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farë na mësoi samiti i BrdoBrijunit? Nga emri i vet nuk i
mëson shumë shqiptarëve. Por nga
periferia e tij na mëson shumëçka.
Dhjetë pikat ...
Vijon në faqen 21

Nga ELVIS HOXHA

Rama po aq i vlefshëm
sa Thaçi për Kosovën
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Opinioni

i

Ditës

Protesta e opozitës dha një mesazh:
Edi Rama mposhtet me tru, ndoshta
shumë më lehtë sesa me muskuj. Këtë
të shtunë u provuan të dyja rrugët.
Idhtarët e PD -LSI ...
Vijon në faqen 22

Nga ANDI BUSHATI

Ajo një orë kur
protesta e mundi Ramën

PROTESTA E OPOZITES/ BOMBA MOLOTOV, NDIZET KRYEMINISTRIA DHE PARLAMENTI. PERLESHJE TE DREJTORIA E POLICISE

GAZ E FLAKE, 17 TE PLAGOSUR

Basha: Liri a vdekje. Policia rreh Seit Dollapin
EMRAT

• Presidenti Meta,

Lista e plotë,
kush janë 61
kandidatët e PS
për kryebashkiakë

thirrje për qetësi: Jo
dhunës. Ambasada e
SHBA: Dhuna është
thelbësisht jodemokratike
• Edi Rama: Zjarri
dëmton Shqipërinë,
jo mua. Kryemadhi:
Shqiptarët ta pushtojnë
zyrën në një sekondë

Në faqen 5

TRAGJEDIA

Vdekja e majorit
në Letoni, ja
mesazhi i fundit
për 10 vjet NATO

Nga VALENTINA MADANI

pozita protestoi
mbrëmë me të gjitha
O
mjetet e mundshme, që
nga ndriçimi i bulevardit, ﬁshekzjarrët në ajër,
projektorët e mesazheve
mbi muret e Kryeministrisë e deri sulmi me
gazlotsjellëse, bombat
molotov, ﬂakadanët...
Vijon në faqet 2-3

Në faqen 6

PLAGOSJA

(Në foto:) Pamje nga protesta e djeshme e opozitës

Agjencia e Trajtimit të Pronave publikon dokumentet për të marrë paratë

Dosjet e pronave ‘93-2018, formulari i kompensimit
Kërkesat për procedurë të veçantë, u shpërndanë 1.5 miliardë lekë
P

ronarët që aplikuar për
kompensimin e pronës
në vitet 1993 dhe 2018, për
të cilët ka një vendim për
njohjen dhe kompensimin
e pronës duhet të plotësojnë
formularin TIP për të marrë
paratë. Agjencia e Trajtimit
të Pronave publikon formularin dhe dokumentet që

duhet të plotësojnë përﬁtuesi në të gjithë vendin për të
marrë kompensimin në para
ose kompensim ﬁzik. ‘Gazeta
Shqiptare’ publikon formularin, dokumentet si dhe
listën me pronarët që duhet
të plotësojnë dokumentet
për të përfituar kompensimin. Gjatë vitit 2018 janë

shpërndarë 1. 5 miliardë lekë
për kërkesat për pagesa të
përshpejtuara. Kompensimi
financiar dhe fizik Sipas
formularëve tip mësohet se
kërkuesi, duket të cilësojë
faktin se kërkon kompensim
ﬁnanciar. Për plotësimin e
dosjes duhet të ...
Në faqen 8

Atentati në Vlorë,
pamjet si u larguan
nga vendi i
krimit 5 autorët
Në faqen 7

“MILOSAO”

Aristotel Mici:
Herodoti dhe
Orakulli i
Apolonisë
Suplement
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PROTESTA
OPOZITA
Kreu i PD-së thirrje protestuesve: Beteja jonë me qeverinë e krimit, jo me policët

Protesta, Basha: Liri a vdekje,
nuk ka forcë që të na ndalë
"Orët, ditët dhe javët e ardhshme janë decizive"
AKUZA
"Asgjë më kriminale
nuk ka se pasi të
vjedhësh taksat e
popullit t'i përdorësh
ato për të helmuar
protestuesit.
Prandaj si garancia
e vetme për
Kushtetutë dhe ligj,
me një kërkesë, me
një mision, me një
qëllim, "E duam
Shqipërinë si e
gjithë Evropa",deklaroi z.Basha.

Valentina Madani

K

reu i opozitës, Lulzim
Basha nga sheshi
para Kryeministrisë,
para mijëra protestuesve
opozitare i adresoi një mesazh kryeministrit Edi
Rama. Basha gjatë gjithë
protestës ishte i rrethuar
nga qindra studentë nga
vendet e BE. Lulzim Basha
apeloi për çlirimin e
zgjedhjeve nga krimi dhe
qeverinë nga kriminelët
duke paralajmëruar se derisa të arrihet në fitore, nuk
ka asgjë që do t'i ndalë shqiptarët. Basha deklaroi se
ora e lojës me popullin ka
marrë fund. "Ne jemi këtu
për t'i dhënë një mesazh të
qartë e të prerë Ramës, nuk
të lëmë më të bllokosh
rrugën tonë drejt Europës.
"Rama ik". 6 vite e gjysmë të
sundimit kriminal të Ramës
dhe organizatës së tij e kanë
lënë Shqipërinë jashtë Europës. Vendi i vetëm në botë
pa Gjykatë Kushtetuese.
Ora e lojës me popullin dhe
fatin e tij ka marrë fund.
Orët, ditët dhe javët e ardhshme janë decizive. Rruzulli
i ka sytë sot te bashkimi i
shqiptarëve për liri dhe
demokraci nuk duhet të
kenë dyshim se cila është
vija jonë e kuqe, nga fundi i
sheshit "Skënderbej", tek
fillimi i "Nënë Teresës", e
duam Shqipërinë si gjithë
Europa. Ne, Europës i sjellim vlerë unike vlerën e
bashkimit në shpirt dhe ne
zemër me besimtarë të zotit,
para se vëllezërit e agjërimit ta thyejnë atë. Sakrifica
juaj ndriçoftë rrugën tonë
me bekimin hyjnor. Liri a
vdekje, Demokraci a vdekje!", deklaroi z.Basha. Më
tej lideri demokrat u bëri
thirrje qytetarëve që të mos
cenojnë efektivët e policisë,
sepse sipas tij ata janë po aq
të cenuar nga krimi. "Bashkimi i Edi Ramës me krimin
ka qëllim të dhunojë shqiptarët, të dhunojë zgjedhjet. Shumë duhet të jenë në
burg, por janë sot të pan-

Kreu i opozitës, Lulzim Basha
gjatë protestës së djeshme

Protesta e djeshme
e opozitës


ERJON VELIAJ
"Kjo ndodh kur shikon shumë episode "Game of
Thrones" dhe e vetmja alternativë qeverisëse të
duket zjarri i dragoit! Nisen si të dhunshëm,
përfunduan si telendarë! Tirana nuk thyhet nga një
stan me lepuj! Puna, jo dhuna; e drejta, jo e liga; e
mira, jo rrugaçëria - kjo triumfon",- thekson Veliaj.

SHKURTE

"Akti final janë zgjedhjet e lira demokratike"

Kryemadhi mesazh Ramës: Shqiptarët
të pushtojnë zyrën në një sekondë
K

ryetarja e LSI-së, Mon
ika Kryemadhi pasi la
ambientet e selisë për t'iu
drejtuar sheshit para
Kryeministrisë, në një
prononcim për mediat i
adresoi një mesazh kryeministrit Edi Rama, të cilit i
theksoi se vetëm në një
sekondë zyra e tij mund të
pushtohet, por kjo do të jetë
më e rëndë me të. "Falënderoj mediat që nuk iu
ndatë protestës. Kërkesa e
opozitës nuk është politike,
por ka të bëjë me mbijetesën e shqiptarëve. Kam
një mesazh për Ramën që
nuk është në zyrë, dua t'i
them se vetën në një
sekondë zyra e tij pushtohet. Do të jetë shumë më keq
për të nëse qytetarët do të

hyjnë në zyrë. Të largohet dhe
të çlirojë PS-në nga kapja, në
mënyrë që të ringjallë
shpresën tek shqiptarët. Ky
nuk është akti final për rrëzimin e Ramës. Akti final
është për rrëzimin e kapjes
së shtetit. Do vazhdojë edhe

disa ditë, ose për një periudhë të shkurtër kohe. I
rëndësishëm është sensibilizimi i qytetarëve. Ne si
opozitë kemi qenë në
rrugën e duhur duke nisur
nga djegia e mandateve",theksoi z.Kryemadhi. Kryemadhi i bëri të qartë Kryeministrit se nuk mund të
ndalojë dot qytetarët duke
përdorur gaz lotsjellës.
Kryemadhi tha se qytetarët do dalin çdo ditë në Bulevard, pasi çdo ditë vazhdon të rritet urrejtja ndaj
Ramës. Ndërkohë që Kryemadhi pozoi në shesh më
djalin e ish-ministrit të
Transporteve, Sokol Olldashi. Glauk Olldashi ka
qenë në shesh së bashku
me protestuesit e opozitës.

dëshkueshëm. Zgjedhje me
krimin nuk do të ketë më.
Sot do të bëhet e parë norma e parë e Shqipërisë Europiane. Ne do të dëgjomë misionin tonë. E duam Shqipërinë si gjithë Europa",
theksoi z.Basha. Ai përmendi se: "Sot na nderojnë në këtë
protestë studentët e PPE, përfaqësues të partive simotra
nga të gjitha vendet e Europës. Mos provokoni. Ndalni

dhunën ndaj invalidit. Nuk
vjen e keqja nga invalidi, vjen
nga Rama i lidhur e krimin".
Teksa Basha fliste nga podium, një grup protestuesish
çanë rrethimin dhe u përplasën me policinë. Lulzim
Basha u bëri thirrje atyre që
mos të cenojnë efektivët
duke u kujtuar se beteja është me qeverinë e krimit dhe
jo me policinë. "Efektivët e
policisë janë vëllezërit tanë

ata janë po kaq të kërcënuar nga krimi, sepse krimi
është komandanti i vërtetë
i Policisë së Shtetit. Mos cenoni efektivët e policisë. Beteja jonë është me krimin, me
qeverinë e lidhur me
krimin", theksoi z.Basha.
Me thirrjet "Rama ik", kreu
I PD-së u kujtoi shqiptarëve:
"Dy Shqipëritë janë përballë
njëra-tjetrës, por kurrë nuk
kanë qenë kaq të tkurrura,

Meta thirrje për qetësi: Evitoni
dhunën dhe konfrontimet

P

residenti i Republikës, Ilir Meta iu bëri thirrje palëve
për qetësi pas tensioneve në protestën e thirrur nga
opozita. "Presidenti i Republikës, Ilir Meta është duke ndjekur me shumë shqetësim protestën e opozitës dhe u
kërkon të gjithëve të ruajnë qetësinë, të evitojnë aktet e
dhunës dhe konfrontimet, që mund të shkaktojnë lëndime
në njerëz dhe dëme ndaj institucioneve",- deklaron Presidenca. Presidenti Meta reagoi sërish duke u bërë thirrje
qytetarëve të distancohen nga aktet e dhunshme dhe
nga individët, të cilët rrezikojnë policët.

Protesta, Rama: Zjarri
s'ka çfarë i bën qeverisë

K

ryeministri, Edi Rama, ka zgjedhur rrjetin social 'Twit
ter' për të komentuar atë çfarë po ndodhte para zyrës së
tij kryeministrore. Përmes një postimi në rrjetin social,
Rama shkruan: "Çfarë trishtimi një lider opozite që me zë
të ikur i thotë qeverisë "Aman ik!", ndërkohë që ata rrotull
tij hedhin zjarr mbi godinën e saj!". Shefi i qeverisë uron që
ata që shkojnë ende pas kësaj politike qorre, siç thotë ai, t'i
jenë hapur sytë sonte nga zjarri që qeverisë s'ka ç'i bën, po
Shqipërisë i bën veç dëm. "Çfarë trishtimi një lider opozite
që me zë të ikur i thotë qeverisë "Aman ik!", ndërkohë që
ata rrotull tij hedhin zjarr mbi godinën e saj! Uroj që kush
vete ende pas kësaj politike qorre, t'i jetë hapur sonte syri
nga zjarri që qeverisë s'ka ç'i bën, po Shqipërisë i bën veç
dëm",-shprehet Kryeministri Edi Rama.

të vogla. Ju jeni Shqipëria e
shpresës. Ndaj në këtë betejë nuk ndahemi, por bashkohemi të djathtë e të majtë.
Jemi të vendosur që misionin tonë për Shqipërinë Europiane ta bëjmë realitet. Asnjë hap pas nuk do të ketë në
betejën tonë. A mund ta
lëmë ne Shqipërinë tani që
jemi kaq afër ëndrrës tonë
Shqipëria si gjithë Evropa.
A mund ta lemë ne Sh-

qipërinë në duart e Edi
Ramës, Damian Gjiknurit,
Gramoz Ruçit, Ymer Lalës,
Emiljano Shullazit, Avdylajve me shokë, kurrsesi jo.
Shqipëria e klikës duhet të
rrëzohet dhe do të rrëzohet.
Shqipëria e shpresës, e
njerëzve të ndershëm që besojnë në Zot, besojnë tek
familja, nuk e tradhtojnë kombin si tradhtari i Kosovës,
Edi Rama",-theksoi z.Basha.
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Nga ndriçimi i bulevardit, projektorët për mesazhet te sulmi me gaz lotsjellës dhe molotov
Valentina Madani

O

pozita protestoi mbrëmë me të gjitha
mjetet e mundshme,
që nga ndriçimi i bulevardit,
fishekzjarrët në ajër, projektorët e mesazheve mbi muret
e Kryeministrisë e deri sulmi me gazlotsjellëse, bombat
molotov, flakadanët dhe
tymueset. Mijëra qytetarë u
rikthyen mbrëmë para godinës së kryeministrisë me
thirrjet "Rama ik" dhe "E
duam Shqipërinë si gjithë
Evropa". Protestuesit për më
shumë se 4 orë kërkuan
largimin e Kryeministrit Edi
Rama dhe krijimin e një qeverie tranzitore, që sipas tyre
do t'i hapë rrugë zgjedhjeve
të lira dhe të ndershme.
Opozitarët kërkuan leje deri
në mesnatë, ndërsa në
përgjigje policia e Tiranës,
dha leje për të protestuar
deri në orën 20:30. Protestuesit hoqën barrierat metalike
dhe u përplasën me kordonin e parë të policisë para
kryeministrisë. Në drejtim të
Kryeministrisë u hodhën
tymuese ndërkohë që nga
megafonat dëgjoheshin thirrjet "Policia është me ne".
Protesta u shoqërua me tensione dhe me incidente të forta. Si rrallë më parë gjatë
kësaj proteste u përdorur
bombat molotov.

TENSIONIMI

Berisha: S'ka
negociata pa
dënuar vjedhësit
e votës

I

sh-kryeministri Sali
Berisha para studentëve
të djathtë evropianë denoncoi lidhjet e qeverisë
"Rama" me krimin e organizuar. Berisha tha se pa
dënimin e bandave dhe qeveritarëve që dhunuan
zgjedhjet, nuk mund të ketë
votime të lira. "Edi Rama
largoi prokurorin që kishte dosjen në Pogradec dhe
solli prokuror të Krimeve
të Rënda, përfaqësuesin e
bandës së Avdylajve, e cila
sigurisht nuk mund të
prekte as edhe një qindarkë
të pronave të krimit të
kësaj bande të rrezikshme.
Negociata nuk mund të
ketë pa dënuar bandat dhe
qeveritarët që dhunuan
zgjedhjet. Pa zgjedhje të
lira, ne nuk kemi të ardhshme. Uroj që edhe të tjerë
të kuptojnë se kjo nuk është një betejë e jona për karrige, por për të ardhmen e
shqiptarëve. Në 4 vite janë
larguar nga vendi, 400 mijë
shqiptarë", tha Berisha. Ai
foli edhe për atë që e konsideron si narko-shtet në Shqipëri. "Gjëja e parë që bëri
Edi Rama, emëroi ministër të Brendshëm, njeriun e parë që importoi skafin nga Italia dhe e bëri këtë
për transportin e drogës.
Ky ishte Saimir Tahiri",tha Berisha.

Policët e vendosur para
Kryeministrisë vendosën
maskat e kundërgazit si
paralajmërim se gazi lotsjellës do të hidhej mbi protestuesit. Ndaj godinës u
hodhën fishekzjarrë, bomba
molotov, gurë e flakadanë
ndërkohë që iu vu flaka derës
së Kryeministrisë. Rreth 1 300
efektivë mbikëqyrë, teksa i
gjithë perimetri i godinës së
Kryeministrisë dhe ai i godinës së parlamentit dhe Piramidës ishte i rrethuar me
barriera metalike. Po ashtu
u vendosën kamera me rezolucion të lartë për të bërë
të mundur shquarjen e elementëve të rrezikshëm në
rast incidentesh. Rreth 200
efektivë rezervë policie ishin
pranë godinës së parlamentit. Gjatë orëve të protestës nuk munguan as situatat e tensionuara. Qytetarët e shumtë thirrur nga
opozita hodhën bidonë me
lëndë djegëse duke i vënë
flakën Kryeministrisë dhe
kryesisë së Kuvendit. Kryepolici i Tiranës, Rebani Jaupaj ndoqi zhvillimet e protestës së opozitës nga tarraca e kryeministrisë. Ai u filmua, në godinën e qeverisë
bashkë me efektivë të tjerë
policie, të cilët ishin të pajisur edhe me dylbi dhe kamera. Protestuesit qëndruan
mbi dy orë para godinës së
qeverisë dhe më pas u zhvendosën para parlamentit.
"Të gjithë drejt zonës ku
strehohet krimi. Të gjithë
pas liderit të opozitës", kërkoi Flamur Noka prej
protestuesve. Edhe aty pati
bomba molotov nga ana e
protestuesve dhe gaz
lotsjellës nga ana e policisë.
Krahas kësaj, protestuesit
hodhën edhe fishekzjarrë në
ajër. Që me grumbullimin
para godinës së Parlamentit,

Mbi 4 orë protestë, qytetarët i vënë
flakën Kryeministrisë e parlamentit
Molotov dhe gaz lotsjellës, 17 vetë të plagosur
EDI PALOKA
"Qëndrimet tona do të
përshkallëzohen. Këto
janë sinjale që i jepen
këtij kryeministri që të
largohet sa më parë që
mos ta çojë vendin
drejt përplasjes. Nëse
ai do të vazhdojë me
kokëfortësi dhe
kërcënime për burg,
nuk ka më. Ta
mendojë mirë që çdo
ditë që kalon po
vazhdoi të bëjë
arrogantin, vetëm në
kokë të tij do t'i bjerë",
tha z.Paloka

Protestuesit dje para
Kryemninistrisë

Bilanci, 13 policëve dhe 4 protestues të lënduar

Lleshaj: Me molotov s'ndërtohet
demokracia, shkatërrohet Shqipëria

M

inistri i Brendshëm Sandër Lleshaj, reagoi dje
për situatën e tensionuar në protestën e opozitës.
"Me Molotov nuk ndërtohet demokracia, por synohet
të shkatërrohet Shqipëria. Por kjo gjë është e pamundur! Ftoj qytetarët e përgjegjshëm të distancohen nga
sulmi ndaj institucioneve. Askush nuk mund ta djegë
Shqipërinë përsëri!", - shkruan z.Lleshaj në Twitter.
Trembëdhjetë policë dhe 4 protestues mbetën të lënduar pas përplasjes përpara
ndërtesës së Kryeministrisë dhe
parlamentit. PD denoncoi për
vonesës e ardhjes së ambulancës
që sipas saj erdhi 25 minuta me
vonesë. Gjatë orëve të protestës
policia apelon kryedemokratin
Lulzim Basha dhe Sekretarin të
Përgjithshëm Gazmend Bardhi,
për ruajtjen e rendit e sigurisë.
"Mer r ni masa të largoni nga
protesta personat e dhunshëm që
sulmojnë policinë me bomba
molotov, kapsolla e sende të forta. Z. Basha e z.Bardhi:
Merr ni masa të largoni nga protesta personat e
maskuar" - dëgjoheshin thirrjet me megafon. Situata
u tensionua disa herë në sheshin përpara Kryeministrisë, ndërsa protestuesit kanë hedhur sende të forta e
molotov, ndaj godinës qeveritare e kryesisë së Kuvendit.
protestuesit hodhën kapsolla në drejtim të policisë dhe
më pas bomba molotov.
Ndërkohë që policia i është
përgjigjur duke hedhur gaz
lotsjellës dhe ujë me presion.
Por një episod i rëndë u
regjistruar mes Forcave të
Ndërhyrjes së Shpejtë dhe
ish-drejtorit të CEZ, Sait
Dollapi, aktaulisht Sekretar
Organizativ i PD. Dollapi u
afrua me maskë antigaz
pranë kordonit të policisë.
Polici i kërkon të heqë
maskën teksa u bëri me
shenjë policëve të tjerë ta
shoqërojnë. Dollapi refuzoi
ta heqë maskën dhe të shoqërohet, dhe vrapoi me vrap.

Gjatë vrapimit ai u rrëzua.
Policia u sulet mbi të dhe e
goditi me shkop gome. Më
pas ai u shoqërua në polici.
Më pas ai u shoqërua në polici. Kreu i PD-së Lulzim
Basha i bëri thirrje ministrit Lleshaj që ta lirojë sa më
shpejt Dollapin ndërkohë që
ftoi protestuesit drejt Drejtorisë së Policisë ku mbahej
i arrestuar zyrtari i PD-së.
Më herët protestuesit
goditën një person brenda
tur mës, që sipas Partisë
Demokratike ishte një efektiv i 'policisë i infiltruar'. Pasi
e goditën dhe i grisën
veshjen, protestuesit e
opozitës e shtynë atë në

Konfrontimet,
ambasada e
SHBA: Dhuna nuk
është demokratike

A

mbasada amerikane
në Tiranë reagoi dje
pas konfrontimeve të policisë me protestuesit duke
deklaruar se dhuna nuk
është demokratike dhe
duhet të ndalojë. "Ambasada e SHBA dënon dhunën e pranishme gjatë
protestës së sotme. Objektivi i deklaruar i opozitës
për ta bërë demokracinë e
Shqipërisë më të fortë shkon kundër dhunës që
është duke u ushtruar nga
protestuesit. Dhuna është
thelbësisht jodemokratike dhe duhet të ndalojë.
Drejtuesit e protestës
kanë përgjegjësinë të nxisin qetësi. Iu bëjmë thirrje të gjitha palëve që të
tregojnë vetëpërmbajtje",thekson ambasada amerikane.
drejtim të policisë që mbanin të rrethuar godinën e
qeverisë.

DRIT
AT
DRITA

Për të shpërndarë turmën
e protestuesve, ndërsa situata dukej e tensionuar në Bulevardin "Dëshmorët e Kombit" punonjësit e policisë
përdorën gazin lotsjellës.
Mbarimi i fjalimit të kreut të
PD-së, Lulzim Basha, shënoi
edhe nisjen e qëndresës së protestuesve të opozitës para
Kryeministrisë. Si pasojë e
përdorimit të gazit lotsjellës,
kryedemokrati Lulzim Basha
ka ndërprerë për pak çaste
fjalimin e tij, duke lënë podiumin. Efektet e gazit

Policia dhunon
Sahit Dollapin,
agreson Vokshin

N

jë episod i rëndë u
regjistrua mes Forcave
të Ndërhyrjers së Shpejtë
dhe ish-drejtorit të CEZ,
Sait Dollapi, njëherësh edhe
Sekretar Organizativ i PD.
Dollapi iu afrua me maskë
antigaz pranë kordonit të
policisë. Polici i kërkoi të
heqë maskën dhe u bën me
shenjë policëve të tjerë ta
shoqërojnë. Dollapi refuzon
ta heqë maskën dhe të shoqërohet, dhe vrapon me
vrap. Gjatë vrapimit ai rrëzohet. Policia sulet mbi të
dhe e godet me shkop gome.
Më pas u shoqërua në polici. Pas arrestimit të dhunshmë të Dollapit dhjetëra
policë agresuan edhe ishdeputeten demokrate Albana Vokshi. Kryedemokrati
Lulzim Basha reagoi ashpër pas dhunimit dhe ndalimit të sekretarit organizativ të PD-së Sait Dollapi. Ai
tha se është dhunuar me
urdhër të kryeministrit Edi
Rama dhe ministrit Sandër
Lleshaj, ndërsa gjatë gjithë
protestës ka mbrojtur policinë. Basha i bëri thirrje
turmës ta ndjekin për në
Drejtorinë e Policisë. Protestuesit kërkuan lirimin e
Dollapit duke u konfrontuar me policinë.

lotsjellës nuk kursyen as kryedemokratin. Tensionet me policinë, tymi, flakët, molotovi
dhe gazi lotsjellës ia lanë vendin një momenti qetësie. Bulevardi u ndriçua i gjithi me dritat e celularëve të protestuesve. Nga flakë e tym, të paktën për pak minuta protesta
e opozitës morië një tjetër
pamje. Protestuesit ndezën
dritat e telefonave të tyre, ndërsa Partia Demokratike e cilësuar këtë si "protesta e dritave". Ndryshe nga herët e
tjera, në këtë protestë është
përdorur edhe një projektor
ku mbi muret e Kryeministrisë shkruhet: Rama ik dhe
Shqipëria si gjithë Evropa.
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ZGJEDHJET
MAZHORANCA
S'ka më kazan?! Kryeministri-gazetarëve: Jeni bërë shumë të mirë

Sot prezantohen kandidatët,
Rama: Jemi gati për fushatë
PS ngre task-forcën, edhe Lleshaj kordinator
POROSITË
"Nesër (sot) të gjithë të
deleguarit sipas
qarqeve do të jenë në
qarkun përkatës për të
shpallur kandidaturat e
miratuara në prani të
kandidatëve dhe
grupeve drejtuese të
fushatave elektorale
dhe më pas nisim
fushatën. Kemi
vendosur për të gjitha
bashkitë. Janë disa
detaje të fundit që janë
çështje qarqesh. Të
deleguarit kanë
mandatet për t'i
përmbyllur të gjitha",tha z.Rama.

K

ryesia e Partisë So
cialiste ka vendosur
edhe ngritjen e një
Task-Forcë që do të merret
me procesin zgjedhor të 30
qershorit. Gramoz Ruçi,
Taulant Balla, Er monela
Felaj, Ulsi Manja, Etilda
Gjonaj, Sandër Lleshaj dhe
Damian Gjiknuri janë
anëtarët e kësaj strukture
që do të angazhohen me rendin e sigurinë, por edhe me
situatat juridike e politike.
Puna e 7 pjesëtarëve të TaskForcës do shtrihet deri në
ditën e zgjedhjeve me qëllim
koordinimin dhe administrimin e tyre.

PREZANTIMI

Partia Socialiste do të prezantojë sot kandidatët e saj
që do të garojnë me 30 qershor për drejtues të rinj të
pushtetit vendor. PS i dha
fund dilemave se kush do të
jenë kandidatët që do të garojnë për zgjedhjet e 30 qershorit. Pas më shumë se 90
minuta mbledhje me kryesinë, kryesocialisti Edi Rama
tha se PS është gati për fushatën elektorale. Të deleguarit nga PS-ja e qendrës
sipas qarqeve do të jenë sot
në qarkun përkatës për të
shpallur kandidaturat e
miratuara nga kryesia e partisë që do të garojnë në zgjedhjet e 30 qershorit. Kryeministri Edi Rama në një deklaratë
për mediat pas mbylljes së
mbledhjes njoftoi se gjatë
ditës së sotme të deleguarit do
të jenë në qarkun përkatës për
të shpallur kandidaturat e
miratuara dhe më pas do të
fillojmë fushatën. Të premten
z.Rama kërkoi informacion
nga çdo i deleguar i partisë
në qarqe në lidhje me kandidaturat. Kjo situatë mbajti
në ankth një pjesë të atyre
që aspirojnë të jenë kandidatë në 30 qershor. "Kemi pasur mbledhjen e kryesisë për
kandidaturat për 61 bashkitë dhe për të diskutuar për
listat përfundimtare për
këshillat. Nesër (sot) të gjithë
të deleguarit do të jenë në
qarkun përkatës për të
shpallur kandidaturat e
miratuara në prani të kandidatëve të grupeve drejtuese
të fushatave dhe më pas do të
fillojmë fushatën. Në Peqin
kemi vendosur për të gjitha
bashkitë, janë disa detaje të

Kryeministri Edi Rama

VENDIMI
Kryesia e PS ka vendosur edhe ngritjen e një task-forcë që do të merret me procesin
zgjedhor të 30 qershorit. Gramoz Ruçi, Taulant Balla, Felaj, Ulsi, Etilda Gjonaj,
Sandër Lleshaj dhe Damian Gjiknuri janë anëtarët e kësaj strukture që do të
angazhohen me rendin e sigurinë, por edhe me situatat juridike e politike.

