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VOTIMEVE. RAMA: DO BEHEN

Kryemadhi: Shqiptarët kundër Ramës 

Tension para parlamentit, policia lëshon Tension para parlamentit, policia lëshon 
gaz lotsjellës. Kreu i PD: Bandë kriminalegaz lotsjellës. Kreu i PD: Bandë kriminale

Opozita, protestë  
para Kryeministrisë, 

Basha: Orëve të 
tiranisë u erdhi fundi
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PRESIDENTI NDERHYN PER TE SHMANGUR PERPLASJEN CIVILE, SHFUQIZOHET DEKRETI PER 30 QERSHORIN

Nga  JORGJI KOTE

Sot duket kujtim i largët, por, kur u 
krijua 20 vjet më parë, më 10 qer-

shor 1999 në Koln të Gjermanisë, Pakti 
i Stabilitetit për Europën Juglindore u 
bë për disa ...

 Mësime nga një 
Pakt i pafat 

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 22Vijon në faqen 21

Nga VJOSA ÇERKINI 

Sipas një raporti të publikuar nga 
Ministria e Punëve të Brendshme 

në qeverinë e Kosovës, thuhet se për 
periudhën 2013-2017 mesatarisht në 
vit kanë emigruar ...

Kosovarët tani emigrojnë 
në mënyrë të rregullt 

Opinioni
 Ditësi

VALENTINA MADANI

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqet 4-5

Kreu i shtetit, apel partive dhe ndërkombëtarëve: Të rivendoset urgjent 
dialogu politik. Rama nuk tërhiqet: Me 30 qershor do të votohet

Vendimi i Presidentit Ilir Meta për të anuluar datën e zgjed-
hjeve u prit me entuziazëm nga protestuesit e shumtë para 
selisë së qeverisë. Kreu demokrat, Lulzim Basha e cilësoi 
vendimin e presidentit Meta për shtyrjen e zgjedhjeve ...

Në faqet 2-3

(Në foto)  Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta

Në faqet 10-11

Komeditë dramatike 
muzikore. “Annie”,

 një shfaqje 
për të gjithë familjen

 
LEGALIZIMET

ARTURBINA

Agjencia e Kadastrës, 
1200 personat që 
kanë gati lejet e 

legalizimit

 REAGIMI

Në faqen 6

SHBA: Opozita 
të mos pengojë 

zgjedhjet, kundër
dhunës në protesta

Në faqen 12

NGA NDREK GJINI

Pjetër Arbnori, Lordi Bethel dhe spiuni Kim Philby

Suplement

Në brendësi: Piktori Maks Velo dhuron punët e tij kushtuar vëllezërve Ivanaj

 Kur “Mandela” shqiptar i kërkoi Sotheby’s t’i kthehet trashëgimia e britanikut tek të persekutuarit 

Në vitin 1994 Pjetër Arb-
nori i shkruan një letër 

njërit prej Lordëve më të 
shquar të Britanisë së Mad-
he, Nicholas Bethel.Duke 
marre shkas nga kjo letër 
e Arbnorit, Lordi Bethel 
me 6 Shtator 1994 botoi një 

shitjeve me ankand që ato 
po bënin t’u jepeshin disa të 
persekutuarve politikë në 
Shqipëri.Sotheby’s është një 
nder korporatat më të mëdha 
në botë që shet me ankand 
sende dhe objekte me vlera 
historike.Në Korrik të vitit 
1994, vetëm ...

shkrim të gjatë në gazetën 
Independent, që është gazeta 
me prestigjioze e Mbretërisë 
së Bashkuar.Pjetër Arbnori 
në rolin e tij si Kryetar i 
Parlamentit të Shqipërisë 
i kërkon Lordit Bethel që 
të përdorë autoritetin e tij 
për të bindur drejtuesit e 
Sotheby’s që përfi timet e disa 

 
KRIMI I ORGANIZUAR

Në faqen 7

Gjermanët: Mafia 
italiane përdor 
shqiptarët për 

trafikun e drogës
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FAQJA E PARE

