITRUSHI
SALIKO BARDHI
ZYBA LUSHI

RESHAT GOLEMI
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NEZIR MURATI 
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BRIKENA

ELIDA
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11.6
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MEHDI QIBINI
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DAN KALOSHI 63.9
DAN KALOSHI 71.7

GANI XHEPA 243.0

RIZA PALLOSH 296.1

ASLLAN MUCA 297.0

DOD PRENDI 451.8
ISLAM HURDHA 254.4

ALI SETA 311.1
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BARDHOK
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PRENG VATA 289.8
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HYSEN BALA 286.2

RESHIT BRAHJA 125.2

RIZA ALMADHI 30.0

XHEMAL MERJA 292.5
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VESEL BAJRAMI 190.5
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MENSUR MENSURI 303.9

HAKI GJUZI 408.3

ARIF HOXHA
LULEZIM HOXHA
MUSA HOXHA
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TELHA NOZLLI 311.1
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HYSNI
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YMER BRAHJA 500.0

AVDI VATA 238.8

ABDYL HASMADHI 200.4

DERVISH CEKA 415.8

MUHARREM KODRA 104.1
MUHARREM KODRA 269.1

XHEMAL GONA 474.3
OSMAN SELIMJA 253.8

IMER SHEHI 387.0
FANI KOLA

ILIR ALIAJ 500.0
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SPIRIDHO
N XHOLI 208.0

HYSEN KAMBERI 161.0
ZENEL LULA 162.0

HAVA
ADRIATIK

TAULANT XHEZMI SEJDI 445.0
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NGA ARK. GJON RADOVANI

Provinca Frances
kane ka mbi supe
një trashëgimni
materiale dhe ima
teriale shumë të

madhe dhe tepër të rëndë-
sishme jo vetëm per vetë
provincën, por edhe për mbarë
Shqipërinë, rajonin dhe Eu-
ropën.

Franceskanët e mëdhej sh-
qiptarë kanë shënjuar hapa
tepër të rëndësishëm në letër-
si, gjuhësi, filozofi, memuaris-
tikë, folkor, etnografi,
antropologji, histori, arke-
ologji, muzeologji, arkivis-
tikë, diplomatikë, arkitek-
turë, muzikë, pikturë, etj.
Mjafton të përmëndim disa
nga emrat e tyre, si Leonardo
de Martino, Gjergj Fishta,
Anton Harapi, Vinçenc Pren-
nushi, Justin Rrota, Zef Pllu-
mi, Shtjefen Gjeçovi, Benar-
din Palaj, Donat Kurti, Bene-

Si do të jetë muzeu
i Françeskanëve

Vijon në faqen 14

dikt Dema, Marin Sirdani, Pal
Doda, Ambroz Marlaskaj, Martin
Gjoka, Lin Delija, për të imagjinu-
ar pasurinë e madhe dhe të pac-
mueshme kulturore që këto etër
të mëdhenj të fesë dhe të kombit
na lanë si trashëgimni.

Rrugëtimi tjetër paralel, është
ai i një grupi intelektualësh,
artistash dhe artdashësish, por
mbi të gjithë qytetarësh, të bindur
se prona e përbashkët e një kombi
duhet të jetë e paprekshme dhe
duhet të vihet në shërbim të gjithë
njerëzimit, grup intelektualësh që
para një dekade u mblodh nën
siglën e Art Union Albania. Ky
subjekt përfaqeson më së miri,
dëshirën dhe thirrjen e
brendëshme të intelektualeve dhe
artistëve të vërtetë dhe të pablerë
të cdo kohe, që sakrifikojnë kohën
e tyre si dhe mjetet e tyre financia-
re për ti shërbyer të mirës së për-
bashkët për ti kthyer dinjitetin
historisë dhe kulturës së vëndit.

Dua të huazoj këtu strukturën
e një shprehjeje të famshme të

Shën Nënë Terezës që thotë: "Nëse
nuk mundni të bëni gjëra të mëdha,
bëni gjëra të vogla me dashuri të
madhe" për të dalë në një konsta-
tim, që mjerisht nuk është vetëm i
imi se: "Të bësh gjëra të mira në
Shqipëri duhet një mundim tepër i
madh". Mjerisht ky është realiteti
shqiptar. Ky është destini i një ko-
mbi që nuk ka memorie historike,
i një kombi që pranon të keqen dhe
në vend që ta luftojë atë, përpiqet
të adaptohet për të përfituar nga
situata.

Duke u marrë me të keqen dhe
jo me të mirën, popuj të tillë arr-
ijnë në një vobekëti shpirtërore
dhe mendore, aq sa i lejojnë vetes
të mos vlerësojne as vepra dhe fig-
ura të tilla si të mëdhenjtë e
françeskanëve shqiptarë, që më në
fund, tre dekada pas rënies së dik-
taturës, do të gjejnë në zëmrën e
provincës, në qendrën e Shkodrës,
një vend narracioni publik dhe një
platformë komunikimi me sho-
qërinë.

Franca përballë Notre Dame
NGA ANDI PAPASTEFANI

Katedralja e Parisit, siç e shohim sot, i dedikohet në përgjithësi
punës së arkitektit restaurator Viollet-le-Duc( 1814-1879). Ai së

bashku me Jean Baptise Lassus punuan për restaurimin e katedrales
nga 1845 deri më 1864. Stili origjinal i Katedrales së  Parisit (1163 -
1351) ishte ai Gotik. Viollet -le -Duc e konsideronte këtë  stil Racional
dhe shprehje perfekte e një shoqërie demokratike. Për të restaurimi
nuk ishte vetëm rindërtimi i ndërtesës por arritja  e unitetit stilistik
origjinal të saj.  Viollet -le-Duc restauroi interierin në mënyrë të plotë
për herë të parë. Shtiza që u dogj  më 15 prill 2019 ishte krijimi i
Viollet-le-Duc. Me anën e saj lartësia e Katedrales mbërriti 96 metra.
Ashtu e hollë, shtiza të jepte idenë, se shponte qiellin drejt Zotit. Ky
ishte qëllimi i arkitekturës Gotike të objekteve fetare. Pavarësisht se
metodat e tij të restaurimit konsiderohen sot shumë të lira, person-
ale dhe të debatueshme, ai shpëtoi shumë ndërtesa mesjetare nga
shkatërrimi.  Restaurimi i Katedrales së Parisit konsiderohet kon-
traversal. Megjithatë,  Viollet -le-Duc-përveç se njihet si pionier në
restaurimet-arkitektonike, ngelet edhe njohësi më i mirë i arkitek-
turës Gotike. Zjarri i 15 Prillit 2019 e vuri Francën para një dileme, që
të rikonstruktojë Katedralen dhe veçanërisht shigjetën në mënyrë
rigoroze, apo të bëjë një adaptim sipas kërkesave dhe teknologjisë së
kohës. Fati i shigjetës do përcaktohet nga rezultatet e një konkursi
ndërkombëtar të saposhpallur. Franca ka një traditë të rinovimit të
monumenteve të vjetra, bile duke  futur edhe elemente të arkitek-
turës moderne, siç është rasti i piramidave të Luvrit.
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Ndërtimi i këtij muzeu është një sipërmarrje kombëtare, prandaj involvimi në procesin e punës për konceptimin e
brendisë së tij kërkon një gjithpërfshirje institucionale dhe involvimin e subjekteve të specializuara.
Faza e projektimit arkitekturor ka përfunduar dhe mbi këtë fundament mund të punohet me shpejtësi dhe seriozitet
për hartimin e konceptit përfundimtar të muzealizimit të kësaj trashëgimie te madhe kulturore.

NGA ARK. GJON RADOVANI
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Ndërtimi i këtij muzeu është
një sipërmarrje ko
mbëtare, prandaj involvi-

mi në procesin e punës për koncep-
timin e brendisë së tij kërkon një
gjithpërfshirje institucionale dhe
involvimin e subjekteve të special-
izuara.

Faza e projektimit arkitektur-
or ka përfunduar dhe mbi këtë fun-
dament mund të punohet me shpe-
jtësi dhe seriozitet për hartimin e
konceptit përfundimtar të muzeal-
izimit të kësaj trashëgimie te mad-
he kulturore. Rëndësia kombëtare
e muzeut sugjeron krijimin e një
grupi pune të një niveli shumë të
lartë kombëtar dhe ndërkombëtar,
i cili në bashkëpunim me
provincën dhe me grupin e punës
së provincës të trajtojë me
përgjegjësi të madhe brendinë e
muzeut por edhe strategjinë e gjes-
tionit të tij në të ardhmen, duke
piketuar që në këtë fazë bash-
këpunimin me entet shtetërore
dhe me partnerët strategjik të
mundshëm.

Hapi i parë në drejtim të pasur-
imit të muzeut me vepra me vlerë
kombëtare u bë nga Art Union Al-
bania, me dhurimin e 104 veprave
të piktorit Lin Delija. Eshtë po i
njëjti grupim, që një rrugëtim të
mundimshëm dekadën e fundit
kërkoi me këmbëngulje të gjitha
rrugët legjitime për vlerësimin e
figurave të artit franceskan, në
rastin konkret të përfaqësuar nga
mjeshtri i madh i artit figurativ,
Lin Delija. Ekspozita shumë dinji-
toze u organizuan me sakrifica,
duke i bërë ballë injorimit dhe
mosmbështetjen si nga instancat
shtetërore, ashtu edhe nga ato sub-
jekte, që kanë si objekt të punës së
tyre promovimin e kulturës. Këtu
kujtoj ekspozitën "Rrugëtime
paralele" organizuar në Muzeun
Historik Kombëtar, atë "Lin Delija
mes sakrales dhe profanes", orga-
nizuar me rastin e vizitës së Papa
Franceskut në Shqipëri, ekspozitë
e hapur në Galerinë e Arteve Ti-
ranë, atë "Fede e pittura di Lin Deli-
ja 1926-1994" organizuar me rastin
e konferencës "Shqipëria në arki-
vat e propagandës Fide" në Univer-
sitetin Urbanian të Vatikanit, si
dhe botimin e albumeve përkatëse
mbi veprën e këtij mjeshtri të tran-
skriptimit të shpirtit njerëzor në
kanavacë.

Për këtë qartësi mendimi dhe
besimin në rëndësinë e veprave për
të mirën e përbashkët e ndej për
detyrë ti shpreh një falenderimin
të veçantë të gjithë bashkë-

rrugëtarëve të mi: A. Ndreca, P.
Asllani, R. Beluli, A. Alikaj, H.
Bele, A. Stajka, E. Milaj, etj. Pa
punën dhe mbështetjen e tyre,
suksesi i këtij misioni do të ishte i
rrezikuar. Sot duhet të jemi të
gjithë të lumtur, që më në fund në
25 vjetorin e vdekjes së mjeshtrit
Delija, po arrijmë ta kthejme atë
në shtëpi me dinjitetin që i takon.
Përpara se të arrijmë në këtë sta-
cion janë bërë tentativa të shumta
për të hedhë dritë mbi këtë art.
Vitet e diktaturës kanë qënë mi-
zore për artin e lirë, por të pakten
kanë qënë në harmoni me
ideologjinë e represionit dhe
dhunës në të cilen bazohej kjo
ideologji e krimit. Absurde dhe
alogjike është sjellja ndaj së
vërtetës në art dhe histori gjatë tre
dekadave të fundit në demokracinë
"alla albanese". 23 vepra të autorit
në fjalë ju dhuruan Galerisë Ko-
mbëtare që para tetë vitesh nga
Erika Schtutz dhe Armando Nico-
letti. Asnjëra nga ata nuk e pa
dritën e diellit, derisa Art Union
inzistoi në përfshirjen e tyre të
paktën në një ekspozite provizore.
Në keto kushte e ndjej ti kërkoj
zyrtarisht Ministres të Kulturës,
e cila na ka nderuar me pjesëmar-
rjen e saj ne këtë event, që të
gjykoje mundësinë e ekspozimit të
këtyre pikturave në këtë muze
këtu në Shkodër në mënyrë perma-
nente.

Rëndësia e këtij muzeu, siç e
përmenda edhe më lart e kalon
përmasën e provincës franceskane
dhe merr një dimension sa ko-
mbëtar aq edhe rajonal dhe euro-
pian. Kombëtar, sepse shkenca,
arti, letersia, e prodhuar nga yjet
e fretënve shqiptare i përket mbarë
kombit dhe reflekton gjithë pasur-
inë shpirtërore të kombit shqiptar.

Rajonal, sepse fretnit kannë një
dimension përtej atij kombëtar.
Vetë provinca është e Shqipërisë
dhe e Malit të Zi dhe së fundmi eu-
ropian, sepse dogma, filozofia e
mendimit dhe veprimit franceskan
si edhe shkollimi i tyre ka patur
gjithmonë dimensione europiane.

Duke ardhur më në fund tek
projekti arkitekturor i muzeut,
dua të theksoj fillimisht aspektin
urbanistik dhe vëndndodhjen e tij
në qendër të qytetit të Shkodrën,
në rrugën kryesore pedonale. Ku
lokacion i krijon muzeut një akse-
sushmëri optimale si për vizitorët
këmbësorë ashtu edhe për ata të
motorrizuar, të cilët do të kenë një
mundësi parkimi në një parkim
privat dhe publik të nëndheshëm
në brendësi oborrit të Kuvendit
Franceskan, që do të riformulohet
i gjithi, duke krijuar një oazë ur-
bane të niveleve më të larta bash-
këkohore. Riformulimi i Kuvendit
parashikon ndërtimin e struk-
turave të reja për kuvendin e
fretërve, kurien, salla multifunk-
sionale për konferenca dhe evente
si dhe modernizimin e teatrit ak-
tual, duke krijuar hapësirat e fa-
silitis, që për momentin janë defi-
citare. Formatimi i sheshit për-
para kishës do të krijojë një hap-
sirë publike shumë dinjitoze duke
shmangur trafikun e motorizuar
me një nënkalim i cili njëherësh
jep edhe mundësinë e hyrjes dhe
daljes nga parkimi nëntokësor. Kjo
inisiativë do të bëhet në bashk-
punim me bashkinë e qytetit të
Shkodrës.