PS zgjedh kandidatët, PD: Listë me
specialistët e vjedhjes së zgjedhjeve
P

ërmes një statusi në rr
jetin social 'Facebook',
ish-deputetja e PD, Dhurata Çupi ka reaguar pas
vendimit të PS për caktimin e kandidatëve për
zgjedhjet e 30 qershorit.
Për të qeshur e për të qarë,
shkruan ajo, duke shtuar
se Rama pasi mbushi listat
me blerësit e votave,
hajdutet e taksave, gjobave
te bizneseve, shërbëtorët e
krimit, krimin vete, paska
ngritur një task force partiake për zgjedhje. "Pasi
mbushi listat me blerësit e
votave, hajdutet e taksave,

gjobave te bizneseve, shërbëtorët e krimit, krimin vetë,
Edi Rama paska ngritur një
task force partiake për

zgjedhje. Qesharake dhe të
pabesueshëm deri në pikën
e fundit! Jo vetëm për përbërjen e saj me specialistët
e vjedhjes se zgjedhjeve,
persona që duhet tee ishin
para drejtësisë si Gjiknuri
e Manja për zgjedhjet e Dibrës! Qesharake dhe tee
pabesueshëm deri në pikën
e fundit! Jo vetëm për përbërjen e saj me specialistet
e vjedhjes së zgjedhjeve,
persona qee duhet tee ishin para drejtësisë si Gjiknuri e Manja për zgjedhjet
e Dibrës!",-shkruan zj.
Çupi.

fundit që janë çështje qarqesh dhe nuk ka asnjë problem, të deleguarit kanë mandatin". Kur kanë ngelur
vetëm pak ditë nga fushata
zgjedhore Rama mesa duket
do të nisë dhe kohën e paqes
me gazetarët. "Jeni bërë
shumë të mirë edhe unë do
bëhem shumë i mirë me ju!"

u tha ai gazetareve para se
te largohej nga selia e PS-se
ku u mbajt mbledhja e kryesisë së socialisteve. Shpesh në
fjalimet e tij kryeministri
Rama ka etiketuar median si
'kazan'. Në raportin e fundit
të 'Reporterëve pa Kufij', Shqipëria humbi 7 vende për lirinë e medias. Raporti i pub-

likuar me 3 maj nënvizonte
se pati sulme ndaj medias si
nga qeveria edhe nga krimi
i organizuar në një shkallë
të pashëmbullt. "Politikanët e udhëhequr nga
kryeministri Edi Rama i
cilësuan gazetarët kazan
dhe prodhues lajmesh të
rreme"- thuhej në raport.

Mbledhje grupi të PS-së

SHKURTE

"Zgjidhja" kërkon shtyrje të zgjedhjeve,
Kokëdhima: Tri partitë fajtore për situatën

K

ryetari i Lëvizjes Zgjidhja, Koço Kokëdhima aku
zoi dje tre partitë kryesore për situatën ekonomike
të vendit. Në kongresin e parë të kësaj force politike, ai
theksoi se deputetët nuk janë të lirë në votën dhe propozimet që bëjnë pasi janë të detyruar t'i binden kryetarëve,
të cilët hartojnë listat për deputetë. "Deputetët tanë nuk
zgjidhen, emërohen nga kryetarët e partive. Të bëhesh
deputet nuk ka nevojë të jesh qytetar i mirë, as të kesh
zotësi dhe as të jesh besnik e shërbëtor i popullit, mjafton të jesh servil dhe shërbëtor i pushtetit të kryetarit.
Pushteti që ka ngritur Rama dhe Saliu është sikur ta
detyrosh popullin të zgjedhë vetëm mes gjarprit dhe
krokodilit",-deklaroi ai. Kokëdhima u bëri thirrje ambasadorëve për negociatat teksa kërkoi dhe shtyrjen e
zgjedhjeve vendore. "U bëj thirrje ambasadorëve të
vendeve mike dhe misioneve të huaja në Tiranë të ushtrojnë të gjithë ndikimin e tyre dhe të mos i lejojnë zjarrvënësit e partive të vjetra ta çojnë Shqipërinë në përplasje dhe në konflikte të rënda sociale. Është e domosdoshme që zgjedhjet të shtyhen, reforma zgjedhore të
përmbushet dhe një qeveri tranzitore me akademikë e
njerëz pa parti, të përgatisë e të zhvillojë zgjedhjet vendore në vjeshtë", - tha z.Kokëdhima.

Mbrojtja e hebrenjve, Meta:
Shqiptarët frymëzuan botën

P

residenti Ilir Meta deklaroi dje se ndihma që sh
qiptarët dhanë në mbrojtje të jetëve të hebrenjve
duhet të shërbejë, si shembull frymëzimi për të gjithë
botën. Kreu i shtetit këtë deklaratë e bëri pas takimit që
zhvilloi me Benjamin (Benjy) Neumann dhe bashkëshorten e tij Ellie, të cilët i kushtuan një libër besës
shqiptare. "Mbrojtja dhe shpëtimi i hebrenjve nga populli shqiptar, gjatë periudhës së errët të Holokaustit,
është një shembull frymëzues mbarëbotëror. Këtë akt
fisnik të Besës shqiptare, një nga elementët thelbësorë
të karakterit tonë kombëtar, e dëshmon më së miri edhe
libri mbresëlënës: "Shpëtim në Shqipëri - Kujtimet e një
vajze hebreje nga Hamburgu". E falënderoj Benjamin
(Benjy) Neumann dhe bashkëshorten e tij Ellie për këtë
libër-dëshmi të Besës shqiptare, që nuk do të ishte shkruar në rast se e ëma e tij, Johanna Jutta Neumann, të
mos kishte gjetur strehë në vendin tonë gjatë Luftës së
Dytë Botërore, në Durrës, Berat, Lushnje e në Tiranë."
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Lista për 59 bashkitë, nga aktori i humorit, tek ish-gardisti i 21 janarit

Zgjedhjet e 30 qershorit, PS
zbardh emrat e kandidatëve
Bashkia e Pustecit dhe Finiqit u lihet aleatëve

P

Sako në vend të Dakos, drejtoresha
e Tatimeve garon në Durrës

K

ryesia e Partisë Socialiste publikoi dje listën e kan
didatëve për çdo bashki, për zgjedhjet e 30 qershorit. PS-ja Bashkinë e Durrësit ja ka besuar Valbona Sakos me profesion ekonomiste, mban prej 6 vitesh postin e
Drejtores së Tatimeve në Durrës.
Sako ka përfunduar studimet e
larta për Financë, në fakultetin
Ekonomik të Tiranës, në vitin
1993. Pas përfundimit të studimeve, ajo është punësuar në administratën shtetërore, ndërkohë
që prej 20 vitesh është pjesë e administratës fiskale të qytetit të
Durrësit. Ajo është e martuar dhe nënë e dy vajzave.
Ndërkohë që njëherazi është kunata e gazetares dhe
prezantueses Hygerta Sakos, vajzës së parë nga Durrësi, që u shpall Miss Albania në vitin 1995.

Pesë deputetë të Partisë Socialiste
do të dorëzojnë mandatin

K

QZ nuk do të shqyrtojë vetëm emrat e listës së PD
dhe LSI që do të hyjnë në parlament. Nga java e
ardhshme pritet të dorëzojnë mandatin pesë deputetë
të Partisë Socialiste që do të kandidojnë për kryetar
bashkie në zgjedhjet e 30 qershorit. Në qarkun e Tiranës, Rakip Suli do të kandidojë në Kamëz, ndërsa në
vend të tij do të hyjë në parlament
Eljo Hysko. Në Korçë, Ilir Xhangolli largohet nga Kuvendi për të
kandiduar në bashkinë Pogradec
dhe në vend të tij sipas listës do të
ulet Ardit Konomi. Në Elbasan,
Nuri Belba do të duhet të lërë mandatin të cilin do ta marrë Florenc
Spaho. Ndërkaq dhe Pjerin Ndreu
do të kandidojë në Lezhë duke ia
lënë radhën në parlament Adriana
Jankut. Emri i pestë i deputetëve
që kandidojnë në zgjedhjet vendore është Flamur Golemi dhe në parlament do të ulet Laert Duro. Afati i
regjistrimit të kandidatëve në KQZ do të jetë në 13 maj
dhe pikërisht në këtë datë do të duhet që parlamentarët të dorëzojnë kërkesën për largimin nga Kuvendi
duke hapur procedurën për emrat e tjerë në listë.

artia Socialiste zyrta
rizoi dje 59 kandidatë
për zgjedhjet vendore
të 30 qershorit. Në dy bashki
të vogla nuk u vendosën
emra për t'ua lënë aleatëve të
koalicionit për Shqipërinë
Evropiane. Bashkia e
Pustecit i është lënë Partisë
së Maqedonasve për Integrim
Evropian që përfaqësohen
nga Edmond Themelko, ndërsa bashkia e Finiqit i është
lënë aleatit të Minoriteti Etnik Grek për të Ardhme që
përfaqësohet nga Kristo
Koçi. Lista e emrave nuk ka
shumë surpriza, veç asaj të
Durrësit, ku Vangjush Dako
do të zëvendësohet nga Drejtoresha e Tatimeve e qytetit
bregdetar, Valbona Sako. 23
kryebashkiakë aktualë u
rikonfirmuan si përfaqësues
të PS-së edhe në zgjedhjet e 30
qershorit. Në Kolonjë socialistët kanë zgjedhur që të kandidojë Erjon Isain, ish-aktori
i 'Portokallisë' dhe aktualisht
drejtori i Teatrit të Kukullave.
Në Dibër pas shumë debatesh
u vendos ish-drejtori i Tatimeve Dionis Imeraj i akuzuar
nga PD-ja për blerje votash në
2017, ndërsa në Mat, Agron
Malaj ish-gardist i 21 janarit,
aktualisht drejtor i OSHË-së.
Një tjetër emër që spikat është kandidati i Kavajës Redi
Kraja, i cili është kushëri i
ish-kryeministrit dhe ish-kryetarit të PS-së, Fatos Nano.
Bashkia e Selenicës është njësia e vetme në Qarkun e
Vlorës për të cilën Partia Socialiste ende nuk e ka përcaktuar kandidatin që do të
kërkojë fitoren në 30 qershor.
Burime nga PS sqarojnë se
tanimë diskutimet janë
përqendruar tek tre emra.
Ata janë deputeti aktual i
zonës Vullnet Sinaj, Simbol
Pazaj dhe Pëllumb Binaj.

EMRA
T
EMRAT

Erjon Veliaj që udhëheq
listën e kandidatëve të
qarkut Tiranë, do të kërkojë
të votohet për një mandat të
dytë. Kryesia e PS zgjodhi për
Vorën Agim Kajmakun ndërsa për Kavajën u zyrtarizua
Redi Kraja. Ndërkohë për qytetin e dytë më të madh në
vend Durrësin, me bekimin e
Vangjush Dakos, pasardhësja e tij është Valbona Sako,
propozim i vendosur në
minutë të fundit, sikurse ai i
Elton Arbanës në Shijak.
Kruja mbetet e pandryshuar
me Artur Bushin. Qazim Sejdini ia lë stafetën për ta fituar përsëri Bashkinë Elbasan
Gledian Llatjës, ndërkohë
për Peqinin nuk është vendosur ende. Librazhdi për një
mandat të dytë i është besuar
Kastriot Gurrës. Fieri nuk ka
prodhuar asnjë kandidaturë

AFATI
Lista me 61
kandidate do
dorëzohet në KQZ.
Pavarësisht krizës
politike, PS duket e
vendosur që të
mbaje në 30
qershor zgjedhjet
lokale. Afati i fundit
për regjistrimin e
kandidatëve është
dita e hënë, 13 maj,
ndërsa opozita ka
vendosur të
bojkotojë zgjedhjet
e 30 qershorit.

Kandidati Erjon Isai

LISTA E PLOTË, TË GJITHA KANDIDATËT E PS NËPËR QARQE
ELBASAN
1.Elbasan
2.Belsh
3.Cërrik
4.Gramsh
5.Librazhd
6.Peqin
7.Përrenjas
FIER
1.Fier
2.Lushnjë
3.Divjakë
4.Patos
5.Mallakastër
6.Roskovec
GJIROKASTËR
1.Gjirokastër
2.Tepelenë
3.Këlcyrë
4.Libohovë
5.Memaliaj
6.Përmet
7.Dropull
SHKODËR
1.Shkodër
2.Fushë-Arrëz
3.Malësi e Madhe
4.Pukë
5.Vau i Dejës
DURRËS
1.Durrës
2.Krujë
3.Shijak
LEZHË
1.Lezhë
2.Kurbin
3.Mirditë

Gledian Llatja
Arif Tafani
Andi Salla
Klodian Taçe
Kastriot Gurra
(Nuk është vendosur)
Nuri Belba
Armando Subashi
Fatos Tushe
Fredi Kokoneshi
Rajmonda Balilaj
Qerim Ismaili
Majlinda Bufi
Flamur Golemi
Tërmet Peçi
Klemend Ndoni
Luiza Mandi?
E papërcaktuar
Alma Hoxha
Dhimitër Tola
Valdrin Pjetri
Fran Tuçi
Tonin Marinaj
Gjon Gjoni
Mark Babani
Valbona Sako
Artur Bushi
Elton Arbana
Pjerin Ndreu
Majlinda Cara
Ndrec Deda

surprizë. Armando Subashi
futet në garë për një mandat
të dytë ndërkohë, pas
shqyrtimit të shumë emrave
potencial, Fatos Tushe është
përsëri i preferuari socialistëve për Lushnjën. Për
garën e Gjirokastrës socialistët hynë me një emër të ri
atë të Flamur Golemit. PS ka
preferuar përsëri Tërmet
Peçin për Tepelenën dhe Luiza Mandin në Libohovë.
Bashkinë e Shkodrës drejtuar prej shumë mandatesh
nga demokratët, socialistët
duan ta fitojnë me Valdrin
Pjetrin. Pjerin Ndreu do të
tentojë t'ia kthejë socialistëve
Lezhën, ndërkohë beteja për
Kurbinin i është besuar Ma-

BERAT
1.Berat
2.Kuçovë
3.Poliçan
4.Skrapar
5.Ura Vajgurore
TIRANË
1.Tiranë
2.Vorë
3.Kamëz
4.Kavajë
5.Rrogozhinë
KORÇË
1.Korçë
2.Devoll
3.Kolonjë
4.Maliq
5.Pogradec
6.Pustec
KUKËS
1.Has
2.Kukës
3.Tropojë
DIBËR
1.Bulqizë
2.Dibër
3.Klos
4.Mat
VLORË
1. Vlorë
2. Konispol
3. Sarandë
4. Selenicë
5. Delvinë
6. Himarë
7. Finiq

jlinda Carës. Ish-zëvendës
ministri Arsimit Ervin Demo
është i përzgjedhur në Berat.
Adriatik Zotkaj kandidon për
të blinduar mandatin e 5-të në
Poliçan si kryebashkiak i përjetshëm. Sotiraq Filos i është
besuar një mandat i dytë për
të çuar edhe më tej transformimin e Korçës, por në
Maliq një bashki me shumë
probleme iu dha drita jeshile
mbretërimit të Gëzim Topçiut
për të marrë një mandat të
gjashtë. Me Safet Gjicin në
Kukës e Rexh Biberajn në
Tropojë socialistët kërkojnë
qeverisjen e dy qyteteve bastione të PD, por nuk kanë vendosur ende kandidatin e Hasit. Përzgjedhja e kandidatit

Ervin Demo
Sybi Shehu
Adriatik Zotkaj
Adriatik Mema
Juliana Memaj
Erjon Veliaj
Agim Kajmaku
Rakip Suli
Redi Kraja
Haxhi Memolla
Sotiraq Filo
E papërcaktuar
Erjon Isai
Gëzim Topçiu
Ilir Xhakolli
E papërcaktuar
Liman Morina?
Safet Gjici
Rexhë Biberaj
Lefter Alla
Dionis Imeraj
llmi Hoxha
Agron Malaj
Dritan Leli
Shuaip Beqiri
Ardian Gurma
Simbol Preza
Majlinda Qilimi
Jorgo Goro
Kristo Kiço

të Dibrës nuk ka qenë e lehtë,
por ka triumfuar në fund
kandidatura e Dionis Imerajt. Dritan Leli mbetet i preferuari socialistëve për një mandat të dytë në Vlorë, ndërsa
kurimi i shumë plagëve urbane ndër vite në Sarandë i
është besuar mjekut Ardian
Gurma. PS hyn në zgjedhjet
e 30 qershorit me një standard
të dyfishtë duke mos lejuar të
kandidojnë ata kryebashkiakë që kanë më tepër se 3
mandate, teksa përjashtim
bëjnë Adriatik Zotkaj në
Poliçan që kandidon për mandatin e 5-të dhe Gëzim Topçiu,
që synon të thyejë një rekord
për një mandat të gjashtë në
Maliq.
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Shembull i lavdishëm i sakrificës së
Forcave tona të Armatosura! Kështu e ka
cilësuar kryeministri Edi Rama, major
Klodian Tanushit, ushtarakun e rënë në
detyrë me mision në Letoni. Me një mesazh
në Twitter, Rama ka ngushëlluar familjarët e
39-vjeçarit. "Flamuri kombëtar në zi!
Fatkeqësisht edhe Klodian Tanushi,
ushtaraku ynë i angazhuar në misionin e
NATO-s ku humbi jetën dëshmorja Zarife
Hasanaj, s'u mbijetoi dot plagëve! Ai u nda
nga jeta si një dëshmor i atdheut e
shembull i lavdishëm i sakrificës së Forcave tona të Armatosura",-shkruan Rama.

Kryetari i Partisë Demokratike ka qenë
mesditën e djeshme në familjen e majorit
Klodian Tanushi, e cila ka hapur dyert e
mortit pasi mësoi lajmin e hidhur për
ndarjen nga jeta të tij. Gjatë vizitës, Basha
shoqërohej nga ish-deputeti i Dibrës
Xhemal Gjunkshi, i cili ka qenë Shefi i
Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të
Armatosura të Shqipërisë. Në pritje krahas
familjarëve të Tanushit, janë vënë edhe ishkolegët e majorit. Lideri demokrat vlerësoi
lart ushtarakun e rënë në krye të detyrës dhe
ngushëlloi familjen Tanushi nga Dibra për
humbjen e madhe.

KRYEMADHI
Monika Kryemadhi, iu është bashkuar
reagimeve të shumta që shprehin
ngushëllime familjarëve të major Klodian
Tanushit. "Një tjetër lajm i rëndë e një tjetër
dhimbje e madhe për të gjithë ne. Ka humbur
jetën edhe Major Klodian Tanushi! Nuk ka
fjalë që të mund të shpreh ngushëllimin e
as zemër që të mbajë peshën e dhimbjes,
por me gjithë shpirt e zemër jam në këto
çaste të rënda pranë familjes Tanushi, për
të ndarë dhimbjen me bashkëshorten dhe
fëmijët e Klodianit, i cili do të mbetet
përjetësisht në altarin e nderit dhe të
krenarisë shqiptare!", shkruan Kryemadhi

Ja mesazhi i fundit i 39-vjeçarit me rastin e 10-vjetorit të NATO-s
TIRANË

N

jë ditë pas lajmit të
kobshëm për vde
kjen në Letoni të major Klodian Tanushit, familja e tij ka hapur dyert e mortit. Ai do të shpallet dëshmor,
ku do të zhvillohet edhe ceremonia dhe do t'i bëhen të
gjitha nderimet, si një i rënë
në detyrë në emër të Atdheut.
Trupi i pajetë i major Klodian Tanushit pritet të mbërrijë në Shqipëri mesin e javës
së ardhshme. Procedurat
mjekësore kërkojnë kohë,
çka e bëjnë të pamundur
ardhjen e trupit para ditës së
martë. Tanushi do niset në
Shqipëri me avion ushtarak,
njësoj si kolegia e tij e ndjerë
Zarife Hasanaj. "Lidhur me
ceremoninë për majorin,
jemi në koordinim me palën
letoneze e do ju bëhet me dije
dita e mbërritjes se trupit dhe
e përcjelljes sipas te gjitha
ndereve që i takon "Dëshmorit të atdheut", sqaron
Ministria e Drejtësisë. Ndërkohë, ministrja e Mbrojtjes,
Olta Xhaçka ka vizituar dje
familjen Tanushi, duke
takuar prindërit, bashkëshorten dhe të afërmit e
komandantit të kontingjentit EOD në Letoni. "Më Klodin humbëm një djalë të rrallë
e njëherësh edhe profesionistin e kudogjendur. Klodi
është jo vetëm biri juaj, por
edhe djali ynë. Do i mungojë
familjes tonë të madhe në FA.
Nuk do jeni kurrë vetëm. Do
të qëndrojmë në krahun tuaj
përherë", shkruan Xhaçka.
Major Tanushi vdiq mbrëmjen e së premtes, disa ditë
pasi u plagos në Letoni gjatë
një incidenti në Misionin e
NATO-s bashkë me kolegen
e tij Zarife Hasanaj dhe rreshterin Julian Kapaj. Ky i fundit ndodhet jashtë rrezikut
për jetën. 39-vjeçari Tanushi
do të prehet në paqe pranë
koleges së tij, nëntetares
Zarife Hasanaj. Mes dëshmorëve të shumtë për atdheun, u shtua edhe Tanushi,
bashkëshort dhe baba i tre
fëmijëve. Ndarja e tij nga jeta
ka hidhëruar opinionin publik. NATO, përfaqësues të
lartë të shtetit, por jo vetëm
nuk kanë nguruar që t'u
shprehin ngushëllime familjarëve të majorit që humbi
jetën në krye të detyrës.

MESAZHI I
MAJOR TANUSHIT

Teksa Shqipëria përkujtonte 10-vjetorin e anëtarësimit në NATO, major Klodian Tanushi ka regjistruar
një mesazh nga zyra e tij në
Letoni. Ministria e Mbrojtjes
u dërgoi mediave një video

Vdekja e major Klodian Tanushit në Letoni,
familjarët në lot hapin dyert e mortit
Trupi i pajetë i babait të tre fëmijëve pritet
të vijë javën tjetër me avion ushtarak
NDERIMI

Major Klodian Tanushi

nga mesazhi, ku midis të
tjerash, majori tanimë i ndjerë, thotë se misioni shqiptar është përbërë nga 21
persona, të cilët sipas tij kryejnë veprimtari të ndryshme
atje. Major Tanushi thotë se
grupi kryen asgjësimin
logjistik të municioneve, asgjësimin e municioneve të
rënda konvencionale, asgjësimin e pajisjeve eksplozive
të improvizuara, pastrimin e
zonave të infektuara me municione të paplasura si dhe
kryen identifikimin e municioneve konvencionale të
NATO-s dhe ish-Traktatit të
Varshavë "Kontingjenti i
katërt, me mision në kuadër
të aleancës së atlantikut të
veriut në Letoni është i përbërë nga 21 ushtarakë të
cilët kryejnë detyra të ndryshme në shtabin e brigadës
letoneze, në shtabin e grup
batalionit. Misioni është të
mbështesë të gjithë elementët EOD, ku kryhen
detyra të ndryshme si asgjësimi logjistik i municioneve
, asgjësimi i municioneve të
rënda konvencionale, asgjësimi i pajisjeve të rënda të
improvizuara, pastrimin e
zonëve të infektuara, si dhe
njohja e municioneve të
NATO-s. Urime Shqipëri 10vjetorin në NATO",-shprehet Tanushi në videomesazhin e tij.

DEPUTETI MANJA
Në lidhje me humbjen në krye të detyrës së major Klodian
Tanushit ka reaguar dhe deputeti i Partisë Socialiste, Ulsi
Manja "Njeriu është qenie e vdekshme dhe vdekje ka çdokush
që lind, por i bekuar nga Zoti është ai që jetën ia fal ATDHEUT!
Major Klodian TANUSHI la në zi familjen e tij, miqtë dhe
shokët, por sa të ketë komb shqiptar do ketë dhe një datë që
kombi do ta nderojë si dëshmor ! U prehsh në paqe biri i Dibrës
! Dibra përherë i ka dhënë Kombit gjakun e më të mirëve, dje
në luftë e sot për paqe", shkruan Manja.

"Humbëm një vëlla", NATO: Jeta
e major Tanushit do të kujtohet
LETONI - Aleanca e Atlantikut të Veriut, e cila
është më mision në Letoni ka përcjellë sot një mesazh ngushëllimi për vdekjen major Klodian Tanushit dje në një spital në
Letoni. "Është dhimbje e
madhe që sot ka ndërruar
jetë Major Klodjan Tanushi. Ne i shprehim
ngushëllimet tona më të
thella bashkëshortes,
fëmijëve dhe të afërmve të
tij. Pasi luftoi për jetën e
tij, Major Klodjan Tanushi vdiq nga lëndimet e
pësuara gjatë një detyre të
EOD, në vijën e detyrës më

6 maj 2019, që mori gjithashtu jetën e Nëntetares Zarife
Hasanaj. Kemi humbur një
nga tanët, një vëlla nën
armë. Në këto kohë dhimb-

jeje, mendimet tona shkojnë tek të dashurit,
miqtë dhe kolegët e tij.
Jeta e tij do të kujtohet"-,
thuhet në mesazh.

Afganistan, flamuri
ngrihet gjysmë
shtizë, nderohet
major Klodian Tanushi
AFGANIST
AN - Në bazën
AFGANISTAN
e NATO-s "Camp Arena"
në Herat të Afganistanit
është ulur flamuri në
gjysmë shtizë për të
nderuar major Klodian
Tanushin, i cili ndërroi
jetë në një spital në Letoni katër ditë pasi mbeti i
plagosur në incidentin e
6 majit në kampin Adazi,
ku si pasojë e shpërthimit të një mine humbi jetën
edhe nëtetarja Zarife
Hasanaj. Kontingjenti i
V-të Paqeruajtës ka
nderuar sipas protokolleve ushtarake veprën sublime të dëshmoreve në rënë në Letoni.
Dita e premte u shpall
ditë zi kombëtare, pasi iu
dha lamtumira nëtetares
Zarife Hasanaj. Major
Klodian Tanushi la pas
tre fëmijë dhe bashkëshorten e tij, ndërsa
mesazhe ngushëllimi
janë përcjelle edhe nga
figurat kryesore në politikën shqiptare.
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HOLANDË - Ish-oficeri i
Antidrogës në Fier, Antonio Nazeraj ka fituar azil
në shtetin e Holandës. Ai
ka qenë për tetë vite
oficer antidroge në qytetin e Fierit, ndërsa dje, ai
dhe familja e tij kanë
marrë mbrojtje nga drejtësia holandeze. Nazeraj
së bashku me Dritan
Zaganin kanë qenë pjesë
të njësisë Antidrogë të
Policisë Fier. Gjithashtu,
efektivi Nazeraj dha
dorëheqjen nga policia në

Ish-oficeri i Antidrogës në Fier,
Antonio Nazeraj fiton azilin në Holandë

20
12

vitin 2017. Në një intervistë
të dhënë për mediat holandeze, Nazeraj kishte shprehur qartësisht frikën e
kthimit në vendin tonë. Ai
pohoi në gusht të viti 2018
se kishte frikë nga ekstradimi në Shqipëri. "Unë nuk e
shoh Shqipërinë si një vend
të sigurt për veten time,

Antonio Nazeraj

kam frikë nga grupet kriminale që unë kam hetuar më
parë, të cilët kanë marrë
kontrollin e trafikut të
drogës dhe po marrin mbështetje të fortë politike", u
shpreh Nazeraj. Më tej ai theksoi se kur të kthehej (në rast
ekstradimi) në Shqipëri do të
jetë i vdekur, për shkak se ai

kishte hetuar shumë grupe
kriminale, të cilat, siç deklaronte Nazeraj në gushtin e
vitit të kaluar, grupet e hetuara prej tij kishin mbështetje
edhe nga ana e politikës. "Kur
të kthehem në Shqipëri, jam
100 për qind i vdekur"-ka theksuar ai për median holandeze
në gusht të 2018.