OPOZITA
PROTESTA

Protestuesit thërrasin: Fitore. Kreu i PD-së: Fund errësirës, ndryshimi po vjen

Basha falënderon Metën: Anulimi i
30 qershorit s'është fundi i betejës

Mesazh ndërkombëtarëve: Ikja e Ramës e panegociueshme

Vendimi i Presidentit
Ilir Meta për të anu
luar datën e

zgjedhjeve u prit me entu-
ziazëm nga protestuesit e
shumtë para selisë së qever-
isë. Kreu demokrat, Lulzim
Basha e cilësoi vendimin e
presidentit Meta për shtyr-
jen e zgjedhjeve si fitoren e
parë të opozitës. Në fjalën e
mbajtur para mijëra protes-
tuesve, z.Basha bëri të qartë
se opozita është mese e ven-
dosur për ta çuar deri në
fund betejën e saj. "Në këto
momente që po flas, ashtu
siç e keni dëgjuar, falë ven-
dosmërisë tuaj të pathye-
shme falë bashkimit më të
paparë të mendjeve e zem-
rave të shqiptarëve të lirë,
Presidenti i Republikës ka
marrë vendimin për an-
ulimin e 30 qershorit, datës
së planifikuar nga regjimi
kriminalo autokratik i
bandës së Edi Ramës për të
ekzekutuar krimin e shëm-
tuar elektoral, për të kapur
përmes një procesi monist
antikushtetues, antielek-
toral, antiligjor dhe krimi-
nal, pushtetin vendor.
Vëllezër dhe motra kjo ësh-
të vetëm rezultat i forcës
tuaj të pathyeshme, i qën-
dresës tuaj i besimit tuaj të
palëkundur tek vlerat evro-
piane, të lirisë, të demokra-
cisë, të dinjitetit",-deklaroi
z.Basha. Sipas tij, anulimi
zgjedhjeve nuk është fundi
i betejës së opozitës por ësh-
të vetëm fillimi i qëndresës
së popullit kundër Ramës.
"Ne jemi vendosur për ta
çuar betejën tonë deri në
fund. Kushtet aktuale nuk
mundësojnë zgjedhje. Çde-
kretimi zgjedhjeve krimina-
le u arrit falë vendosmërisë
së protestës së qytetarëve.
Përgjimet e BILD treguan se
Rama i vodhi zgjedhjet e
2017 dhe se është kryemi-
nistër ilegjitim. Anulimi i
procesit kriminal të

Valentina Madani

zgjedhjeve nuk është fundi
i betejës",-u shpreh kreu i
PD-së.
AKUZAT

Lulzim Basha nga sheshi
para kryeministrisë deklaroi
se anulimi i datës së
zgjedhjeve të 30 qershorit
nuk është fundi i betejës
sonë.  Basha tha se opozita

nuk kërkon asgjë më shumë
se standardet në Europë dhe
në SHBA.  "Edi Rama nuk
mund të reformohet, Edi
Rama është koka e shtetit
kriminal të bërë njësh me
krimin. Edi Rama duhet të
largohet. Ndaj, në emrin tuaj
dua të siguroj këto mik dhe
aleat që na dëgjon sot për

BETEJA
"Ne jemi vendosur
për ta çuar betejën
tonë deri në fund.
Kushtet aktuale nuk
mundësojnë
zgjedhje. Çdekretimi
zgjedhjeve kriminale
u arrit falë
vendosmërisë së
protestës së
qytetarëve. Përgjimet
e BILD treguan se
Rama i vodhi
zgjedhjet e 2017 dhe
se është kryeministër
ilegjitim. Anulimi i
procesit kriminal të
zgjedhjeve nuk është
fundi i betejës",-u
shpreh kreu i PD-së.

Paloka: Rama i vetmi dhunues i
zgjedhjeve, a i japin vizë SHBA-të?
Nënkryetari i PD-së Edi

Paloka nisur nga dek-
laratat e kryeministrit Edi
Rama se kush prish
zgjedhje nuk merr vizë
amerikane, sjell në vë-
mendje dosjen 339 si edhe
përgjimet e publikuara nga
e përditshmja gjermane
Bild, Paloka ngre pyetjen,
nëse i japin vizë amerikane
kryeministrit Edi Rama".
"Në daljen e tij të parë si
zyrtar në një konferencë
për mediat, Rama mbahet
mend dhe është fiksuar nga
kamerat kur heq dhe hedh
me përbuzje flamurin
amerikan nga tryeza ku do
jepte konferencën me
fjalët: Ma hiqni këtë që

këtu… Në zgjedhjet presiden-
ciale në SHBA, Rama u kap
në shkelje të ligjeve dhe
Kushtetutës amerikane kur
shfrytëzoi një shqiptaro-
amerikan për të futur para
nga Shqipëria në fushatën e
Obamës. Shqiptarët janë njo-
hur me këtë fakt nga fotoja që