Koloriti dhe gjuha e projektim-
it arkitekturor është në harmoni

me filozofinë e këtij urdhëri: e
thjeshtë, transparente, komuni-
kuese dhe logjike. E vjetra do të
rikonstruktohet me të gjitha nor-
mat dhe rregullat e një restaurimi
korrekt, ndërsa rindërtimet dhe
ndërtimet e reja do të shprehin
racionalitetin dhe harmoninë es-
tetike bashkkohore duke mbësh-
tetur dhe suportuar të vjetrën dhe
historiken.

Vetë muzeu i kulturës frances-
kane do ketë një sipërfaqe prej 1.290
m² si dhe një oborr të brëndshëm
prej 270 m², i cili do përdoret si për
ekspozim ashtu edhe për kafeter-
inë e muzeut.

Nga këto sipërfaqe 600 m², të
shpërndara në tre kate, do të res-
taurohen, 540 m² të shpërndara në
dy kate, do të rindërtohen dhe 150
m² do ti nënshtrohen një riorgani-
zimi total.

Muzeu do të synojë :
- Transmetimin në mënyrë të

qartë dhe të patjetërsueshme të
frymës dhe shpirtit të dogmës kris-
tiane dhe të filozofisë franceskane
në përqasjen e problemeve dhe situ-
atave të jetës.

- Përshkrimin me vërtetësi
akribike të historisë dhe të produk-
tit religjoz, artistik dhe shoqëror që
Provinca Franceskane e Shqipërisë
ka dhënë në zhvillimin e vendit.

Ky është koncepti arkitekturor
i Muzeut të Kulturës Françeskane

- Të karakterizohet nga një
didaktike e thjeshtë dhe e qartë e
transmetimit të mendimit dhe të
mesazhit të eksponateve tek shikue-
si.

- Të ofrojë një pikë takimi dhe
kontakti për studiuesat, që kanë të
domosdoshme thellimin e studimit
me materile suplementare.

- Të lidhet me të gjithë rrjetin
e muzeumeve kombëtare dhe
ndërkombëtare të të njëjtës natyrë.

- Të jetë i aksesueshem online
nga cdo vënd i botës nëpërmjet por-
talit të tij, i cili duhet të jetë i thjesh-
të, logjik dhe funksional.

- Të ofrojë përvec fasiliteteve
bazilare edhe të gjithë fasilitetet
shtesë të nevojshme për vizitorët
me aftësi të kufizuara në ecje, në
shikim dhe në dëgjim.

- Të jetë i pajisur me të gjithë
sistemet mbrojtëse, dhe të ndë-
rhyrjes së shpejtë për mbrojtje nga
zjarri, për urgjenca shëndetësore,
për rastin e katastrofave natyrore,
etj.

- Të synojë krijimin e një
sistemi dhe modeli ekonomik i cili
pas një "shtytjeje" fillestare nga
ana e Provinces ose/dhe të shtetit
po të donatërëve të tretë, të
shndërrojë projektin në një pro-
jekt autofinancues.

ShkShkShkShkShkoderoderoderoderoder, 11.04.2019, 11.04.2019, 11.04.2019, 11.04.2019, 11.04.2019
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A
ARGUMENT

Tejet interesant argumenti i autorit, që po e sjellim në këtë numër. “Nëpërmjet emërvendeve të hershme në gjuhën
shqipe prekim rrënjët tona. Shfletojmë edhe faqe të zhvillimit e të kulturës së moçme”,- rrëfen ai.

NGA MEHMET ELEZI

1.

Nëpërmjet emërvendeve të
hershme në gjuhën shqipe
prekim rrënjët tona.

Shfletojmë edhe faqe të zhvillimit e
të kulturës së moçme.

Pesëmbëdhjetë-njëzet minuta në
këmbë nga qyteti Bajram Curri
shpalohet lagjja Elezaj. Lloj-lloj
pemësh, ara e kroje. Kashnjete pa
fund e mbështjellin palë-palë. Në
pjesën jugore të saj, diku kah mesi i
rrugës që e lidh me qytetin, shtri-
hen pjerrëtazi do livadhe që kanë
qenë gjysmëdjerrë. Këto livadhe qu-
hen Vneshta. As sot, as në qindv-
jetëshin e shkuar, të moshuarit nuk
dinin me kallëzue për ndonjë vresh-
të në ato toka. E vetmja pemë ka
qenë një dardhukël e moçme, diku
në skaj.

A ka pasur vreshta aty? Në qoftë
se po, kur u rrenuan? Përse?

Duke ndjekur udhën nga Vnesh-
tat për në brendësi të lagjes, pas qin-
dra metrash ecje përmes gështen-
jash të dendura, ngjitesh në një
kodër. Aty pyetjet e mësipërme
bëhen më intriguese.  Quhet Kodra
e Vneshtës. Ndryshe nga Vneshtat
e zhveshura, Kodra e Vneshtës mb-
ulohet me gështenja madhështore,
trungjet e tyre janë të veshura me
myshk. Specialistët i vlerësojnë
rreth treqindvjeçare. Netëve të
vjeshtës me erë e shushurimë fletësh
kokrrat e pjekura pikojnë duke kër-
citur, thua janë mollë.

Emri Kodra e Vneshtës tregon se
ajo kodër dikur ka qenë mbjellë me
rrush. Vreshtat kanë vijuar nga li-
vadhet që quhen Vneshta, nëpër
pyllin me gështenja, deri nalt në
Kodër të Vneshtës. Dhjetra hektarë.

Traditën e kaditshme të rritjes
së rrushit në këtë anë përgjatë qind-
vjeçarëve e mbështet edhe një e
dhënë kryefortë nga kultura lën-
dore.

Diku kah mesi i viteve 1960, pr-
onari i Vneshtave tashmë të kolek-
tivizuara në kooperativë bujqësore,
miemri i të cilit është pikërisht
Vneshta, nis me çelë themelet e një
shtëpie të re. Pak më poshtë, në rraf-
sh, në qendër të katundit, skaj sh-
tëpisë së vjetër. Rastësisht gjatë
gërmimeve zbulohet një gur varri i
madh. Kishte një përkushtesë në
latinisht, të zbukuruar me një am-
forë të gdhendur në fund të saj. Prej
amforës përhapen gjethet e rrushit,
duke rrethuar në trajtë kurore
përkushtesën dhe krejt sipërfaqen
e gurit. Sipas vlerësimit të arke-
ologëve, guri i përket kulturës ven-
dase dardane, me ndikime prej kul-
turës romake. Është i qindvjetëshit
të parë ose të dytë pas Krishtit  .

Por nuk mbaron këtu.

3.
Në krahun tjetër të lagjes Elezaj,

në anën veriore, pak a shumë sim-
etrike me Vneshtat dhe me Kodrën
e Vneshtës me gështenja treqind-
vjeçare, është një vend gjysmëli-
vadh, gjysmëpemëtore, gjysmëdjer-
rinë. Në fëmininë e autorit të këtyre

shenimeve ky vend ka qenë joshës
sidomos për katër-pesë qershi të
mrekullueshme. Të larta e de-
gëgjera, pushtonin hapësirën me
kokrrat e mëdha plot shkëlqim, që
ta shkelnin syrin qysh larg.

Ky vend nuk quhet Vneshta.
Quhet Vêshtë. Por vreshtë as aty
nuk mbahet mend kurrë.

Vihet re se në këtë emër mungon
bashkëtingëllorja n, që në toskër-
isht u shndërrua në r me dukurinë
e rotacizmit. Por zanorja e në
rrokjen e parë është hundore e
pastër, dëshmi e pranisë së dikur-
shme të n-së. Emri fillimisht ka qenë
venshtë, n-ja është përngjashmuar
(asimiluar), duke lënë pas një ê (e
hundore).

Arsyeja thotë se tri emërvende
të kaditshme ngjat shoqi-shoqit, me
të njëjtën prejardhje, por në dy traj-
ta fonetike, dy prej tyre Vneshtë,
përkatësisht Kodra e Vneshtës, dhe
i treti Vêshtë, kanë fotografuar dy
kohë të ndryshme larg shoqja-sho-
qes. Mbase dy epoka.

Koha kur është shqiptuar vnesh-
të dhe koha kur është shqiptuar
vêshtë kanë, me shumë gjasë, qin-
dra vjet ndërmjet. Sot trajta fone-
tike e një fjale mund të ndryshojë
shpejt, për shkak të ritmit marra-
mendës të jetës, lëvizjes, urbanizim-
it, mediatizimit. Një shndërrim fone-
tik sot përgjithësohet shpejt në të
folmen e bashkësisë, merr trajtë e
mund të ngulet edhe për dhjetë a
njëzet vjet. Në mesjetë dhe para saj
duhej një kohë shumë e shumë herë
më e gjatë. Kalimi nga njëra trajtë
në tjetrën, siç kanë mbetur të
ngurtësuara në dy emërvendet - për-
katësisht Vêshtë dhe Vneshtë -
mund të ketë dashtë, mbase, qindra
vjet. Gjatë këtyre qindra vjetëve
vreshtaria ka qenë gjithnjë shtyllë
e ekonomisë vendase. Dëshmitë janë
gdhendur te emërvendet.

Si Vneshtat, edhe Kodra e Vnesh-
tës e Vêshta, janë shpate me tokë të

lehtë dhe rrezina. Domethënë
dhé që e rreh rrezja. Në një
lartësi që shpalohet ndërmjet
treqind dhe pesëqind metra
mbi det, shohin me fytyrë kah
dielli, nga Lindja e nga Jugu.
Fort të përshtatshme me rritë
dhe me pjekë rrush.

4.
Cili emërvend është më i

vjetër, Vneshtë apo Vêshtë?
Përgjigja e kësaj pyetjeje,

më shumë se çështje e zhvil-
limit fonetik, është një
përgjigje për rrënjët e vresh-
tarisë në ato anë. Për thellës-
inë e shtrirjes së tyre në kohë.

Dihet, si vneshtë ashtu
edhe vêshtë, vijnë prej fjalës
venë.

Vneshtë është përftuar prej
venshtë, me vendkëmbim
(metatezë).

Vêshtë  nuk është përftuar
me vendkëmbim, por me përng-
jashmim (asimilim) të n-së.

Trajta vneshtë, përkatë-
sisht vêneshtë, dëshmohet te
Buzuku, te Budi dhe te
Bogdani. Ruhet edhe sot në
gegnisht. Pra të paktën pesë-
qind vjetët e fundit është për-
dorur në vazhdimësi. Edhe
vreshtë në toskërisht është
vneshtë me rotacizëm, çka
rikujton se para rotacizmit në
dialektin jugor fjala mbarar-
bërore ka qenë vneshtë.

Duket se arsyeja prin kah
përfundimi se trajta vêshtë
është më e hershme se vnesh-
të (në toskërisht po ashtu kra-
has vreshtë përdoret edhe
vështë, simotra e vêshtë). Ku
mbështetet ky pohim?

Jo vetëm te dëshmitë e shk-
ruara të fjalës vneshtë (Bu-
zuku, Budi, Bogdani), në
gjysmën e dytë të mijëvjeçarit
që shkoi.

Arsyetojmë duke u nisur nga e
kundërta.

Nëse paramendojmë se vêshtë
është më e re, atëherë del se trajta
vneshtë paskesh "ndërruar mendje",
qenkesh rikthyer te forma fillestare
venshtë për t'u bërë më pas vêshtë.
Një udhë që i bie kaq rrotull duke u
kthyer mbrapsht, në pikën e fillim-
it, nuk arsyetohet gjuhësisht. Më e
besueshme mbetet mundësia tjetër.
Vêshtë është zhvilluar në rrugë të
pavarur, duke u nisur edhe ajo nga
trajta fillestare e përbashkët vensh-
të.

Është një zhvillim palardhës
(paralel), i njëkohshëm, i dy trajtave
vêshtë dhe vneshtë, si degëzime fone-
tike? Nuk di sa mund të ndodhte një
degëzim i tillë i njëkohshëm brenda
një fshati, madje brenda një lagjeje
të tij, siç është lagja Elezaj. Dhe a
mund të vijonte ky degëzim aty aq
gjatë dhe aq kokëfortësisht, sa me
mbetë i ngrirë, i ngurtësuar nëpër
emërvende: Vêshtë, Vneshtë dhe
Kodra e Vneshtës.

Nëse as kjo nuk duket mbusha-
mendëse, sa kohë që s'kemi një hu-
lumtim më të përimtuar, mbetet me
besue se këto dy trajta të fjalës nuk
janë të njëkohshme. Vêshtë është më
e hershme.

Në e marrshim të mirëqenë këtë,
mund të pohohet se vêshtë është
përdorur para dhe gjatë mesjetës së
hershme. Qindra vjet, duke pasur
parasysh se në shoqërinë e atëher-
shme shndërrimi fonetik dhe
përgjithësimi i trajtës së një fjale
kërkonte kohë të gjatë. Arsyet u
shtjelluan më lart.