Policia shoqëron dhe merr në pyetje 8 persona, ende asnjë i arrestuar

VLORË

N

jë ditë pas atentatit
të ndodhur në zonën
e Lungomares në
Vlorë, ku mbeti i plagosur
një punonjës i bashkisë, policia dhe prokuroria e qytetit
bregdetar ka shoqëruar dhe
marrë në pyetje tetë persona, ndërsa ende nuk ka vënë
në pranga autorët e ngjarjes
së rëndë. Mësohet se dëshmitë e dhëna nga personat e
shoqëruar nuk i kanë ndihmuar aspak hetuesit e çështjes. Ndërkaq, "Gazeta Shqiptare" dje ka siguruar video ku jepen pamjet e momentit të largimit të autorëve të atentatit, ku objektiv ishte Inez Hajrulla, person me precedent të mëparshëm penalë. Në këtë video duket momenti kur makina tip "Land Rover" largohet nga një rrugë dytësore
në qytetin bregdetar pas ngjarjes, për t'u djegur më pas
në Babicë. Ndërkohë që grupi hetimor ka sekuestruar
edhe kamerat e bizneseve
për t'i identifikuar agresorët. Burime pranë grupit
hetimor dje bënë me dije se
automjetin tip "Land Rover"
me targa të vjedhura ku dhe
janë sekuestruar dy kallashnikovë të djegur kanë
qenë pesë persona. Mësohet
se fillimisht njëri nga personat që kanë qenë në këtë
makinë ka qëlluar në
drejtim të tavolinës ku ishte ulur Inez Hajrulla së bashku me personat e tjerë. Por
duke parë që plumbat nuk e
kapën, një tjetër ka zbritur
nga makina dhe i është afruar duke qëlluar, por Ine z
Hajrulla është kundërpërgjigjur menjëherë duke
hapur zjarr. Nisur nga dinamika e ngjarjes, rezulton
se atentatorët kanë qenë
amatorë, pasi asnjë nga
plumbat nuk ka kapur objektivin, por është plagosur
rastësisht punonjësi i bashkisë së Vlorës, Dajko Cenodemaj. Ky i fundit ka deklaruar pas ngjarjes se nuk
ishte ai shënjestra e atentatit. Pas ngjarjes së
ndodhur rreth orës 11:00 të
së premtes, policia po punon
intensivisht për kapjen e 27vjeçarit Hajrulla dhe të personave të tjerë që ishin me
atë në tavolinë për t'u marrë
dëshminë në lidhje me ngjarjen. Në vitin 2017, Inez
Hajrullës (djali i biznes-

Atentati në shëtitoren e Lungomares në Vlorë,
ja si u larguan nga vendngjarja 5 autorët
Shënjestra e sulmit, Inez Hajrulla u kundërpërgjigj me armë

Inez Hajrulla
menit vlonjat Robert
Hajrulla) i është bërë atentat me tritol, kur makina e
tij u hodh në erë dhe ai mbeti i plagosur rëndë, pasi mbeti i gjymtuar me një këmbë.
Gjithashtu, ai ka qenë dy
herë i arrestuar për armëmbajtje pa leje dhe i akuzuar
edhe për grabitjen e një kazinoje në vitin 2013. Hajrulla është shoqëruar dhe hetuar edhe për pengmarrjen
dhe zhdukjen e Elvis Troqes. Lokali ku ndodhi në
zonën që frekuentohej nga
Edison Harizaj i vrarë në
Durrës në 2018-ën.

NGJARJA

Të premten, rreth orës
11:00, në shëtitoren e Lungomares, një person i rastësishëm mbeti i plagosur
gjatë një shkëmbimi me
armë zjarri, nga katër persona. Ngjarja u zhvillua në
një përplasje të armatosur
nga 3 persona që lëviznin
me makinë e dy të tjerë që
më pas iu kundërpërgjigjën
duke i ndjekur në këmbë.
Makina e atentatorëve, një
fuoristradë tip "Land Rover", nga hetimet rezultoi të
ishte me targa të vjedhura.

Atentatorët duke u larguar me makinë
Policia ka marrë në pyetje
dhjetëra persona që u bënë
dëshmitarë të terrorit me
armë zjarri, të cilët sqaruan momentin e ngjarjes. Të
gjithë, përfshirë edhe objektivin e atentatit, iu shpëtuan plumbave, përveç një

PEQIN - Policia ka zbardhur
grabitjen e ndodhur tre ditë
më parë në Peqin, ku disa
persona të maskuar i morën
një 75-vjeçari një sasi parash
në shtëpi dhe më pas u larguan në drejtim të paditur.
Sipas efektivëve të Elbasanit, për këtë ngjarje janë arrestuar tre persona dhe një
i katërt është shpallur në
kërkim. Këta persona dyshohet se në bashkëpunim me
njëri-tjetrin i kanë marrë 60
mijë euro të moshuarit. Fillimisht autorët i kanë dhënë
një lëng, i cili i ka paralizuar
kujtesën, ndërsa më pas i
grabitën sasinë e eurove dhe
u larguan nga banesa. "Identifikon dhe arrestohen autorët e dyshuar të vjedhjes
së banesës të shtetasit S.Z.,

qytetari të rastësishëm, pa
lidhje me ngjarjen, i cili mbeti i plagosur në këmbë, fatmirësisht jashtë rrezikut
për jetën. 58-vjeçari Cenodemaj, punonjës në Bashkinë
e Vlorës ishte duke pirë kafe
me miqtë në lokalin pranë

shkëmbimit të zjarrit. Autorët janë larguar duke
kanë marrë drejtimin mes
rrugicave në blloqet e pallateve që ndodhen në zonë. Pas
ngjarjes, policia ka gjetur të
djegur një automjet në
zonën e Babicës, në periferi

SHËNJESTRA E
ATENTATIT
Shënjestra e të
shtënave me armë zjarri
paraditen e së premtes
në Vlorë dyshohet të
ketë qenë një
personazh i njohur për
policinë lokale. Bëhet
fjalë për 27-vjeçarin
Inez Hajrulla, i cili kishte
vetëm pak kohë që
kishte dalë nga masa e
arrestit shtëpiak, në
detyrim paraqitje.
Hajrulla i kishte
shpëtuar edhe një tjetër
atentati me eksploziv
në mes të Vlorës në
vitin 2017, kur makina e
tij u hodh në erë dhe ai
mbeti i plagosur rëndë,
pasi mbeti i gjymtuar
me një këmbë.
të qytetit bregdetar, që dyshohet të jetë i grupit të autorëve të atentatit. Makina
"Land Rover" me ngjyrë të
zezë, brenda së cilës u gjetën
dy ar më automatike, u
sekuestrua në cilësinë e
provës materiale.

E paralizuan me lëng dhe i grabitën 60 mijë euro
tregtarit, arrestohen 3 persona dhe 1 në kërkim

ndodhur më datë 08.05.2019.
Specialistët e Hetimit të Krimit në Komisariatin e Policisë
Peqin, pas një pune të mirëorganizuar hetimore dhe profesionale dhe në bazë të

provave të grumbulluara,
bënë kapjen dhe ndalimin e
shtetasve: B.H., 30 vjeç M.Ll.,
27 vjeç, të dy banues në Peqin
dhe E.Sh., 27 vjeçe, banuese
në Durrës. Si dhe vijon puna

intensive për kapjen edhe të
një prej autorëve të dyshuar
të vjedhjes, i cili është shpallur në kërkim, shtetasi S.I., 19
vjeç", thuhet në njoftimin e
policisë. Ndërkaq, mësohet se
arrestimi i tyre u bë pasi, dyshohen se në bashkëpunim me
njëri- tjetrin, më datë
08.05.2019, kanë vjedhur në
banesën e shtetasit S.Z., një
sasi të konsiderueshme
parash. Materialet hetimore
në ngarkim të shtetasve të
lartpërmendur i kaluan
Prokurorisë pranë Gjykatës
së Shkallës Parë Elbasan për
veprën penale "Vjedhja".

8 - EKONOMI

E diel 12 Maj 2019

Agjencia e Trajtimit të Pronave publikon dokumentet që duhet të dorëzojnë përfituesit

P

ronarët që aplikuar
për kompensimin e
pronës në vitet 1993
dhe 2018, për të cilët ka një
vendim për njohjen dhe kompensimin e pronës duhet të
plotësojnë formularin TIP
për të marrë paratë. Agjencia e Trajtimit të Pronave
publikon formularin dhe dokumentet që duhet të plotësojnë përfituesi në të gjithë
vendin për të marrë kompensimin në para ose kompensim fizik. 'Gazeta Shqiptare'
publikon formularin, dokumentet si dhe listën me pronarët që duhet të plotësojnë dokumentet për të përfituar kompensimin. Gjatë
vitit 2018 janë shpërndarë 1.
5 miliardë lekë për kërkesat
për pagesa të përshpejtuara.

Pronarët/ Dosjet e viteve 1993-2018,
formulari për të marrë paratë
Janë shpërndarë 1. 5 miliardë lekë për kërkesat e veçanta
thotë se subjektet e shpronësuara u nënshtrohen procedurave të kompensimit, sipas përcaktimeve të këtij
ligji, bazuar në vendimet për
fundimtare për njohje dhe
kompensim financiar.

PA
GESA
TE
PAGESA
GESAT
PËRSHPEJTUARA

KOMPENSIMI
FINANCIAR DHE FIZIK

Sipas formularëve tip mësohet se kërkuesi, duket të
cilësojë faktin se kërkon kompensim financiar. Për plotësimin e dosjes duhet të paraqitet: Kërkesa për kompensim financiar/fizik, konfirmim nga ZVRPP-ja për
gjendjen juridike të pronës
vërtetim nga gjykata nëse
vendimi përfundimtar i apo
vlerësimit të tij është
ankimuar apo jo në rrugë
gjyqësore, dëshmi trashëgimie nëse ka ndryshuar rrethi i
trashëgimtarëve, prokurë e
nënshkruar nga të gjithë
trashëgimtarët, vërtetim
numër llogarie, vërtetim
nëse subjekti ka përfituar
ose jo tokë bujqësore, dokument identifikimi dhe mandat pagese. Të njëjtat dokumente duhet të paraqiten
edhe në rastin kur pronari
kërkon kompensim fizik.

LLOGARITJA

Kompensimi për ish-pronarët për tokën truall, sipas zërit kadastral të vitit
1945 dhe hartës së vlerës së
tokës që është në fuqi, do të
kryhet me para. Kufiri i caktuar nga ligji është 50 milionë lekë për çdo vendim të
njohur. Këshilli i Ministrave
ka rregulluar me anë të një
vendimi kufirin e pagesës në
lekë dhe atë të kthimit fizikisht të pronës. Kështu të
gjitha vendimet përfundimtare, të vlerësuara financiarisht si tokë truall, përfitojnë kompensim financiar
nga fondi financiar i kompensimit, deri në masën 50
sipas shkronjës "a", të pikës
1, të nenit 8, të ligjit nr.133/
2015, dhe pjesa e mbetur nga
vlerësimi i vendimit përfundimtar kompensohet fizikisht, nga fondi i tokës. Neni
8 pika a e ligjit nr. 133/2015
për trajtimin e pronës dhe
përfundimin e procesit të
kompensimit të pronave

Foto ilustruese

Formulari tip

Kompensimi për ish-pronarët për tokën
truall, sipas zërit kadastral të vitit 1945
dhe hartës së vlerës së tokës që është në
fuqi, do të kryhet me para.

PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR ME KËRKESË TË VEÇANTË:
Gjatë periudhës janar -dhjetor 2018, në lidhje

ushtruar apo jo e drejta e parablerjes.

me ekzekutimin e vendimeve me kërkesë të

3.Vërtetim nga gjykata kompetente nëse vendimi

veçantë rezulton:

përfundimtar i kompensimit apo vlerësimi i tij



është ankimuar apo jo ne rruge

Janë pranuar 129 aplikime, nga të cilat 86

aplikime të reja dhe 43 dosje që kanë kaluar për

gjyqësore.(Vërtetim qe për vendimin Nr. X. Date

trajtim nga Sektori Kompensimit Financiar dhe

x nuk ka ankimim. Ky vërtetim merret ne

Fizik pranë sektorit të Trajtimit të Kërkesave të

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane dhe Gjykata e

Veçanta me memo.

Rrethit përkatës si dhe Gjykata Administrative e



Apelit)

Janë ekzekutuar 86 aplikime/dosje të cilat

kanë përfituar këstin e parë.

4.Dëshmi trashëgimie, nëse ka ndryshuar rrethi i



trashëgimtareve

Fondi i cili do të lëvrohet për këto 86 aplikime

është në total 1.5 miliardë lekë.

5.Vërtetim për numrin e llogarive bankare



6. Vërtetim nëse subjektet (secili prej

Buxhetit të Shtetit i është kursyer vlera 33

miliardë lekë.

trashëgimtareve ) kane përfituar apo jo nga
dispozitat për ndarjen e tokës bujqësore ( Ky

Dokumentacioni që duhet të paraqisni:

vërtetim merret ne DAMT/ Këshilli i Qarkut/ Njësia

1.Dokument identifikimi

Administrativë, ne atë vendbanim ku trashëgimtar

2.Konfirmim nga ZVRPP përkatëse mbi gjendjen

ka banuar deri ne vitin 91)

juridike të pronës që kompensohet dhe nëse është

7. Mandate pagese

Nga ana e Shoqerise "Sherbimi Permbarimore AB" Shpk eshte shpallur ankandi faza e dyte per pasurite
e meposhtme:
1-“Truall + Ndertese” me siperfaqe totale 500 m2 dhe siperfaqe ndertese 165 m2 me Nr.pasurie 475/37 e
ndodhur ne Zonen Kadastrale Nr.2460 Volumi.5 Faqe 131 me adrese Linze, Tirane.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 232,960 (dyqind e tridhjete e dy mije e nenteqind e
gjashtedhjete) Euro.
2-“Are” me siperfaqe 585 m2 me Nr.pasurie 475/31 e ndodhur ne Zonen Kadastrale Nr.2460 Volumi.5 Faqe
104 me adrese Linze, Tirane.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 58,800 (pesedhjete e tete mije e teteqind) Euro.
Ankandi do te zhvillohet ne date 30.05.2019 ne oren 16:00 prane zyres se shoqerise "Sherbimi
Permbarimore AB" Shpk me Permbarues Gjyqesor Privat Admir Beqiri te ndodhur ne adresen Rr.Bul
Zhan Dark Pall.Kulla.1Teknoprojekt Shk.1 Kat.4 Ap.10 Tirane.

Njoftim për shitje me ankand të dytë
Shoqëria "Power & Justice" (P&J) sh.p.k ka shpallur ankandin e dyte të
pasurisë të palës debitore dhe pales dorezanese, e përbërë nga :
" Njesi" me numër pasurie 7/80 ND e ndodhur në Rr: "M Bicikemi" Shkodër
e rregjistruar në ZK 8593 Regj Hipotekor nr.83 datë 30.10.1988 volum 17,
faqe 149 me sipërfaqe 42.75 m2,. Ankandi i dyte pasurisë fillon me çmimin
fillestar në masën 31.862,11 Euro
Ankandi do të zhvillohet në datë 24. 05. 2019 ora 15:00 në selinë Bulevardi
"Gjergj Fishta" Kulla 1, Kati 2, Zyra nr.5 Kontakt tel. 0672082543,
ilir_dervishaj@yahoo.com, WEB www.powerjustice-al.com.

Pronarët mund të përfitojnë edhe pagesa të përshpejtuara. Janë vendosur tri
afate pagesash të përshpejtuara. Pagesë brenda një
viti, brenda tre vjetësh dhe
brenda pesë vjetësh. Për secilin variant në një VKM të
posaçme është përcaktuar
edhe përqindja e pagesës.
Për pagesën brenda një viti
pronari merr 20 % të vlerës
së faturës, për pagesën brenda tri viteve merr 30 % dhe
brenda pesë viteve merr
40% të vlerës së kompensimit dhe heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere. Të
gjithë subjektet që kanë një
vendim përfundimtar kompensimi, pavarësisht rendit kronologjik të tij dhe
llojit të zërit kadastral të
pronës së vlerësuar, kanë të
drejtë të aplikojnë pranë
ATP-së me kërkesë të
veçantë, ku shprehin vullnetin për t'u kompensuar financiarisht. Kërkesat e
veçanta për kompensim financiar do të trajtohen sipas kësaj procedure: nga
çdo fond vjetor buxhetor i
kompensimit financiar, jo
më shumë se 1/3 e tij mund
të përdoret për kërkesat e
veçanta të kompensimit financiar, të gjithë subjektet
kërkues, të cilët shprehin
vullnetin për t'u kompensuar financiarisht me
kërkesë të veçantë, duhet të
aplikojnë pranë ATP-së
brenda vitit të çeljes së fondit vjetor buxhetor të kompensimit financiar, pas
aplikimit për kompensim financiar me kërkesë të
veçantë, ATP-ja përgatit
vlerësimin financiar të
pronës, pavarësisht rendit
kronologjik të vendimit
dhe në rastin e disa aplikimeve për kompensim me
kërkesë të veçantë do të zbatohet rendi kronologjik i
datës së vendimeve për këto
aplikime.

Shoqeria permbarimore JUSTITIA
Shoqeria permbarimore JUSTITIA shpall ankandin, faza e trete , për shitjen e pasurisë së paluajtshme
per te cilen ka vene hipoteke NBG BANK/ABI BANK, me këto të dhëna:
Nr. 1/387-N1, ZK. 8562, VOL 30, FAQ. 91 e llojit njësi me sip. 109 m2 ndodhur në adresën Rruga "Fuat
Babani", Korçë. Çmimi me të cilin fillon ankandi është në vlerën 43.948 EUR ( dyzetë e tre mijë e
nëntëqind e dyzetë e tetë) EUR
Nr. 1/387-N3, ZK. 8562, VOL 30, FAQ. 93 e llojit njësi me sip. 89.2 m2 ndodhur në adresën Rruga "Fuat
Babani", Korçë.
Çmimi me të cilin fillon ankandi është në vlerën 35.964 EUR (tridhjetë e pesë mijë e nëntëqind e
gjashtëdhjetë e katër ) EUR.
Ankandi zhvillohet në datën 13.06.2019, në përfundim të orarit zyrtar, ora 16:30 në zyrën e
përmbaruesit gjyqësor me adrese Bulevardi“Bajram Curri“, Pall. 21,Shk. 3, Ap. 18, Tiranë.
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INSTAT: 8.7 % e të papunëve nuk kërkojnë punë

T

ë papunët, të cilët nuk
po kërkojnë punë për
arsye se besojnë se nuk ka
punë të disponueshme janë
8,7. Struktura e popullsisë
jashtë forcave të punës është e dominuar nga nxënësit/studentët, 38,7 %. Në
këtë grup-moshë, pjesa që
zënë personat e papunë, të
cilët nuk po kërkojnë punë
për arsye se besojnë se nuk
ka punë të disponueshme
është 8,7 %. Të dhënat janë
bërë të ditura nga INSTAT,
dhe sipas raportit mësohet
se nga popullsia në moshë
pune, gati 12 % e popullsisë
joaktive në tregun janë
pension të parakohshëm,
ndërsa 10 për qind janë në
paaftësi të përhershme për

Rreth 30.8 % e grave
15-64 vjeç janë shtëpiake
të përballuar një punë, ndërsa 10 për qind tjetër janë larguar nga tregu i punës për
arsye të shumëfishta. Ndër
popullsinë e grave të moshës
15-64 vjeç ekonomikisht jo
aktive 30,8 % e tyre janë
duke përmbushur detyrat
shtëpiake, ndërsa tek burrat
e kësaj kategorie kjo përqindje është 1,6 %. Vitet e
fundit popullsia në moshë
punë ka rritur angazhimin
për marrë pjesë në forcën e
punës, por sërisht përqind-

ja jashtë tregut të punës
është e lartë në raport me
vendet e zhvilluara. Në vitin
2018, të rinjtë e moshës 15-29
vjeç as në punësim e as duke
ndjekur shkollën apo ndonjë formim profesional përbëjnë 28,6 % të të rinjve gjithsej. Në këtë grup, 36,6 % e të
rinjve janë të papunë. Pjesa
tjetër janë jashtë tregut të
punës për arsye se janë të
dekurajuar (11,7 %), duke
për mbushur detyra dhe
përgjegjësi familjare (22,0 %)

ose për arsye të tjera (29,6
%). Një punonjës në moshë
pune (15-65 vjeç) në Shqipëri
dhe në Ballkan harxhon në
dembelizëm të plotë 20-30 vite
të jetës së tij. Përllogaritjen
e ka bërë Banka Botërore në
Raportin e rregullt Ekonomik për Rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në Rajonet e tjera ky tregues është
më i ulët. Vitet e fundit pjesa
e njerëzve që nuk dëshirojnë
të punojnë ka rënë, por gjithsesi mbetet shumë e lartë.

Madje në disa vende të
Ballkanit të tilla si Kosova,
papunësia raportohet në
rënie pikërisht për shkak se
njerëzit nuk duan të
punojnë dhe për rrjedhojë
as nuk raportohen si të papunë. Paga mesatare në Shqipëri, prej rreth 50 mijë le-

kësh (gati 400 euro) është më
e ulëta nga të gjitha vendet
e rajonit. Më e larta është
në Mal të Zi (765 euro), Serbi (644 euro), Maqedoni (591)
dhe Kosova e parafundit
(528 euro), sipas të dhënave
nga institutet statistikore
përkatëse.

Guvernatori i BSH: Kredia me probleme në 2013 ishte 25%, në vitin 2018 zbriti në 11%

Sejko zbardh strategjinë për rritjen e kreditimit
Bankat financojnë projekte që plotësojnë kriteret e financimit

G

uvernatori Gent Sej
ko ka bërë të ditur
planin e masave që
ka ndërmarrë dhe do të ndjekë i Banka e Shqipërisë për
rritjen e kreditimi. Sekjo
pohon se kreditimi është rritur në mënyrë të moderuar
gjatë viteve të fundit. Por
për shkak të disa faktorëve
- mbiçmimi i kursit të këmbimit (portofoli shprehet në
lekë) dhe nxjerrja e kredive
me probleme jashtë bilanceve të bankave - teprica
e kredisë ka rënie. "Kredia
ka pasur një rritje prej 5 %
vitin e kaluar dhe 6% në
tremujorin e parë të viti 2019,
e zhveshur nga këta faktorë.
Kjo rritje ka qenë dhe më e
lartë sesa niveli i rritjes së
PBB-së, që ishte 4.1% për
vitin 2018. Kuptohet, kjo
rritje është e moderuar dhe
ne kërkojmë të kemi një
rritje edhe më të lartë të kredisë në mënyrë që të ndikojë
në stimulimin dhe nxitjen e
rritjes ekonomike të vendit,
punësimit, pagave, e kështu
më radhë"-tha Sejko.
Sipas Guvernatorit Banka e Shqipërisë ka marrë
disa masa, një ndër të cilat
ka qenë plani i masave për
reduktimin e kredive me
probleme. Ky plan është hartuar jo vetëm për të përmirësuar bilancet e bankave dhe
stabilitetin financiar të vendit, por kryesisht për nxitjen
e kreditimit. Ai ka rezultuar pozitiv dhe ka bërë që
raporti i kredive me probleme të ulet nga niveli 25%
në vitin 2013 në 11% në fund
të vitit 2018.
"Banka e Shqipërisë ka
marrë dhe shumë masa të
tjera mikro dhe makroprudenciale, të cilat kanë pasur
efektin e tyre. Disa prej këtyre masave kanë qenë të
lidhura me mjaftueshmërinë
e kapitalit të bankave dhe
stimulimin e kreditimit në
raport me mjaftueshmërinë
e kapitalit, duke u kujdesur
për ndikimin që këto masa

Guvernatori Gent Sejko
do të kishin në tepricën e
likuiditetit. Pra, bankat janë
stimuluar që depozitat ose
likuiditetet e tepërta të përktheheshin më shumë në kredi për ekonominë sesa të
mbaheshin si vendosje në

bankat e huaja. Ne po vazhdojmë ti ndjekim të gjitha
masat, si ato të përcaktuara
në planin e masave për uljen
e kredive me probleme, ashtu edhe ato me karakter
makroprudencial. Kemi

bërë disa takime me biznesin dhe sektorin bankar.
Kemi bashkëpunuar ngushtë me sektorin bankar në
mënyrë që të stimulohet
kreditimi në mënyrë të
kujdesshme në ekonomi"-

deklaroi Sejko.
"Ne jemi duke punuar
edhe mbi ndryshime të tjera
rregullative për të stimuluar kreditimin, por gjithmonë në mënyrë të
kujdesshme që të mos krijojmë përsëri kredi me probleme. Në vijim, ne do të bashkëpunojmë ngushtë me Shoqatën Shqiptare të Bankave
dhe shoqatat e biznesit në
mënyrë që të vazhdojë kreditimi në ekonomi. Duhet
theksuar se një normë rritje
e kredisë prej 6% është një
normë e mirë në një situatë
rreziqesh. Në analizat tona
ne parashikojmë që rreziqet
janë në kahun e poshtëm.
Prandaj dhe sektori bankar
dhe sistemi financiar duhet
të ecin në mënyrë të
kujdesshme, të ndikojnë në
rritjen ekonomike të vendit,
të ushtrojnë rolin dhe
funksionin e tyre në kred-

itim, por të japin kredi të
shëndetshme. Pra, të jepen
kredi për projekte serioze të
cilat të jenë të kthyeshme.
Ng a ana tjetër, duhet të
kemi dhe një kërkesë të
shëndetshme agregate që
vjen si pasojë e tregut. Nuk
janë vetëm bankat shkaktare kryesore të situatës së
kreditimit. Duhet të kuptojmë që bankat janë njëra
palë, pala tjetër janë ekonomia, tregu, dhe projektet.
Bankat financojnë projekte, të cilat plotësojnë kriteret e financimit. Sa më
shumë projekte të mira të
ketë aq më shumë bankat do
t'i përgjigjen këtyre projekteve. Tregu ka një tepricë
likuiditeti të mjaftueshme
të cilën ne po përpiqemi ta
përkthejmë në kredi për
ekonominë"-mbyll argumentin Guver natori i
Bankës së Shqipërisë.

për veprimtarinë e tyre
janë: problemet e lidhura me
specifikën e sektorit, gjetja
e tregut, konkurrenca dhe
kostoja e financimit. Burimi
kryesor i financimit të ndërmarrjeve bujqësore janë
shitjet dhe fondet e veta,

ndërsa huaja është fare e
papërfillshme. Vetëm 18% e
ndër mar rjeve bujqësore
kanë një hua për të paguar,
ndërsa 82% e tyre raportojnë se nuk kanë. Për sa i
përket zgjerimit apo jo të
aktivitetit (apo të investimeve), mesatarisht 78% e
ndër mar rjeve bujqësore
pohojnë se nuk e kanë ndryshuar aktivitetin gjatë
gjashtëmujorit të parë dhe
presin që të mos ketë ndryshime as gjatë gjashtëmujorit të dytë 2017. Subjekteve bujqësore iu kërkua të
klasifikojnë vështirësitë që
ato kanë hasur lidhur me
disa tipare që janë: aksesi
në financim, kostoja e financimit, disponueshmëria
e stafit të kualifikuar, kostoja e prodhimit ose e
punës, konkurrenca, gjetja
e tregut, përshtatshmëria e
legjislacionit në fuqi apo të
tjera veç këtyre.