Rama arriti të kryejë me këtë
rast me Presidentin Obama
duke u futur në pritjen e tij
si gruaja e Bilalit, shqiptaro-
amerikanit që biletën e gru-
as së tij ia shiti Ramës për 80
mijë dollarë duke shkelur
kështu, ligjin dhe Kush-
tetutën amerikane që nuk
lejon financime te huaja ne
fushatat presidenciale në
SHBA. Së fundmi, Rama u bë
prapë i famshëm në SHBA,
sepse nga televizionet ameri-
kane e quajti Presidentin
Trump "turp i njerëzimit" ,
madje dhe kërcënoi që një fi-
tore e tij do të bënte që ai(
Rama pra) do rishikonte mar-
rëdhëniet me SHBA…",
shprehet z.Paloka.

zotimin tonë të parë, ditën e
parë të kësaj beteje më 16
shkurt se ne nuk kërkojmë
asgjë më shumë se parimet,
vlera dhe normat e stan-
dardeve demokratike, se nor-
mat e standardeve të
Amerikës, ne kërkojmë liri,
demokraci, sundim ligji dhe
ndarje të pushteteve. Nuk do

të pranojmë asgjë më pak.
Me këtë fuqi do të vazh-
dojmë betejën tonë, sepse
ora e fitores po afron. Largi-
mi i Edi Ramës është i pa
negociueshëm. Ky vend
është mbajtur tepër gjatë
peng, i një njeriu që për kar-
rigen e tij bëri pakt me
krimin dhe solli krimin në
parlament dhe në krye të in-
stitucioneve. Ky vend ësh-
të mbajtur për një kohë të
gjatë peng të një njeriu të
vetëm, që e mbushi Sh-
qipërinë me drogë, mbushi
parlamentin me trafikantë.

Ky njeri ia fali të gjitha pa-
suritë publike një grushti
oligarkësh, ndërkohë që një
në dhjetë shqiptar nuk ush-
qehet më shumë se një herë
në ditë",- theksoi z.Basha.
Lideri i opozitës u bëri thir-
rje protestuesve që të pro-
testojnë paqësisht në
marshimin e tyre duke mos
cenuar jetën e policëve.
"Mos cenoni asnjë efektivë
të policisë në uniformë,
shumë shpejt ata do bashko-
hen për të shpëtuar qever-
inë nga krimi",-u shpreh
kreu i opozitës.

SHKURT

Protesta, policia: Ne do
veprojmë. PD: Po nxisni dhunë

Vetëm pak orë para pro
testës së opozitës, policia

në një deklaratë u kërkoi orga-
nizatorëve të largojnë nga tur-
ma njerëz me maska apo me
mjete të forta në duar. Por Par-
tia Demokratike reagoi duke
thënë se deklarata e policisë
nxit dhunën dhe nuk i shër-
ben stabilitetit të vendit. "Dhu-
na nuk është dhe nuk do të
jetë kurrë qëllim dhe as mjet i
Partisë Demokratike. Dek-
laratat e Policisë së kapur nga
krimi janë një sajesë e neveri-
tshme, që synojnë përplasje,
konflikt dhe frikë tek qyteta-
rët",-tha sekretari i përgjiths-
hëm i PD, Gazmend Bardhi. Ai
shtoi se PD do zhvillojë protestë paqësore. "I sigurojmë qyteta-
rët se Partia Demokratike është e angazhuar vetëm për pro-
testë paqësore. PD është parti e lirisë dhe e vlerave europi-
ane dhe euroatlantike, ajo ka refuzuar dhe refuzon dhunën
dhe bashkëpunimin me krimin për të ardhur në pushtet",
deklaroi z.Bardhi. Ai u bëri thirrje qytetarëve të mbrojnë
punonjësit e policisë: "Ripërsërisim apelin tonë drejtuar
qytetarëve, që pavarësisht provokimit kriminal të drejtuesve
të Policisë së Shtetit, që do të kenë fatin e njëjtë me atë të Edi
Ramës, duhet të mbrojnë punonjësit e thjeshtë të policisë, të
cilët kanë të njëjtat halle dhe probleme me secilin prej qyteta-
rëve që dalin në protestë".