Gurvarri ilir me gjethet e rrush-
it e amforën e verës, i qindvjetëshit
të parë ose të dytë pas Krishtit; tokat
me emrat Vêshtë, Vneshta; pylli me
gështenja i quajtur Kodra e Vnesh-
tës; të tëra këto në një hapësirë disa
kilometra katrore, i lidh një fill i
përbashkët të paktën njëmijë e pesë-
qind vjet i gjatë.

I lidh lulëzimi i pandërprerë i
vreshtarisë.

Prapa këtyre emërvendeve ndi-
het shija e rrushit, erëmira e vresh-
tave të mbara, që kanë hijeshuar e
pasuruar shpatinat e përdiellura të
Malsisë në krahun e djathtë të lu-
mit Valbonë, nëpër qindvjeçarë.

Prania e vreshtave në këto anë
ndeshet edhe nëpër njoftimet e mis-
ionarëve katolikë, dërguar Vatikan-
it nga dioqeza e Pultit. Kur bëjnë
fjalë për ekonominë e trevës, për
pasuritë e kishës e çështje të jetesës,
në mjaft raste përmenden edhe
vreshtat. Jo rrallë kokrra e rrushit
vezullon si një glob i vogël, në të ci-
lin pasqyrohet bota shqiptare, qysh
prej ilirëve.

5.
Prej shumë brezash nuk dëshmo-

hen më vreshta asajt. As në Vnesh-
ta, në Kodër të Vneshtës, as në Vêsh-
të. Dhe as përreth truallit, ku pr-
onari i Vneshtave, edhe ai me mbi-
emrin Vneshta, gjeti gurvarrin ilir,
ndërsa çelte themelet e shtëpisë së
re. Rrushi vazhdoi me u mbarësh-
tue vetëm në trajtë pjergullash, me
shtrat që lëshon hije e ftohtimë
(fllad) mbi oborret e kullave ose
duke u kacavarur nëpër lisa. Pak,
kryesisht me u hangër i freskët në
familje. Së voni, pas Luftës së Dytë,
edhe për raki, për përdorim vetjak.

Prej këtu pyetja:  për ç'arsye u
bor e u shkretua vreshtaria, aq e
lulëzuar nëpër qindra vjet?

Arsyeja thotë se heqja dorë nga
prodhimi i verës ka çuar te heqja
dorë nga mbarështimi i vreshtave.
Rakia ende nuk njihej në Arbëri (do-
kumentohet për herë të parë,
tërthorazi, në mesjetë, në një libër
taksash në Shkodër, në trajtën tak-
së kazani). Për çka tjetër mund të
shërbente asokohe vreshtaria, nëse
jo për verë?

Braktisja e prodhimit të verës lid-
het para së gjithash me shndër-
rimin e banorëve të trevës nga të
krishterë katolikë në myslimanë.
Sipas dokumenteve, ndërrimi i fesë
në Krasniqe ka filluar në gjysmën e
dytë të shekullit të tetëmbëdhjetë,
pas vitit 1766.

Në rrenimin e vreshtave mund
të kenë dorë edhe faktorë biologjikë.
Filoksera (Phylloxera vastarix) ka
qenë vrasëse e pamëshirshme, mur-
tajë e njëmendtë e hardhisë. Në
gjysmën e parë të qindvjetëshit të
19-të ka shkrumbuar vreshta të
pafundme në kontinentin europian.
Mungojnë të dhënat e sakta për
dëmet e shkaktuara në Shqipërinë
e asaj kohe, por është krejt e qartë
se s'kish arsye me i kursye trojet
tona. Edhe më vonë, në fund të viteve
tridhjetë të qindvjetëshit që shkoi,
filoksera në Shqipëri ka vrarë rreth
njëzet milionë rrënjë hardhi.

Buzë Valbonës është pirë
verë dy mijë vjet rresht
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Myslim Pasha, specialisti dinjitoz dhe publicisti i njohur vjen tashmë si krijues. Falë
përvojës së tij të jashtëzakonshme jetësore, ngërthyer me një aftësi vëzhguese të rrallë
ai na ka sjellë një krijim, që besojmë se do të grishë dhe për gjini të tjera arti...K

KRIJIM

NGA MYSLIM PASHA

GDHENDJA E
KOKËS SË MALIT

- Maksut Bigorri u hutua dhe
iu krijua një rrudhë,  në cep të
buzëve të holla si presë sëpate. "Pse
i keni futur oficerët te kontingjen-
ti i Njerëzve të Rinj? Kemi bërë
shpjegime të hollësishme e duhen
parë modelarët. Oficerët, nga
detyra që kanë ndaj atdheut e
mbajnë vdekjen me vete, fishekun
dhe qesen e helmit dhe lavdinë mbi
supe ! ", tha Shoqja Xh. Pastaj sh-
toi si qortim: "Shoku Maksut, pse
nuk mbani shënime!?", u shpreh
ajo.

"I kam në tru fjalët e Partisë,
shoqe ! Ja tani po i shkruaj!", u
kruspullos ai. Në këtë çast fleta u
lëkund nga era dhe oficer Erson
Pirgu ra në një ëndërrim për dis-
kutimin elektrizues që s'kishte
fare lidhje me realitetin ekonomik
dhe politik të Shqipërisë. Ai po
thoshte: "Kam edhe diçka tjetër. Dje
sapo kam zbritur nga mali Bure-
to. Ne ishim përballë forcave greke
që po kryenin manovra
kërcënuese përtej kufirit të Sh-
qipërisë sonë shkëmb graniti".

Shoqja Xh. filloi të shënojë ca
fjalë simbolike, me pikëpyetje nga
pas, si miza të holla e të përdredhu-
ra. "Unë jam hartograf dhe ne viza-

tojmë portretin e Shqipërisë. Sikur
të shkoni në zbor apo në ekskur-
sion ushtarak,  në kreun verior të
Buretos,  mali shikon nga verip-
erëndimi me një plastikë që i ng-
jan shokut Enver. Mbilleni
shikimin e vëzhgoni !" Salla pati
një qetësi të ngrirë. "Shoqja Xh.
dukej sikur po thoshte me vete:
"Ç'janë këto hartime nxënësish?".
Pastaj palosi fletën si e mërzitur.
"Aty sikur ta kesh gdhendur pro-
filin e shokut Enver!" Salla e
Njerëzve të Rinj u ngrit në këmbë.
Shoqja Xh. uli kokën dhe nuk u
ngrit si gjithë të tjerët, mirëpo kur
filluan "Enver! Enver" ajo lëvizi
kokën dhe shtatin. Maksut Bigor-
ri, përgatitësi kryesor i kuadrit të
Ri, i çeli dhëmbët e rrallë dhe qepi
sytë për ta shquar më qartë Sho-
qen Xh., nëse po reflektonte diçka
të veçantë apo jo. Kur u ulën, Er-
son Pirgu vijoi: "Atje skulptorët
duhet të gdhendin portretin e për-
jetshëm të shokut Enver Hoxha. E
kam si propozim për këtë konfer-
encë të Njerëzve të Rinj".

Entuziazmi kishte pushtuar
sallën dhe sytë e të gjithëve ishin
drejtuar nga shoqja Xh. Oficeri u
ul i përskuqur, i duartrokitur,
zemër gufuar nga epërsia e men-
jëhershme që fitoi. Ndërkaq shoq-
ja Xh.  nga presidiumi, sapo kishte
filluar për të sqaruar këtë propo-
zim fishekzjarr...

"Fjalët që dalin këtu janë sythe
komunikimi, të cilat prijnë. I ka
Partia si rreze mëngjesi. Por, du-
het që ju kandidatët për Njerëzit e
Rinj ta kuptoni thelbin e propoz-
imit të zemrave tuaja. Partia jonë
është kundër Kultit të Individit  -
malet janë fytyrë e Shqipërisë.
Njerëzit e Rinj duhet të punojnë
që ta çojnë farën deri në majë të
shkëmbit dhe poshtë tyre të hapin
tunele. Ja, kjo është fytyra e
shokut Enver!", e mbylli ajo sqa-
rimin. Gjatë pushimit i kërkoi
Maksutit që të takohej me Erso-
nin. Ai iu afrua i ndrojtur duke e
nderuar me grusht, "Sipas urdhrit
tuaj paraqitem!". Shoqja Xh.
buzëqeshi dhe pastaj i dha dorën.
Sipër syrit të saj, varej një fill mis-
tik - kështu iu duk atij, mes emo-
cionesh që e pushtuan. "Shoku Er-
son" filloi ajo. Dukej që sapo ishte
graduar, se nuk fitohej kaq kollaj
fjala 'shok', çka duhej ta meritoje.
"Arrita kaq lart, kaq shpejt !", i vetë-
tiu atij.

"Shoku Erson, të të pyes, kujt
klase i përket ti ?" Zëri biskonjë i
Shoqes Xh. e lidhi. "Fshatar i varfër,
shtëpi-djegur... dhe pa e pangopur
barkun me bukë", e tha shkurt dhe
prerë atë të vërtetë, me mburrje.
"Ajo puna e gdhendjes së malit, na
habiti", i tha ajo.

"Përvoja e Kinës me Mao Ce Du-
nin gdhendur në një mal të tyre",

plotësoi ai me krenari. "Neve na
interesojnë njerëz të thjeshtë të
padukur më parë, si Shkurte
Vata, Hekuran Zenuni, tashmë
të vdekur, janë të gjallë e janë
ndër jetë; Fuat Çela e Mitro
Kukuzeli, Isuf  Plloçi i djegur me
teserën e Partisë të kapërdirë në
organizmin e tij. Ne jemi vidha
të revolucionit, ne duhemi çuar
atje ku e kemi vendin, të
mbërthehemi, të përputhemi e
të shtrëngohemi !", vijoi ai i
çliruar nga afërsia e diskutimit
të Shoqes Xh. për gdhendjen e
kokës së malit.

MERIDIANI I VARRIT - Sul
Kërluku ishte i kënaqur me
detyrën. Po i buzëqeshte vetes,
duke përveshur mëngët në fillim
të javës së re. Ishte një stinë e
mbushur me harta të reja që po
përgatiteshin nëpër Myzeqe dhe
që do të plotësonin nevojën për
harta në Ultësirën Perëndi-
more. Ai ishte vijërojtës i cilë-
sisë, kufiri ndarës e krahasues
i cilësisë dhe përpikërisë, nëse
portreti i hartografimit ishte në
përkim me natyrën apo jo. Plani
i tij i punës po hapej me hartën
e Lumgjallit, që gjendej afër
vijës meridionale kufizuese të
fushës, dhe kodrat mbanin në
prehër një qytet që po rritej. Ai
e mori origjinalin e hartës, i
fryu, sikur të kishte pluhur, ia
kaloi pëllëmbën si për ta fshirë,
pastaj gishtin tregues e ledha-
toi në kryetitull, për t'i rregul-
luar vetullat. E krahasoi me një
këmishë të tejdukshme, sikur
format e relievit t'i fshiheshin
në mënyrë aq intime për buku-
ritë që ato ndrynin brenda tyre.
Pati një ndjesi poetike atë çast
fillimi, që i erdhi si një mjeg-
ullnajë idilike, që gjithherë i
shfaqej para se të fillonte
bisedën me simbolet har-
tografike që shëmbëllenin reali-
tetin, para se origjinali të sh-
typej në mijëra kopje. "Të kapa!
Të kam në dorë! S'më shpëton
dot! Vetëm unë do të të nxjerr të
shkosh në sytë e botës", thosh-
te ai si zakonisht, kur fillonte
korrigjimin me atë përdëllim të
njohur. Një përkushtim
mallëngjyes ndaj korrigjimit të
punës, kalimit si në brimë të
gjilpërës - kështu e pati reali-
zuar Sul Kërluku postbllokun
hartografik. Gjurma qytetore
ishte shumë e dallueshme me
vizatim të qartë e të plotë, kuad-
rate blloqesh banimi njëra pas
tjetrës dhe Gjanica që rridhte
me bimësinë e gjelbër në të dy
krahët e saj. Humori iu shtua
edhe më shumë, pasi mendoi se
Ugo Tomja do të kishte bërë një
punë të pastër e pa gabime. Ai
u përpi si ndaj një zbulimi në
kthesën që merrte lumi, i cili
mbështillte lulishten qendrore
të qytetit. Tushi vizatimor kin-

ez ishte shumë i theksuar dhe
mbresa shumëfishohej jo në zma-
dhimin e saj, por në atë përqendrim
që të afronte. (Ç'është kjo që
shoh!?) një kryq (?) me theksim të
zi, i cili e kishte gozhduar
ngjyrimin hapësinor të së gjelbrës
që zotëronte anash. "Ç'të ishte kjo?
Një varr? Shenja e saktë apo po më
bëjnë sytë? I vetmuar, mes luleve
rrotull", po i thoshte mendja e tij e
trazuar, e lidhur tani me shenjën
ogurzezë. Nuk është as në kurrize
të largëta malore apo në shpate
kodrinash, mbi ndonjë shkrep të
harruar, monolog i vetmuar i
ndonjë kaçaku apo lajmëtari,
mbase në ndonjë pritë të zakon-
shme kanuni."

Po i merrej fryma dhe fshiu sytë
e mjegulluar. Shenja, në vend që të
shuhej po qartësohej më shumë. Ai
u ngrit për të marrë veten. "Kush
ma solli këtë shenjë të vdekjes
sime!?", tha. Uli kokën sërish mbi
origjinal dhe rrudhat e ballit po
hapnin vija kullimi, për ta tharë atë
skenë hartografike të pazakontë.
"Me sa di unë..." Ai kujtoi Statujën
e Enver Hoxhës , vendosur këtu me
rastin e 6 Shkurtit revolucionar. Kjo
ishte shumë e njohur. "Ç'po flas?
Ngulja e kryqit (?). E kujt? Në vend?
Ku? Të shokut E n v e r?"