BSH: Ndërmarrjet bujqësore nuk marrin kredi nga bankat

Fermerët gjejnë mbështetjen e
personave fizikë për para
N

dër mar rjet bujqë
sore u drejtohen për
hua në raste të shumta
personave fizikë dhe nga
institucione financiare
jobanka dhe rrallë herë
bankave. Huaja e marrë
është përdorur më së
shumti për të përballuar
shpenzimet korrente të
tyre (73% e ndërmarrjeve)
dhe 46% janë shprehur se
e kanë përdorur huan për
të bërë një investim afatgjatë. Në lidhje me rezultatin financiar, 48% e ndërmarrjeve bujqësore pohojnë se gjatë gjashtëmu-

jorit të parë të vitit 2017, ai
ka mbetur i pandryshuar,
37% e ndër mar rjeve pohojnë se rezultati financiar
ka rënë. Kurse 15% e ndërmarrjeve bujqësore pohojnë
se rezultati financiar i tyre
është rritur gjatë gjashtëmujorit të parë 2017. Këto
janë gjetjet e Bankës së Shqipërisë në një vrojtim të
posaçëm mbi gjendjen financiare të ndërmarrjeve bujqësore, Banka e Shqipërisë zbuloi përgjithësisht një gjendje të mjerë e parë të vitit 2017
gjeti se, rezultati financiar i
ndërmarrjeve bujqësore ka

mbetur i pandryshuar ose
ka rënë në krahasim me atë
të një gjashtëmujori më
parë. Sipas raportit të BSHsë për zgjerimin e aktivitetit
apo investimeve, pjesa më e
madhe e ndër mar rjeve
bujqësore (79% e tyre) pohojnë që as nuk e kanë
zgjeruar aktivitetin gjatë
gjashtëmujorit të parë 2017
dhe as nuk do ta ndryshojnë
aktivitetin apo investimet
gjatë gjashtëmujorit të dytë
2017. Problemet kryesore të
identifikuara nga ndërmarrjet bujqësore gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2017
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Rrjetet sociale të Vorio-Epirit shpërthejnë me thirrje nacionaliste
GJIROKASTËR

P

araditen e djeshme
është zhvilluar në
qetësi ceremonia e 6mujorit të vdekjes së Konstandino Kacifas në Bularat
të Gjirokastrës, 35-vjeçarit që
mbeti i vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit me forcat RENEA
më 28 tetor të vitit të kaluar.
Rreth 100 persona kanë marrë pjesë në ceremoninë
përkujtimore në fshatin Bularat. Pas meshës në kishën e
Bularat dhe vizitës në varreza, rrethi i ngushtë familjar
ka vijuar me drekën, ndërsa
nuk ka pasur manifestime
ashtu si në ceremoninë mortore. I pranishëm ka qenë
edhe konsulli grek Llambros
Kakissis. Situatës së ditës së
djeshme i kanë paraprirë
masat e përforcuara të policisë shqiptare, e cila ka qenë
në gatishmëri të plotë për të
shmangur përsëritjen e ngjarjeve të 8 nëntorit, ditës së
varrimit të Kacifas. Forca të
shtuara policore dhe antiterrori ka patur në Pikën Kufitare të Kakavijës, përgjatë
gjithë vijës së gjelbër si dhe
disa postbllokë, ku kryheshin kontrolle të imtësishme të automjeteve, në
pikat kryesore të aksit
Gjirokastër-Kakavijë dhe
Gjirokastër-Sarandë.
Nga të dhënat zyrtare, mësohet se 9 shtetas grekë iu
është refuzuar hyrja në territorin shqiptar për të marrë
pjesë në ceremoninë përkujtimore të Kacifas. Mësohet,
gjithashtu, edhe për një
numër personash të ndaluar
dhe të kthyer edhe nga pala
greke. Ndryshe nga sa ndodhi në ditën e varrimit të
Konstandino Kacifas, kur në
Bularat mbërritën 11 autobusë me shtetas grekë, nga
qytete të ndryshme të Greqisë, ditën e djeshme numri i
tyre ka qenë shumë i ulët,
kryesisht familjarë dhe të
afërm. Të gjithë shtetasit e
refuzuar dhe të deklaruar
"non grata" kanë patur si destinacion Bularatin, ndërkohë
që mësohet se 5 prej tyre akuzohen se kanë prishur qetësinë publike dhe 4 të tjerë nuk
e kanë argumentuar hyrjen
në shtetin shqiptar.
Njoftimi për ceremoninë
përkujtimore është shpërndarë më herët në rrjetet sociale të Vorio-Epirit. Paraditen e së shtunës së 11 majit
në këto faqe janë publikuar
të dhëna për qindra shtetas
grekë që sipas tyre nuk janë
lejuar nga policia shqiptare
të hyjnë në territorin e vendit fqinj. Nuk ka munguar në
këto publikime gjuha e urrejtjes nacionaliste dhe thirrjet
për një Vorio Epir të lirë. Një
tjetër ceremoni e inspiruar
nga Konstandino Kacifa është njoftuar të mbahet të dielën
e 12 maj në Delvinaki, një fshat rreth 15 km larg
Kakavijes. "T'i themi "jo" atdheut të humbur", bëhet thirrje në posterin e këtij aktiviteti. Ra në sy fakti që media
greke nuk shfaqi interes për
ceremoninë përkujtimore të
Kacifas, krejt ndryshe nga sa
ndodhi pas vrasjes së tij dhe
ceremonisë së varrimit. Numri i paktë i mediave greke ra
në sy që gjatë ceremonisë
përkujtimore të të 40 - tave të
Konstandino Kacifas.

Përkujtimi i Konstandino Kacifas, u
refuzohet hyrja 9 grekëve në Kakavijë
Ceremonia e 6-mujorit të vdekjes së 35-vjeçarit
zhvillohet qetësisht dhe pa incidente në Bularat
REFUZIMI
Nga të dhënat zyrtare,
mësohet se 9 shtetas
grekë iu është refuzuar
hyrja në territorin
shqiptar për të marrë
pjesë në ceremoninë
përkujtimore të
Kacifas. Mësohet,
gjithashtu, edhe për një
numër personash të
ndaluar dhe të kthyer
edhe nga pala greke.
Ndryshe nga sa ndodhi
në ditën e varrimit të
Konstandino Kacifas,
kur në Bularat
mbërritën 11 autobusë
me shtetas grekë, nga
qytete të ndryshme të
Greqisë, ditën e
djeshme numri i tyre
ka qenë shumë i ulët,
kryesisht familjarë
dhe të afërm.

Konstandino Kacifas

THIRRJET NACIONALISTE
Njoftimi për ceremoninë përkujtimore është shpërndarë më herët në rrjetet sociale të
Vorio-Epirit. Paraditen e së shtunës së 11 majit në këto faqe janë publikuar të dhëna për
qindra shtetas grekë që sipas tyre nuk janë lejuar nga policia shqiptare të hyjnë në
territorin e vendit fqinj. Nuk ka munguar në këto publikime gjuha e urrejtjes nacionaliste
dhe thirrjet për një Vorio Epir të lirë. Një tjetër ceremoni e inspiruar nga Konstandino
Kacifa është njoftuar të mbahet të dielën e 12 maj në Delvinaki, një fshat rreth 15 km larg
Kakavijës. "T'i themi "jo" atdheut të humbur", bëhet thirrje në posterin e këtij aktiviteti.

Garë me policinë në det,
shqiptarët kapen në gomonen
me 4 mln euro drogë
IT
ALI - Policia italiane ka
ITALI
arrestuar dy shqiptarë
dhe ka sekuestruar një
sasi të konsiderueshme
droge me vlere rreth
katër milionë euro. Operacioni është bërë afër
brigjeve në San Cataldo,
ku dy trafikantët shqiptarë u bllokuan në një
gomone me 400 kg drogë.
Trafikantët pasi panë që
ishin pikasur dhe po
ndiqeshin nga policia,
tentuan të largoheshin
dhe shtuan shpejtësinë,
por pas një ndjekjeje në
det janë kapur nga policia.
Në gomone u gjetën 14
pako drogë e llojit marijuanë dhe hashash, me një
peshë totale prej rreth 400
kg, të cilat në tregun klandestin kapin vlerën e 4
milionë eurove. Gomonia
6 metra e gjatë, u dërgua
në portin e Otrantos dhe
iu nënshtrua konfiskimit,
ndërsa dy shqiptaret u
vunë në pranga.

T I R A N Ë - Arrin në 13
numri i të arrestuarve në
kuadër të operacionit
"BISTRICA 2019". Policia
njoftoi dje arrestimin e 37vjeçarit me inicialet E.M.,
37 vjeç, banues në Patos,
si pjesëtar i grupit të
strukturuar kriminal që
merrej me trafikim të
lëndëve narkotike. Dy ditë
më parë Policia e Shtetit,
nën drejtimin e Prokurorisë për Krime të Rënda në
Tiranë, finalizoi operacionin antidrogë të koduar
"BISTRICA 2019". Pas një
hetimi pro-aktiv, përgjatë
një harku kohor disa mujor, duke aplikuar metodat speciale të hetimit
gjatë operacionit policor
të koduar "BISTRICA
2019", u arrestuan dhe u
ndaluan 11 persona si dhe
u sekuestruan 79 kg Cannabis Sativa, e fshehur në
një automjet në vende të
krijuara posaçërisht. Në
këtë operacion u përfshinë Drejtoria Hetimore

Arrestohet se abuzoi me
të miturën, 25-vjeçari:
Vajza erdhi me dëshirë
TIRANË - Policia e Tiranës ka arrestuar një 25-vjeçar,
pasi ka kryer veprime të turpshme seksuale ndaj një
vajze të mitur. Mësohet se gjatë mbrëmjes se djeshme
në pranga ka rënë i riu Islam Xhaferi, sepse një ditë
më parë pranë shkollës 9-vjeçare në Kodër Kamëz, ky
u fundit ka marrë në makinë një nxënëse të klasës së
7-të të kësaj shkolle dhe e ka çuar më pas në një hotel
ku ka kryer veprime me natyrë seksuale. Për ngjarjen e rëndë, e mitura u ka treguar prindërve dhe së
bashku me ta e në prani të psikologes, vajza ka kallëzuar 25-vjeçarin, i cili është vënë menjëherë në pranga të policisë. Ndërkaq, gjatë marrjes në pyetje Islam
Xhaferi ka mohuar në formë kategorike që të këtë
kryer marrëdhënie seksuale me nxënësen, por ka shtuar se i pëlqente si fizik dhe ndaj e kishte ftuar në
makinë. I arrestuari është shprehur se vajza e mitur
ka shkuar me dëshirën e saj, ndërsa kur ai ka mësuar moshën i ka kërkuar të largohet. "Me vajzën
nuk kam abuzuar seksualisht. Me pëlqente si fizik
dhe e ftova në makine. Erdhi me dëshirën e saj. Kur
shkuam në hotel e pyeta për moshën dhe kur e mësova se ishte e mitur i thashë të largohej"-,mësohet të
ketë thënë ai. Nga ana tjetër, vajza pretendon ndryshe. Ajo është shprehur se 25-vjeçari e ka bezdisur
prej kohësh dhe këtë gjë ua ka treguar edhe familjarëve të saj, të cilët më pas kanë bërë kallëzimin në
Komisariat. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur
të plotë ngjarjen.

Trafiku i drogës, arrin në 13 numri i të
arrestuarve gjatë operacioni "Bistrica 2019"

Qendrore në Departamentin
e Policisë Kriminale, Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në Policinë e Shtetit, si dhe Drejtoritë Vendore të Policisë Tiranë dhe
Fier. Pas një hetimi pro-aktiv, përgjatë një harku kohor
disa mujor, duke aplikuar

metodat speciale të hetimit
gjatë operacionit policor të
koduar "BISTRICA 2019", u
arrestuan dhe u ndaluan 11
persona si dhe u sekuestruan 79 kg Cannabis Sativa, e
fshehur në një automjet në
vende të krijuara posaçërisht. Po gjatë operacionit, në

kontrollet e ushtruara u
sekuestruan edhe tre armë
zjarri u vu në pranga një 52
vjeçar nga Mallakastra. Më
herët në datë 05.04.2019, në
funksion të këtij procedimi
penal në Kapshticë, u arrestua edhe një pjesëtar tjetër
i këtij grupi kriminal, ku u
sekuestrua rreth 68 kg lëndë
e dyshuar narkotike Cannabis Sativa. Gjithsej në
kuadër të këtij operacioni u
sekuestruan 145.6 kg lëndë
narkotike e llojit Cannabis
Sativa; 3 armë zjarri dhe municion luftarak, 4 automjete
të markave të ndryshme; një
sasi vlerash monetare, 14
aparate celularë me kartat
SIM të markave të ndryshme. Nën drejtimin e
Prokurorisë për Krime të
Rënda vijon puna për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale të kryer
nga ky grup kriminal.
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DEBATI

Artan Fuga: Nuk lejojmë shkrirjen
e Akademisë sonë me atë malazeze
P

ërgëzoj nismën e deputetëve
për ta çuar përpara re
formën në Akademinë e Shkencave! Ka kaluar shumë kohë që
kur ka filluar debati për reformën
dhe sot duhet të shohim frytet e
saj! Do të jem edhe unë pjesë e këtij
debati ku do të paraqes idenë time
për të vendosur në ligj bazat e
fillimit të një përafrimi të akademive shqiptare në rajon me
synim integrimin në një të vetme."
Ka qenë kjo deklaratë e ministres
së Arsimit Besa Shahini që ka ngjallur reagime të ashpra. Akademiku Artan Fuga prej dy ditësh
kundërshton fort qëndrimin e
Shahinit. "Skandal: Ministrja
Besa Shahini shpall synimin për
zhbërjen e Akademisë të Shkencave të Shqipërisë dhe të Kosovës
dhe 'integrimin' e tyre me atë të
Maqedonisë dhe Malit të Zi! Ta
harrojë! Institucionet e Shqipërisë
i mbron një popull i tërë, jo vetëm
intelektualët patriotë!", deklaroi
Fuga të premten.
Ndërsa dje, të shtunën, përmes
një postimi në profilin e tij, ai
pyeste se çfarë "do të thotë integrim si një e tërë e akademive shqiptare në rajon? Ose shqiptarët
si akademikë të ikin nga akademia
e Malit të Zi, e Maqedonisë të Veriut dhe eventualisht e Serbisë,
duke krijuar akademi shkencash
etnike, pra të vetizolohen. Çka nuk
ka model në asnjë vend të botës".
Prej më shumë se një viti Fuga ka
qenë kundërshtar i fortë i asaj që
po ndodh në akademinë e shkencave. Ndonëse ai qe i pari që kërkoi
reformimin e saj, nuk ka rëndë
dakord me vendimet e marra as me
ligjin e dorëzuar në kuvend hartuar nga një grup që po merret me
reformën, kryesuar prej Skënder
Gjinushit.

DEKLARATA E FUGËS

Artan Fuga: Thirrje publike për
përkrahje për ta çuar zërin në Kuvendin e Shqipërisë!
Ra ajo ngrehinë që ngritën
kokën shqiptarët e Ballkanit. Këtë
nuk e paska kuptuar vetëm ministrja e Arsimit, qytetarja Besa Shahini, dhe Akademia e Shkencave e
Shqipërisë!
Unë i qëndroj fort dhe parimisht kërkesës sime për shkarkimin e qytetares Besa Shahini nga posti i Ministres të Arsimit, rinisë dhe Sporteve, pasi ajo deklaroi dje më 10 maj, qëllimin e fshehur se ka synim të shkrijë në një
të vetme akademinë e shkencave
të Shqipërisë me ato të rajonit.
Drejtuesit e shtetit tonë të bëjnë
si ta mendojnë!!! Përgjegjësia është e tyre!
Çdo intelektual i ndershëm, çdo
shqiptar patriot, çdo student e
kupton që një deklaratë si kjo, kaq
në kundërshtim me Kushtetutën e
Shqipërisë, me ligjet e vendit, me
vlerat europiane, me detyrën e një
ministri që shprehet se synon zh-

"Të shkarkohet Besa Shahini,
ish-Jugosllavia ka rënë! Nuk
ka akademi etnike"

"Një ministri shprehet se synon
zhbërjen e identitetit të institucioneve
publike të shtetit"

Artan Fuga
bërjen e identitetit të institucioneve publike të shtetit të Shqipërisë
ndërkohë që ka për funksion t'i
ruajë dhe forcojë ato, nuk e ka bërë
asnjë ministër arsimi qysh nga
koha e themelimit të shtetit shqiptar, as nën Monarki, as në kohën e pushtimit fashist dhe nazist,
as në kohën e diktaturës dhe as në
periudhën e tranzicionit paskomunist.
Ne jemi tradhtuar në bindjet
tona shtetformuese !
Unë jam absolutisht kundër
dhe do të përballem deri në fund
me këtë synim të shprehur prej saj
si edhe me modelin e paraqitur nga
grupi i drejtuar nga Skënder Gjinushi, të cilin e kanë paraqitur
mjerisht si të tyrin edhe 15 deputetë të Kuvendit të Shqipërisë,
të cilët nuk besoj se kanë pasur
mundësi të njihen me thelbin e çështjes.
Më jepni përkrahje !

Unë jam për një akademi shkencash të Shqipërisë që sheh dhe orientohet nga Perëndimi, kurse ministrja, qytetarja Besa Shahini,
shpreh synimin se kërkon të na
çojë në modelet e akademive të shkencave të ish Jugosllavisë.
Ja përballja në thelbin e saj politik dhe gjeopolitik!
Por, ish Jugosllavia është rrëzuar, duam apo nuk duam ne. U

rrëzua kjo ngrehinë që të ngrenë
kokën Shqiptarët në Ballkan.
Përse Kuvendi i Shqipërisë dhe
ministria jonë e arsimit do të mund
të na e risjelli atë model institucional në Shqipëri?
Për këdo që e ka të vështirë ta
kuptojë synimin e shprehur madje edhe jashtë programit të qeverisë:
Çfarë do të thotë integrim si një

Unë jam absolutisht kundër dhe do të
përballem deri në fund me këtë synim të
shprehur prej saj si edhe me modelin e
paraqitur nga grupi i drejtuar nga Skënder
Gjinushi, të cilin e kanë paraqitur mjerisht si
të tyrin edhe 15 deputetë të Kuvendit të
Shqipërisë, të cilët nuk besoj se kanë pasur
mundësi të njihen me thelbin e çështjes.

LIGJI PËRAKADEMINË NË KUVEND
K

a nisur të premten shqyrtimi i projektligjit për Reformën në Akademinë e Shkencave në komisio
nin e Medias dhe Edukimit. Risitë e këtij projektligji, që është dorëzuar në qeveri para një viti, i
shpjegoi akademiku Skënder Gjinushi. Sipas tij, ky reformim i Akademisë së Shkencave vjen pas një
presioni të bërë nga opinioni publikë, por edhe i qeverisë shqiptare. Gjinushi shpjegoi se anëtarësimet
në Akademinë e Shkencave nuk janë më atribut vetëm i asamblesë. "Riformulohet vet modeli i akademisë, me një asamble që ka rol promovues, por pranë saj mund të ngrihet edhe një qendër kërkimi.
Projektligji i jep rëndësi edhe marrëdhënies së akademisë me qeverinë edhe kuvendin, si një organ
këshillimor, që duhet të dijë të bëjë që të dëgjohet, por edhe të ketë një urë bashkëpunimi me akademinë e dhe kuvendin", tha më tej Gjinushi. Deputetët e pranishëm kërkuan të mësojnë më shumë për
kontributin e këtij institucioni në thithjen e trurit, por edhe në zhvillimin e kërkimeve shkencore në
vend. "Me bërjen e ligjit të ri të shkencës patjetër që duhet të harmonizuar projektligji i shkencës me
atë të akademisë". Ndërsa, deputetja e PS-së, Eglantina Gjermeni, sugjeroi që Akademia e Shkencave
të mos jetë vetëm honorifike, por edhe të kontribuojë në nivelin e kërkimit shkencor në Shqipëri.

e tërë e akademive shqiptare në
rajon? Ose shqiptarët si akademikë
të ikin nga akademia e Malit të Zi,
e Maqedonisë të Veriut dhe eventualisht e Serbisë, duke krijuar
akademi shkencash etnike, pra të
vetizolohen. Çka nuk ka model në
asnjë vend të botës.
Ose pastaj të integrohen këto
akademi etnike pastërtisht shqiptare me akademinë e shkencave
të Shqipërisë dhe të Kosovës, çka
nuk e lejojnë sigurisht shtetet e
tyre. Na propozohet gjoja një shkencë e pastër shqiptare, etnikisht
e pastër, çka mund të asociohet me
dënglat për një shtet të pastër etnikisht shqiptar, në kundërshtim
me të gjitha vlerat europiane dhe
ato perëndimore!!!
Ose të integrohet në një të vetme akademitë e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Malit të ZI, etj.
Dhe ky nënkuptim i përmbajtur
dashur padashur në atë synim është pastaj terr!
Në çdo rast kjo do të thotë platformë për ta zhbërë akademinë e
shkencave të Shqipërisë. Kujdes
tjetër është bashkëpunimi, tjetër
"shkrirja në një".
Synimi i shprehur i kësaj
anëtareje të qeverisë nuk është në
përputhje as me Kushtetutën e
Shqipërisë as me platformën e
qeverisë dhe as me strategjinë e
akademisë të shkencave të themeluar nga dijetarët e mëdhenj shqiptarë të kohës, as me kuadrin
rregullues europian.
Detyra ja do qe t'i forcojë institucionet e Shqipërisë jo t'i shkrijë
duke i bashkuar në mënyrë absurde
me institucione shtetesh të tjera.
Intelektualët shqiptarë nuk do
ta lejojnë këtë!
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uke u mbështe
tur në veprën e
Herodotit , na
bëhet e qartë dhe
e kuptueshme se
Orakulli i Apolonisë, për nga
rëndësia vjen me një herë pas
Orakullit të Dodonës dhe atij
të Delfit. Kjo ide përftohet sidomos nga leximi i librit të
Nëntë të veprës së Herodotit.
Ngjarja, që na tregon autori
lidhet vetiu me Orakullin e

Apolonisë, i cili, si Orakull i njohur, me siguri do t'i ketë pas dhënë
dhe më shumë emër qytetit të lashtë. Subjekti i rrëfimit ka në qendër
bariun Evenius, si edhe të birin e
tij. Nga ky episod mund të zbresim
pastaj me hamendje edhe në fshatin Frakull sot, si pjesë e hinterlandit të Apolonisë, që shtrihet pas kodrave të Pojanit dhe të Levanit.
Ishte koha kur ushtria persiane
kishte pësuar disfatë me ushtrinë
helene në Platea dhe po bëheshin
përgatitje për ekspeditë detare në
Jon. Ushtria helene komandohej

nga Leutikidi, kurse persianët nga
komandanti i tyre, Mardoni. Me
këtë rast helenët bënë flijime nën
drejtimin e parashikuesit Deifon, të
birit të Eveniusit nga Apolonia.
Veprim ky që nënkupton një dimension shenjtërie, që rriste famën e
qytetit të atëhershëm. Këtë ide Herodoti na e tregon përmes ndodhisë
së Eveniusit, ku gati si në një mit,
na rrëfen se si i kishte ardhur Eveniusit dhuntia hyjnore e profecisë
nga dëshira e perëndive.
Babait të këtij Dejfonit, Eveniusit, siç shkruan Herodoti, i ndo-

dhi një ngjarje, të cilën po e tregoj:
Në Apoloni ka një grigje delesh që i
është përkushtuar Diellit. Ditën ajo,
grigja, kullot përgjatë lumit, që
rrjedh nga mali Lakmon, dhe shkon përmes territorit të Apolonisë
dhe derdhet në det pranë portit të
Orikut. Natën grigjën e ruajnë burra të zgjedhur nga familjet më të
pasura dhe më fisnike. Zgjidhnin
nga një roje për çdo vit. Rëndësia e
kësaj grigje delesh për njerëzit e
Apolonisë i detyrohet profecisë së
një orakulli.
. Delet e asaj grigje e kalonin

natën në një guvë që është disi larg
qytetit. Këtu ky Eveniusi ishte
zgjedhur të ruante delet. Po një herë
atë e kaploi gjumi, tek po i ruante
ato; ndërkaq erdhën ujqërit, që
hynë në guvë dhe i shqyen rreth
gjashtëdhjetë dele. Kur u zgjua Eveniusi, ai pa se ç'kish ndodhur, por
heshti dhe nuk i tha kurrkujt për
këtë, sepse mendonte t'i zëvendësonte me dele të tjera që do t'i blinte..
Mirëpo s'ia doli dot ta fshihte ndodhinë nga banorët e Apolonisë.
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Duke u mbështetur në veprën e Herodotit, na bëhet e qartë dhe e kuptueshme se Orakulli i Apolonisë, për nga
rëndësia vjen me një herë pas Orakullit të Dodonës dhe atij të Delfit. Kjo ide përftohet sidomos nga leximi i librit
të Nëntë të veprës së Herodotit. Ngjarja, që na tregon autori lidhet vetiu me Orakullin e Apolonisë, i cili, si Orakull i njohur, me siguri do t'i ketë pas dhënë dhe më shumë emër qytetit të lashtë.

HISTORI

Orakulli i Apolonisë në Optikën
e Herodotit dhe Frakulla Sot
Ajo që më çuditi më shumë në Apoloni është
zjarri i madh që del pranë lumit Vjosa dhe
që nuk përhapet në tokën rreth e rrotull
.Kur bie shi, ky zjarr shtohet dhe ngrihet
lartë. Për këtë ky vend quhet Nymfe, madje
këtu ka pasur dikur edhe një Orakull.
Dio Kassius

NGA ARISTOTEL MICI
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ta e morën vesh dhe
përnjëherësh e çuan
para gjyqit dhe e dënu
an me humbjen e
shikimit, sepse kishte
fjetur kur duhej të ruante delet.
Menjëherë mbasi e verbuan
Evensin, delet e grigjës nuk pillnin
më qingja dhe toka u shterpëzua
dhe nuk jepte më fryte. Në Dodonë
dhe në Delfi, kur pyetën orakujt për
shkakun e kësaj fatkeqësie, që u
kishte rënë në krye, morën të
njëjtën përgjigje: se ishin fajtorë që
e kishin dënuar pa të drejtë Eveniusin, rojtarin e grigjës së shenjtë,
sepse perënditë i kishin dërguar vetë
ujqërit; dhe ato do të vazhdonin të
hakmerreshin derisa populli i Apolonisë ta shpërblente për të keqen që
i bënë, me çka do t'u kërkonte dhe
do ta caktonte ai vetë. Kur Apoloniatët ta bënin këtë, dhe vetë perënditë do t'i jepnin Eveniusit një dhuratë, për të cilën shumë njerëz do ta
konsideronin atë të bukur.
Këto përgjigje, që ju dhanë orakujt, apoloniatët i mbajtën të fshehta dhe ua besuan disa bashkëqytetarëve të tyre ta kryenin porosinë e
Zotit. Këta qytetarë e përmbushën
porosinë në këtë mënyrë: shkuan
tek Eveniusi, që ishte ulur mbi një
bankë, u ulën pranë tij dhe filluan
të flisnin me të dhe më në fund, i
shprehën keqaerdhjen për fatkeqësinë e vet; pastaj e pyetën të verbërin
çfarë do t'u kërkonte apoloniatëve,
sikur ata të donin ta dëmshpërblenin për të keqen që i kishin bërë.
Eveniusi, që s'kishte dëgjuar gjë për
orakullin, tha se do të ishte i
kënaqur me disa ngastra toke (dhe
përmendi emrat e qytetarëve që e
dinte se i zotëronin dy ngastra më
të mira në Apoloni) , po ashtu dinte
se kishin edhe shtëpi, që ishin më
të bukurat e qytetit. Nëse do t'ia jepnin këto, shtoi Eveniusi, nuk do t'u
mbante më mëri dhe do të ndihej
mjaftueshëm i dëmshpërblyer. Kështu tha, ndërsa miqtë që i ishin ulur
prane iu përgjigjen: "Mirë, Evenius!
Populli i Apolonisë do të japë këtë
dëmshpërblim për verbimin tënd,
për t'iu bindur asaj që i kanë thënë
orakujt". Kur Eveniusi e dëgjoi të
vërtetën dhe e kuptoi se ia kishin
hedhur, u zemërua shumë. Po,
sidqoftë, banorët e Apolonisë, ua
blenë pronarëve tokën dhe shtëpitë
që kishte zgjedhur dhe ia dhuruan
atij. Pak kohë më pas ai mori dhuntinë hyjnore të profecisë dhe kësisoj
ai u bë njeri i famshëm.(Herodoti,
Lib.IX- Parag.94 3-)
Pikërisht të birin e këtij Evenusit, Deifonin, e kishin marrë me
vete korinthasit si parashikues për
flotën helene.4 - Lib. IX- Parag. 95.