GENT STRAZIMIRI
Ish-deputeti i PD-së,
Gent Strazimiri
shprehet se PD nuk
priste dorëheqjen e
Kryeministrit Edi
Rama pas
publikimeve të
përgjimeve të gazetës
Gjermane "Bild", pasi
bandat kriminale nuk
largohen se kanë
sedër. Sipas tij ata që
nuk e kanë dëgjuar
këtë "gjyle", asnjë
"gjyle" tjetër nuk i bën
efekt.

Protesta e djeshme e opozitës

Kreu i PD-së, Lulzim Basha
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Bllokohet baza materiale, PD: Policia "arreston" flamujt amerikanë, europianë dhe banderolat

Gaz lotsjellës e kaos te
Kuvendi, PD tërheq protestuesit

Demokratët "fusin në burg" Ramën dhe Dakon
AURELA
BASHA
Bashkëshortja e
kryetarit të opozitës,
Aurela Basha nuk
mungon në asnjë
protestë. Ajo shfaqet
gjithmonë pak para
kamerave dhe
aparateve
fotografikë. Zonja
Basha nuk gjendet
asnjëherë në ballë
të tribunave, por
zgjedh të jetë mes
protestuesve të
thjeshtë duke
protestuar bashkë
me ta ashtu siç bëri
edhe gjatë protestës
së mbrëmshme të
opozitës.

Basha apel PS: Dialog për zgjidhje politike pa Ramën

Meta thirrje opozitës: Ndaloni
protestën dhe shpërndahuni paqësisht

SHKURT

Meta anuloi zgjedhjet, Berisha:
Ramën e pret fundi i çdo mafiozi
Ish-kryeministri Berisha komentoi dje vendimin e

presidentit Ilir Meta për
shfuqizim të datës së
zgjedhjeve të 30 qershorit,
si edhe deklaratën që pasoi
më pas kryeministri Edi
Rama. Berisha theksoi se
nëse z.Rama do të vazhdojë
në rrugën e tij, e pret fundi
i gjithë mafiozëve. "Z.Rama
po vazhdoi e pret fundi i të
gjithë mafiozëve, le të vazh-
dojë po të dojë. Zgjedhjet do
të bëhen mbi bazën e de-
kretit të presidentit" , - u shpreh Berisha për News 24.

Ndërkombëtarët: Të shmanget
çdo mjet që shkakton lëndime

Pak orë para protestës së opozitës, delegacioni i Bash
kimit Europian në Tiranë apeloi për protestë paqë-

sore dhe shmangien e akteve të dhunës. "Ne dënojmë
të gjitha aktet e
dhunshme që kanë
ndodhur në pro-
testat e mëparshme.
Asnjë formë e nx-
itjes së dhunës nuk
është e tol-
erueshme", thuhet
në reagimin e BE.
Për delegacionin e
BE-së, përdorimi i
eksplozivëve ose i
ndonjë sendi tjetër
të projektuar për të
shkaktuar lëndime
është krejtësisht i
papranueshëm. Delegacioni i BE-së vazhdon t'u bëjë
thirrje të gjitha palëve të angazhohen urgjentisht në
një dialog konstruktiv për të kapërcyer situatën aktu-
ale politike. Edhe ambasada gjermane, britanike dhe ajo
italiane në Tiranë i ka bërë thirrje organizatorëve të
protestës së opozitës të shmangin përdorimin e eksploz-
ivit. Në deklaratën e tyre ata dënojnë aktet e dhunës
në protestat e kaluara, ndërsa theksojnë se është
përgjegjësi e drejtuesve të protestës të sigurojnë që
demonstrimet të jenë të sigurta si për pjesëmarrësit
ashtu dhe për banorët e tjerë Tiranës.