Iu prenë krahët dhe koka iu var.
A kishte vallë ndonjë njeri tjetër
rrotull sy dhe veshë? Po hungërinte
për atë që pati zbuluar. Takikardia
bëri një goditje të ndarë. Në këtë
zbulesë qenia e tij e frikshme u
mbërthye me një brengë fatkeqe,
hall dhe vuajtje e madhe, pasuar
nga një rënkim që doli me fjalë: "E
gjetsh nga mos e pandehsh!". Kry-
qi ishte perpendikular. "Enver Hox-
ha i zëvendësuar me një varr (?) ? "

U ngrit dhe vendosi që të rib-
indej në çekuilibrin e tij. Zgjati
dorën për të marrë lupën e madhe,
e cila të jepte sqarim dhe hollësi
bindëse. Mbylli syrin e majtë, të
djathtin e shqeu në ulje e sipër dhe
shenja e kryqit u zmadhua dh-
jetëfish. "Oh!", ia bëri. U mundua
ta çonte në raft origjinalin, por u

"Romani rrënjon në vitin 1967, kur
nis revolucionarizimi, si shëm-
bëllim cunamit kinez të Revolu-
cionit Kulturor. Fabula dhe fiksio-
ni, ngjizur e ngërthyer njëri me
tjetrin, shpalojnë, jo vetëm
mbresën e mjegullt utopike të Nje-
riut të Ri,  por edhe udhën e
rrëgjimit të parakohshëm të tij.
Kur propozohet për t'u gdhen-
dur në mal, portreti gjigand i
Diktatorit, një ndodhi, në dukje
mikrometrike, hap shtegun e
brerjes dhe të alar mit. Gjatë
vizatimit  të  simbolit  har-
tografik të Statujës së Enver
Hoxhës, në vend të shenjës për-
katëse,  vizatohet  simboli  i
varrit të vetmuar. Ngatërrimi
ishte fatal."

"Ky mesazh i frikshëm, në atë
paranojë, përfytyrohej se dërgo-
hej nga armiqtë e brendshëm
dhe të jashtëm. Paradigma, si
një shestim, për eliminimin e
Diktatorit,  nis rrotullimin e
mokrës, e të goditjes së kudhrës,
në një provë të rëndë të person-
azheve."

"Si një reaksion zinxhir, përcil-
let energjia tronditëse, gjer në
sfera të larta të partisë-shtet.
Udhëheqës: si Ramiz Alia etj. në atë
makth, i bren ndërgjegjja, kur për
kundërshtarët e tyre iluzivë komu-
nistë, si dhe klasat e përmbysura,
s'kish as gropë, as shenjë e gur
varri."

"Një dashuri e magjishme e Er-
son Pirgut me Hera Muzakën mbe-

NJË ROMAN TRONDITËS
PËR SHFIGURIMIN E NJERIUT

TË RI NË DIKTATURË.
Fabula, një ngjarje reale e jetuar. Në hartë, shenja e statujës së

Enver Hoxhës zëvendësohet me një varr të vetmuar (?).
tet filli i Arjanës që kapërcen çdo
dridhmë tragjike."

"Erson Pirgu përzgjidhet, për
një mision të jashtëm zbulimor. Në
legjendë ai "bije në krye të
detyrës..."Hera Muzaka bëhet
pjesë e sakrificës së lartë, ajo
shndërrohet një Vejushë misteri-
oze duke përjetuar  hapjen e varrit
dhe ngritjen e lapidarit të kuq..."

 "Epilogu e sjell Ersonin në
atdheun e tij kur regjimi dikta-
torial kishte rënë. Ata fillojnë
procedurën e "ngjalljes" dhe
prishjes së varrit të gënjeshtërt,
bëjnë shënimet në Regjistrin e të
Vdekurve ndërsa, shumica e per-
sekutorëve dhe e instruktorëve
ishin shndërruar në antikomu-
nistë të egër."

STATUJA



E diel 28 Prill 2019  - 17ROMAN

shtri në dyshemenë fatale; origji-
nali rrëshqiti dhe shkoi në fundin
e murit të zyrës. Kishte rënë përm-
bys pa ndjenja; siç duket goditje
në zemër, me një simptomë të
çekuilibrit psikik që i ndodhte
shpesh. Sekretarja shtyu derën,
sepse i kishte kapur veshi një zhur-
më, e në ulërimë e sipër e kapi për
shpatullash, por nuk e ngrinte
dot. Të paktën ia ktheu fytyrën
nga tavani. Ai ishte përgjakur.
Tundi kokën dhe u ngërdhesh.
Ndërkaq ishin futur disa oficerë
që e ngritën në krahë, duke thir-
rur për makinën e Detashmentit.
"Çojeni në spital, se kështu e ka i
shkreti!"
STATUJA ( )
GJEN VARRIN E SAJ

21 shkurt 1991
Semani i Vdekur ende nuk kish-

te dalë nga shtrati, edhe pse kish-
in rënë shumë shira në drejtim të
juglindjes. Ishte fund shkurti dhe
bënte ftohtë. Hera Muzaka kishte
veshur një fëshfëshe ngjyrëmjalti,
mbështjellë deri në gushë. Jaka e
ngritur e xhaketës, si pjesë e
rrobave të zeza që ajo nuk i kishte
hequr asnjëherë, ia mbante erën që
po i shkiste mbi flokë. Zbriti nga
autobusi i vjetër dhe mori udhën
për te qendra e Lumgjallit. Kishte
lënë pas Tiranën, ku kishte plla-
kosur çrregullimi i plotë. Një zhau-
rimë topitëse dhe mbytëse po i vinte
nga rruga qendrore e qytetit.
Grumbuj njerëzish të hutuar kolo-
viteshin andej këndej; i vetmi vend
ku donin të shkonin ishin dyqanet
e bukës dhe të vajgurit, ende të pa
furnizuara. Frika e përgjithshme
ndihej në çdo skaj. Lajmet që vinin
nga Europa Lindore e kryesisht
nga Rumania kishin hapur udhët
e përmbysjes. Sy të zgurdulluar
nuk prisnin përgjigje, veçse pro-
vokonin sherr ashtu, kot së koti.
Kruheshin pa pushim, sikur të ish-
te stinë epidemie. Flamujt e PD-së
dallonin mbi të tjerët. Shfrynte i
tërë qyteti, dhe s'dihej nga se e
përse. Zëra ulëritës dhe të shara,
me nënë e motër dhe ç'të kapërcen

pragu i derës, vringëllinin. Hera u
shtang sërish. "Kështu nuk ka
ndodhur as në Tiranë", donte ta
ndante fjalën me dikë tjetër. Vendo-
si të shmangej, për t'i kaluar nga
mbrapa bustit të Stalinit që ishte
rrëzuar. Aty u pengua. Thirrjet vi-
jonin e turma kërkonte diçka, nd-
ofta një udhëheqës që mund të ndod-
hej diku brenda turmës, por që
s'guxonte e sikur fshihej aty bren-
da. Ata që vinin nga Hani i Todit
ishin të organizimit të Partisë së
Punës në rreth. Në krahë të tyre,
policë të Degës së Brendshme rrin-
in si të kruspullosur. Para Turizmit
mund të bëhej takimi i të dy
krahëve që mendohej se mund të
borroçiteshin . Mirë këta të Stalin-
it të rrëzuar që vinin nga Partia, po
turri i këtyre "bluve", ku e kishte
synimin? Hera e la ndërtesën e
postës dhe i mori krahun hotelit,
që të mos ngatërrohej në atë që po
ndodhte. Tjetër plan kishte dhe
tjetër i doli. Ende, ajo ishte funk-
sionare e lartë e Bashkimit të Grave
të Shqipërisë; tani mendja i vinte
vërdallë, se si të shpëtonte që të
kthehej sa më shpejt në Tiranë. Sit-
uata e rrëmujës antikomuniste ish-
te më e frikshme në Lumgjall sesa
në Tiranë. Ky do të ishte edhe një
informacion me vlerë që ajo mund
ta përcillte. Gati me vrap doli pas

Turizmit, nga frika se mos
ndeshej me kolonën e Komitetit
të Partisë, se aty kishte të njo-
hur të saj. Hodhi sytë nga tar-
racat dhe pa ushtarë të veçantë
me armë. Thuhej se ata ishin
snajperë. Të dyja palët e tur-
mës, sapo u panë njëra kundru-
all tjetrës u stepën, nuk dëshi-
ronin që të ndesheshin dhe ru-
ajtën njëfarë largësie. Nga
krahu i flamujve blu doli një
burrë i shkurtër. "Ore vëllezër,
ju shkoni atje ku jeni nisur dhe
ne në drejtim të brirëve tanë",
thirri. Kështu u bë një lloj paqe-
je dhe të dyja turmat i hapën
rrugën njëra-tjetrës; "bluja"
doli në buzë të Semanit të Ri dhe
"e kuqja" në buzë të Semanit të
Vdekur. Po ecnin shtrënguar,
ndërsa rreshtat "e kuqe të Par-
tisë" në rreth iu drejtuan Sta-
linit të rrëzuar. Hera lëkundej
prej një pezmi që nuk e kishte
pasur herë të tjera. Ndodhej në
një kryqëzim fatal. Ajo statujë
ishte një lloj strumbullari, prej
të cilit tërhiqej jeta e saj. Edhe
pas zhdukjes të heshtur të Er-
sonit, ajo që tanimë ishte një
ndër gratë më të njohura të ven-
dit, si dhe vejushë me histori
misterioze, e vizitonte shpesh
këtë vend të fatkeqësisë së saj.
Aty ishte humbja dyformëshe,
e cila ndërkëmbehej si kartë-
monedhat në treg, Lojë me Vde-
kjen dhe Vdekja si pika në stre-
hë. Këtu, rrëzë Semanit të Ri,
pranë statujës, ajo vazhdonte të
shikonte "pikën në strehë", që
ende nuk kishte rënë. Ishte vua-
jtja e saj e pangjashme, gravite-
tin e së cilës ajo e kishte ndalu-
ar me dashurinë e saj. U rrotul-
lua rreth vetes për ta parë hum-
bjen e saj. Ç'jetë kishte bërë
vallë!? Duke pritur Ersonin dhe
ja, tani shihte se si i aviteshin
turmat statujës. Këtu, te kjo
nyjë, kishte filluar të përthyhej
e të merrte të tatëpjetën jeta e
të dyve. "E gjithë bota venë e
vinë, po ai pse s'vjen?" se si i sh-
krepi, teksa turmat ulërinin.

Në kafkën e Statujes kishte
rënë çekani, me një të krisur të
thatë dhe kumbuese. Ajo po
ndiqte zgjatjen e duarve dhe, me
një kapërcim e sipër të sh-
kallëve, doli për të qenë sa më
afër që ta shihte fundin. Ajo e
pa litarin e bërë lak që fluturoi
me një hark eliptik mbi çeka-
nin që godiste kafkën. Kështu
laku i litarit gjeti qafën dhe aty
u rehatua, megjithëse thyerja
ia bëri shtrrap. Litari i hedhur
mbahej nga duart e disa
djemve.

"Tërhiqeni zvarrë!". Dhe ash-
tu filloi zvarritja nën ulërimë
komunistësh që ishin thirrur
për ta mbrojtur. Hera u gjend
në një shteg që u hap nga zbyth-
ja e njerëzve. Policët bënë sikur

do ta pengonin, lëvizën duar e këm-
bë dhe folën me zë të lartë, kinse
duke kërcënuar, por u larguan. Një
urdhër i dytë i ktheu dhe ata fillu-
an goditjet me shkopinj gome e më
pas duke gjuajtur me plumba plas-
tikë. Statuja që po zvarritej, edhe
pse kryegjalli kishte vdekur vite
më parë, ishte qendra e koordinat-
ave dhe hartës së fatit të saj dhe
atij të Ersonit.

"Kush është ai që përdori çeka-
nin?", pyeti. Statuja  kafkë-thyer,
si një skulpturë surreale, hapte
boshllëkun e kokës së ndarë, ek-
spozuar nga drejtimi i teatrit "By-
lis" si një vrimë e zezë. Hera po
çante përpara dhe njerëzit po i hap-
nin vend gruas së veshur me të
zeza, që ata po e mendonin se mund
të ishte një përfaqësuese e klasave
të përmbysura. "Enver Hitler! En-
ver Hitler!"

Turma po ngatërrohej, në disa
vende dukej sikur po shpërbëhej,
sepse drejtuesit statujë-mbajtës
dhe ata çekan-goditës kërkonin që
të bënin një akt tjetër, përpara se
ta hidhnin në Semanin e Vdekur:
t'i bënin një lloj "parade", për t'ia
futur frikën, por edhe për t'ia nxjer-
rë atë frikë njerëzisë së radhitur
në të dyja anët e bulevardit. Koka
e shpërfytyruar linte shumë gjur-
më dhe njerëzit filluan të shanin.
U ndje një zë: "Ç'keni me të vdeku-
rit, a u hëngërt dheu!".

"Shikojeni se kush është Enver
Hoxha! Kafkë-thyer ka qenë gjithë
jetën!", shkrofëtinte zëri i Sigmit.
Asaj i ngjau se brenda turmës
mund të dilte Ersoni, si prej një
çudie, sepse ai ishte mësuar të
hynte e të dilte nga gropa e të
shfaqej si fantazmë, aq më tepër në
këtë çast, kur njeriut që thuhej se
s'kishte vdekje (ndërkaq ai kishte
nja pesë vjet që kishte vdekur) po
ia hidhnin statujën në lumë. Dëg-
joheshin të qeshura të marra e in-
atçore, po edhe të qara të disa grave
me të zeza që po shkëputeshin nga
kolona. Ato dukeshin sikur ishin
në një procesion varrimi. Hera u
bashkua me to. Kolona u kthye te
plepat e mëdhenj, atje ku dilnin
disa rrënjë pemësh të rrëzuara,
pranë një ujëvare të vogël që derd-
hej me llokoçitje, duke e përzier
naftën e zezë mbin valë.