Pikërisht të birin e Evensit nga Apolonia,
Deifonin, kishin marrë me vete Korinthasit
si parashikues për flotën helene
Herodoti
Duke lexuar këtë rrëfim të Herodotit për bariun e grigjes së deleve,
që i ishin përkushtuar Diellit, kuptojmë se Apolonia qe bërë një qendër
e njohur edhe për arsyen, se pranë
saj atëherë ndodhej ky Orakull. Për
këtë anë të famës le të kemi para sysh
dhe faktin se të birin e Eveniusit,
Orakullit të Apolonisë, Deifonin, e
marrin Korinthasit si parashikues
të flotës helene në betejën e tyre
kundër persianëve. Pra, Kështu na
del se ky Orakull duhej të vinte për
nga fama, pas atij të Delfit dhe Dodonës, gjë që i rriste edhe më shumë
emrin qytetit për ato kohë.
Qëllimi ynë gjatë shoshitjes së
kësaj ngjarjeje nga vepra e Herodotit nuk është të tregojmë përmasat e
kultit të Orakullit të Apolonisë, po
të pohojmë pa mëdyshje ekzistencën
e një shenjtëroreje pranë qytetit antik, që ka qenë funksionale qysh nga
Lufta Greko-Persiane, koha e Herodotit, shekulli i pestë Para Krishtit,
deri në sundimin e perandorit Karakalla, shekulli i tretë Pas Krishtit,
sipas shenimeve të historianit Dio
Kassius.
Ndërkaq, tek arsyetojmë për
vend-ndodhjen e Orakullit të Apolonisë, nisur kryesisht nga ana gjuhësore, mbështetur në evolucionin
fonetik të tingujve të emrit "Orakull", lokalizimin e tij e gjejmë si më
të përshtatshëm në fshatin Frakull.
E kemi këtë ide duke parë evoluimin
fonetik të zanores "O" në konsonantet buzoro-dhëmbore "V" dhe pastaj
në "F": Orakull, Vrakull, Frakaull.
Ka dhe historianë që Orakullin e
Apolonisë e përfytyrojnë diku pranë

Nymfeut të përflakur, që rrinte i ndezur dhe nuk shuhej kurrë, po digjej
me gazin, që dilte nga nëntoka. Aroma e gazit si eter i krijonte, një gjendje kontemplative Orakullit, që i jepte
frymëzim fantazisë së tij për të rrëfyer parashikimet. Ky mendim për
Orakullin e Apolonisë na përforcohet më shumë, kur lexojmë dhe fjalet e shkruara nga historiani i Perandorisë Romake Straboni5, i cili,
në veprën e trij gjeografike, kur përshkruan viset e Ilirisë, tregon : "Në
qytetin e Apolonisë është një vend i
quajtur "Nympheum", ku gjendet
një shkëmb, që nxjerr zjarr dhe nën
të rrjedhin burime të vakta dhe as-

Kurse për panoramen e Apolonisë
ai do të shkruante i surprizuar, për
çfarë po i shikonin sytë: "Ajo që më
çuditi në Apoloni më shumë se çdo
gjë është zjarri i madh, që del pranë
lumit Vjosa dhe qe nuk përhapet
rreth e rrotull… madje afër tij ka
blerime dhe drurë, që lulëzojnë.
Përveç kësaj, këtu kur bie shi, ky
zjarr shtohet dhe ngrihet lartë. Për
këtë arsye ky vend quhet Nymfe, dhe.
dikur aty ka pas qenë edhe një Orakull."
Për analogji me këto të dhëna flet
edhe një gojëdhanë se diku në një
bregore të Frakullës ndodhej një
vend i quajtur Shkëmbi Dragoit,
thirrej ashtu ngase prej një zgavre
të tij , si gojë e shqyer kishte pas
dalë avull.
Kështu, nisur nga mendimi, që e
lokalizon këtë Orakull në Frakull,
dhe, se pranë Orakullit supozohet
Nymfeu i Apolonisë, mund të bëjmë
me hamendje konfigurimin e anës
lindore të këtij qyteti antik. Dhe për
ta plotësuar më mirë këtë imazh, le
të kujtojmë një frazë të Herodotit
lidhur me grigjen e deleve kushtuar Diellit: "….grigja kullot për gjatë
lumit, që rrjedh nga mali Lakmon,
shkon përmes territorit të Apolonisë dhe derdhet në det pranë portit
të Orikut"-( Lib.IX- Parag.93)
Deduksioni i parë që nxjerim nga
pohimi i mësipërm i Herodotit ësh-

Në qytetin e Apolonisë është një vend i
qujtur Nympheum, ku gjendet një shkëmb
që nxjerr zjarr dhe nën të rrjedhin
burime të vakta dhe asphalt.
Straboni.
falt"6
Për më tepër, këtë konstatim na e
jep në vepren e vet, rreth dy shekuj
më vonë edhe historiani tjetër romak, Dio Kassius7. Ka rëndësi të
theksojme se ky autor, tek përshkruan viset e Ilirisë bregdetare, mbetet i mahnitur me pamjet e mrekullueshme të Vjosës, duke e cilësuar
atë me fjalët metaforike "the prophetic power of the river Aoos"8
(…fuqia profetike e lumit Vjosa).

të se lumi (duhet kuptuar lumi
Vjosa) nuk ka pas kaluar aq pranë
Apolonisë, po përmes territorit të
Apolonisë, mbase rreth nëntë ose
dhjetë kilometra larg qytetit antik,
siç është konkretisht distanca midis Pojanit dhe Frakullës.
Deduksioni i dytë është se lumi
drejtimin e ka pasur nga lindja drejt
jugut për t'u derdhur pastaj në detin Adriatik. Atëherë Orakulli i
Apolonisë dhe Nymfeu i saj do të

gjendeshin në të djathtë të lumit, në
hapësirën midis Frakullës dhje Pojanit të sotëm. Nga ky kënd-vështrim, Frakulla sot, duke u mbështetur në shkrimet e autorëve antikë,
mund të bëhej një zgjatim i hartës
arkeologjike të Apolonisë. Për këtë
ide do të ish bukur sikur në një
bregore, ose në një ledh, mbi një
pllakë të zakonshme çimetoje të gdhendeshin shkrime të historianëve
të lashtësisë, që kemi përmendur në
këto rreshta. Kështu fjala "Frakull"
nga një emër toponimk i zakonshëm fshati, do të merrte edhe një
tingëllim historik prej antikitetit,
që lidhet vetiu me Orakullin e Apolonisë, që po e zgjojmë nga gjumi
shekullor, përmes veprës së Herodotit.
Po i mbyll këto shenime rreth librit të nëntë të Herodotit me idenë se
vepra e tij madhore është një burim
informacioni historik, jo vetëm për
rreth botës së gjërë antike, po edhe
për lashtësinë e trevave pellazgjikoilire, ku janë rrënjët e etnogjenezës
sonë mbarë- kombëtarembëtare.
Gjithësesi, kur mbaron së lexuari
veprën e Herodotit, kupton dhe optikën e tij për pellazgët, të cilët ai i
gjen qysh nga koha e civilizimit Kreto-Mikenas e deri tek ndeshja e tyre
me Argonautët në ishullin e Lemnosit, nga Lufta e Trojës, e deri te
Lufta Greko-Persiane, nga koha e
Orakullit të Dodonës e deri tek Orakullli i Apolonisë. Dhe ndërkaq, më
së fundi, duhet theksuar se në shekujt që erdhën pas Herodotit, të tjerë
historianë do të sillnin vlera të reja
me veprat e tyre, "që do ta bënin historinë një mësuese të vërtetë të jetës,
po Herodoti, që hodhi hapin e parë
serioz dhe të dinjitetshëm në këtë
rrugë, do të meritojë përjetësisht
epitetin "babai i historisë, siç e ka
cilësuar me të drejtë Ciceroni"9
Massachusetts
Shkurt, 14 - 2019
Shënime
Historiani i parë i antikitetit helen, 484 - 425, para Krishtit..
2 Merret me mend se ky lumë duhet të jetë Vjosa e sotme
3 Herodoti, Historitë, Libri Nëntë, Parag.94.
4 Herodoti, Historitë, Libri i Nëntë, Parag. 95.
5Straboni, historian i Perandorisë Romake, (64 Para
Krishtit-24 pas Krishtit).
6 Strabo, Geography, translation of Horace L. Jones,
Harvard University Press, Vol.. 7 - f . 265- MCMLIV
7 Dion Cassius, autor romak, (155-235, pas Krishtit)
8 Fergus Millar,A Study of Casius Dio, Oxford, 1964, p.180.
9 A.Minga, Herodoti, Historitë, botimet IDK, f.13
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Autori përcjell në formë letrare një nga episodet më të dhimbshme shqiptare të historisë...
ashtu me atë vështrim të zbrazët e të përhumbur, duke parë
s'dihet nga. Ç'të bënte? Ndërkohë djali i madh e tërhoqi nga
dora me sytë që gati i mbylleshin nga lodhja.
- Eja nënë, shkojmë… Duhet të dalim në rrugën matanë,
- dëgjoi zëri e Bedos.
Ajo u shtrëngoi duar të dyve dhe nisi të ecte. Nuk bënë
as njëqind metra dhe Hyso i vogël u rrëzua. Përgjumej ende.
Atë çast Fero pikasi tutje një ulli të vjetër, të djegur kushedi nga ç'rrufe dhe duke u afruar u struk menjëherë nën të,
e sigurtë se nga kodrina nuk do i shikonin.
Fëmijët flinin me kokat nderur në prehërin e saj e po
kështu dhe ajo me atë kokë të varur. Nisi tu këndonte një
ninullë të vjetër që ua këndonte kur ishin foshnje, ashtu,
me atë zë të ngjirur nëpër dhëmbë, duke menduar jetët e
tyre, të sajën, të babait të tyre, Esatit, që tani nuk e kishte
më. Ndërkohë ajo ç'kishte ndodhur para dy-tre ditëve nisi
ti shfaqej sërrish para syve, në fillim si në një brymë të
dëndur, të zezë, e që gradualisht një erë e çuditshme kishte
filluar ta daraviste duke zbuluar çatitë dhe konturet e
Filatit. U drodh... Përjetonte përsëri atë gjëmë të madhe që
kishte jetuar, atje në Margëlliç, ku Zerva ishte sulur me
furi me ushtarët e tij të armatosur gjer në dhëmbë dhe
brenda shumë orësh kishte masakruar sa kish mundur…
Oh, sa shumë kishte qarë… Atje ishte shëmbur në tokë,
ishte ngritur, kishte rënë përsëri nga llahtara e madhe, ishte ngritur dhe kishte vrapuar, por ngado kishte parë veç zi
dhe kufoma. Kur kishte hyrë në shtëpinë e prindërve të
Esatit një heshtje varri mbretëronte aty. Shtëpia sapo ishte bastisur nga ushtarët. Kishin rrëmbyer gjithçka kishin
gjetur, vajin, djathin, thasët e misrit. Pleqtë nuk ishin aty.
Ç'kishte ndodhur me ta? Ku kishin shkuar? I kishin vrarë
apo kishin mundur të shpëtonin? Kishte dalë në oborr, kishte klithur, i kishte kërkuar sa kishte mundur e pastaj, lumturisht një karrocë kishte kaluar dhe e kishte marrë në
krahë të një shtëpie që digjej ende. Kështu kishte mundur
të vinte shpejt në Filat. Dhe ngado, gjatë rrugës veç fytyra
të tmerruara të bashkëatdhetarëve të saj që nxitonin të
merrnin arratinë, ngarkuar me plaçka e bohçe në supe…
me foshnje në krahë…
Vetëm kur hyri në Filat ajo pa Zervën me kapedanët e tij

TREGIMI
NGA LUAN RAMA
… Dhe një hap dhe ja ku ndjeu këmbën ti binte në humbëtirë, në një gjendje pa peshë, duke e bërë të hepohej dhe të
rrëzohej në boshllëk, duke tërhequr me vete dhe dy fëmijët
e saj që mbante nga duart. Ishte akoma natë. Agu nuk dukej
ende. Një botë e frikshme, rrethuar veç nga hijet e errta të
pemëve. Sapo klithi, menjëherë kafshoi buzët nga frika se
mund ta dëgjonin dhe të suleshin drejt saj. Vetëm dëgjoi
britmën e pastaj pëshpërimën që nxorri në gjysmë zëri:
- Bedo, Hyso… o Zot!...
Jo, ishin aty, pranë saj, duke kërkuar të ngriheshin në
këmbë. I pështolli me krahë sikur do t'ia rrëmbente dikush,
duke ngritur sytë nga errësira e qiellit.
Binte ende shi, një shi që kishte rënë që pasditen e
djeshme dhe i kishte lagur gjer në kockë. Rrobat u ishin
ngjitur në trup e megjithatë ata vazhdonin në ikjen e tyre
të tmerruar nga vdekja që i ndiqte pas, me një dihatje të
çuditshme përzier nga era, pemët që tundeshin, gurët ku
pengoheshin dhe shkarpat që u thyheshin nën këmbë.
- Fero! - dëgjoi zërin e ulët të hijes që iu afrua dhe e kapi
nga krahët.
Bëri të ngrihet. Lëshoi vetëm një "oh". Filloi të qante.
- Ec, edhe pak do arrijmë! Mblidhe veten Fero, ke fëmijë,
motër!...
Ajo qëndroi një çast e hutuar në atë hendek dhe një forcë
e çuditshme e bëri të dilte duke tërhequr gjithnjë fëmijët
pas saj. Po, ishin fëmijët që e mbanin tani, se po të ishte për
të do donte të vdiste një orë e më parë.
Ecte, shtyhej, turrej përpara me ato këmbë të lodhura e
të cfilitura, duke vështruar gjithë frikë hijet e atyre pemëve
përreth ku shihte veç të varur. Në përfytyrimin e saj ishte
një pyll të varurish që lëkundeshin në atë rendje marramendëse, pylli me të varuurit që kishte parë në Margëlliç e
që e rrethonin ngado. Kështu e kishte parë ato ditë kur
kishte shkuar tek prindërit e Esatit dhe atje, në pemën e
fqinjit të tyre kishte pikasur e shastisur atë grua të varur.
Një grua… një grua me mandilen e bardhë në kokë që i
fshihte gjysmën e fytyrës, ashtu kokërënë, e që tashmë po i
shfaqej përsëri.
Ecte, shkonte, mes atij pylli të varurish, ndiqte hijen e
burrit që nxitonte përpara. Papritur shiu pushoi dhe ja tek
u hap në qiell një dritë e zbehtë, e ndrojtur. Ishte një dritë e
bardhë diellore që shumë shpejt u zmadhua dhe më së fundi
agimi u shfaq para tyre gjithnjë e më me dritë.
- Arritëm! - tha më së fundi burri, i veshur me një xhaketë lëkure.
Vetëm tani ajo e vështroi përsëri fytyrën e lodhur të fqinjit të saj të dashur.
- Ku jemi këtu?
- Në Qafën e Botës!
- Ç'botë, o Jorgo ziu! - psherëtiu ajo.
- Kështu i thonë këtij vendi, - i foli Jorgo greqisht. - Tutje
fillon Shqipëria… nuk e sheh luginën?
Ajo vështroi përpara e habitur me atë hapësirë të gjelbërt që iu shfaq e ku dielli hidhte dritën e tij të bardhë.
- Në të djathtë është Konispoli!
Vetëm tani ajo pikasi atë grup shtëpijash që ngriheshin
anash në atë shpat dhe që dukej se flinin ende. Diku, tymi u
një oxhaku kishte filluar të ngrihej lart, drejt qiellit. Edhe
pse qershor, dukej se vera vononte. Jorgo hoqi paguren
nga krahu dhe u dha fëmijëve të pinin gllënkat e fundit.
- Mbaje ta keni për rrugës! - tha ai dhe i zgjati asaj një
shami me bukën që kishte sjellë.
Pa folur, me frymën që i merrej, ajo zgjati duart dhe e
mori.
- Shkoni tani… shpëtuat. Nuk ka kush tu kapë më…
Rrugës do të gjeni mjaft çamë që kanë marrë rrugët e Shqipërisë.
E habitur dhe me një ankth që e kishte kapur në gryke,
ajo vështroi përsëri nga ato fusha mbuluar nga ullishtat e
ku dielli po hidhte rrezet e para plot reflekse argjendi, çka
i krijonte më shumë idenë sikur të ishte ende në ëndërr, apo
më mirë një kushmar.
Qëndronte si e ngrirë. Ç'po ndodhte vallë? Përse nuk po
ikte me vrap dhe të sulej drejt fushës? Kthehu kokën pas
dhe vështroi nga monopati nga kishin ardhur. Po linte pas
gjithçka: tokën, Filatin me shtëpitë e bardha dhe portat e
mëdha, avllitë, varret, rininë dhe fëmijërinë e saj… gjithçka. Por papritur klithi me të madhe!
- O moj nënë!... E mjera unë! Ç'hata e madhe na gjeti!
Filloi të qante dhe ra në tokë, me fytyrën nga dheu, sikur
të donte ta puthte dhe ta përqafonte atë. Dy fëmijët qëndronin në këmbë të hutuar e të ngrirë, duke parë lebetitjet e
nënës së tyre.
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- Po si do ta lë varrin tënd,
Esati im i dashur! Burri im i
shtrenjtë, që s'na lanë ta gëzojmë këtë jetë!
Jorgo nuk fliste. Ç'të
thoshte?... Më së fundi zgjati
dorën dhe e preku në sup.
- Mjaft Fero! Nuk është
koha të vajtosh tani… duhet
të ikësh pa ja behur andartët e Zervës… mund të vijnë
nga çasti në çast.
Sapo përmendi emrin e
Zervës, sytë e saj u çapëlyen
dhe një frikë e madhe e pushtoi duke parë fëmijët që zgjasnin duart drejt saj.
- Ah dorë e zezë e Zervës…
Ç'të kanë bërë çamët o i zi,
që i vrave dhe i preve! Të
rëntë rrufeja, o mizor!
Jorgo zgjati përsëri duart
dhe e ngriti ngadalë. Ajo
mezi merrte frymë nga
ngashërimi i madh. Dridhej
e tëra. E mori në krahë, ia
pështeti kokën në gjoksin e
tij dhe e puthi mbi flokët e
saj të artë, lëshuara mbi
supe.
- Të ndihtë fati motër! Kjo
marrëzi do të ndalë një ditë,
dëgjon? Mbase një ditë të
afërt… Të presim motër! -

dhe ai e lëshoi nga duart.
Vetëm tani Fero e kuptoi
se s'kishte ç'bënte më aty, se
duhej të ndahej me fqinjin,
mikun e shtëpisë dhe se duhej të shkonte.
- Amanet Jorgo… ruama
varrin e Esatit tim të gjorë!...
Një ditë do të kthehemi, por
ti s'do ta shohësh më Esatin
tënd të dashur, shokun e vegjëlisë.
Jorgo tundi kokën pa
folur. Ajo kapi fëmijët në të
dyja duart, ndërkohë që ai
largohej duke i tundur
dorën për herë të fundit.
Vallë a do të shikonte më?...
Më së fundi, trupi i tij u zhduk pas një shkurreje të
madhe dhe tashmë ajo e ndjeu se ishte vetëm në këtë
botë, fillikate, këtu ku mbaronte bota e saj e dikurshme
dhe një tjetër botë, e panjohur dhe e dhimbshme fillonte. Një botë midis jetës dhe
vdekjes, asaj që po shuhej
ngadalë pas krahëve dhe
shpresës që kërkonte ti
shfaqej mes asaj përhumbjeje e ankthi që e pështillte
si në një mjegull të madhe.
Qëndroi një çast të gjatë,

dhe priftin ortodoks në krahë, me tunikun e zi që i tundej
nëpër këmbë, ndjekur nga andartë të tjerë të armatosur.
- Vritini e pritini barbarët! - klithte Zerva me sa zë që
kishte… Të mos ketë më asnjë këmbë çami këtu!... Greqia
është e madhe dhe Zoti e mbron gjithnjë!
Sapo kishte dalë para shtëpisë e tmerruar nga ata ushtarë e andartë që shkonin drejt sheshit të Filatit duke nxjerrë me dhunë dhe klithma burrat nga shtëpitë. Ngado qëllohej. Burra e pleq binin nën plumbat e grekëve të Zervës.
Gratë klithnin, fëmijët qanin, diku një shtëpi digjej.
- O Zot!... Po Esati im ku është! - kishte klithur ajo dhe
ishte sulur drejt rrugëve në kërkim të burri të saj. Një çast
u rrëzua e penguar nga një gur, por menjëherë u ngrit dhe
u sul sërrish… Shkonte drejt një grupi njerëzish ku gratë
ulërinin para shumë të vrarëve hedhur në një hendek. Fytyra dhe sy të perënduara, përmbysur, krahëhapur, përgjakur ngado. Menjëherë ndaloi si e çmendur para tyre, duke
shtyrë njerëzit për të parë se mos burri i saj ishte ndër ata.
Ktheu njërin prej tyre por nuk ishte ai… Nga goja e të vrarit
kishte ngrirë një rrjedhë gjaku.
- Oh, ç'tmerr!... Esat… burri im… Ku je? - dhe ajo u sul
sërrish nëpër rrugë duke bërë nga stadiumi, ku shpesh loznin fëmijët e fshatit dhe shkollarët e tjerë. Edhe atje kishte
njerëz, kufoma, të vrarë të hedhur njëri mbi tjetrin. Tutje,
ushtarët e Zervës qëllonin ende… Përsëri i shtyu banorët
që ishin aty dhe nisi të kërkonte Esatin e saj. Dhe papritur
shtangu… Njohu pantallonat e Esatit dhe mbeti si e ngrirë
pa guxuar ti afrohej, nga frika se mos vërtet ishte Esati i
saj… Po përse vallë ai trup pa kokë… pa duar?... Ç'kishin
bërë me të? Lëshoi përsëri një piskamë sikur të ishte një
egërsirë që ishte shfaqur aty papritur. Njerëzit u hapën të
trembur e të tmerruar. Me siguri një e çmendur! Dikush e
kap nga krahu, por ajo ia largoi menjëherë dorën. Papritur
një forcë e çuditshme, nga një tjetër fuqi e mistershme, e
shtyu atë menjëherë drejt atij trupi pa krahë dhe ja ku
pikasi pak më tutje kokën e zhgërryer të Esatit nga balta
përreth. Pa sytë e tij të perënduar, buzët e hapura mavi,
gojën me gjakun e mpirë dhe flokët e përbaltur që i binin
mbi ball. Po, ishte Esati… E pështolli me duar dhe klithi si
e marrë!
- Esat, burri im i shtrenjtë! Po ç'të kanë bërë korbat kështu! Thuaji vdekjes të më marrë dhe mua!… O nëna ime ç'më
gjeti mua të zezën! Ma vranë… Ma vranë Esatin… ëngjëllin
tim!
Dhe ajo klithte, klithte pa pushuar me një pikëllimë që
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kurrë nuk ishte dëgjuar në ato anë, as në vdekjet e mëdha.
Dhe ajo tundëte kokën me flokët e saj të dendura mbi trupin
e tij… Marramendje klithëse. Menjëherë i afroi krahët dhe
kërkoi ta bashkonte trupin e tij pa jetë. Një heshtje e çuditshme ra papritur, një heshtje morti.
- Po ç'të kanë bërë kështu o burri im i mirë! Hapu varr
dhe për mua!... Dua të vdes me ty Esati im i dashur! Esat!
Ajo i fliste kufomës dhe të tjerë njerëz po afroheshin
meqë kishin dëgjuar klithmat e saj. Ndërkohë ndjeu një
dorë që e preku në sup. Ktheu kokën dhe vështroi me egërsi
nga njeriu që ishte në këmbë ballë saj. Por pas pak ajo e
njohu, ishte Jorgo, fqinji i tyre.
- Eja Fero… eja… eja ta marrim Esatin e gjorë!
Dhe ai u ul dhe kërkoi ta largonte nga kufoma e burrit të
saj. Pranë kishte marrë një karrocë dore për të marrë trupin
e Esatit… Fero vështronte e tmerruar trupin e Esatit që
Jorgo po e vendoste tashmë mbi karro. Dhjetra njerëz shikonin të shtangur atë skenë tmerri dhe morti. I mori kokën
dhe ia vendosi në krahë e po kështu dhe krahët e përgjakur
mbi trupin e tij.
- Eja Fero ta varrosim vllaun tonë të shtrenjtë!
Tani nuk klithte më. Qëndronte e ngrirë, duke pështjellë
me krahë trupin e saj pa mundur ti hidhte hapat normalisht e megjithatë zuri ta ndiqte fqiun e tyre nga pas tek
shkonte me karrocën që mbartëte trupin e Esatit… Esati i
vdekur me sy meiti. As vetë ajo nuk e dinte ku shkonte,
veçse ndiqte pa folur karrocën e Jorgos.
Disa grekë që ishin aty hapën rrugën dhe shikonin gjithë
trisht atë grua të çmendur që ndiqte pas trupin e përgjakur
të burrit të sakatuar. Pastaj gjithçka heshti. Të shtënat
pushuan, klithmat e grave dhe të qarat e fëmijëve ndalën…
gjithçka ra në një heshtje varri. Asgjë nuk pipëtinte, as
zogjtë të cilët të tmerruar dhe ata nga breshëritë kishin
marrë arratinë… Ishte një heshtje e çuditshme, e plotë,
sikur të ishte në një botë tjetër, nëpër qiej apo nëntokë, në
botën e të vdekurve. E pikërisht atëherë, s'di pse, ajo ndjeu
se një muzikë çame vinte nga nëntoka. Ishte kënga e Osman Takës… pastaj iu shfaq Esati që e kërcente aq bukur
atë valle… trupi i tij që hidhej e përkulej e pastaj dikush që
i hipte hipi lart mbi gjoks… Ishte një valle "çamiko"… ah
ç'dehje e bukur… Papritur ajo ngriti kokën. Përgjoi, një
zhurmë makine u dëgjua nga rruga. E frikësuar ngriti
kokën. E kuptoi që atje, në atë trung të vjetër e të nxirë
ulliri me fëmijët që kishin pak kohë që flinin, ajo kishte
jetuar ende me përjetimet e atyre ditëve tmerri e gjaku.
Përgjoi përsëri. Dhe vërtet zhurma sa vinte dhe afrohej.
Atëherë i shkundi fëmijët nga duart duke u thënë:
- Zgjohuni, Bedo, Hyso… Ejani, shpejt… Një makinë po
vjen.
Dhe me ta në duar dhe bohçen hedhur krahëve ajo u
turr poshtë drejt rrugës me vërtik.
Kur arriti në rrugë mezi merrte frymë. Qëndroi në mes
të rrugës së vetmuar, ndërkohë që makina po i vinte përballë. Kur shoferi e pikasi menjëherë ndaloi. E kuptoi që
vinte përtej kufirit, siç kishte parë gjatë gjithë atyre ditëve
çamët që shkonin të tmerruar nga ajo gjakderdhje e madhe
si në një ikje biblike.
- Merrna dhe ne, o njeri i mirë… vijmë nga Filati…
Shoferi doli nga kabina e kamionçinës, e vështroi një
çast dhe i bëri shenjë të hipnin nga pas.
- Ku do shkoni?
- Në Sarandë.
- Atje shkojmë dhe ne, - tha shoferi me një trisht në fytyrë, duke parë atë grua me pamje të shpërfytyruar.
Kur hipën prapa, ajo vuri re se ishin dhe dy njerëz të
tjerë, një grua me të zeza disi e thinjur dhe një plak i stukur
mes dy dëngjeve. Kishte kohë që flinte nga lodhja e madhe.
Vinin nga Konispoli.
Duke mërmëritur Fero u tundi kokën pa ditur ç'tu thoshte. Makina u nis sërrish. Kishin bërë disa kthesa kur gruaja pasi nxorri një psherëtimë të thellë dhe e vështroi me
dhimbje dule e pyetur:
- Nga vjen ti?
- Nga Filati!
- Ka akoma çamë!
- Po, ka ende… E si mund ti lenë shtëpitë?
Gruaja e thinjur tundi kokën. Fero vazhdoi:
- Më shumë janë pleq… ruajnë shtëpitë dhe tokat nga
andartët. Tani nuk kursejnë as fëmijët. Vetëm vrasin, presin, u kërrejnë sytë!
Fero uli kokën dhe vështroi nga fëmijët e saj. U përkul
dhe i puthi në kokë të dy.
Gruaja e vështroi në heshtje dhe nuk foli, veç buzët i
kishte të mbledhura, sikur të donte të përmbante klithmën
e saj.
- Po ju nga vini? - e pyeti Fero gruan që i ishin zbardhur
flokët tashmë.
- Nga Paramithia. Atje u bë kasaphanë moj bijë. Na i
vranë të tërë, baballarët, burrat, fëmijët… Vajzat i morën
dhe i mbyllën në gjimnazio… zervistët i mbajtën dy netë me
rradhë… I përdhunuan dhe më në fund i lanë të shkonin…
Të mjerat vajza, veç ti shikoje, fshihnin fytyrat që të mos i
shikonim… Qanin e klithnin… iknin si të marra… ja, ky
ishte Zerva që mallkuar qoftë!
- Po tjetër?
- Çfarë tjetër?... Kështu ndodhi dhe në fshatrat përreth,