Protesta e opozitës, e cila
mblodhi për afro 3 orë
mijëra qytetarë nga

gjithë Shqipëria dje para
Kryeministrisë dhe parla-
mentit nisi me një rast të pa-
precedentë të policisë së sh-
tetit. Sipas PD-së, policia 'ka
arrestuar' flamujt, pankartat
dhe vuvuzelat e protestës. Ve-
primi plotësisht i paligjshëm i
efektivave të Komisariatit 2 të
kryeqytetit, është kundërsh-
tuar nga organizatorët e pro-
testës, që janë gjendur pranë
Kryesisë së Kuvendit, ku ka
ndodhur bllokimi i automjetit
me dekorin e protestës. Pavar-
ësisht paligjshmërisë, policia,
që vepron prej kohësh sipas
urdhrave politikë, nuk i është
bindur ligjit, por ka bllokuar
automjetin për atë që e ka cilë-
suar si kontroll të pankartave,
flamujve dhe vuvuzelave që
gjendeshin në të". Opozita e
konsideroi veprim provokues
atë të policisë në shërbim si-
pas saj, të pushtetit kriminal.
Demokratët shprehen se poli-
cia ka arritur në kufijtë e qe-
sharakes, duke "arrestuar" fl-
amujt shqiptarë, amerikanë,
gjermanë, evropianë "apo
edhe të pankartave që de-
maskojnë në anglisht dhe në
gjermanisht vjedhjen e
zgjedhjeve nga Rama përmes
bandave dhe krimit të organi-
zuar".
INSTALACIONI

Të rinjtë demokratë iu
afruan sheshit para Kryemi-
nistrisë duke mbajtur në duar
një instalacion, sikur kryemi-
nistri Edi Rama dhe kryebash-
kiaku i Durrësit Vangjush
Dako janë futur në burg.
Ndonëse policia u përpoq t'ua
hiqte të rinjve demokratë mje-
tet e protestës, ata vijojnë
qëllimin e tyre. Policia e Sh-
tetit, u vu në alarm nga për-
dorimi i mjeteve piroteknike
në protestat e mëparshme të
opozitës, teksa rriti vigji-
lencën duke kryer kontrolle të
imtësishme. Por kontrollet
nuk kursyen as bazën materi-
ale që opozitës i duhet për pro-
testë. Në Tiranë, efektivët e
policisë bllokuan kamion-
çinën e të rinjve të Forumit
Demokrat që po transporton-
te pankartat, tullumbacet, fla-
muj e vuvuzela. Protestuesit
e opozitës pas qëndrimit paqë-
sor me thirrjet Rama ik, u drej-
tuan me telefonat e ndezur
përpara ndërtesës së parla-
mentit. Pjesa e oborrit përpara
parlamentit u mbush me sasi

Valentina Madani

të madhe tymi. Ndërkohë, poli-
cia hodhi gaz lotsjellës në dis-
tancë të afërt me protestuesve.
MASAT

Lulzim Basha vijonte fjalën
para protestuesve në bulevard,
disa prej tyre hodhën fishekz-
jarrë mbi kokat e policëve drejt
Kryeministrisë. Fatmirësisht
nuk pati persona të lënduar as

nga policia dhe as nga protes-
tuesit. Ndërkohë para nisjes së
protestës së opozitës, pemët
dhe bari para derës së Kryemi-
nistrisë janë lagur me ujë nga
zjarrfikësja në mënyrë që të
shmangin djegien e tyre nga
hedhja e flakadanëve apo ma-
terialeve të tjera piroteknike.
Kjo ishte protesta e 8 ko-

Kreu i PD-së Lulzim
Basha u kërkoi protes-

tuesve të shumtë që nga
Kryeministria të marshonin
drejt selisë së parlamentit.
Por sapo protestuesit u
grumbulluan para godinës
së Kuvendit, dhe u hodhën
tymueset e para, kreu i sh-
tetit, Ilir Meta u bëri thirrje
partive të opozitës që të
ndalojnë protestën para par-
lamentit dhe të shpërnda-
hen paqësisht. Me anë të një
mesazhi, Meta kërkon që pro-
testuesit të ndalojnë aktet e
dhunës. "Presidenti i Re-
publikës, Sh.T.Z Ilir Meta i
bën udhëheqësve të opozitës
të ndalojnë protestën para
parlamentit dhe qytetarët të
shpërndahen paqësisht",
thuhet në mesazhin e tij. Pa
kaluar vetëm pak çaste pro-
testuesit e opozitës u lar-
guar nga sheshi përpara