Ngjyrimi i zi dallgëzues mbuloi
gjithçka. Njerëzit po mblidheshin
kundruall lulishtes. Herës i erdhi
sërish ndër mend kërkimi i
drejtimit jug-veri, ai orientimi
gjeografik, siç ia kishte shpjeguar
Ersoni, kur Sigmi dëshironte të
saktësonte se në cilin drejtim kish-
te penetruar arkeologjia e kërkim-
it të varreve imperialisto-revizion-
iste, për ta gërmuar statujën e
Enver Hoxhës. Mospërputhja e
këtij orientimi ishte ngatërruar
keq me pozicionimin e shtrirjes
islame të varrit, që duhej ta kishte
meridianin orientues nga Qabeja.

"Vëllezër dhe motra, sa kemi

vuajtur, sa kemi vuajtur një jetë të
tërë për ta rrëzuar këtë njeri! Ai
që hodhëm në lumë na e ka nxirë
jetën! Shikoni sa i bukur duket ky
shesh pa statujën e tij!"

Ajo dyshoi në një halucinacion
të çastit, se aty afër do të gjente
Ersonin, të cilin po e priste si
Penelopa. Ky ishte edhe pakupti-
mi tjetër absurd i jetës së saj, her-
oinë komuniste e një heroi të vde-
kur për së gjalli. Ersoni kishte
qenë orakulli, i cili kishte komen-
tuar rrëzimin. Turma e pa formë
rrëzonte idhullin me verbërinë që
e kishte pushtuar, kurse Ersoni
ndodhej në absurdin e misionit të
tij. Ky ishte fundi, dhe ajo nuk e
donte veten, edhe pse aq e njohur,
si një ikonë me atë nur rrëzëllimë
jashtë kohës, sikur i përkiste një
universi tjetër. Po i merreshin
këmbët, gati po binte; një dorë e
mbajti dhe pastaj e shtyu; po
lëkundej si nga një tërmet, pas
rënies së statujës.

Filloi të qante për kotësinë e
marrëzisë si dhe të dashurisë së
saj në pritje. Ajo vuri dorën në
zemër, për të kontrolluar dhe për
t'u bindur se trupi dhe shpirti i tij
ndodheshin brenda saj. Kujt t'i drej-
tohej, ku të ankohej, malet po lar-
goheshin edhe më shumë, bustet e
idhujve po shkuleshin në rrënjë,
kufijtë ishin shqyer dhe detet po
thaheshin. Po ai, pse s'vjen?

Bukuria e saj, si të ishte e vir-
gjër, s'po e përballonte dot trillin e
fatit njerëzor. Ora e donte të kthe-
hej më pas. Kishte dhënë fjalën, por
s'kishte marrë përgjigje. Askujt
tjetër, veçse dashurisë së saj. Koha
ishte rrokullisur, ndërsa ajo ende
në zgrip.
IDHUJT PO GREMISESHIN

 U largua me vrap, u pengua
pikërisht aty ku i pati kujtuar Er-
sonit se kishin gjetur udhëkryqin
e armikut të klasës, që në kërkim
të pozicionit të varrit kishin nxjer-
rë dikur koordinatat dhe kishin
ngulur piketat e zbulimit të tyre
misterioz. Ai u rrëzua e ra si në
greminë. E ndihmuan që të ngri-
hej. Kërkonte dikë që e ndiqte.
Dikush po e ndihmonte të
zvarritej. Ishte hija e mbetur e
statujës, shtrirë gjerë e gjatë mes
luleve të thara.

E vetme, Hera Muzaka iu avit
fundit të piedestalit për të kërkuar
se ku ishte fillimi i asaj harte me
vdekje. Ngriti sytë nga qielli.
Njerëzit ishin larguar dhe ajo kish-
te mbetur fillikat. Peizazhi shkret-
an befas pësoi një ndryshim.
Njerëzve kureshtarë, që donin të
shihnin se ç'kishte mbetur nga
sheshi dhe lulishtja, u tërhoqi vë-
mendjen një statujë e re,  shtati i
një gruaje të bukur, në vend të
statujës së Enver Hoxhës. Si të ish-
te një qenie hyjnore, gati mbi-
zotëruese, me dëshirën për ta
risjellë drejtpeshimin e sheshit pa
statujë, ajo në të vërtetë kërkonte
atë që e kishte humbur e për të
cilën rronte. Njerëzit ngrinë në
vend dhe fshinë sytë se ç'ishte vallë
ajo që po ndodhte, si të kishte
ardhur prej një magjie. Dritat e
vdekjes zhvisheshin në sytë e Fer-
rit. Teatri "Bylis" i stilit kubist
dukej i përmbysur. Hera Muzaka
nuk ndodhej në botën dhe në qe-
nien e saj. E kujt ishte vallë kjo
bukuri e mbetur?

ShënimeShënimeShënimeShënimeShënime
 Zbor - stërvitje ushtarake.
2 Kulti e personalitetit, i ngritur

për vetveten me pasoja për ish-ven-
det komuniste.

3 Partia Demokratike, e para par-
ti opozitare në vend.

4Borroçit - hakërrim dhe ndeshje
me brirë e demave apo deshve.
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Poeti i njohur vjen me një poemë të këndshme me karakter kozmogonik, duke e shpërndarë shqetësimin e tij hu-
man drejt eterit të pafundmë. Kthjelltësia e ndjenjës dhe kujdesi me të cilën trajton figuracionin e përshfaqin si një
autor, që gjithmonë kërkon parametrat shumë të lartë nga vetja...

XHELOZI QIELLORE

NGA FAZLLI HALITI

. Poemë .

U zhduk
Pa pritur graviteti.
Mjerë Njutoni,
Mbeti pa ligjin themelor.
Humbi gjeninë
Gjeniu i gjorë…
***
Tokës i iku gjithçka, i fluturoi.
Edhe një pupël s'e tërheq dot po të dojë,
Ikën ujërat, pemët, bari, pyjet.
U shkulën shtëpitë,
Burgjet, kështjellat.
Gjithçka u bë muzeale.
Fluturuan si pula në kozmos rrokaqiejt…
Gjithçka tokësore mori kozmosin përpjetë.
Sendet dhe gjallesa u zhvendosën në koz-
mos përjetë.
***
Pellgje
Rrëkera,
Përrenj, lumenj,
Dete, liqene, oqeane pezull.
Pezull qiejve kozmikë;
Pezull njerëzit,
Kozmonautë në galaktikë…

S'ka më ujëra me kaltërsi idilike.
Ka vetëm kthjelltësira.
Kaltërsira kozmike.
Fëmijët me krahë fluturues,
Pleq pa rrudha, pa thinja.
Njerëz
Me dhëmbë dekorativë,
Kafshë me dhëmbë dhe brirë butaforikë…
Skifterë me kthetra, me sqepa atavikë…
***
Pezull vilat.
Lanë mbi tokë çatitë.
Nuk duhen më.
Në kozmos s'ka shi.
S'bie breshër,
S'ka stuhira, dëborë, akuj, rrufera
gjëmuese…
Burgje, kështjella turistike,
Dekore pluskuese.
***
Në kozmos ikën gjithashtu
Akropoli, Koloseu, Kulla Eifel.
Piramidat e Egjiptit;
Koloseu,

Kulla Eifel,
Mrekullira mbi tokë,
Mrekullira në kozmos.
Të njohura për kohërat,
Për yjet,
Planetët, botërat, qiejt kozmikë.
Gjithçka vërtitet e përjetshme.
Zoti u bë me shokë.
S'është më unikal.
Në  kozmos s'është më
I përjetshmi i vetëm i qiejve, gjithësisë,
Edhe njerëzit janë të përjetshëm, si ai,
Shokë të Zotit
Perëndisë,
Jehovait.
Edhe Krishti
S'është më bir i vetëm qiellor,
U bë me vëllezër, me motra plot.
Engjëjt u shumuan me fëmijë engjëllorë.
Po Djalli?
Djalli mbeti i vetëm në tokë,
Mbret i të vdekurve që i vdiq vetë,
Të vetmin që toka s'e la të fluturonte.
Të djallëzonte nëpër planetë.
Të shejtanëzonte.
Kozmosi  plot pyje, bar, kullota,
Përjetësisht të blerta, përjetësisht të pa-
prekura.
***
Peshqit,
Shpendët,
Zvarranikët
Fituan përjetësinë.
Fituan statusin e perëndive antike,
Ata janë perëndira.
S'e pozojnë aspak perëndinë.
Qengji, ujku,
Ecin bri njeri - tjetrit, qiejve, hapësirave
kozmike;
Ujkut s'i shijon më mishi,
Ushqehet me përjetësi.
Është kozmik.
S'ka  uri.
Qengji  s'pi sisë,
Delja s'ha bar.
Çlodh sytë lëndinave qiellore.
Është perëndeshë e bardhë.
***
Bari jeshilon përjetësisht.
S'ushqehet me plehra.
S'i hahen plehrat organike.
Kozmikët nuk hanë,
Nuk pinë,
Nuk marrin frymë.
Fshatarët nuk korrin,
Nuk mbjellin.
Gruri,
Misri,
Përjetësisht me kallinj floriri.
Drithërat kozmikë nuk korren,
Nuk vilen,
Nuk shkoqen,
Nuk shihen.
Zogjtë, perëndira cicëronjëse
S'çukasin kokrra gruri, misri.
Ushqehen me thërrime përjetësie.
Skifterët
Përqafohen me laureshat.
Rrinë pezull krah njëri-tjetrit, në hije.
Dallëndyshja s'i ha mizat, karkalecat.
Ushqehet
Me cicërima;
Bretkosa
S'i ha fluturat koloristike.
Ushqehet me kuakje,

Gjarpri  si ha bretkosat,
Ushqehet
Me pafundësi;
Bretkosa, gjarpri, flutura
Pluskojnë  në kaltërsi.
***
Njeriu kozmik,
Barinjtë kozmikë
S'i mjelin lopët delet, dhitë kozmike.
S'pi qumësht njeriu kozmik
Është i përjetshëm,
Është zotnjeri si zotat qiellorë.
Zotat
Me prejardhje tokësore
As hanë, as pinë.
S'janë
Si perënditë e Olimpit.
Perënditë e Olimpit
Kanë ngrënë kurbane mitikë.
Gjinjtë e lopëve, deleve, dhive
Fryhen, pikojnë qumësht kozmik.
Pikat e qumështit
Bëhen
Yje.
Krijojnë rrugë të reja qumështi në hapësirën
e madhe.
Rruga e qumështit s'është më e vetme.
Kashta e Kumtrit s'është më unikale.
***
Po  bajgat?
S'ka bajga qiejve kozmikë.
Lopët, delet, dhitë janë perëndesha,
Nuk kullosin, nuk hanë.
Perënditë s'bëjnë jashtëqitje.
Kozmosi s'bie erë.
S'ka bajga,
Pëgëra,
Plehra,
Kakërdhi...
Zot,
Mos i zërë hundët kot.
Kozmosi ka vetëm yje dhe diej…
Yjet dhe diejt bien erë rrezesh, erë dritë.
Peshku i madh s'e ha të voglin.
Qiejt gjithçka e kanë të madhe.
I madhi s'e ha dot të madhin,
Bëhen kuaj të një karroje,
Qe të një qerreje.
Kacafyten, shkatërrohen.
Krijojnë harmonira qiellore.
Harmonitë qiellore, -
Harmonira absolute?!
Ja
Bretkosa dhe gjarpri
Notojnë kaltërsive krah për krah.
Gjarpri i mban iso kuakjes.
S'i shkon mendja të hajë.
Shijon
Kuakjen e saj;
Bretkosës s'i kujtohet të ketë ngrënë flutu-
ra.
I shijojnë ngjyrat e bukura.
Flutura. -
Perëndeshë larashe
Si, si!?
Flutura perëndeshë?!
Çoç të pandehnim Perëndi !
Flutura dhe perëndia
Pranë njëra-tjetrës.
Perëndia i fut krahun flutur-perëndeshës.
I bie kozmosit kryq e tërthor.
Yjet e shoqërojnë me dritë,
Me shkëlqim yjor…
***
Kozmosi s'ka të vdekshëm si toka.