duar sesi kjo grua e kishte pranuar kështu vdekjen e
pjellës së saj. Papritur njëri nga djemtë foli nëpër gjumë
dhe ajo u gëzua që ata kishin mbetur gjallë.
Makina mori një kthesë dhe tani po ngjitej në të përpjetë. Duhej të ishte pasdite vonë. I vinte gjumë. Por imazhet
që i shfaqesh nuk e linin të prehej një çast, një çast të
vetëm, të flinte pak, vetëm pak minuta që të mund të kishte forca kur të mbërrinin në Sarandë. Koka iu var. Dhe ja,
në çast iu shfaq përsëri kolonel Zerva, me qillotat e tij
ushtarake, me kapën e tij dhe revolen në brez tek ecte
triumfator dhe jepte urdhëra sa majtas-djathtas për të
vrarë burrat që nuk ishin larguar nga shtëpitë e tyre. Me
robën e tij të zezë dhe mjekrën që i varej e tundej nga një
gëzim i përmbajtur prifti e ndiqte pas dhe ngrinte duart…
"Këtej e tutje këtu s'do të dëgjohet më shqip!" - klithte Zerva…
Koloneli dukej si një mesazher i zi i një bote tjetër, i vetë
vdekjes, dërguar në atë qytet të paqtë plot ullishta e diell...
Vallë, a do ta gjente Shefqetin në Sarandë, aty tek Skela?
Ku duhej ta kërkonte. Në ikje e sipër, një nga kushërirat i
kishte thënë ta kërkonte në Sarandë por se ku, as ajo nuk
e dinte. Një pjesë tjetër e familjes ishin nisur drejt
Gjirokastrës, pa lënë ndonjë lajm se do qëndronin aty apo
do të vazhdonin drejt Vlorës apo Tiranës. Duke iu afruar
Muzinës, fëmijët u zgjuan, ngritën kokat duke pyetur:
- Mbërritëm nënë? … Ku jemi këtu?...
Vështronin përreth në atë qetësi të çuditshme, gati mortore që shtrihej përreth.
- Edhe pak arrijmë! - u pëshpëriti ajo.
Për një çast mbylli sytë dhe përsëri iu shfaq trupi i të
varurës me mandilen në kokë, tundur nga era. Tani
s'kishte më vetëm një të varur, por shumë… të varur nëpër
degë pemësh apo trarë shtëpish, të varur të shumtë, çka i
dukej me një pyll të varurish. Po, pylli i të varurve. Dhe
atëherë, në atë makth të madh, ajo menjëherë hapi sytë,
me forcë, pasi vetëm ashtu mund ti shpëtonte atij pylli të
varurish, atij imazhi të frikshëm. Tashmë i dukej se gjithë
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në Gardhiq, Kaminë e Karbunarë… kështu ndodhi dhe
në Arpicë, Kuç, Vrahona,
Globaçar… në Lopsin e
bukur… ç'të të them moj
motër! Na u nxi qielli dhe
shtëpia!
Makina ecte dhe dielli shkëlqente gjithnjë e më
shumë. Gruaja me të zeza
vazhdonte:
- Ah moj bijë, vdekjes do
ia tregoj këto thagma. Ishin
të etur për gjak shqiptari.
Na morën gjithçka, mall e
pasuri… Me së fundi arritën
dhe na dëbuan, me armë…
me vdekje!
Makina shkonte duke
zbritur drejt fushës.
- I njeh Hodot e Paramithisë? - e pyeti papritur Fero.
Gruaja ktheu kokën dhe
e tundi lehtë nga ajo.
- Selman Hodon, plakun,
e vranë në sytë tona dhe e
tërhoqën zvarrë… I biri,
Kadriu kishte ikur bashkë
me familjen… I mjeri plak! I
pështyu në fytyrë dhe ata e
vranë!
Makina shkonte gjithë
zhur më.
Fëmijët
përkundeshin, flinin, kushedi në ç'ëndërr të frikshme, në
ç'botë, kushedi në ç'greminë
po zbrisnin. Herë pas here
kokat e tyre tundeshin si të
trembura nga ndonjë
shfaqje e frikshme. Ajo i
mblodhi në prehërin e saj si
të donte ti mbronte nga

ndonjë rrezik tjetër që endej
nëpër atë hapësirë të çuditshme, ku dhe era bënte një
zhurmë misterioze, të frikshme: Vu, vu-vu! Gjithçka i
vinte rrotull në atë vorbull
të madhe ku përziheshin fytyra, pemë, duar të prera,
trupa të hedhura tutje, të
tjerë të shtrirë me sy nga
qielli, sikur të donin të thonin lutjen e tyre të fundit.
Fëmijët flisnin nëpër gjumë,
në zgjëndër. Zuri të qante e
heshtur, nën zë, me një
rënkim të lehtë, sikur
vetëm ai rënkim e mbante
për të qëndruar ende me
sytë nga dy pjellat e saj. Papritur një dorë e preku në
sup. U drodh e llahtarisur
pa e ditur se nga i erdhi ajo
dorë. Ktheu kokën anash dhe
pa sytë e dhimbsur të gruas
me atë shami të zezë në kokë.
- Të të rrojë fëmija tani!...
Ndërsa mua të zezës më vdiq
nga plagët… e goditën në
kokë. S'kam më zë të qaj,
s'kam më lotë të derdh.
Kushedi, perëndia do më
japë të bëj dhe një fëmijë
tjetër!
Me sytë e saj të përlotur,
disi të vagëlluar, ajo pikasi
atë fytyrë të trishtë gruaje,
që vdekja e fëmijëve e kishte ngurosur dhe ia kishte
rrudhur buzët e shpirtin
bashkë. Për një çast iu duk
si një figurë guri. Uli kokën
përsëri e hutuar, duke men-

Çamëria që kishte lënë pas krahëve, ishte shndrruar në
një varrezë të madhe, ku kishte veç gropa të hapura dhe
pirgje dheu. Papritur ndjeu dorën e Bedos që e tërhoqi dhe
e pyeste:
- Nëno, a do të kthehemi përsëri në shtëpi?
- Do të kthehemi bir… do të kthehemi, ndoshta një ditë,
kushedi?!...
Ajo donte të shtonte diçka tjetër, por heshti. Ç'të thoshte? Pas kishte lënë qindra të vdekur, qindra shpirtra që
kishin rënë therror. Për një çast, në të përpjetë, makina
ndaloi. Motorri i saj shfrynte dhe nxirrte avuj. Shoferi
zbriti, hapi kapakun e kamionçinës dhe shkoi drejt një
burim aty pranë me një kovë uji në dorë nisi të ftohte
motorrin e nxehur. Rrugës, tek-tuk, refugjatë të ndryshëm
që ishin nisur me kohë, kalonin në këmbë, shumica
zbathur, të ngarkuar me plaçka mbi gomerë e rrallë mbi
ndonjë kalë. Ishin çamë, të gjithë, me fytyrat e tyre të vrara
nga dhimbja, lodhja, pagjumësia dhe tmerri, kush me një
deng në kurriz, një tjetër me bohçe, nëna, plaka hipur mbi
gomerë dhe fëmijë të zbathur e plot lecka që mezi ndiqnin
hapin e të rriturve. Ishin muhaxhirë që shkelnin një tokë
tjetër, por të ngjashme me të tyren: po ato lugina, kodrina
me ullishta, pemë limonash e portokajsh.
Më së fundi makina u nis përsëri dhe ja ku në majë të
qafës, ata panë diellin që po zhytej tutje në horizontin e
një deti të kaltër, disi në të kuqërremtë. Po binte muzgu.
Fëmijët zgjasnin kokat dhe vështronin nga ai det i qetë,
pa dallgë. Gjithçka ishte e bukur përreth. Dhe ajo gati e
harroi llahtarën e jetuar, veten e saj, tek mblidhte pjesët e
trupit të Esatit. Ishte e para herë që shikonte një det, për
më tepër një det në perëndim, me një diell të përflakur që
zhytej tutje në horizont, gjersa një çast, horizonti u skuq
dhe pastaj, papritur, u shua. Po, ky vend po i shfaqej si i
vetmi vend i shpëtimit. Ishte vendi i lirisë. Makina tani
zbriste gjithnjë drejt asaj qyteze të vogël dhe ja ku u shfaqën
shtëpitë e para prej guri. Më së fundi, shoferi ndaloi buzë
detit, në rrugën kryesore. Ai zbriti dhe uli barrierën e pasme. Fero u hodh përpara bashkë me një bohçe dhe pas saj
fëmijët e saj. Qëndroi një cast e hutuar, pa ditur ç'të bënte
dhe duke vështruar nga shoferi, zuri të qajë. Ai shtrëngoi
buzët nga keqardhja. Ç'ti thoshte?...
- Ke njeri këtu?
- Po… do ta kërkoj… të të rrojë fëmila, vëlla!
Ai e përqafoi dhe puthi fëmijët. Pastaj me çiftin mbi
makinë vazhdoi për më tutje, drejt Ksamilit. Ajo e ndoqi
një çast makinën, duke përshëndetur me dorë atë grua të
trishtë që mbahej ende dhe pas vdekjes së birit të saj. Por
dora i mbeti në ajër. Makina ishte zhdukur në kthesën e
parë. Pikërisht atë çast, në atë udhë të shkretë nga njerëzit, përballë atij deti të paqtë në muzgun që sapo kishte rënë,
ajo u ul dhe nisi të qajë me një ulërimë mbytëse. Fëmijët iu
hodhën në trup si të donin ta mbronin nga ajo dhimbje që
po i çante zemrën… Tashmë e kishte lënë pas pyllin e të
varurve dhe e kishte kapërcyer Qafën e Botës…
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Moria e këtyre burimeve historike dokumentare, me natyrë kancelareske, diplomatike, epistolare, kronikale
në gjuhët latinisht, në italishten mesjetare, frëngjisht, spanjisht, osmanishte, në greqishten bizantine, sllavisht, në serbisht, deri në polonisht e gjermanisht, të dhëna në origjinal dhe të përkthyera në shqip, ndjekin
kriterin tematik dhe janë radhitur në atë kronologjik.
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am i sigurt, se Ikona e të Atit
të vet - ishte identifikuar për
Kriston me simbolin e Atdheut. Ajo e ndoqi atë deri në frymëmarrjen e fundit - në formën e një
energjie të palodhur dhe të pashtershme për të punuar, për të
hapur dritare të mëdha e të vogla
të murosura dhe të padukshme në
ndërtesën e historisë së Shqipërisë.
Kjo ikonë e ndoqi atë edhe në moralin e ndershmërisë së punës së tij.
Njeriut të punës nuk i mjafton jeta,
të realizojë të gjithë atë që ka
ëndërruar dhe dashur. Në javët e
fundit të jetës së tij, në moshë 96
vjeçare, im Atë m'ë pyeste në
mënyrë të përsëritur, pikërisht si
një fëmijë naiv, në se e kishte plotësuar disi detyrën, që i Ati i kishte
dhënë qysh fëmijë, në se kishte bërë
mjaftueshëm për të ndriçuar historinë e vendit dhe të shqiptarëve
në Ballkan! Priti me durim deri në
fund të jetës një bekim nga i Ati - i
personifikuar me Atdheun - dhe
Përgjigjen prej tij - se a mund të
kishte bërë më shumë për detyrën
që i dha qysh në rini?
M'ë mbeti mua t'i përgjigjesha,
se im Atë Kristo Frashëri u rrit si
historian kombëtar dhe u fik si një
fëmijë shëmbëllor me detyrën e
kryer ndaj Atdheut!
Në faqet e bibliografisë së tij tejembanë Historisë së Shqipërisë,
duket sheshit, se trajtimi i veprës
së popullit dhe të kombit shqiptar
në shek. 15 nën udhëheqjen e
Skënderbeut është epiqendra e
tematikës, ku historiani Kristo
Frashëri vendosi qysh në rini, qiriun e tij. M'ë duket domethënëse
dhe e rastit të ardhur, t'i tregoj lexuesit, se në raftet e arkivit të tij
gjendet një monografi e hartuar
prej tij mbi Skënderbeun e shkruar në vitet 1935-36, pra kur ai ishte
15-16 vjeç, nxënës në Gjimnazin e
Tiranës. Ajo është e shtypur nga
ai vetë në atë kohë, me makinën e
daktilografimit të të atit të tij, patriotit Anastas Frashëri. M'ë pati
treguar, se e kishte ndërmarrë atë
iniciativë për t'a shkruar jo si
detyrë shkolle, por për të provuar
veten duke punuar në kohën e lirë,
për t'ia treguar profesorit të tij të
historisë në gjimnaz, se donte të
bëhej historian i Shqipërisë në të
ardhmen.
Gjergj Kastrioti Skënderbeu për Kristo Frashërin dhe për
paraardhësit e familjes së tij, ka
qenë dhe ishte Shqipëria. Këtë e
them për t'a siguruar lexuesin të
paktën, se gjithçka në këtë botim
prej dhjetë vëllimesh (2018) është
bërë prej autorit me seriozitetin më
të madh, përveç ndershmërisë
shëmbëllore qytetare të historianit Kristo Frashëri për të treguar
për Skënderbeun - Zotin e Shqiptarëve! Një vepër e plotë
monografike mbi veprën dhe jetën
e Skënderbeut ka qenë për Kristo
Frashërin, qëkurse ishte fëmijë,

Ja çfarë përmban çdo
vëllim i dokumenteve
të Skënderbeut!

Kristo Frashëri

ëndrra dhe përkushtimi jetës së tij.
Shqipërisë dhe shqiptarëve të kohës sonë të ré që po vjen - theshte i duhet Skënderbeu përmes dokumentash, jo një Skënderbe i dalë
nga përrallat, nuk mjafton as edhe
vetëm nga pasioni letrar.
* *
*
Le t'i hedhim një sy nëntë vëllimeve me burime dokumentare. Në
vëllimin e dytë me titull "Burime
Dokumentare Shqiptare" (91 akte
kancelareske dhe dy burime
tregimtare) janë radhitur kronologjikisht dokumente kancelareske, diplomatike, epistolare,
kronikale në origjinalin e tyre në
latinisht, italisht, spanjisht, osmanisht, greqishten bizantine,
sllavisht dhe në përkthimin shqip,
të cilat janë të prodhuara gjatë
jetës së Skënderbeut në periudhën
qëkur lindi Heroi dhe deri kur ai
vdiq. Të shkruar në gjuhë të huaj,
ato kanë për autor të atin Gjon
Kastriotin, vetë Skënderbeun, ose
dikë prej bashkëpunëtorëve të tij
shqiptarë. Janë sjellë gjithashtu
edhe kronika të redaktuara pas
vdekjes së Skënderbeut, por hartuesit e tyre janë autorë bashkëkohës të Heroit, pra ata nuk janë
ndikuar nga M. Barleti dhe nga
tregimet e biografëve të tjerë të
hershëm të kryekapedanit shqiptar. Në këtë vëllim dokumentet
janë në gjuhën latine, në italishten mesjetare dhe sllavisht. Vëllimi ndahet në dy pjesë. Në të parën
janë rreshtuar akte kancelarske
të tilla si, katërmbëdhjetë akte të

Gjergji ishte shqiptar
Gjergj Kastrioti Skënderbeu për Kristo Frashërin dhe për
paraardhësit e familjes së tij,
ka qenë dhe ishte Shqipëria.
Këtë e them për t'a siguruar
lexuesin të paktën, se gjithçka
në këtë botim prej dhjetë
vëllimesh (2018) është bërë
prej autorit me seriozitetin më
të madh, përveç ndershmërisë
shëmbëllore qytetare të
historianit Kristo Frashëri për
të treguar për Skënderbeun Zotin e Shqiptarëve!
Gjon Kastriotit, nga të cilat tre
janë diploma që mbajnë nënshkrimin ose vulën e tij (akte juridike), kurse njëmbëdhjetë akte janë
nxjerrë nga përgjigjet ose vendimet e Senatit të Sinjorisë; dhjetë
letra janë shkresa të nënshkruara
prej Skënderbeut; tridhjetenëntë
letra të Heroit ende të pagjetura,
teksti i të cilave është nxjerrë indirekt, nga përgjigjet që i janë
dhënë Skënderbeut ose nga vendimet që janë marrë në bazë të çështjeve të drejtuara në letrat e tij;
gjashtë trakte diplomatike, prej të
cilave, katër kanë si palë Skënderbeun, kurse dy të tjerat Gjergj Arianitin dhe Lek Dukagjinin; 4 akte
financiare të nënshkruara nga
Skënderbeu; tre akte hartuar prej
ambasadorëve të Skënderbeut;
disa akte noteriale me Skënderbeun si palë; një kërkesë e Skënder-

beut në kohën kur ishte spahi i
administratës osmane; gjashtë
dëshmi për veprime ose opinione
të Skënderbeut; Kodeksi i Pal Engjëllit; disa akte të natyrave të
ndryshme, siç është premtimi i
Muzak Topisë për të kontribuar në
bonifikimin e kënetës së Durrësit,
kërkesa e Manastirit të Trefandenës për të rindërtuar kuvendin
e djegur nga osmanët; një kërkesë
prej së vesë së Gjergj Arianitit; tre
njoftime për vdekjen e Skënderbeut.
Në pjesën e dytë me nëntitull
Burime
Tregimtare
janë
përzgjedhur fragmente nga Memoranda e fisnikut shqiptar dhe
Despotit të Epirit, Gjon Muzaka
(1443-1525), ku flitet për Skënderbeun dhe familjen e tij dhe për
Luftën shqiptaro-osmane në shek.
15 (Memoranda ka titull "Historia
e Genealogia della Casa Musachia,
scritta da Don Giovanni Musachio, Despoto dell'Epiro", në: Ch.
Hopf., "Chroniques Greco-Romanes, inèdites ou peu connues".
Berlin, Ëeidamann, 1873, ff. 270340). Siç dihet vepra përmban kujtime të diktuara nga Gjon Muzaka më 1510, përpara një noteri në
Napoli, të bëra nga fundi i jetës pasi
ai kishte emigruar në Itali, si testament për tre djemtë e tij. Memoranda përmban njoftime të hollësishme për familjen Muzaka dhe
për fisnikët e tjerë shqiptarë. Njoftimet e Gj. Muzakës hedhin dritë
mbi strukturën shoqërore e politike të Shqipërisë në periudhën e

epopesë. Për hir të rëndësisë së
madhe që ato kanë, albanologu i
shquar i shek. XIX Johann George
von Hahn, Memorandën e tij e ka
quajtur "Perla e dokumentacionit
historik shqiptar" .
Gjithashtu, për pasurinë e njoftimeve dhe gjykimeve, është sjellë
i plotë këtu edhe Tregimi i Dhimitër Frangu-t (1443-1525), i cili i ka
shërbyer Skënderbeut si kryefinancier në vitet e fundit të veprimtarisë së Heroit (Tregimi i Dhimitër Frangu-t, ose siç quhej ai nga
të huajt Demetrio Franco, i botuar për herë të parë në variantin italisht më 1539: Comentario delle cose
dei Turchi e del Signor Giorgio
Scanderbeg. Principe di Epyrro.
Bernardino de Bindoni, Venetiis,
1539). Edhe pse është botuar 30 vjet
pas veprës madhore të M. Barletit,
(1508-1510), mendohet se ajo ka
qenë shkruar para saj. Ajo është
sjellë këtu në përkthimin shqip.
Njoftimet e Dh. Frangu-t hedhin
dritë mbi strukturën shoqërore e
politike të Shqipërisë në periudhën
e epopesë. Pavarësisht se dy veprat
e mësipërme rezultojnë formalisht
të botuara pas asaj të M. Barletit,
historiani Frashëri mendon se
autorët e tyre si bashkëkohës të
heroit nuk duhet të jenë ndikuar
nga vepra madhore e humanistit
shkodran.
Në vëllimin e tretë me titull
"Burime Kancelareske Perëndimore 1407-1442" janë rreshtuar
burime të natyrave të tilla si, akte
të for muluara nga kancelaritë
perëndimore evropiane që i drejtohen kryesisht Gjon Kastriotit, në
përgjigje ndaj kërkesave të parashtruara prej tij; akte të Republikës
së Venedikut drejtuar përfaqësuesve të Sinjorisë në viset shqiptare, mbi marrëdhëniet e tij me
Zotin shqiptar Gjon Kastrioti; akte
që kanë të bëjnë me marrëdhëniet
tregtare të Gjon Kastriotit me Republikën e Raguzës¸ letra me
kërkesa apo letra infor mative,
akte dhurimi dhe blerjeje, vendime
senati, përgjigje letrash, vendime
me përmbajtje tregtare, etj. Në
këtë vëllim dokumentet gjenden në
gjuhën latinishte, italishte mesjetare, sllavishte, greko-bizantine,
gjermanisht, frëngjisht të tilla si,
një letër ku Gjon Kastrioti kërkon
ruajtjen e unitetit historik të Peshkopatës së Arbërisë; përgjigja pozitive e Venedikut për çështjen e
kishave të Peshkopatës së Arbërisë; shtatë dokumente mbi përpjekjet e Venedikut për të lidhur
paqe me Balshën dhe për të bërë
për vete Gjon Kastriotin; dhjetë
akte me kërkesa të Gjon Kastriotit
drejtuar Venedikut dhe përgjigjet
e Republikës së Shën Markut; një
akt dhurimi nënshkruar nga Gjon
Kastrioti dhe zotër të tjerë shqiptarë; një përgjigje e Venedikut
dhënë Bashkësisë së Durrësit; dy
vendime të Senatit të Venedikut
për t'i dhënë qytetarinë dhe privilegjet Gjon Kastriotit dhe më tej,
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bijve të tij; një akt i kështjellarit
Kastriot të Kaninës ku betohet si
mik i Republikës së Raguzës; pesë
vendime të Senatit të Venedikut
për të emëruar provizorë dhe
sindikë në viset e Shqipërisë; vendim për dhënien e provizionit për
Gjon Kastriotin; për qeveritarët
osmanë që nuk lejojnë zhvillimin
e tregtisë me zotin e Cossies; për
strehimin e Nikollë Dukagjinit në
zotërimet venedikase; tetë letra e
akte që provojnë se Venediku nuk
përkrahu kryengritjet shqiptare
kundër osmanëve dhe se ishte për
ruajtjen e paqes me sulltanin osman; shtatë dokumente lidhur me
marrëdhëniet tregtare që zhvilloheshin ndërmjet Gjon Kastriotit
dhe viseve që ai sundonte me Republikën e Raguzës; gjashtëmbëdhjetë letra me të cilat Raguza njoftonte Sigismundin për fitoret e
shqiptarëve në luftë kundër osmanëve dhe gjendja e viseve shqiptare; një vendim i Raguzës për
t'i dhënë të drejtat e qytetarisë
Gjon Kastriotit; tetë akte të ndryshme të hartuara në Raguzë mbi
marrëdhëniet me viset shqiptare,
kryesisht me ato nën zotërimin e
prijësit shqiptar Gjon Kastrioti; dy
akte marrëveshjeje ndërmjet Ballabanbeut, sundimtar i Krujës dhe
Raguzës për lëvizje të lirë njerëzish dhe mallrash; dy akte dhurimi
dhe blerjeje të Gjon Kastriotit dhe
djemve të tij me Manastirin e Hilandarit; shpallja e indulgjencës
nga Papa Eugjeni IV për ata që
ndihmonin shqiptarët në luftë
kundër osmanëve; pesë dokumente osmane që japin të dhëna
mbi kalatë dhe qytetet që zotëronte Gjon Kastrioti si dhe për plaçkitjet e kryera në viset shqiptare
nga ushtritë osmane nën
drejtimin e Ali beut; një akt që flet
për administrimin e trashëgimisë
së Gjon Kastriotit pas vdekjes së
tij. Vërejmë se në këtë vëllim janë
përfshirë edhe dy dokumente më
të hershme që i takojnë viteve 1368
dhe 1406, për të cilat autori mendon se përmbajtja e tyre ka kontekst historik në plotësimin e njohurive mbi familjen Kastrioti.
Në vëllimin e katërt me titull
"Burime Kancelareske Perëndimore 1443- 1450" janë mbledhur
akte të dala nga kancelaritë perëndimore evropiane të këtyre viteve
drejtuar kryesisht Gjergj Kastriotit si përgjigje ndaj kërkesave të
parashtruara prej tij; si edhe akte
nga Republika e Venedikut drejtuar përfaqësuesve të Sinjorisë në
viset shqiptare mbi marrëdhëniet
e saj me Zotin shqiptar Gjergj Kastrioti; njëri prej tyre i hartuar në
qytetin e Krujës nga Heroi shqiptar; akte të tjera mbi marrëdhëniet tregtare të Gjergj Kastriotit me Republikën e Raguzës;
njoftime mbi emërime përfaqësuesish, letra informuese mbi zhvillimet politike, letra përgëzimi,
përgjigje korrespondencash, vendime senati për çështje tregtare,
politike dhe ushtarake etj. Në shumicën dërrmuese dokumentet janë
hartuar në gjuhën latine, me përjashtim të ndonjë që është shkruar në italishten mesjetare.
Konkretisht këtu janë radhitur
dokumente të tilla si, katërmbëdhjetë akte noteriale të hartuara në
Raguzë mbi marrëdhëniet tregtare
me viset nën zotërimin e Kastriotëve; një letër përgëzimi që
Vladislavi, mbreti i Hungarisë, i
dërgon Gjergj Kastriotit Skënderbeut dhe vetë përgjigja që ky i dërgon Vladislavit; një letër drejtuar

Ja çfarë përmban çdo
vëllim i dokumenteve
të Skënderbeut!
nga Raguza perandorit gjerman
Frederiku II mbi fitoret e Gjergj
Aranitit kundër osmanëve; një
letër që njofton kthimin e Skënderbeut në Shqipëri dhe marrjen e
qytetit të Krujës prej tij; tre akte
të dala nga Selia e Shenjtë, dy mbi
emërimin e nuncëve apostolikë në
viset e Shqipërisë, ndërsa njëra
indulgjenca e papës Nikolla V; dy
vendime të Senatit të Venedikut ku
njihen privilegje dhe qytetaria e
Gjergj dhe Stanish Kastriotit;
përgjigja e Venedikut për të dërguarit e qytetarëve të Lezhës;
njoftimi për vrasjen e Lekë Zaharisë; një vendim i lëshuar nga
senati i Venedikut për qytetin e
Danjës; shtatë vendime të Raguzës
që kanë të bëjnë me marrëdhëniet
e disallojshme të saj me Skënderbeun; tre vendime të Senatit të
Venedikut për të përforcuar
mbrojtjen e qytetit të Durrësit nga
frika e sulmeve nga Skënderbeu;
njoftimi për Galeaco Maria Sforza-n mbi disfatën e osmanëve në
Shkodër; përgjigja e mbretit Alfonsi V i Aragonës kërkesave të
Skënderbeut; tre akte të Sinjorisë
në dëm të personit të Skënderbeut
dhe të shtetit të tij; katër vendime
të Senatit të Venedikut mbi marrëveshjeje paqeje me Skënderbeun;
dy njoftime për prapaskenat pas
shpine të Venedikut në Shkodër
ndaj Skënderbeut; njoftim nga
Raguza mbi rrethimin e Krujës
prej sulltanit osman; fragment i
marrë nga referati i Alain Ducellier, etj.
Në vëllimin e pestë me titull
"Burime Kancelareske Perëndimore 1451- 1456" janë mbledhur
akte të dala nga kancelaritë perëndimore evropiane drejtuar kryesisht Gjergj Kastriotit si përgjigje
ndaj kërkesave që ai u kishte drejtuar atyre, të tilla si aktet e Republikës së Venedikut drejtuar përfaqësuesve të Sinjorisë në viset
shqiptare mbi marrëdhëniet e saj
me zotin shqiptar Gjergj Kastrioti;
raporte zyrtare të tij drejtuar Pa-