ndërtesës së parlamentit edhe
pasi ndaj tyre u hodh gaz
lotsjellës si dhe ujë. Sekretari
i përgjithshëm i Partisë
Demokratike, Gazmend Bar-
dhi u bëri thirrje protestuesve
që të kalojnë tek selia e Partisë
Demokratike. Një pjesë e pro-
testuesve kërkuan që të vazh-
dojë qëndresa, por ndërkohë
z.Basha kishte mbërritur para
selisë së PD-së për fjalën përm-
byllëse të protestës. Basha de-
klaroi se orët e tiranisë po mar-
rin fund, ora e lirisë se re, e Sh-
qipërisë si Europa po troket.
Ndryshe nga leja që ishte mar-

rë deri në mesnatë, vendimi
i presidentit Meta për an-
ulimin e datës së zgjedhjeve
diktoi edhe mbylljen para
kohe të protestës. Në fjal-
imin para selisë blu në mby-
llje të protestës, kreu i PD-
së Lulzim Basha pati një
apel për socialistët. "Dështoi
me turp përpjekja për
zgjedhje moniste. Orët dhe
ditët e ardhshme duhet të
na gjejnë më në këmbë se
kurrë, më të fortë se kurrë
për ta çuar këtë betejë drejt
fitores. Bisha e plagosur
kriminale do bëjë gjithçka
për të ndaluar grahmat e
fundit të kufomës politike të
organizatës kriminale të Ril-
indjes dhe kreut të bandës
Edi Rama. Kur njerëzit
bëhen bashkë për kauzën e
drejtë nuk ka forcë që i ndal
dhe nuk ka forcë që i mund",
deklaroi z.Basha.

mbëtare e opozitës dhe e dyta
e zhvilluar brenda muajit qer-
shor. Protesta e djeshme erdhi
pas publikimit të përgjimeve
nga gazeta "Bild" për dosjen
"339". Të paktën 1300-1500 efek-
tive policie ishin vendosur në
gatishmëri për të siguruar
mbarëvajtjen e protestës së
opozitës pasditen e djeshme.

Instalacioni i përdorur dje nga
demokratët në protestë
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Rama ik! para Kryeministrisë, presidenti rendit 5 arsye për anulimin e datës së zgjedhjeve

Kriza politike, Meta shtyn
zgjedhjet vendore të 30 qershorit
"Kushtet aktuale, nuk mundësojnë zgjedhje të lira"

VENDIMI
DATA E ZGJEDHJEVE

Presidenti Ilir Meta
shfuqizon dekretin
për datën e

zgjedhjeve 30 qershor 2019.
Në momentin që mijëra
opozitarë ishin mbledhur
para godinës së qeverisë,
përmes një deklarate për sh-
typ presidenti Meta renditi
5 arsyet pse vendosi të ndër-
marrë vendimin ndërsa in-
formon se më 10 qershor, në
mëngjes, Institucioni i Pres-
identit të Republikës do të
bëjë publikisht me dije të
gjithë argumentet shteruese
kushtetues, ligjorë dhe
logjikë që çuan në marrjen
e këtij vendimi. Tanimë,
presidenti i duhet të dekre-
tojë një datë tjetër. Presiden-
ti sqaron edhe arsye se pse
ka vendosur të ndërmarrë
një hap të tillë. Kreu i sh-
tetit deklaron, gjithashtu, se
të hënën do të bëjë publike
të gjitha argumentet shter-
uese për vendimin e ndër-
marrë. Presidenti argumen-
ton se më 10 qershor, do të
bëjë publikisht me dije të
gjithë argumentet shteruese
kushtetues, ligjorë dhe
logjikë që çuan në marrjen
e këtij vendimi. Ai i bëri,
gjithashtu, thirrje opozitës
së bashkuar që të evitojë çdo
akt dhune në protestën e së
shtunës. Në deklaratë, Meta
shprehet se nuk mund të
shkohet drejt votimeve një
partiake pasi në këtë mënyrë
minohet çdo mundësi për
çeljen e negociatave të
anëtarësimit me Bashkimin
Evropian. "U bëj thirrje
udhëheqësve të opozitës që
protesta e sotme (djeshme) të
zhvillohet në mënyrë tërë-
sisht paqësore, larg çdo akti
dhune",-e mbyll mesazhin
kreu i shtetit.