Të vdekurit
I lind, i rrit dhe…
I ha toka.
Kozmosi s'ka pika horizonti,
S'ka kufi.
Edhe jeta është e pakufishme.
Është e përjetshme si ai…
***
Bagëtia-perëndeshë
S'e ha blerimin.
Njeriu -
Perëndi,
S'i ha frutat.
Kozmikët nuk hanë,
Vetëm shikojnë bukuritë me sy.
***
Pylli
Është perëndi shushuritëse.
S'e rrallon sharra, sëpata.
Kozmosi ka diej përndritës.
Kozmikët
S'përdorin zjarre.
Sëpata zbardh përjetësisht tehun,
Sharra zbardh dhëmbët me të madhe.
***
Krishti-
Biri i Zotit.
Po Zoti, vetë
Biri i kujt është?
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“Milosao” e këtij numri ishte hapur me vizatimin e realizuar nga një piktor i njohur “Stefos” (Stefan
Taçi) në Paris kushtuar Notre-Dame. Puna e tij në pastel e realizuar në vitin 2001 ishte një homazh
yni për katedralen e famshme, ofruar bujarisht nga artisti, që përbënte dhe një simbol në vetvete.
Autori pati pak ankesë për mungesën e pak detajeve përshkruese, por që me mirësjelljen e vet
natyrale i kaloi të gjitha këndshëm.
Shkrimi kryesor iu la një përshkrimi të hollësishëm të shqiptarëve të Zarës, realizuar në vitin e
largët 1892, kohë kur një prift polak Marcin Czermi?ski, (Marçin Çerminjski), në kuadër të vizitave
të tij misionare kishtare katolike që bëri në Ballkan, udhëtoi drejt Shqipërisë dhe Dalmacisë, territor
ky që sot bën pjesë në Kroaci. Duke lëvizur në rrugët e Zarës, që në atë kohë ishte kryeqytet i
Dalmacisë, nga fytyrat ai dalloi se në atë qytet banonin shumë shqiptarë. Kjo tërhoqi vëmendjen
e tij dhe për këtë u angazhua të përcaktonte origjinë e tyre, shkruan studiuesi i njohur Leonard
Zissi, që e ka përgatitur shkrimin nga polonishtja...Si zakonisht patëm pak probleme me karakteret
e vështira që layout ynë për shkak të menefregizmit të lindur sërish nuk i rregulloi. Për fat u kapën
në momentin e duhur. Vetë redaktori shtoi një shkrim për marrëdhënien Shqipëri-Kosovë në
kulturë duke marrë një lloj frymëzimi nga një memorandum i ri shtesë në kulturë mes dy vendeve
tona. Një mal me dokumente mes vendeve tona. Është pak për të qeshur sepse nëse themi
vëllezër me kosovarët përse duhen dokumentet dhe kaq shumë marrëveshje... Autori shtoi se
pengesa e parë mbetet gjuha e bashkëpunimit por mund të shtohen edhe elementë të tjerë. Ka
gjithnjë e më shumë personazhe të cilët mundohen të errësojnë kontributet e mëdha që janë bërë në
të dy anët e kufirit për identifikime të njëjta, ka kinse kompetentë që pretendojnë se Shqipëria është
munduar të errësojë historinë e Kosovës dhe jo pak që përflasin njerëzit e Kosovës në Shqipëri.

Në këtë numër u mbyll shkrimi i stërgjatë për jetën e Sami Frashërit dhe duhet të kujtojmë se autori
Hikmet Feriun Es dhe Kujtim Nuro, ky i fundit që e përktheu dhe përshtati, na treguan edhe pse
familja e tij nuk donte që eshtrat e tij të riktheheshin në Shqipëri. Për fat të keq, një varr ka mbetur
bosh.
Sul Gragjevi, kritiku i njohur, bashkëpunëtor i përhershëm i “Milosao” na shpjegoi dy performanca
aktuale mbajtur më 11 dhe më 12 Janar të sezonit operistik 2018-‘19 të operës “Aida” dhe të operës
“Karmen” në Metropolitan Opera, që sipas tij duhet të vlerësohen për organizimin më të lartë të
muzikës klasike, me një brendësi fantastike dhe një sistem zëri superior. Për hir të së vërtetës,
shkrimi është botuar me vonesë...
Poeti Demir Gjergji erdhi në këtë numër me një cikël poetik me titull “Pjergulla në kupë”. Cikli i
mëposhtëm, që botohet në përcjellje të kësaj ngjarjeje, është përzgjedhur nga krijimtaria e fundit e
autorit. Besnik i stilit të vet, poeti vazhdon synimet dhe përpjekjet e tij drejt formës moderne, të
ndërthurur natyrshëm me atë tradicionale, në gjykimin e tij...
Dy shkrimtarë shqiptarë, Luljeta Lleshanaku dhe Ndrek Gjini kanë qenë sivjet të ftuar në njërin nga
festivalet më në zë të letërsisë në Irlandë, Cuirt International Festival of Literature - (8-14 Prill 2019)
Ky festival letërsie zhvillohet çdo vit në Galway, qytet turistik në perëndim të Irlandës. Ai është
themeluar në vitin 1985 dhe për 34 vjet me radhë ka pritur mjaft shkrimtarë të njohur nga gjithë bota,
përfshirë këtu edhe fitues të Çmimit “Nobel”, të tillë si Seamus Heaney, Herta Müller e mjaft të
tjerë...Këtu patëm një vërejtje nga Agron Alibali me të drejtë pasi nuk vendosëm dhe emrin e
përkthyeses së Lulit, një vërejtje që redaktori e konsideroi si me shumë vend. Në përgjithësi mund
të themi se ishte një numër relativisht i mirë dhe i paqtë.

Kë ka nënë?
Cilin ka baba?
Kush e solli në jetë?

E sollën apo erdhi vetë?
***
Po  krishti
Pse ka dy baballarë
Dhe vetëm një nënë?
Zoti
Apo Jozefi
Është babai?
Përgjigju hyjnisht, zonja Mari!
Ndryshe të quajta putanë!
Ndryshe të quajta rospi...
Po Muhamedi?
Bir njeriu,
Ka nënë dhe baba?
Ndeshet përjetësisht me shejtanin,
S'mund ta lerë të qetë Djallin.
***
Po të vdekurit
Varret ç'i bënë?
Toka i mbajti të vdekurit, varret.
Të vdekurit, - kronikanë të vdekjes,
Varret

Bunkerë të jetës.
Djalli, - mbret i mbretërisë së vdekjes.
***
Po erërat tufanet,stuhitë,vetëtimat, rrufetë,
bubullimat?
S'ka në kozmos vetëtima, erëra, stuhi, sh-
trëngatë.
S'ka rrufe, bubullima, tufane, re!
S'ka poshtë-lart…

Paqja
Kozmikja, Paqe
Absolutisht absolute.
Po relativiteti i Ajnshtajnit?
Relativitet ka vetëm toka?
Edhe Ajnshtajni është relativ?
Në  Kozmos absolutja, - absolutisht abso-
lute!
Absolute paqja dhe lëvizja!
Kozmosi pa relativitet
Absolutisht e saktë.
Absolutisht e vërtetë!
***
Po luftërat?
Kozmosi nuk njeh grindje,
Kontradikta,

Luftëra,beteja.
Kozmikët nuk kanë prona, sinorë, kufij;
Kozmiku, - pronar i gjithësisë!
Zoti uishte një i vetëm dikur.
Me kë të luftonte?
Kush do t'ia pushtonte kozmosin,
Kush do t'ia rrëmbente planetët,
Yjet diejt?
Kozmosi, -
Pronë e njerëzimit që u bë zot.
Kozmosi, pronë e patrashëgueshme!
Zoti dhe njerëzimi zot.
Të dy të përjetshmit
S'kanë trashëgimira.
Të përjetshmit trashëgim lenë përjetësinë.
S'është nevoja. trashëgimira trashëgojnë
tokësorët,
Të vdekshmit,
Jo qiellorët.
***
Kozmosi  s'ka
Stuhira, rrufe, vetëtima,erëra, bubullima,
Qiejt janë vetë qetësia.
S'pranojnë zhurma.
Rrufeja s'ka kë të vrasë:
Të përjetshmit nuk vriten.
Bimëve,
Si të përjetshme që janë,
S'kanë nevojë për shi.
Vetëtima
S'e djeg dot lisin,
Pyllin e përjetshëm.
Të përjetshmit nuk digjen kurrësesi.

Në kozmos  s'ka Shira,
Përmbytje.
Blerimi bleron përjetësisht.
S'ka nevojë për shira, për vesë.
Blerimi përjetësi e blertë.
***
Bari as rritet, as thahet,
As korret,
As hahet.
Është perëndi e blertë.
S'e prek asnjë lopë,
As një dele s'e prek.
Kozmosi s'ka ajër.
Shpendët s'fluturojnë.
Qëndrojnë krahëhapur.
Pluskojnë.
***
Ku ka ajër, ka asfiksi.
Ku ka asfiksi ka prapë  vdekje
Ku ka ujë
Ka etje.
Ku ka bukë, ka uri,
Ku ka uri, ka vdekje.
Ka ndotje, ka qelbje,
Ka kufoma.
Ku ka kufoma
S'ka përjetësi.
Mes ndoturinave s'jetohet.
Qiejt kozmikë janë të kulluar
Kanë vetëm yje, diej, kaltërsi.
***
Yjet,
Diejt,
S'marrin frymë.
Nuk hanë, nuk pijnë.
Jetojnë me dritë,
Ushqejnë hapësirat me rreze përjetësisht.

Drita s'kalbet, s'qelbet, s'bie erë, s'infekton.

Rrezet s'këputen.
Kozmosi
S'ka plagë,
S'ka grip,
S'e zënë ethet, malaria, sida, rrufa.
Qiejve s'ka prostituta, shtëpi publike.
Kozmosi,
Qiejt kozmikë
Pastrojnë papastërtitë.
***
Kozmosi
S'kollitet nga tuberkulozi,
S'ka kriminelë, kanibalë,
S'ka hajdutë me maska të zeza,
S'ka të korruptuar të klasit të parë.
Kozmosi
Ka engjëj qiellorë,
Ka ujqër dhe qengja-engjëj,
Peshk të madh dhe peshk të vogël-engjëll,
Ka zot dhe njerëz-perëndi.
Kozmosi
I populluar me zota, diej, yje, planetë.
Kozmosi me përjetësira të përjetshme.
Në territorin kozmik
Vdekja vdes.
Dashuria ngjitet në kozmos.
Dashuria kozmike,
Dashuri eterne,
Dashuri Platonike.
Dashuri pa puthje,
Pa takime, pa seks,
Pa lindje fëmijësh
Dashuri e përjetshme plot jetë ...
***
Zoti
Ishte njëjës, domethënë, cilësi.
Me t'u bërë dhe njerëzimi Zot,
Zoti u bë shumës, sasi.
Nga një i vetëm, dikur,
Zoti u bë Zot shumës, një zhgan me perëndi!
Po Krishti?
Kozmosi u mbush me Jezus.
Çdo zot-njeri ka birin e vet.
Çdo baba
Ka birin e tij.
Qielli u ndot?
Toka u pastrua?
Pulat po ndotin me glasa yjet?
Delet po ndotin kaltërsitë me kakërdhi?
Gjallesat kozmike
Fitojnë përjetësinë.
Bëhen Zota
Dhe zotat s'e ndotin gjithësinë.
***
Zot xheloz!
Ç'është kjo xhelozi!
Si kështu  Zoti, zot.
Ti po zbret në tokë?
S'e duron dot veten turmë, sasi?
Gëzohu, Zot që nga njëjës, u bëre shumës,
Që çdo yll ka zotin e tij!
Vetëm
Djalli
Mbeti vetëm.
Njëjës ishte dhe njëjës mbeti.
S'është vetëm opozitari yt,
Me të gjithë zotat e qiejve
Është në opozitë…
Zoti Xheloz.
Me Jezusin  për dore po zbret në tokë?
Djalli i vetmuar
Po ngjitet kozmosit, përpjetë ?
Zoti u bë djall dhe djalli u bë zot vërtetë ?!
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Shqipëria ende nuk ka një film të tregojë jetën e dytë nën Komunizëm nën presionin e Sigurimit dhe nën përkorjen absurde,
njerëzit që shpëtuan prej saj dhe solidaritetin mes komunitetit; Shqipëria ende nuk ka një film ku mund të tregojë realisht
tranzicionin, ashtu si nuk ka një film të mirëqenë të problemeve tona sociale, pa e mbushur dot me klishe. Ne, shqiptarët,
ende nuk kemi një film të sinqertë për braktisjen e vendit. Ashtu, si shqiptarët ende nuk kanë një film për përplasjen e
brezave...në çdo kohë

NGA BEN ANDONI

Shqipëria e viteve post '90 ësh
të një vend, i cili po jeton një
tranzicion të gjatë dhe të

pafundëm. Që nga ai politik me for-
macionet që ende nuk po vetëdijë-
sohen për misionin e tyre të madh
për të drejtuar jetën e vendit; me
mungesën e madhe të vetëdijes so-
ciale për stadin e ri; për gjendjen
ekonomike e cila ende nuk po e
përqafon iniciativën e lirë dhe nuk
po shkon në udhën e duhur të ekon-
omisë së tregut.

Kultura, që i përgjigjet këtij kon-
figuracioni, ende nuk po na ndih-
mon për të hedhur dritë në këtë
tranzicion. Kurse arti kombëtar
më shumë punon të lexohet dhe të
vlerësohet jashtë vendit dhe është
i mbushur me klishe. Shqiptarët
hajdutë, kriminelë, politikani
mashtrues, trafiku i femrave,
përndjekja, hakmarrja që nuk
ndalet, stereotipi i lodhshëm i Vir-
gjëreshave, Sigurimsat spiuna, e
kështu me radhë, mbushin që në
faqet e para ose janë në planet e
para. Në ato pak filma ku mund të
lexohet një mesazh ndryshe, ai
mbytet nga elementët e tjerë të ve-
prës, që patjetër duhet të ketë si
kanon këto që parashtruam më sipër.

Duket sikur Shqipëria ka jetu-
ar në një tunel të errët pa asnjë
lloj shprese, që pas një drite të be-

ftë në fillim të viteve '90, është rifu-
tur në një tunel të pafundmë.
Njerëzit e artit, sidomos ata të ki-
nematografisë, që përbën një art i
cili impaktin e ka shumë të madh
në publik e kanë të vështirë të tre-
gojnë një situatë normale ku të
mos gjykohet apriori sistemi, por
kushtet dhe realitet që i pjellin dhe
i mbajnë këto sisteme.