Gjergji ishte shqiptar
Koleksioni i vëllimeve të autorit
Së fundmi autori vetëshënon,
se koleksioni i mbledhur, i
vlerësuar, i radhitur dhe i ndarë
nën konceptin metodologjik
madje i grupuar edhe nën
kriterin kronologjik në të nëntë
vëllimet me burime dokumentare, nuk është kurrsesi i
mjaftueshëm dhe aq më pak
shterues, për ndriçimin
dokumentar të jetës dhe të
veprës së Gjergj Kastriotit
Skënderbeut dhe luftës heroike
të popullit shqiptar në shek. 15
nën udhëheqjen e tij. Autori
është i sigurt, se dokumente të
tjera do të zbulohen në të
ardhmen, të cilat do t'u shtohen
atyre tashmë të botuara për
herë të parë në këtë format
shkencor në këto nëntë vëllime
pës Nikolla V; letra midis
Skënderbeut me mbretin Alfonsi V, si dhe me Dukën e Milanos; një akt i hartuar në qytetin e Krujës nga Heroi shqiptar; akte të Republikës së
Raguzës mbi marrëdhëniet me
Gjergj Kastriotin; gjithashtu
vendime senati për çështje të
ndryshme, korrespondenca,
akte noteriale dhe tregtare,
letra përgëzimi mbi fitoret
kundër forcave osmane, njoftime mbi luftimet ne terren
midis forcave osmane dhe atyre shqiptare etj. Dokumentet
janë hartuar në gjuhën latine,
në italishten mesjetare, në
spanjisht, dhe ndonjë në serbisht.
Konkretisht në këtë vëllim
janë radhitur dokumente të
tilla si, raporti i Gjon Gazullit
drejtuar papës Nikolla I; tridhjetë e tetë letra komunikimi
ndërmjet mbretit Alfonsi V
dhe Skënderbeut mbi çështje
të bashkëpunimit të tyre në

luftë kundër forcave osmane; një
letër e Francisc Filelfit drejtuar
Karlit VII ku vlerësohet Arianit
Komneni; dy letra të papës Nikolla V për mbledhjen e fondeve në
ndihmë të luftës së Skënderbeut;
tre akte të Venedikut që tregojnë
vështirësitë financiare të Sinjorisë
në qeverisjen e qyteteve shqiptare
nën zotërimin e saj; dy vendime të
Senatit të Venedikut që autorizon
Kolegjin të trajtojë çështje të
Skënderbeut dhe të princërve shqiptarë; pesë korrespondenca midis Dukës së Milanos dhe Skënderbeut; dhjetë vendime të ndryshme
të Venedikut në lidhje me zotërimet e saj në viset shqiptare; një
letër e Alfonsit V drejtuar princit
të Tarantit për të mirëpritur shqiptarët e emigruar prej terrorit
osman; gjashtë vendime të Raguzës mbi marrëdhëniet me
Skënderbeun; dy akte të papës Nikolla V mbi peshkopin Pal Dushi
si ndërmjetës pajtimi ndërmjet
Skënderbeut dhe Dukagjinëve;
Papa Nikolla shprehet i lumtur për
arritjen e miqësisë ndërmjet Dukagjinëve dhe Skënderbeut; vendim
i Sinjorisë për të shpërblyer
Skënderbeun për ndihmën e tij
ushtarake; përgëzimi i Raguzës
ndaj Skënderbeut për luftën e tij
ndaj osmanëve; dy vendime të Venedikut për të emëruar provizorë në
viset shqiptare; Skënderbeu ofrohet si ndërmjetës pajtimi ndërmjet Venedikut dhe despotit të Serbisë; kërkesë e Skënderbeut drejtuar Raguzës për mbështetje financiare; vendim i Sinjorisë për provizorin e saj të Lezhës që të shoqërojë
Skënderbeun gjatë udhëtimit të tij
në Itali; vendim i Papës Nikolla për
të ndihmuar financiarisht luftën
e Skënderbeut; tetë akte mbi marrëdhëniet midis Venedikut dhe
Skënderbeut; një memorial i Alfonsit V për strategjinë kundër osmanëve; katër akte mbi vështirësitë e Skënderbeut për të marrë provizionin vjetor të caktuar
nga Venediku; pesë njoftime mbi

disfatën e Beratit; katër akte mbi
dërgimin e kontit Picinino në viset
shqiptare; njoftim mbi pushtimin
e viseve shqiptare nga forcat osmane; letër e Alfonsit V drejtuar
Papës mbi bashkëpunimin e Venedikut me osmanët; tre njoftime mbi
luftimet shqiptaro-osmane dhe
dërgimin e forcave të përzgjedhura osmane kundër Skënderbeut;
lajmërimi mbi vrasjen e zotit të
Danjës dhe pushtimi i saj nga Lekë
Dukagjini; Alfonsi V indinjohet
nga sekuestrimi prej Venedikut i
anijeve me kripë drejtuar Skënderbeut; njoftim i Skënderbeut drejtuar kardinalit Kapranika lidhur
me përgatitjet e tij kundër forcave
osmane; tre letra të papës që përgëzon fitoret kundër osmanëve; një
plan-projekt i Karamanit për të
dëbuar sulltanin nga viset e Greqisë; njoftim mbi dukën Stefan që
përpiqet të kthejë të krishterët në
favor të sulltanit; vendim gjyqi që
dënon Bartolamuesin për mospagimin e provizionit Skënderbeut; njoftim i Dogjit të Venedikut
për rënien e Serbisë në duart e osmanëve.
Në vëllimin e gjashtë me titull
"Burime Kancelareske Perëndimore 1457 - 1460" janë rradhitur
akte të dala nga kancelaritë perëndimore evropiane të këtyre viteve
drejtuar kryesisht Gjergj Kastriotit si përgjigje ndaj kërkesave që
ai u kishte drejtuar më parë; akte
te ndryshme mbi marrëdhëniet e
Skënderbeut me Sinjorinë e Venedikut, me mbretin Alfons të Napolit si dhe një sërë letrash të papa
Kalistit III me të dhëna të pasura
mbi Skënderbeun dhe situatën në
tokat shqiptare; gjithashtu përfshihen njoftime mbi zhvillimet në
terren të luftërave shqiptaro-osmane, akte paqeje, akte financiare
dhe tregtare. Dokumentet janë
hartuar në gjuhën latine, në italishten mesjetare, në spanjisht,
ndonjë në serbisht.
Konkretisht në këtë vëllim
gjenden dokumente si, njëmbëdhjetë akte ku mësohet mbi marrëdhëniet midis Skënderbeut dhe
Sinjorisë së Venedikut, një dokument për marrëdhëniet ndërmjet
Alfonsit dhe Skënderbeut; tetëmbëdhjetë letra të papës Kalisti III
mbi luftën mbrojtëse që po bën
Skënderbeu kundra osmanëve, për
ndihmat ushtarake dhe përgëzimet e papës për Heroin; akti i njohjes së privilegjeve të reja dhe të
vjetra qytetit dhe qytetarëve të
Krujës nga Alfonsi V; dhjetë njoftime mbi luftimet e shqiptarëve
dhe fitoret e tyre nën udhëheqjen
e Skënderbeut kundra osmaneve;
bula papale e Piut II kundër Dukagjinëve kundërshtarë të Skënderbeut; akti i paqes ndërmjet Venedikut dhe Dukagjinëve; tre akte
financiare të kancelarit të
Skënderbeut me Komunën e Raguzës; njoftimi mbi fitoren e Pjetër
Bua Shqiptarit ndaj forcave osmane në More; një projekt për të
dërguar ushtarë italianë pranë
Skënderbeut; tre njoftime të Papës
Piu II lidhur me gjendjen e vështirë të Skënderbeut dhe të krishterëve në viset e Shqipërisë.
Në vëllimin e shtatë me titull
"Burime Kancelareske Perëndimore 1460 - 1464 janë mbledhur
akte të dala nga kancelaritë perëndimore evropiane të këtyre viteve,
si ato mbi marrëdhëniet e Skënderbeut me Sinjorinë e Venedikut, me
mbretin Ferdinand të Aragonës si
dhe një sërë letrash të Papa Piut II
me të dhëna të pasura mbi
Skënderbeun dhe situatën në tokat
shqiptare. Në këtë vëllim përfshihen një numër i madh njoftimesh

}
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...nga numri i shkuar

Numri i fundit i “Milosaos” ishte disi zhgënjyes, paçka materialit që përmbante. Redaktori la një vend shumë specifik për të birin e profesor Frashërit, restauratorin e njohur
Gjergj Frashëri, që bëri një paraqitje të veprës së të atit me dokumentacionin e plotë
të nëntë vëllimeve dokumentare, që dikur u llogarit të botohej me monografinë “Skënderbeu - jeta dhe vepra (1405-1468)”. Nëntë vëllimet me burime dokumentare (vëllimi
II deri vëllimi X) që shoqërojnë Monografinë, janë dokumente të shek 15, bashkëkohëse të Heroit, të cilat fillojnë me kohën e Gjon Kastriotit dhe mbarojnë me vdekjen
e Skënderbeut, shkroi ai. Shkrimi ishte kilometrik dhe ne u detyruam ta ndajmë. Vazhdimi do jetë në këtë numër.
Redaktori shtoi një argument që i pëlqen lidhur me prishjen e teatrit dhe kohën
shumë të afërt, që po lidhet me këtë proces. Veçmas zhgënjimit të thellë personal se
problemi u kanalizua në rrugë shumë politike. “Për fat të keq, paçka se bashkëpunimi
me PPP-të quhet si një mundësi e mirë për zhvillim dhe për hir të së vërtetës ka
ndihmuar e po realizohet në vende me kapitalizëm të zhvilluar, kur vjen puna tek ne,
duket se mban pak era. Kjo është parë në mungesën e transparencës por edhe
predispozitën e vërtetë për ta ndarë shqetësimin me komunitetet për ngritjen e tij.
Specialistë mendojnë se zgjidhja mund të bëhej falë një transparence projekti por
edhe Ligjit të Konçesionit, por po ashtu këmbëngulet te transparenca: elementi që
ndihmon zhvillimin por edhe pastërtinë e qëllimit...”.

mbi terrenin e luftës së zhvilluar
nga Skënderbeu dhe ushtarët e tij
shqiptarë në favor të mbretit Ferdinand të Aragonës; si dhe akte
paqeje, akte financiare dhe tregtare. Dokumentet janë hartuar në
gjuhën latine dhe në italishten
mesjetare.
Në këtë vëllim gjenden njëzet e
dy dokumente mbi marrëdhëniet
financiare midis Skënderbeut dhe
Venedikut; gjashtëdhjetë e nëntë
njoftime të ndryshme që lidhen me
vajtjen e Skënderbeut në Pulje për
të ndihmuar mbretin Ferdinand
dhe me veprimet luftarake të
Skënderbeut dhe ushtarëve të tij,
vendimtare për fitoren e mbretit;
nëntëmbëdhjetë akte mbi marrëdhëniet financiare dhe politike
midis Skënderbeut dhe Raguzës;
letra e Johan Ursinit drejtuar
Skënderbeut dhe përgjigja e tij;
fragmente nga Konstitucionet e
kryepeshkopit të Durrësit Pal
Engjëlli; dy akte njohjeje të privilegjeve nga Sinjoria e Venedikut
për Gjon Kastriotin (e Ri), të birin
e Skënderbeut; tre dokumente për
punësimin e mjeshtrave muratorë
raguzianë nga Skënderbeu; mandati i tij për Martin Muzakën; dy
vendime të Sinjorisë për të vendosur Skënderbeun në krye të ushtrive të përbashkëta kundër sulltanit; dy njoftime për kthimin e tij
në Shqipëri nga ekspedita e Puljes;
disa njoftime mbi marrëdhëniet e
Skënderbeut me dukatin e Milanos.
Në vëllimin e tetë me titull
"Burime kancelareske perëndimore 1464-1497" janë mbledhur burimet kancelareske perëndimore të
këtyre viteve, si akte të përpiluara
në kancelaritë perëndimore evropiane mbi gjendjen në viset shqiptare gjatë shek. 15; akte mbi
përpjekjet e Sinjorisë së Venedikut
për të lidhur paqe me sulltanin
osman; ato që tregojnë përpjekjet
e Skënderbeut për t'i tërhequr vëmendjen në veçanti papatit roman
mbi luftën e shqiptarëve kundër
osmanëve; njoftime mbi vdekjen e
Heroit shqiptar; letra me kërkesa
apo letra informative, vendime
senati, përgjigje letrash, vendime
me përmbajtje tregtare e të tjera.
Në këtë vëllim dokumentet janë
hartuar në gjuhën latinisht, italishte mesjetare, italisht, sllavisht.
Konkretisht në këtë vëllim janë
radhitur dokumente të tilla si, njoftime mbi fushatat e kryera nga
ushtritë osmane në viset shqiptare;
raportime mbi inkursionet e
Skënderbeut në krahinat nën
zotërimin osman; përpjekjet e sulltanit për paqe me Venedikun me
ndër mjetësinë e Skënderbeut;
premtimet e Papës Pali II për të
ndihmuar luftën e shqiptarëve;

njoftime mbi marrëdhëniet midis
Skënderbeut dhe Sinjorisë; kërkesa të Skënderbeut për ndihmë në
luftën kundër osmanëve; njoftime
të ndryshme rreth vizitës së
Skënderbeut në Romë; lajme mbi
vrasjen e Ballaban pashës para
mureve të Krujës; njoftime për vdekjen e Heroit shqiptar; letra
ngushëllimi drejtuar bashkëshortes së Skënderbeut dhe
djalit të tij; konfirmimi nga ana e
mbretit Ferdinand të Napolit për
pronat që i takojnë bashkëshortes
dhe djalit të Heroit në Mbretërinë
e Napolit; dështimi i bisedimeve për
paqe ndër mjet Venedikut dhe
Stambollit dhe të tjera.

}

Redaktori botoi esenë e akademikut kosovar Rexhep Ferri, ku eseja e tij e
fundit, shpreh jo thjesht zhgënjimin e një brezi që ka jetuar dekada të tërë histori,
por metamorfozën e plotë të dhimbjes. Ajo nuk është më e lidhur me mospasjen e
lirisë por pikërisht me vrasjen e saj në kohën e shumë pritur të pavarësisë ...nga të
panginjura. Në këtë numër patëm poezinë e kolegut Alfons Zenelaj, ku si i gjithë brezi
shkruan se trishtimi dhe humbja e shpresës duket se është lajtmotivi i përbashkët i
jetës. Kurse regjisori i njohur Nikolin Gurakuqi, që i është afruar shumë poezisë në
vitet e fundit, na shpërfaq një poezi mirëfilli që bën sinteza të jetës dhe mundohet të
përcjellë vëzhgimin e një krijuesi të mbarsur me ndjesi të përziera, dhimbje dhe sens
perceptimi filozofik...Autori nuk shikonte emrin e tij dhe u ankua shumë?!
Në këtë numër patëm vend dhe për dy pyetjet e dikurshme të një gazetari të
njohur amerikan te Paris Review për Heminguej. Ky i fundit iu përgjigj sipas mënyrës
së tij, hapur dhe direkt...Po të lexosh përgjigjet e tija- do kuptosh se çfarë është
teknologjia e krijimit të një njeriu të vërtetë të letrave, shkroi redaktori. Srdjan Srdiç
solli përshkrimin e tij për librin e fundit të Arin Lekës “Shpina e Burrit”, ku autori
vlerëson narrativën e eseistit dhe sesa ajo mund të ndihmojë në të ardhmen e
marrëdhënieve shqiptaro-serbe...
Numri mund të ishte pak më shumë i larmishëm sipas redaktorit, por layot nuk
punoi keq, pavarësisht pavëmendjes së herë pas hershme.

Në vëllimin e nëntë me titull "Burime Dokumentare
Osmane" gjenden vetëm fragmente nga kronikat apo prej
veprave të kronistëve apo historianëve osmanë, të cilët
kanë trajtuar ngjarjet me
peshë mbi trojet shqiptare në
shek. 15 në përgjithësi, por
kryesisht edhe marrëdhëniet e Gjon Kastriotit dhe më
pas, të birit të tij Gjergj Kastriotit Skënderbeut me Perandorinë Osmane. Në këtë
vëllim përfshihen një numër
i madh njoftimesh mbi zhvillimet në terren të luftës së
Skënderbeut dhe ushtarëve

Kristo Frashëri

të tij kundër pushtuesve osmanë.
Dokumentet janë hartuar në gjuhën osmane, ndërsa pak syresh
kanë përzierje me atë arabe dhe
ndonjë në gjuhë tjetër orientale.
Konkretisht këtu janë radhitur
dokumente të tilla si, raporti i
sanxhakbeut të Ohrit drejtuar një
funksionari në pallatin e sulltanit
ku thuhet, se Skënderbeu kërkon
t'i jepet nën zotërimin e tij ziameti
i Mysjes; relacioni mbi shpalljen e
pushtimit të qytetit të Krujës;
Defteri i Sanxhakut të Dibrës; kryengritja e Gjon Kastriotit e vitit
1430; fragmente nga Historia e Dinastisë Osmane sipas Oruç ben
Adilit, Kronikave Osmane Anonime, të Kemal Pasha Zadesë, të Sollak Zadesë, të Ahmed Vasifit; nga
vepra Treguesi Botëror i Mehmet
Neshriut; nga Historia e atit të
pushtimeve të Tursun beut; nga
Vepër mbi fitoret e Sulltan Mehmetit II të Kevamit: prej veprës
Tetë parajsat e Idris Bitlisit; nga
Libri i udhëtimeve të Evlija
Çelebiut dhe ndonjë tjetër.
Në vëllimin e dhjetë dhe të fundit me titull "Burime tregimtare
euro bizantine shek. 15" janë
zgjedhur
vetëm
burimet
tregimtare euro-bizantine, midis të
tjerave, akte që japin njoftime mbi
luftën e madhe të zhvilluar ndërmjet popullit shqiptar nën
udhëheqjen e Gjon Kastriotit apo
të prijësve të tjerë shqiptarë dhe
forcave osmane të udhëhequra nga
sulltanët më në zë të Perandorisë
Osmane; një vend me rëndësi në
këto njoftime zë epopeja e
lavdishme e Gjergj Kastriotit
Skënderbeut dhe luftës që ai
udhëhoqi për mbrojtjen e trojeve
shqiptare nga invazioni osman;
janë përfshirë edhe dy dokumente
historike, njëra Krisobula e Andronikut II Paleolog në të cilën
mësohet mbi privilegjet e dhëna
qytetit të Krujës, tjetra, diploma
e Stefan Dushanit mbi privilegjet
për banorët e Kalasë së Krujës;
disa vlerësime mbi figurën e
Skënderbeut, veçanërisht ai nga
Papa Piu II; një biografi kushtuar Heroit shqiptar; gjithashtu
përfshihen njoftime mbi zhvillimet në terren të luftërave shqiptaro-osmane, akte paqeje, aleancash, etj. Dokumentet gjenden
në gjuhën latine, në italishten
mesjetare, në greqishten bizantine, në serbisht dhe një në polonisht.
Në këtë vëllim ndodhen dokumente si, Kronika e Juni Restit
mbi fitoret e Gjergj Kastriotit
Skënderbeut; dy njoftime për përgatitjet e Skënderbeut për të sulmuar forcat osmane; një dokument që flet për aleancën midis
Skënderbeut dhe hungarezëve për

luftë të përbashkët kundër forcave
osmane; Krisobula e Andronikut
II Paleolog për Krujën; Diploma e
Stefan Dushanit për banorët e
Kalasë së Krujës; një njoftim mbi
rëndësinë vendimtare të ndërhyrjes së Skënderbeut në favor të
Ferdinandit të Napolit; vlerësime
pozitive mbi figurën e Heroit Kombëtar shqiptar nga bashkëkohësit e vet; trajtimi i Papa Piu II
ndaj figurës së ndritur të Gjergj
Kastriotit Skënderbeut; biografia
e Pal Jovi-t i mbi Heroin shqiptar;
dokumente të tjera që përshkruajnë përplasjet e fuqishme midis shqiptarëve dhe forcave osmane, si
dhe egërsinë e pashpirt që vunë në
veprim sulltanët osmanë ndaj popullsisë shqiptare.
*
*
*
Së fundmi autori vetëshënon, se
koleksioni i mbledhur, i vlerësuar,
i radhitur dhe i ndarë nën konceptin metodologjik madje i grupuar
edhe nën kriterin kronologjik në
të nëntë vëllimet me burime dokumentare, nuk është kurrsesi i mjaftueshëm dhe aq më pak shterues,
për ndriçimin dokumentar të jetës
dhe të veprës së Gjergj Kastriotit
Skënderbeut dhe luftës heroike të
popullit shqiptar në shek. 15 nën
udhëheqjen e tij. Autori është i sigurt, se dokumente të tjera do të
zbulohen në të ardhmen, të cilat
do t'u shtohen atyre tashmë të
botuara për herë të parë në këtë
format shkencor në këto nëntë
vëllime. Ai beson se, kjo bazë konceptuale dhe ky grupim tematikokronologjik i burimeve dokumentare të dhënë prej tij në këto nëntë
vëllime, mund të jetë i qëndrueshëm për studimin sistematik
shkencor të kësaj teme. Ai shpreson edhe, se dokumentet e reja që
do të mbushin më tej arsenalin e
burimeve dokumentare të sjella në
këto nëntë vëllime të tij, do të
vërtetojnë dhe do të ndriçojnë edhe
më kthjellët vlerën e veprës kombëtare dhe evropiane të Heroit
shqiptar. Ato do të vërtetojnë edhe
më qartë, se nuk ishte Barleti me
stilin e vet elegant, klasik dhe humanist që e ngriti Gjergj Kastriotin në piedestalin e historisë shekullore, por është madhështia e veprës së Skënderbeut që frymëzoi
bashkatdhetarin e vet, të shkruante për atë veprën e pavdekshme
- ashtu siç n'a frymëzojnë edhe né
burimet dokumentare për njohjen
e figurës së lartësuar të Renesancës Europiane, Gjergj Kastriotit Skënderbeut.

*Udhëheqës dhe redaktor
shkencor
Tiranë, Prill 2019
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E vetmja qasje e bukur e letërsisë tonë ndaj bashkëkohësisë duket në periudhën e romantizmit shqiptar, kohë kur shqiptarët
kërkojnë në masë frymën e tyre kombëtare. Paçka se një pjesë e tyre u ushqyen nga larg kulturologjikisht, kjo kohë bashkë me
periudhën e shkurtër ku ishte Migjeni treguan se letërsia ka vlera. Ismail Kadare do të bëjë një inkursion gati vetanak duke
hapur udhë në Letërsinë e Realizmit dhe duke prekur si askush parametra të lartë bashkëkohësie. Bash ato vlera që po
mundohet sot të përcjellë zgjimi i një grupi autorësh, që kërkojnë një identitet brenda kaheve të reja të letërsisë. Leshanaku,
mes tyre, po synon një nga çmimet më të larta poetike në botë...
Prirjet e letërsisë sonë
Dhe vjen Ekzistencializmi një lëvizje në filozofi
dhe letërsi që thekson ekzistencën individuale të
qenies, lirinë dhe zgjedhjen. Ai përqendrohet
kryesisht në çështjen e ekzistencës njerëzore
dhe ndjenjën se nuk ka asnjë qëllim apo
shpjegim në thelbin e ekzistencës. Ajo pohon se,
meqë nuk ka Zot apo ndonjë forcë tjetër transhendente, e vetmja mënyrë për të kundërshtuar
këtë mungesë është duke përqafuar ekzistencën.
Ne këtu duket se kemi qasjen më interesante me
Migjenin, poetin dhe prozatorin që merret në
letërsinë e viteve '30 me çështje thelbësore të
qenies dhe vdekjes, e ndaj ndoshta mbetet autori
më bashkëkohor nga të gjithë në historinë tonë të
letërsisë...

NGA BEN ANDONI

N

uk është turp, nuk
është paaftësi dhe
nuk është shqetësim
mospasja shpesh
bashkëkohësi e letërsisë shqipe me atë botërore. Me një
zhvillim të vonuar historik në të
gjitha fushat, nën një perandori
disa-shekullore ku se gjetëm kurrë veten si duhet dhe më shumë
akoma: të përçarë nuk mund të
bënim kurrsesi më shumë. E ky
fakt nuk përbën thjesht justifikim
por është keqardhje. Gjithsesi,
protagonizmi që mundohemi të
bëjmë në kohët tona përveç se na
bën qesharakë na tregon krejtësisht të kompleksuar. Kurse
mënyra sesi nuk e shikojmë të
vërtetën në sy na bën disi edhe
groteskë. Duket se të gjitha institucionet, rrethet kulturore dhe më
shumë akoma institucionet shkollore duhet t'i kushtohen letërsisë
në pjesën më bashkëkohore të saj
për t'i dhënë frymën e duhur për të
ardhmen.
Është e vërtetë se libri i parë
shqip "Meshari" i Gjon Buzukut
është botim i vitit 1555, jo shumë
larg kur vende të tjera përcjellin
krijimet e tyre por e gjithë ajo që
ne i themi Letërsia e Vjetër dhe që
përmblidhet nga pak vepra fetare,
është jashtëzakonisht pas asaj që
po lindte dhe lulëzonte në Evropë.
Ata që do të bëjnë historinë tonë
në letërsi janë të mirënjohurit:
Pjetër Budi, Frang Bardhi, Pjetër
Bogdani dhe te arbëreshët e Italisë Lekë Matrënga e Jul Variboba.
Dikush mund të kujtojë edhe kontributin në shekullin XVIII-XIX,
kur lindi rryma e letërsisë shqipe
me alfabet arab, e ndikuar nga
letërsia orientale. Por në veprat e
poetëve të shquar të asaj kohe
Hasan Zyko Kamberi, Nezim Frakulla, Sulejman Naibi, Muhamet
Çami - Kyçyku etj ,ku dominojnë
tema fetare, shoqërore dhe didaktike nuk mund të thuhet bashkëkohësi përveçse një qasje me një periferi bashkëkohësie me letërsinë
simotër, e cila bëhet në vendet e
pushtuara prej perandorisë, që asesi nuk mund të quhet kontribut.
Ajo që do t'i afrohet bashkëkohësisë është fare pak Letërsia e
Rilindjes e cila vjen me përfaqësimin e jashtëzakonshëm të
Jeronim de Radës me veprën e tij
madhore "Këngët e Milosaos",
botuar në vitin 1836. Shënimin Rilindje do ta kenë autorët dhe veprat
që do të botohen më pas deri në
1912, kohë kur idealistët e Lëvizjes
Kombëtare do i pagëzojnë krijimet
e tyre nën emrin Letërsia e Rilindjes. Kjo është një krijimtari, të
cilës i veçohet përpjekja për ta bërë
një letërsi patriotike, me frymëmarrjen e duhur romantike, që në
Shqipëri ka një qasje të vogël falë
arbëreshëve.
Ndërkohë duhet të kujtojmë se

Pse nuk pati mundësi më
të madhe për bashkëkohësi
letërsia shqipe?
Periudha Romantike e kësaj kohe
ishte një lëvizje artistike, letrare
dhe intelektuale, e cila ka marrë
jetë në Evropë aty kah fundi i shekullit të 18-të dhe konsiderohet si
një lloj reagimi i saj ndaj Iluminizmit. Personazhi ynë më i
shquar, që përkon jo pak me të,
mbetet poeti Naim Frashëri, i cili
me poezinë e vet të spikatur lirike
dhe epike do ngjitet në panteonin
kombëtar si poeti i popullit shqiptar. Gjurmët e atyre që do të
vinë më pas do të jenë më të vogla,
por emrat e tyre do të mbesin
pothuaj njëlloj në analet shqiptare
të letrave: Andon Zako Çajupi,
Faik Konica, Asdreni, Filip Shiroka, Gavril Dara, Zef Serembe etj.
Letërsia e re kombëtare, e cila filloi prej mesit të shekullit XIX , që
e bashkon ideali i çlirimit mbart
inercinë e romantizmit evropian.
Romantizmi është ndoshta faza e
parë kur letërsia jonë ka një lloj
bashkëkohësie në masë. Mbase
këtu duhet të fillojë një shqyrtim
se çfarë arritën të bënin individët
e një kombi, çfarë kishin origjinale dhe sesa e shprehnin realisht

shqetësimin kombëtar. Ka autorë, që mendojnë se sonetët e
Shirokës përbëjnë kalimin në
drejtimet e tjera. Mjeda, që e
konsiderojnë si një neoklasik,
por që vuan shumë indiferencën e klerikëve do të tregojë
forcën e një drejtimi të ri që po
humbet. Atje ku e përplasin
kolegët e tij, ai ka kohë që të
meditojë për Neo-klasicizmin,
një rrjedhë ku vendin kryesor
e mban "qetësia" e brendshme
dhe purifikimi i shpirtit,
mundësi e artë në izolimin e
pamatë të Mjedës.
Klasicizmin e mban një autor që vjen nga Shqipëria e
Mesme. Et'hem Haxhiademi i
kthehet epokës klasike me dramat e tij, që duken pak si të
dalë nga koha, por që përmbajnë mesazhe të forta.
Ndërkohë bota ka Kafkën dhe
autorë që po trandin dhe
ndërkohë po ecën jashtëzakonisht fort në drejtime të reja. I
kësaj kohe është Trashendentalizmi, një lëvizje filozofike,
politike dhe letrare, babai i së

cilës është Ralph Waldo Emerson,
i cili përçon idenë se njohuria
mund të merret përmes shqisave,
intuitës dhe kryesisht meditimit.
Ky drejtim u ngrit si një reagim
kundër gjendjes së përgjithshme
të intelektualizmit dhe të spiritualitetit. Ne këtë qasje e kemi
pothuaj krejt të munguar.
Pas kësaj vjen Natyralizmi, një
lëvizje letrare që thekson vëzhgimin dhe metodën shkencore në
portretizimin imagjinar të realitetit. Shkrimet e romancierëve në
mënyrën natyrale përfshijnë
Émile Zola (themeluesin e saj),
Guy de Maupassant, Thomas Hardy, Theodore Dreiser, Stephen
Crane dhe Frank Norris, por
përveç elementëve të veçuar në
poezinë tonë nuk gjen elementë që
të kujtohen dhe që mund ta bashkojnë aty.
Ekzistencializmi një lëvizje në
filozofi dhe letërsi që thekson ekzistencën individuale, lirinë dhe
zgjedhjen është pothuaj i padukshëm. "Pse" e Spasses hedh një hap,
por autori nuk mund ta ruajë më
hapin pas kësaj. Në fakt, filozofia
e ka prekur qysh kohë më parë
Ekzistencializmin. Ai përqendrohet në çështjen e ekzistencës njerëzore dhe ndjenjën se nuk ka asnjë
qëllim apo shpjegim në thelbin e
ekzistencës. Ajo pohon se, meqë
nuk ka Zot apo ndonjë forcë tjetër
transhendente, e vetmja mënyrë
për të kundërshtuar këtë mungesë
është duke përqafuar ekzistencën.
Ne këtu duket se kemi qasjen më
interesante me Migjenin, poetin
dhe prozatorin që merret me çështje thelbësore të qënies dhe vdekjes, ndoshta autori më bashkëkohor nga të gjithë në historinë tonë
të letërsisë.
Letërsia zhvillohet më tej. Dal-

ja e Beat Generation, që përcjell
më shumë frymën e një ringjallje
në kulturën amerikane dhe pak
nga pak afron edhe në Evropë influencën e Luftës së Dytë Botërore
nuk ka qasje fare në Shqipëri që
po zhytet në Realizmin Socialist.
E teksa Shqipëria zhvillohet dhe
ecën pa u ndalur aty, post-modernizmi, si një formë e letërsisë, fillon
e lëshon rrënjë kudo. Drejtimi i ri,
ku stilizimi ashtu edhe fryma
ideologjike mbështeten në kanone
të tilla letrare si fragmentimi,
paradoksi, metamorfozat, që përbëjnë shpesh fabula joreale dhe të
ngatërruara lojcake, disa edhe si
parodi paranojë, që mbushin krejt letërsinë. Por jo atë tonën, që
ndërkohë është e zhytur në një
letërsi që kërkon të shkojë sa më
afër frymës së Realizmit. Ismail
Kadare shquhet dhe mundohet të
hapë një dritare në Realizëm duke
ngërthyer drejtimet e tjera letrare,
por më shumë duke i besuar narrativës së tij, që kërkon një identitet
të shqiptarit dhe mbijetesën e të
voglit. Kjo përpjekje meriton
vlerësime dhe autori ynë gati i afrohet Nobelit për vite me rradhë…
...
E vetmja qasje e bukur e letërsisë tonë duket dhe mbetet në periudhën e romantizmit shqiptar,
kohë kur shqiptarët kërkojnë
frymën e tyre kombëtare. Paçka se
një pjesë e tyre u ushqyen nga
larg, kjo kohë bashkë me periudhën e shkurtër ku ishte Migjeni treguan se letërsia ka vlera.
Bash ato vlera që po mundohet sot
përmes zgjimit të një grupi autorësh, që kërkojnë një identitet
brenda kaheve të panjohura të
letërsisë dhe që duket se Leshanaku po e përcjell më afër bashkëkohësisë me poezinë e saj.
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Rama po aq i vlefshëm sa Thaçi për
Kosovën (10 pika mbi samitin Brdo-Brijuni)
Nga Elvis Hoxha

DEMI
Sot ju duhet të jeni të vetëdijshëm se
kur ndjenjat tuaja janë relevante dhe
kur nuk janë. Sot mund t'ju duhet të
merreni me dikë që nuk është i hapur
ndaj pikëpamjeve të tjera. Nëse nuk
vetëpërmbaheni mund të përfshiheni
në një diskutim të komplikuar.