DEKLARATA E PLOTË
E PRESIDENTIT TË
REPUBLIKËS ILIR
META

1.1.1.1.1. Me shqetësimin e
thellë për situatën kritike të
krijuar në vend si pasojë e
mos-reflektimit të asnjërës
palë;

2.2.2.2.2. Duke pasur parasysh
domosdoshmërinë e çten-
sionimit urgjent të situatës
dhe të rrezikut të përshkallë-
zimit të paparashikueshëm

të konfliktit në vend;
3.3.3.3.3. Duke marrë

përgjegjësinë e lartë kush-
tetuese e institucionale, dhe
i bindur se mbrojtja e pari-
meve kushtetuese është më
e rëndësishme se çdo afat lig-
jor, si Kreu i Shtetit dhe
duke iu përmbajtur betimit
për t'i shërbyer ruajtjes me
çdo kusht të stabilitetit,
paqes sociale dhe unitetit
kombëtar;

4.4.4.4.4. Me vetëdije të plotë
se kushtet aktuale nuk
mundësojnë zhvillimin e
zgjedhjeve të vërteta,
demokratike, përfaqësuese
dhe gjithëpërfshirëse. Zgjedh-
jet e lira dhe të ndershme
janë kriter kryesor i Kopen-
hagës dhe në kushtet aktuale,
për mungesë përgjegjësie të
të dy palëve, po shkojmë drejt
votimeve një partiake. Në
këtë mënyrë minohet çdo

ZGJEDHJET
"Me vetëdije të plotë
se kushtet aktuale
nuk mundësojnë
zhvillimin e
zgjedhjeve të
vërteta,
demokratike,
përfaqësuese dhe
gjithëpërfshirëse.
Zgjedhjet e lira dhe
të ndershme janë
kriter kryesor i
Kopenhagës dhe në
kushtet aktuale, për
mungesë
përgjegjësie të të
dy palëve, po
shkojmë drejt
votimeve një
partiake",-u shpreh
z.Meta.

mundësi për çeljen e negoci-
atave të anëtarësimit me
Bashkimin Europian, dëmto-
het imazhi si vend anëtar i
NATO-s dhe cenohet kryesi-
mi i OSBE-në për vitin 2020;

5.5.5.5.5. Duke ftuar të gjithë ak-
torët e përgjegjshëm vendas
dhe ndërkombëtarë të bash-
kojnë kontributet konstruk-
tive për rivendosjen urgjent të
dialogut të pazëvendë-
sueshëm politik dhe për

"Protestat nuk do ndalen, jo dialog me Ramën"

Shtyrja e zgjedhjeve, Kryemadhi: Asnjë
ndikim, kam 2 javë pa e takuar Metën

Kryetarja e LSI-së Moni
ka Kryemadhi ndërsa

marshonte nga selia e LSI-
së drejt Kryeministrisë për
protestën u njoh edhe me
vendimin e presidentit,
njëherësh bashkëshorti i
saj, për shfuqizimin e de-
kretit për datën e
zgjedhjeve. Kryemadhi de-
klaroi se nuk ka asnjë
ndikim në këtë vendim.
"Nuk kam ndikuar fare, që
kur kam ikur për t'u operu-
ar kam dy javë që nuk e
kam takuar. Për mua nuk ka
rëndësi bëhen apo jo
zgjedhjet. Ky njeri duhet të
ikë, sepse është zgjedhur
nga krimi i organizuar",-u
shpreh zj.Kryemadhi. Kry-

etarja e LSI-së bëri të qartë se
protestat do të vazhdojnë dhe
nuk ka dialog me kryeminis-
trin. Kryemadhi ishte e prere
kur shtoi se nuk ka dialog me
Ramën e së kërkesa e vetme
është largimi i tij. "Shumica e
shqiptarëve janë kundër poli-
tikave të tij diskriminuese.