Ka deri barcaleta tashmë për të
rinjtë sesi pyesin nëse ekzistonte
jeta sociale apo jo në Socializëm,
ashtu si sot, një grup gjithnjë e më
i vogël militantësh dhe ithtarësh
të rrëgjimit të shkuar nxijnë ar-
ritjet e ditëve tona.

Shqipëria jonë ka bërë një hap
normal por me vonesat e veta në
çdo periudhë historike. Inercia e
saj, ashtu si e shumë vendeve të
tjera, ka përcaktuar realisht dhe
të ardhmen e vendit. Fatkeqësisht
inercia e Shqipërisë ka qenë e mad-
he. Republika dhe Monarkia e
viteve mes Dy Luftërave Botërore,
që nuk mundi megjithë përpjekjet

të ndjekë trendin e zhvillimit
ekonomik të kohës, Inercia komu-
niste staliniste e vendit që e la me
dekada pas, ashtu si rruga e viteve
'80 e izoloi vendin në një situatë
gati absurde dhe drejt një krize
ekonomike të frikshme. Nëse do të
besonim dhe do të shpresonim se
gjendja do të ndryshonte men-
jëherë pas viteve '90, kjo lë ende
vend për t'u sqaruar por shumë nga
elementët kanë mbetur në vend,
brenda këtij sistemi të ri. Arti dhe

kultura nuk kanë mundur të
bëhen dot kambanë zgjimi për pub-
likun, kurse tashmë libri speku-
lues dhe filmat që më shumë bëhen
për jashtë as nuk ngjallin më kër-
shëri te publiku ynë. Edhe një pjesë
që mbartin vlera te humori i zi për
shkak të gjetjeve natyrale, janë më
shumë përshkrues groteskesh
sesa realisht simboli i Shqipërisë
së asaj apo kësaj kohe.

Shqipëria ende nuk ka një film
të tregojë jetën e dytë nën Komu-

nizëm nën presionin e Sigurimit
dhe nën përkorjen absurde, njerëz-
it që shpëtuan prej saj dhe solidar-
itetin mes komunitetit; Shqipëria
ende nuk ka një film ku mund të
tregojë realisht tranzicionin, ash-
tu si nuk ka një film të mirëqenë të
problemeve tona sociale, pa e
mbushur dot me klishe. Ne, sh-
qiptarët, ende nuk kemi një film të
sinqertë për braktisjen e vendit.
Ashtu, si shqiptarët ende nuk
kanë një film për përplasjen e
brezave...në çdo kohë.

Mungojnë gjetjet? Mungon fon-
det? Të gjitha bashkë. Në fakt,
mungon përgatitja që Shqipërisë
t'i dhurohet një film sepse sh-
qiptarët e kanë vështirë të shohin
realisht historinë e tyre pa dore-
za. Pa frikë. Pa droje. Hapur. Sh-
qiptarët nuk e dinë se çfarë të shk-
ruajnë për shqiptarët, sepse kanë
mbetur një popull virtual. I etur të
dëgjojë dhe të shikojë fillimisht
gjykimin e të huajve. Kjo, realisht,
duhet të na dhembë. (Milosao)

NGA WIKTOR  BRUMER*

Moisiu, që javën e kaluar
magjepsi publikun var
shavian me recitimin e tij

mjeshtëror, do të thoja se është
vetëm një pjesëzë e vogël e një ak-
tori të madh që, prej shumë vitesh,
krahas Bassermanit, përbëjnë
themelet e teatrit reinhardtian.

     Një pjesëzë e vogël e Moisiut,
ka qenë edhe si aktor filmi. Sh-
tojmë gjithashtu: aktor i mrekul-
lueshëm, i cili me shkëlqimin e
syve, elektrizoi publikun.

     Moisiu i vërtetë në vetvete
është bashkimi i fjalës me gjestin,
ndërkohë që ruan plotësisht në
maksimum ekuilibrin midis këty-
re dy elementeve, megjithë
gjallërinë e talentit të vet dhe tem-
peramentit të tij italian. Mgjithatë,
shfaqja e Moisiut në Varshavë
vetëm në karakterin e recituesit,
zgjoi një interesim të kuptueshëm
dhe tërhoqi vemendjen për një kar-
akteristikë shumë të rëndësishme
të talentit të Moisiut.

     Pra, Moisiu jo vetë ka një or-
ganizëm të përsosur zanor, por ai
di ta zotërojë zërin e tij. Nuk mund
të pranojmë gjithmonë drejtësinë
e përdorimit të dinamikës së zërit
të Moisiut në një krijimtari të cak-
tuar (p.sh. në "Dy granadierët" e

Hajnit), megjithatë duhet pranu-
ar se Moisiu zërin e përdor gjith-
monë ashtu siç e dëshiron ai vetë
dhe se ky zë nuk e zhgënjen atë
asnjëherë.

     Për realizimin e këtij qëllimi,
Moisiun e ndihmon shkalla e lartë
e fuqisë së zërit.  Me të vërtetë Moi-
siu ka të drejtë të thotë për veten e
vet se është Caruso i deklamimit.
Deklamimi i tij nuk mbështetet në
një ose dy tone, vetëm në rast e këtë
e kërkon karakteri i interpretimit
të veprës. Si rregull, Moisiu është
në gjendje të përdorë të gjithë dia-
pazonin e zërit të tij.

     Diksioni i Moisiut është

shembullor. Çdo fjalë ka formën e
saj plastike. Këtu tërheq  vemend-
jen shqiptimi i jashtëzakonshëm

që qëndron shumë lart i fjalës "Tot"
[në gjermanisht "I vdekur"], në të
cilën secila germë formoi një tin-
gull të veçantë dhe prej këtyre tin-
gujve të veçantë u formua tritin-
gulli harmonik. Përveç kësaj, sh-
qiptimi i Moisiut bëhet sipas rreg-
ullave të caktuara në Gjermani.
Pra ai, p.sh. nuk thotë "K?nig"
[Mbreti], por "K?nich"; nuk thotë
"Wahnsinnig" [I marrë], por "Wah-
nisinnich". Shkronjën "R" Moisiu
e shqipton në mënyrë të rregullt,
megjithatë, gjatë interpretimit të
shpejtë, kjo "R" nuk dëgjohet.
Ndoshta kjo është mangësia e vet-
me e vogël e diksionit të këtij mjesh-

Pse është kaq e vështirë të bësh një
film për Shqipërinë e vërtetë?!

I
IN MEMORIAM

Ky është një material i panjohur për Aleksandër Moisiun, që na ofrohet nga një njohës i mirë i kulturës polake, Leonard Zissi

ALEKSANDËR MOISIU NË
VLERËSIMIN E KRITIKËS POLAKE

Më 23 mars të këtij viti u mbushën 84 vjet nga vdekja e Artistit të Madh me famë Botërore me origjinë
shqiptare, Aleksandër Moisiu. Si aktor në Teatrin Gjerman të Berlinit, ai ka bërë një sërë turnesh në
vende të ndryshme të Europës, ndërmjet të tjerave edhe në Poloni, i ftuar nga Teatrot polake. Në vitin 1925
ai dha shfaqje në Varshavë, në vitin 1926 në Krakov dhe Lvov ("Hamleti" dhe "Mbreti Edip") dhe në vitin
1928 përsëri në Krakov ("Fausti"). Për vlerësimet e larta që i ka bërë kritika polake e asaj kohe, po botojmë
artikullin e shkruar në revistën polake "?ycie Teatru"  ("Jeta e Teatrit"), Nr 44-45, datë 01.11. 1925. Ky
atikull është shkruar pas shfaqjes që Moisiu dha në Varshavë në vitin 1925, e cila nuk ishte shfaqje
teatrore, por një recital me interpretime nga pjesë të ndryshme të autorëve më në zë të kohës. Artikulli
shoqërohet me dy fotografi të Moisiut në rolin e Hamletit  dhe në atë të Potasovit.

     Dihet se Aleksandër Moisiu në ato vite udhëtonte me pasaportë italiane, prandaj për këtë arësye në
botë njihej si aktor italian, siç përmendet edhe në këtë artikull, pa i përmenduar origjinën familiae
shqiptare të tij.

tri të fjalës.
     Deklamimi i Moisiut i

mbëstetur në diapazonin e gjërë të
zërit dhe në mosdeformimin e dik-
sionit, shpesh herë kalon në trans-
formimin në një farë lloji të
këngës. Ky është deklamimi që
buron nga shpirti i muzikës. Pra,
ky është deklamimi i vërtetë dhe
jo leximi i rreshtit të prozës. Një
mjeshtëri kaq të kapshme të dek-
lamimit, në Gjermani Moisiun  e
ka arritur vetëm një aktor, Jozef
Kainz, për të cilin Adolf  Winds, me
të drejtë ka shkrojtur: "Kainz sim-
foninë e lexon".

     Megjithatë, recitimet e Moi-
siut nuk kanë qenë pa pretendime.
Temperamenti i tij u ngrit lart kur
deklamoi "Dy granadierët" që për-
mendëm më sipër. Moisiu i hoqi ve-
prës së Heinit vetëm një element
të sentimentit ushtarak, duke e
bërë atë, ashtu siç konstatoi me të
drejtë Irzykowski, një farë këngë
hakmarrëse. Por këtë mospër-
puthje me frymën e veprës, reciti-
min e bëri plotësisht të nxehtë in-
terpretimi kryevepër, fisnik dhe
realist, siç ishte deklamimi i "Erës
së Nëntorit" dhe i "Dëborës" së Ver-
haerenit. Çdo fjalë, çdo rrokje
transmetuan këtu misterin e at-
mosferës së veprës. Fjala qendroi
këtu në kufirin e poezisë dhe muz-
ikës.

     Dhe për këtë arësye,
megjithëse patëm mundësinë të
admironim në Varshavë një
pjesëzë të vogël të këtij aktori të
madh, kjo pjesëzë e vogël qëndroi
në nivele kaq të larta, saqë nuk do
ta harrojmë shpejt këtë gosti që na
dha Moisiu në Poloni.

*Përgatiti Leonard  Zissi*Përgatiti Leonard  Zissi*Përgatiti Leonard  Zissi*Përgatiti Leonard  Zissi*Përgatiti Leonard  Zissi

ALEKSANDËR  MOISIU



E diel 28 Prill 2019  - 21OPINION

"Shtet i ri" si përligjje
e shtetit tribal Kjo e diel premton të kalojë mjaft mirë.

Lista e gjërave ndaj të cilave do t'ju
duhet të kujdeseni sot nuk do të jetë e
gjatë. Rekomandohet ta kaloni kohën
larg çdo problemi dhe të përpiqeni të
shmangni ndonjë zakon të keq të
mundshëm.

DEMI

Ka gjasa të përballeni me probleme financiare,
ndaj tregoni shumë kujdes me shpenzimet gjatë
ditës. Do të ishte mirë nëse këtë të diel fokuso-
heni në çështje që janë të qarta dhe të kup-
tueshme. Kohën e lirë do ta kaloni duke kryer
aktivitete që do ju falin kënaqësi pamasë.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Binjakët nuk do të kuptohen plotësisht me të
afërmit. Ndoshta ata nuk do të jenë në gjendje
të kuptojnë idetë tuaja aventureske dhe nuk
do t'i mbështesin planet për ndryshim. Ve-
proni ashtu siç mendoni se është më mirë
dhe mos rrezikoni me paratë.

Gaforret do të bëjnë hapa drejt ëndrrës
së tyre. Mund të arrini rezultate të pa-
precendenta. Duhet t'i kushtoni më
shumë kohë vetes, por edhe famil-
jarëve. Shmangni projektet që duken
absurde, pasi do të jetë kohë e hum-
bur për ju.

Luanët duhet të jenë më të vëmend-
shëm ndaj aktiviteteve sot. Bëni kujdes,
pasi gjatë ditës mund të dëmtoheni fiz-
ikisht. Ndaj, për këtë arsye shmangni
sportet, punët e lodhshme fizike apo
udhëtimet e gjata.

Të lindurit e kësaj shenje do të jenë të kënaqur
nga rezultatet e kësaj dite. Do të keni sukses
në marrëdhëniet personale, por do të ishte e
udhës të mos u imponoheni bashkëbise-
duesve. Ekziston mundësia që gjatë një eventi
të lumtur të shmangni një problem serioz.

Peshoret mund të mësojnë një sekret
shumë të rëndësishëm për jetën e dikujt
tjetër. Rekomandohet të mos e diskutoni
një gjë të tillë as me miqtë më të ngushtë.
Pjesa tjetër e ditës parashikohet të jetë
monotone. Nëse kërkoni ndryshim në
jetën tuaj, nuk është ende e mundur.

Do ta keni mjaft të vështirë të merreni
me punë sot. Ndoshta nuk do të ndiheni
në formë për të qenë aktivë gjatë ditës.
Udhëtimet janë të mirëpritura. Sa i për-
ket marrëdhënies suaj romantike, ësh-
të dita e duhur për të bërë deklarata
dashurie.

Nuk do të mund të pushoni ashtu sikurse
dëshironi. Ka gjasa të përballeni me një
sërë problemesh. Mund të debatoni me
një prej familjarëve tuaj, megjithatë gjithç-
ka do të kalojë shpejt. Kufizoni kohën e
qëndrimit nëpër rrjete sociale.

Do të jeni të mbushur me pozitivitet. Është
dita e duhur për njohje të reja, takime
miqësore, komunikim romantik apo ak-
tivitete kreative. Mund të vizitoni një të
afërm të largët, ose të realizoni një
udhëtim të shkurtër.