BINJAKET

(vijon nga faqja 1)
... në vijim janë konkluzat që
mund t'i nxjerr çdo shqiptar i sinqertë nga ky takim:
1. Treshja Vuçiç-Thaçi-Rama
takuan në Berlin dyshen MerkelMacron, ndërsa në Tiranë takuan
dyshen Mogherini-Dodik, të madhen pro-ruse të Evropës dhe të voglin pro-rus të "Republikës Srpska".
Pra, kjo treshe e ka zgjedhur orientimin e vet sllavo-rus-Putin.
Samiti në Tiranë donte të zbuste
efektet e Berlinit ku treshja mori
një goditje fatale. Kjo treshe donte
ta shtynte Tiranën të harronte
Berlinin.
2. Krerët e shtetit shqiptar u
kujdesën që, përmes policisë, ta
quanin ilegale protestën paqësore
të Lëvizjes Vetëvendosje! kundër
ardhjes së Vuçiçit dhe Dodikut në
Tiranë. Përkundrazi, këta krerë e
konsiderojnë ardhjen e Vuçiçit dhe
Dodikut në Tiranë krejt të
ligjshme. Sepse në thelb të pushtetit të tyre, cilido që është kriminel
është i ligjshëm. Sa më i madh krimi, aq më i madh legjitimiteti.
Samiti na dëfton pra orientimin
inkriminues të shoqërisë prej
qeverisjes Rama.
3. Një prej drejtuesve të
policëve në shesh qeshte kur
numëroheshin krimet e Vuçiçit,
besnik i Milosheviçit, dhe Dodikut,
besnik i Karaxhiçit. Ky polic nuk
ishte gjë tjetër veçse fytyra e institucioneve të Ramës që qeshin me
dhimbjen e shqiptarëve. Nuk bëhej
fjalë për krime të rëndomtë, por
për të zhdukur, për fëmijë të vrarë,
gra të përdhunuara. Polici i Ramës
është polici i një pushteti dhe jo
një shteti. Sepse Rama, ky
Skënderbej i Spiropalit, nuk është
udhëheqës shteti, por shkatërrues
i tij. Samiti na dëfton pra orientimin anti-institucional të qeverisjes Rama.
4. Rama është miku i Vuçiçit,
sepse ky ka premtuar mos me e
njohë Kosovën, mos me njohë
krimet e luftës, mos me leju që Kosova të integrohet në asnjë institucion ndërkombëtar, me punu që
Kosovës t'i pakësohen njohjet si
shtet i pavarur. Rama sot për Kosovën është i vlefshëm sa Thaçi,
ndërsa për Republikën e Shqipërisë
sa për pesë oligarkët e vet. Samiti
na dëfton orientimin antikombëtar dhe antihuman të qeverisjes Rama.
5. Ky lloj samiti vlen pra aq sa
vlen edhe largimi i shqiptarëve të
dëshpëruar prej Shqipërisë dhe
Kosovës në vitet e fundit. Ramës i
vlejnë oligarkët e tij tregtarë, mallrat serbë dhe rrënimi i mallit
bujqësor shqiptar. Në fund të fundit, atdheu është vendi ku njeriu
prodhon dhe ndërton veten. Samiti tregon se politika e qeverisjes
Rama punon për largimin e shqiptarëve prej prodhimit dhe prej
atdheut.

Është koha për të bërë disa rregullime financiare. Ju nuk duhet domosdoshmërisht të
ulni shpenzimet, por duhet të filloni të mendoni për fitimet afatgjata kundrejt kënaqësisë afatshkurtër. Filloni të bëni disa hulumtime tani që të jeni në një pozicion më të mirë.

Një trazirë e kohëve të fundit ka shkaktuar
shumë tension në jetën tuaj. Mund të ndiheni
sikur jeni brenda një globi me dëbore të cilit i
është dhënë një tronditje e mirë. Për fat të
keq, gjendja juaj e tanishme nuk është aq e
bukur.

GAFORJA
Ndonjëherë vetmia është një luks,
dhe sot ju mund t'ju duhet që të sakrifikoni në këtë aspekt. Prania juaj
mund të jetë e nevojshme megjithatë
përpiquni të gjeni kohë edhe për veten tuaj.

LUANI
Përgjegjësitë tuaja brenda një grupi nuk
janë përcaktuar ende, por ju nuk duhet
patjetër ta shihni këtë si një problem, sepse
ju keni mundësinë për të krijuar rolin tuaj.
Mund të vendosni nëse doni një rol të profilit të lartë ose një prapa skenave.

VIRGJERESHA
Nëse nuk keni një arsye të mirë për të
festuar sot, atëherë krijojeni atë! Nuk është shumë e vështirë për të gjetur diçka të
mirë për jetën tuaj tani, pjesërisht për shkak se mentaliteti juaj është kaq pozitiv
kohët e fundit.

PESHORJA
Mendja dhe shpirti juaj janë të mbushur me
ndjeshmëri tani, kështu që kushtet janë të përsosura për një bisedë zemre- me këdo që ju
intereson. Energjia juaj pozitive është ngjitëse
dhe do të ndihmojë shumë njerëz të shohin
anën e ndritshme të gjërave sot, pavarësisht
sa e errët mund të jetë gjendja e tyre.

AKREPI

6. Si udhëheqës i denjë ai i
mbron interesat ekonomikë të Serbisë deri në fund. Ai është sot
avokati mbrojtës i njeriut më të
diskredituar në Kosovë, Thaçit,
dhe lobuesi më punëtor i besnikut
të Milosheviçit, Vuçiçit. Pra, qeverisja e Ramës është përpjekje për
reabilitimin e krimeve të Serbisë
dhe figurës së Thaçit, përpjekje për
stabilizimin e shtetit të Serbisë në
rajon.
7. Mogherini nuk ka faj. Ishte
e vogël kur Millosheviçi thyente
kafka dhe hapte varre. Ndërsa

shoku i saj Vuçiç ishte tashmë një
fëmijë sadist. Dodiku ka zgjedhur
për figurë të vetën Karaxhixhin
meqë aty ku lindi nuk mund të
zgjidhte atë të Xhek Kasapit. Sa
për Thaçin, ne e njohim të gjithë:
është dhe idioti i Platonit, por edhe
i ligu i vendit të vet. Ky kërkon t'i
japë Serbisë shumë më tepër se ç'i
dha tashmë Malit të Zi. Lidhja e
këtyre personave në karrierizëm,
perversitet dhe hajni po përkryhet.
Samiti dëftoi se kësaj arradhe duhet t'i shtohet përfundimisht edhe
Rama që deri ca muaj më parë qën-

Mogherini nuk ka faj. Ishte e vogël kur
Millosheviçi thyente kafka dhe hapte varre.
Ndërsa shoku i saj Vuçiç ishte tashmë një
fëmijë sadist. Dodiku ka zgjedhur për figurë
të vetën Karaxhixhin meqë aty ku lindi nuk
mund të zgjidhte atë të Xhek Kasapit. Sa për
Thaçin, ne e njohim të gjithë: është dhe
idioti i Platonit, por edhe i ligu i vendit të
vet. Ky kërkon t'i japë Serbisë shumë më
tepër se ç'i dha tashmë Malit të Zi.

dronte i heshtur. I takon Ramës
tashmë të deklarojë: we are not
problematic guys.
8. Për çfarë vlente pra ky
samit me dy udhëheqës fashist serbë brenda: thjesht për të fyer familjet e viktimave në Kosovë, për të
fyer nënat e Gjakovës dhe tërë
Kosovës, për të fyer familjen Jashari dhe familjet e tërë dëshmorëve,
për të dëmtuar pavarësinë e Kosovës, për të fyer shqiptarët në Republikën e Shqipërisë. Ky samit, me
fashistë brenda, drejtohet kundër
historisë së shqiptarëve.
9. Përmes këtij samiti, drejtuesit e institucioneve shqiptare u
dukën se dëshironin t'i dëftonin
tërë ndërkombëtarëve se populli,
përfaqësues të të cilit nuk janë,
nuk është subjekt politik pasi i
harron shpejt krimet që ka pësuar
në trup e në shpirt të vet.
10. Por ky samit vlente para së
gjithash për të na dëftuar ne të
tërëve se Rama, Vuçiç, Thaçi,
Mogherini dhe Dodik bëjnë punën
e Putinit dhe janë larg prej Berlinit sa dhe larg prej Shteteve të Bashkuar. *Autori Elvis Hoxha është
filozof, aktivist i lëvizjes Vetëvendosje

Mos i lini gjërat në dorën e fatit, por
përpiquni të sillni ndryshimin që dëshironi
për një kohë të gjatë. Nëse nuk tregoni
përkushtim mund të mos keni kontroll mbi
jetën tuaj. Në dashuri kërkohet më shumë
vëmendje nga ana juaj.

SHIGJETARI
Dëgjoni këshillat që ju vijnë nga të
afërmit tuaj sa i përket situatës financiare. Nuk favorizoheni në kumar, ndaj
hiqni dorë sa më shpejt. Në çështjet
sentimentale kërkohet që të tregoni
kujdes shtesë ndaj partnerit.

BRICJAPI
Ju e doni argëtimin spontan, por, gjithashtu,
e dini kur është koha të tregoni seriozitet.
Për fat të keq, jo të gjithë të tjerët e bëjnë
këtë, dhe kjo mund të ndikojë negativisht në
harmoninë e ditës suaj. Me situatën financiare nuk do të jeni shumë i kënaqur.

UJORI
Një flirtim i ngrohtë mund të duket si një
mënyrë e shkëlqyeshme për të përshpejtuar një romancë të re tani, por ju duhet
të mbani mend se sa më e lartë të jetë
nxehtësia, aq më e lehtë është që ju do të
digjeni.

PESHQIT
Asgjë nuk do të mund t'ju pengojë sot edhe pse
njerëzit do të sillen në mënyrë jokonsistente ndaj
jush. Për fat të mirë për ju, jeni në mes të një brezi
produktiviteti të madh, kështu që nuk do të keni
nevojë për ndihmën e askujt. Nëse doni diçka të
bërë mirë, duhet ta bëni vetë.
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Ajo një orë kur
protesta e mundi Ramën
Nga Andi Bushati

(vijon nga faqja 1)
... ndoqën skenarin që kanë përshkruar për muaj me radhë, duke
tentuar pushtimin e kryeministrisë, duke shpërthyer gardhet përreth sallës së parlamentit, duke
bllokuar rrugët dhe duke u përleshur me policinë. Por sot aksionin
e tyre e alter nuan edhe me një
formë tjetër.
Më shumë sesa bombat molotov,
levat dhe gurët, ka mjaftuar një
projektor i thjeshtë për të bërë
gjithë efektin që nuk e krijuan dot
të parat.
Për një orë rresht, mbi fasadën
e zyrës me flutura të piktorit, mbi
markizën e artistit me famë
botërore Philippe Parreno, mbi
sallën cod të propoganduar si vendi par exellece i derdhjes së mendimit të lirë, kanë vërshyer disa të
vërteta rrëqethëse. Për gjatë gjithë
kësaj kohe, në mediat që transmetonin live, janë pasqyruar slloga-
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net që demaskonin shtetin e
drogës, ministrat e kanabisit, oligarkët që përfitojnë miliarda nga
ajo godinë.
Pra, mjaftoi një lëvizje e vetme,
një gjetje fine, që selia që e shohim
për ditë në ekrane me maskën që i
vesh propaganda, të na shfaqej me
fytyrën e saj të vërtetë.
Edhe nëse do të kishte qenë e
gatshme të paguante miliona,
opozita nuk do ta kishte realizuar

dot një fushatë publicitare negativiste, në ato përmasa që e arriti
për 60 minuta të vetme.
Edh nëse do të kishte kërkuar
imazhe më të mira për t'i shpërndarë mediave perëndimore, ajo nuk
do të gjente dot rrugë me efikase.
Pas saj, vërtet që Tirana ia vlen
të mendojë të zhvillojë edhe "turizmin e protestave", ku gjithkush
mund të vëzhgojë se sa pak mund
duhet dhe sa lehtë mund të çmon-

për t'i djegur zyrën, Ramën e
dëmton po njësoj duke i përdhosur fasadën. Shkrimi i të
vërtetave të thjeshta, mbi muret
e pallatit të gënjeshtrave, ishte
një gjetje që hap një perspektivë
të re. Atë se beteja me këtë
kryeministër duhet zhvilluar
njëkohësisht në dy fronte, sa atë
të përplasjes me muskuj, po aq
edhe në atë të përballjes me tru.
Kjo e dyta (jo ndeshja me ushtrinë e banditëve), por sfida me
propagandistët e tij, ka rezultuar deri tani më e suksesshme.
Ata u mundën hap pas hapi, nga
protestat inteligjente të studentëve, nga vendimi për ta lënë
kryeministrin si të gjithë autokratët e botës, përballë një
opozite false dhe tani së fundi
nga një projektor i vetëm.
Sfida si kjo i heqin regjimit
një prej dy shtyllave në të cilat
mbështetet, atë të propagandës.
Dhe po iu rrëzua përfundimisht
ajo, Ramës s'do t'i mbetet askush
për ta mbrojtur veç banditëve të
tij.

Këtu vendosim ne

Nga Gentian Gaba
Me fjalën anarki nënkuptohet
gjendja që krijohet në shoqëri, kur
mungon pushteti shtetëror i organizuar dhe kur nuk veprojnë ligjet e rregullat e detyrueshme për
anëtarët e shoqërisë; mohim i shtetit dhe i çfarëdo pushteti politik
të organizuar. Ky koncept ekziston
edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Për njohësit e fushës, qofshin këta realistë apo jo, ajo që e
karakterizon politikën e jashtme,
në dallim nga ajo e brendshme, është se kjo zhvillohet në mungesë të
një autoriteti qendror. Pra, sistemi
ndërkombëtar është anarkik
sepse, e thënë thjesht, nuk ka një
polic me shkop gome (ose gaz
lotsjellës), nuk ka gjykatës apo
gjykata ku shtetet mund të
apelojnë, nuk ka një '129' (numri i
policisë) ku mund të telefonojnë
nëse disa grabitës kanë hyrë në
pistën e aeroportit ose kur plagosesh në mes të ditës ndërsa ka
një shkëmbim zjarri midis dy bandave pranë Lungomares. Nëse kjo
nuk ju bind, pyesni ndonjë mikun
tuaj në Irak, Ukrainë, Gjeorgji ose
në Kosovë. Në mungesë të një autoriteti qendror që të mbrojë shtetet nga njëri-tjetri, shtetet duhet
të garantojnë vetë sigurinë e tyre
si dhe të hapin sytë kur shfaqen
rreziqe, ç'ka do të thotë që secili
shtet, në këtë sistem, duhet të

tohet një makineri e koracuar
gënjeshtrash.
Natyrisht, vënia në pah e kësaj
diference s'do të thotë aspak se
dhuna ndaj regjimit të Ramës nuk
është e përligjur. Ndaj një kaste që
grabit vota për të fituar legjitimitet dhe pastaj zhvat pasuri publike
për të siguruar vota, asnjë mjet
beteje nuk është i pa moralshëm.
Por, përpjekja tremujore e rrugës
radikale na dëshmoi një të vërtetë
të madhe. Ajo tregoi se dhuna nuk
mund të funksionojë ndaj një klike
qeveritare dhe ka tubuar në armatën e saj edhe policinë politike
edhe banditët e kriminelët. Kjo është hera e parë, në këto tre dekada
histori pluralizmi, kur këta të
fundit janë renditur vetëm me
njërin krah.
Ky binom e ka bërë gati të pamundur krisjen e imazhit të
pushteti me rrugën e forcës.
Ndërsa prova e sotme për të
gërshetuar betejën e muskujve
me gjetje inteligjente, rezultoi
një eksperiment interesant.
Ajo tregoi se në pamundësi

Rendi anarkik në të cilin ndodhemi, pasojë e mungesës së drejtësisë, ka bërë që të mos ketë asnjë
të hetuar apo të arrestuar për këtë
vepër penale. Përkundrazi, deri më
tani, të vetmit që kanë provuar
prangat dhe burgun janë banorët
e zonës që po protestojnë për të
mbrojtur shtëpitë e tyre.

kujdeset para së gjithash për interesat e tij kombëtare.
Nëse do ta shihnim shoqërinë
shqiptare me sytë e realizmit politik, një vend në të cilën nuk ka
Gjykatë të Lartë dhe Gjykatë Kushtetuese, shumë pak do ta dallonte
atë nga sistemi anarkik ndërkombëtar, në të cilin, në mungesë të
autoritetit qendror, mbizotëron
logjika e forcës, ose ligji i më të fortit. Për të ilustruar më thjeshtë
këtë interpretim, le të marrim një
shembull nga aktualiteti politik:

Protestat e 'Astirit'.
Një nga protestat më jetëgjata
që është zhvilluar ndonjëherë në
Shqipëri; e cila ka në thelb abuzimin e kryer nga pushteti kur
mungon drejtësia. Prej të paktën
gjashtë muajsh, është zbuluar që
në qendër të atij projekti ka pasur
një përpjekje për të vjedhur një
shifër marramendëse. Një mega
skandal në të cilin janë shkelur jo
vetëm ligjet shqiptare, por janë falsifikuar edhe dokumentet e një
shteti të SHBA-ve.

Nëse kjo protestë nuk do të
ndodhte, nëse ata njerëz do të pajtoheshin me fatin e tyre të keq, nëse
togfjalëshi 'këtu vendosim ne' nuk
do të kishte ndalur ekskavatorët,
miliona euro të taksapaguesve
shqiptarë do të zhdukeshin nëpër
llogaritë off-shore.
Në mungesë të një autoriteti
qendror, në mungesë të drejtësisë,
rezistenca e tyre ndaj pushtetit
tregoi se, në një rend anarkik, forca
e protestës, përballjes dhe qëndresës është një mënyrë legjitime
për të frenuar pushtetin e një
'agresori'.
Nisur nga këto premisa, mund
të kryejmë një tjetër abstragim.
Jo vetëm me Shqipërinë si një
rend anarkik ku aktorët ndërveprojnë sipas logjikës së fuqisë,
por me 'Astirin' si një shtet në
këtë rend pa autoritet, ku abuzuesi, për shkak të fuqisë së tij,
nuk ndëshkohet.
Imagjinoni sikur protesta e
'Astirit' të ishte protesta e
opozitës. Imagjinoni sikur

protesta kundër shembjes së shtëpive, për t'i hapur rrugë një projekti korruptiv, të ishte protesta
për të kërkuar ndëshkimin e
krimit zgjedhor, zgjedhje të lira
dhe të ndershme dhe rikthimin e
ekuilibrit midis pushteteve.
Imagjinoni
sikur
ndërkombëtarët, që pavarësisht dosjeve,
përgjimeve dhe abuzimeve,
kërkojnë stabilitet dhe nuk veprojnë për të ndalur agravimin e
situatës (por kërkojnë ndërprerjen e qëndresës së opozitës), të
jenë si ata qytetarët që, të
bllokuar në trafikun që buron
nga protesta, nuk shqetësohen
për krimin që po ndodh, por
vetëm për qarkullimin e lirë në
rrugë. Tani, imagjinoni sikur në
vend të atyre banorëve do të ishit ju, në pamundësi për t'i 'telefonuar numrit 129', a do t'i ndalnit
protestat? A do të lejonit që shtëpia juaj, në këtë rast Shqipëria,
të prishej nga mungesa drejtësisë
dhe mbizotërimi i ligjit të më të
fortit? A do të dëgjonit boritë e
makinave, që kërkojnë më pak
trafik, apo britmat e atyre që
kërkojnë të shpëtojnë shtëpitë?
Një mendje e arsyeshme do të
thoshte jo. Me shumë gjasa,
gjithë atyre që lypin stabilitet
ndërkohë shtëpia prishet apo digjet, do t'iu përgjigjeshit se, në
'Astir' dhe gjithë Shqipërinë, vendosim ne!
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HORIZONTAL
1. Hari spiune.
4. Janë toksike.
9. Gjysmë arrest.
10. Janë vende pa ne.
13. Johnny i Donnie Brasco.
15. Priten nga meridianë.
18. Me të nxjerrin një letër.
20. U verbua nga Askushi.
21. Një britmë në arenë.
22. Shkrimtari i J'accuse.
24. Si moral.
25. Nota e diapazonit.
26. Me dies në një liturgji.
27. Një mund të jetë edhe veprimi.
28. Eshtë e re pas Krishtit.
29. Inicialet e Bergman aktore.

Fjalëkryqi (2)

30. Ai i trëndafilit është i Umberto Eco-s.
32. Fise pa fe.
33. Një provë zjarri.
34. Eshtë mjeshtri me... baketë.
37. Digjen po nuk u zbuluan.
14
39. Igli te Lazio.
41. Kush del... mbështet.
19
42. Mund të jetë unik.
46. Ngrihen për atentate.
47. Janë fjetore në kazerma.
48. Altini mesfushor.
VERTIKAL
1. Fillojnë matanë.
2. Një Hans artist dadaist.
32
3. Eshtë mjet rrethanor lundrimi.
5. Eshtë ënjtje.
6. Lumi i Elizit.
7. Fillojnë mpirjen.
8. Eshtë e gjithë Hëna.
44
10. Eshtë qetësues për neurozat.
11. Taylor aktore.
12. Daniel i Robinson Crusoe.
14. Kështu janë skenat që
mallëngjejnë.
16. Eshtë pjesë në skenë.
17. Lëvizje Ekologjike Lokale.
19. Përshkohej nga Leti.
22. Eshtë muzika më e... kollajtë.
23. Grazia Cucinotta aktore.
24. Veriu pa ekstrreme.
27. Janë tre në tricikël.
30. Scola, regjisor italian.
31. Kufizojnë një metër.
34. Mbahet me inat.
35. Mbyllin kurse.
36. Ka një shpejtësi fantastike.
38. Laik kur s'është ai.
40. Një liqen i kripur.
43. Një mund të jetë fetar.
44. Eshtë lloj papagalli.
45. Në hyrje të sallës.
46. Priten në skaje.

HORIZONTAL
1. Janë lokale me kubiste.
9. Me të nxjerrin në tapë.
11. Polanski regjisor.
12. Qeni i famshëm i Odiseut.
15. Mbeten në fund.
16. Gabon në ekstreme.
18. Rreh në kufij.
19. Eshtë vepër për një... vepër.
23. Janë udhëtime për në një vend të shenjtë.
25. Dinë shumë gjuhë.
26. Një mendim.
27. Famëkeqi Capone.
28. Kush i kthen... të braktis.
29. Kisha pa zë.
30. I fejuari i kukullës Barbie.
32. Ritet pa re.
33. Një brinjë në skuadër.
1

2

3

4

5

6

11

7

8

16
19

VERTIKAL
1. Barrymore aktore.
2. Tiriac që qe tenist.
3. Ekstreme në studim.
4. Eshtë kleri me papën.
5. Ndezur në aparaturë.
6. Kaluar në krye.
7. Janë racë e pastër.
9
10
8. Një treg pa re.
10. Duhen fiituar me djersë.
13. Një drithë për sake.
14. Lëvizin pasi mendohen shumë.
16. Janë sfera për bingo.
17. Eshtë më pak se nxehtësi.
19. Gibson aktor.
20. Tregtonin skllevër dikur.
24
21. Mund të jenë fetare të tilla.
22. Kush nuk ka... nuk i ecën.
23. Një sherr në shtyp.
24. Një lidhëz.
25. Mund të jenë cigaresh.
29. Mund të bëjë zoom.
34
31. Ndërmarrje Industriale Mirditë.
33. Pak konkrete.
34. Eshtë i mirë me shokë shumë.
36. Artikull për shumë francezë.
38. Kanto kur nuk... ka.
45
39. Muzika me jam session.
44. Mbyllin një sherr.
45. të fundit në sirtar.

9

12

15

35. Emri i Zola.
37. Eshtë mosha e të miturit.
40. Një dispozitiv kohe.
41. Janë strehë për barinj.
42. Fillojnë aksionin.
43. Eshtë ai që nuk qesh.
45. Të parat në ambient.
46. Gjysmë teorie.
47. Një binar.
48. Djeg kur bie.

13

17

14

18

20

21

22

23
25

26

27

28

30

29

31

35

32

33

36

37

40

38

39

41

42

43

44

46

47

48

SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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- Unë jam me të vërtetë i
pasur, sepse të ardhurat e
mia janë më të larta se
shpenzimet e mia dhe
shpenzimet e mia janë të
barabarta me dëshirat e
mia.
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- Nëse ju doni të martoheni
me një grua të bukur,
inteligjente dhe e pasur,
atëhere ju duhet të
martoheni tri herë.
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- Ka nga ata që shohin gjërat ashtu si
janë dhe pyesin pse. Unë ëndërroj
gjëra që kurrë nuk kanë ekzistuar dhe
pyes: pse jo?
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Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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*- Për çdo rezultat ka një shkak. Gjeni
dhe përballohuni me shkakun, jo duke u
përpjekur për të përcaktuar rezultatin,
pasi nuk ka fund për të dytën.
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