Disa Ujorë do të kenë shansin të marrin disa kontakte të
dobishme, që të do të jenë mjaft të nevojshme në
marrëdhëniet profesionale. Sa i përket marrëdhënies
suaj romantike, do të ndërmerrni një hap të rëndë-
sishëm. Beqarët e kësaj shenje duhet të mendojnë një
model të ri sjelljeje ndaj seksit të kundërt.

Kjo ditë do të jetë e përshtatshme për ju që të
zgjidhni disa probleme, të cilat kërkojnë vëmendje
të veçantë. Duhet të luftoni për të pasur më
shumë vëmendje nga partneri/partnerja juaj. Ata
që dëshirojnë të rrinë nën hije, rekomandohet të
mbledhin më shumë informacion.

Opinioni i   Ditës

Nga Lis Bukuroca

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

... përligjur punësimin e nipave,
mbesave, të rejave dhe kushërin-
jve, të bijve dhe bijave, shpeshherë
përsëritet konstatimi i njëjtë "jemi
shtet i ri!". Kjo domethënë "kini
durim me injorancën tonë"! Me atë
pohim, ata mendojnë të shëlbohen
nga të gjitha mëkatet, të rehabili-
tohen nga të gjitha abuzimet dhe
nga të gjitha shpërdorimet, që i
bëjnë për interesa të veta, por në
vazhdimësi, duke dëmtuar shteti
dhe duke defaktorizuar atë.

E vërtetë se Kosova është shtet
i ri; pak më i ri se Maqedonia, pak
më i ri se Mali i Zi, se Kroacia e
Sllovenia, por shtetin e ri nuk e
udhëheqin fëmijët. E vërtetë se
Kosova është njëmbëdh-
jetëvjeçare, por jo politikanët e saj!
E vërtetë se shteti nuk ka arritur
moshën e pjekurisë, mirëpo Koso-
va nuk është një fëmijë. Nëse mar-
rim vitet e shtetit si arsyetim të
keqpërdorimeve, atëherë krejt eli-
ta politike duhet të jetë nën
moshën tetëmbëdhjetëvjeçare,
çfarë nuk janë! Edhe ky është fakt!
E pastaj, mosha e shteti nuk është
tregues kryesor për suksesin. Sh-
tete me traditë të madhe janë shem-
bur kur janë kapur nga
kriminelët! Shteti nuk shembet
vetëm nga një sulm i jashtëm, por
realizohet në mënyrë më efektive,
edhe pse më ngadalë, kur njerëzit
që udhëheqin nuk njohin vlera
morale, kurse prokuroritë dhe
gjykatat janë plebenjtë e tyre.

E si është e mundur që shteti
paska moshë miturie, kurse poli-
tikanët, që e udhëheqin, të gjithë
janë të moshës madhore!? Ose, pse
ata kërkojnë të trajtohen si të mi-
tur dhe përvetësojnë për vete
moshën e shtetit, kur vetë janë disa
herë më të moshuar se shteti?!
Sepse u nevojitet koha! Koha për
t'i përmbushur planet e veta.

Në epokën e Jugosllavisë nuk
ishim fare shtet, por që nga kopsh-
ti i fëmijëve, nëpër universitete,
deri në akademi, kishim institu-
cione dhe administratë më funk-
sionale, më serioze, më të përgati-
tur profesionalisht dhe jo gati tërë-
sisht fisnore, si sot, ku rol ven-
dimtar nuk luan aftësimi profe-
sional, por afria fisnore!

Në qoftë se pranojmë si të sak-
të, si të drejtë pohimin e tyre të
shumë përsëritur, atëherë thek-
sojmë se para shpalljes së pavarë-
sisë, nuk njihnim institucione sh-
tetërore, nuk kishim pasur kurrë
administratë dhe nuk kishim asn-
jë përvojë. Domethënë ishim një tufë
njerëzish, që sapo kishte zbritur
nga malet, së cilës i kishte shkrepur
në mendje ndërtimi i një shteti!

Në fakt, arsyetimi "shtet i ri"
shërben për të përligjur arbitrari-
tetin, shtetin fisnor, inap-

tokracinë, kleptokracinë, nepo-
tizmin, padijen e madhe, opor-
tunizmin dhe natyrisht për të fitu-
ar kohë për karrierë, për pasurim
dhe për të këndellur fisin.

Ata që udhëheqin, paguhen për
të përmirësuar mirëqenien e pop-
ullit, jo për ta keqësuar atë! Ata
deri tani kanë korrigjuar standar-
din e jetës së vet dhe të të afërmeve,
por jo të njerëzve jashtë klaneve
të veta! Sukses më të madh ata do
të llogarisnin heqjen e vizave dhe
mundësimin e zbrazjes së vendit!
Këtë e ndjekin me zjarrmi në për-
gatitje e sipër për të sekuestruar
meritat!

Shkurt e qartë, edhe pse jemi
shtet i ri, kemi shumë njerëz të
aftë, por jo aty ku duhet. Kosova
me shpalljen e pavarësisë nuk
ktheu popullin kolektivisht në
gjendje miturie. Gjersa ata me
vetëdije, ose dije të të miturve

udhëheqin shtetin, atëherë arsy-
etimi se jemi shtet i ri, qëndron!
Në aspektin intelektual shumë
prej atyre që udhëheqin sot shte-
tin, janë në gjendje miturie dhe
vazhdimisht ndjejnë nevojë për
tutorë, ose për një mori
këshilltarësh!

Ata mund t'u shkruajnë fjal-
ime, mund të përgjigjen në vend të
tyre nëpër intervista me shkrim,
por kur ata shfaqen para publikut,
shndërrohen në personazhe për
gazmore, si dikur Iljaz Kurtesh e
Ali Shukria! Aty edhe njëmijë
këshilltarë nuk mund të ndih-
mojnë!

Pse ndodhi kjo? Dikur në
Jugosllavi shqiptarët ndaheshin
në të ndershëm dhe në nacional-
istë- irredentistë. Shqiptarët e nder-
shëm ishin të përshtatshëm për
pozita të rëndësishme. Pikërisht
në këtë mënyrë është vepruar edhe

pas çlirimit: LDK ka marrë para-
sysh përshtatshmërinë partiake,
PDK gjithashtu, tani i ka ardhur
në kuti një zogorie partish. Një
koalicion kope, që nuk besohej se
mund të mbijetonte disa javë, me
rritjen e pagave, u përforcua! Asn-
jë nga qindra ministra e zëvendës
nuk do të prishin këtë maskaradë
politike.

Fakti se kanë pasur fytyrë të
marrin ato poste duke ditur se po
krijojnë qeverinë më të madhe në
planetin Tokë, tregon pa keqkup-
time synimet e tyre, por edhe për
integritetin moral, që për fat të keq,
nuk e kanë. Çfarë duhet bërë Kos-
ova në këtë gjendje? Duhet t'i jepet
mundësia Albin Kurtit, përndry-
she Serbia do ta rifitojë Kosovën
të zbrazët nga shqiptarët!

Aty ku nuk ka shtet të së
drejtës, njerëzit as nuk janë të lum-
tur, as nuk duan të mbeten!
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Sistemi, fajtori
"fake" i krizës!

Opinioni i   Ditës

Nga Lutfi Dervishi

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

... shkaktarin e të gjitha këqi-
jave mund të krahasohet vetëm me
momentin Eureka të Arkimedit.

Politikanë të vjetër dhe rishtarë
në politikë, analistë dhe kuresh-
tarë të pandreqshëm, rrjete orga-
nizatash joqeveritare dhe rrjetet
sociale janë mbushur me parullën
'Të ndryshojmë sistemin' (zgjed-
hor). Kjo parullë e re po paraqitet
edhe si shpjegim se pse e tundim
prej 30 vitesh parullën 'E duam
Shqipërinë si gjithë Europa'.

Opozita e "vjetër" dhe sidomos
ajo e "re" me flamurin e ndryshim-
it të sistemit kërkojnë të prijnë
përpara drejt një sistemi, ku popu-
lli do ta këtë në dorë të zgjedhë de-
putetët dhe jo kryetarët e partive.

Sistemi zgjedhor i ndryshuar në
vitin 2008, proporcional rajonal, u
bë me konsesus të gjerë dhe me
premtimin se vendi do të kishte
parlamentin elitar! Në dorë të 3-4
kryetarëve të partive u la zgjedhja
e "elitës".

Askush nuk ndalet te
përgjegjësitë individuale të 3-4 kry-
etarëve të partive, që e mbushën
Kuvendin me elitën që e nxori jas-
htë dekriminalizimi. Në vend që të
flitet për ndryshimin e kryetarëve
që bënë këtë gjëmë - e kemi më të
thjeshtë të kërkojmë ndryshimin
e sistemit!

Sistemi, (zgjedhor) që duam të
ndryshojmë garanton që edhe PD,
edhe PS të përfaqësohen me de-
putetë në çdo qark të Shqipërisë.
Sistemi mënjanoi rrezikun e
ndarjes politike veri-jug, (ku psh.,
PS rrezikon të mos marrë deputet
në Shkodër dhe PD në Vlorë).

Sistemi garanton përfaqësimin
më të madh të grave në politikë.
Dhe kurrë në historinë parlamen-
tare nuk ka pasur më shumë gra
dhe vajza në Kuvend. Është shumë
interesant të dëgjosh deputete gra
që kërkojnë ndryshimin e sistemit,

që jep garancitë më të mira për për-
faqësimin e tyre.

Sistemi proporcional rajonal
garanton një lidhje më të mirë të
pushtetit vendor me pushtetin
qendror. (Votuesit kërkojnë de-
putetët nga qarku i tyre dhe nuk

pëlqejnë deputetët turistë).
Sistemi garanton stabilitet

qeverisës dhe zvogëlon në maksi-
mum mundësinë për kriza politike.
Jo. Nuk duam "stabilokraci", duam
kriza se përmes krizash garan-
tojmë që humbësi asnjëherë nuk

jep dorëheqje dhe fituesi nuk e
mendon kurrë jetën në opozitë.
Nuk është faji i sistemit as për ko-
rrupsionin dhe as për keqqever-
isjen!

Sistemi (zgjedhor) në 2008-ën u
ndryshua nga frika e individëve
me xhepa të thellë dhe muskuj të
fortë. A mos vallë ligji ka qepur
xhepat e këtyre tipave dhe institu-
cionet janë bërë aq të forta sa
muskujt e "musketjerëve" janë
fishkur?!

Si zgjidhje ideale kundër siste-
mit aktual përmenden listat e
hapura. Kjo zgjidhje garanton që
hapjen kutive nuk do ta kërkojë
më kundërshtari, por shoku/sho-
qja e partisë.

A është faji i sistemit zgjedhor
që partitë politike janë kthyer në
parti sulltanësh?!

A është faji i sistemit zgjedhor
që partitë politike nuk respektojnë
nenin 9 të Kushtetutës për trans-
parencën financiare?

A është faji i sistemit zgjedhor
që partitë janë kthyer në institu-
cionet më të fuqishme dhe më të
papërgjegjshme para ligjit?

Nëse është faji i sistemit, hajde
ta kryqëzojmë.

Një proverb thotë: "Ruaju nga
ajo që dëshiron"!

Para se të këndojmë në kor
këngën e ndryshimit të sistemit,
duhet të mendojmë kë të fajësojmë
më pas kur të biem nga shiu në
breshër?!

Rrënjët, degët, frutat dhe
zgjidhja e krizës duhen kërkuar te
shkaqet dhe te shkaktarët!

Nëse nuk ndalim vrapin që kemi
nisur, do të rrezikojmë që shumë
shpejt të ngremë gishtin e akuzës
ndaj atyre që sot kërkojnë ndry-
shimin e sistemit.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

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

HORIZONTAL
1. Eshtë babëzia.
8. Burton regjisor.
11. Skllavja e Abrahamit.
12. Një dite në mbledhje.
14. Tyson i boksit.
15. Rrethojnë ringun.
17. Beson pa kufij.
19. Zola që shkroi Nana.
20. Eshtë ankimim.
23. Pak elementared
24. Janë me para në bankë.
26. Matet pa kufij.
27. Janë ngrehina për reparte fabrikash.
28. Një zog i verdhë.
29. Inicialet e Moravia-s.
31. Qytet gjerman.
34. Një zonjë që ha gurë.
35. Pak analogji.
36. I ka plasur të paturpit.
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37. Janë legjendat.
38. Nuk ka akoma një bebe.
39. Fillojnë mirë.
40. Janë brinjë në skuadër.
42. Shkruhet i shtati.
44. Nget edhe ajo e mirë
47. Mbahet në gisht.
48. Janë numrat 1, 3, 3...

VERTIKAL

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

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

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

VERTIKAL

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

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

- Gjithçka që kërkoj është
një mundësi për të treguar
se paratë nuk më bëjnë të
lumtur.

 - “Çdo ditë ngrihem dhe
shikoj listën e “Forbes” për
njerëzit më të pasur. Nëse
nuk jam atje, shkoj në
punë”.

 - Ka njerëz që shembin me
karakterin e tyre, atë që ata
ndërtojnë me mendjet e
tyre.

ZBAVITJE

- Eekzistojnë krime më keq se sa të
djegësh libra. Një nga këto është të mos
i lexosh.
- Sa më shumë i ndershëm njeriu, aq
më i keq fati i tij.

- Mos kujtoni se nuk ka kafshë, vetëm
dhe vetëm sepse pylli është i qetë ..
-  “Mos u gënjeni duke besuar se një
njeri i pasur është domosdo i zgjuar. Ka
mjaft prova që vërtetojnë të kundërtën”.
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