Nuk i kërcënon dot sh-
qiptarët as me politikë, as me
viza, as me burgje, asgjë. I
them Ramës që është dhe
baba, prindi për fëmijën e tij
sakrifikon dhe jetën. Sh-
qiptarët nuk e kanë problem
për asgjë. Shqiptarëve u du-
het dhënë një alternativë e
re",-u shpreh kryetarja e LSI-
së. Sa i takon deklaratave të
zv.Ndihmës Sekretarit të Sh-
tetit të SHBA Matthew Palm-
er, Kryemadhi u shpreh: "Jam
dakord me deklaratat e tij.
Protestat kanë qenë të pro-
vokuara nga policia. Palmer
e respektoj që nuk ndërhyn
në punët e brendshme të Sh-
qipërisë. Krizën në fund do
ta zgjidhim".

gjetjen e një zgjidhjeje të
shpejtë dhe që i shërben të
ardhmes europiane të Sh-
qipërisë;

Kam vendosur të shfuqi-
zoj Dekretin nr.10928, datë
05.11.2018 për zhvillimin e
zgjedhjeve për organet e
qeverisjes vendore më datë
30 qershor 2019.

Në komunikimin e parë
ditën e hënë, datë 10 qershor,
në mëngjes, Institucioni i
Presidentit të Republikës do
të bëjë publikisht me dije të
gjithë argumentet shteruese

kushtetues, ligjorë dhe
logjikë që çuan në marrjen e
këtij vendimi.

U bëj thirrje udhëheqësve
të opozitës që protesta e sot-
me të zhvillohet në mënyrë
tërësisht paqësore, larg çdo
akti dhune.

Njëkohësisht u tërheq
vëmendjen të  gjitha
palëve që të shmangin çdo
provokim që mund të
shfaqet gjatë protestës.

Shqipëria e para!
Shqipëria si  gjithë

Evropa!

SHKURT

LSI, Vasili: Amerika dhe DASH
ia kanë hequr vizën Ramës

Kreu i grupit të LSI-së, Petrit Vasili shprehet se Amerika
dhe Departamenti Amerikan i Shtetit ia kanë hequr vizën

Edi Ramës, pasi sipas tij për amerikanët Edi Rama përfaqë-
son mbështetësin e krimit të organizuar, frymëzuesin e kor-
rupsionit të shfrenuar dhe shndërruesin e Shqipërisë në lav-
atriçen gjigante të pastrimit të parave. "Për SHBA- në Edi
Rama përfaqëson mbështetësin e krimit të organizuar, frymë-
zuesin e korrupsionit të shfrenuar dhe shndërruesin e Sh-
qipërisë në lavatricen gjigante te pastrimit të parave. Ameri-
ka ka folur qartë. Amerika është një e vetme dhe ndodhet në
Raportin e DASH. Raporti i DASH është rruga e vetme për
veprim e opozitës për të shpëtuar Shqipërinë nga gremina.
Raporti i DASH është themeli i objektivave të opozitës për të
larguar vendin nga humnera. "Në raport thuhet se "Korrup-
sioni në të gjitha nivelet e qeverisjes e kufizon efektivitetin e
përgjithshëm të luftës kundër narkotikëve. Korrupsioni zyr-
tar, thuhet aty, është i përhapur dhe nxit një mjedis në të
cilin trafikantët e drogës janë mjaft të aftë të veprojnë pa u
ndëshkuar. Shyqyr që Amerika është kaq e qartë dhe është
ajo që është dhe i vë emrin shkaktarit të vetëm të shkatër-
rimit të Shqipërisë dhe ky emër është Edi Rama",- shprehet
z.Vasili.

Valentina Madani

Presidenti i Shqipërisë,
Ilir Meta

Protesta e opozitës dje para
Kryeministrisë

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010”  SHPALLJE ANKANDI

Më  datë   08 korrik 2019   nga ora 08:00 - ora 16:00 tek  kjo zyrë    përmbarimore    do të  zhvillohet   seanca
e   fundit e    mbledhjes   së    ofertave   për     ankandin      e         fundit, për  shitjen  e  pasurive :   a)
Njësi  shërbimi   nr.26/187-N8/2,  vol.56, fq.121,   sip= m^2     b) nr.26/106+1-16,  vol.51,  fq.242,    sip=72
m^2 ; c) nr.26/187+1-9, vol 52 , fq 58 (sip=110 m^2 ) ;    d) nr.26/106+1-25, vol 52,  fq 1.
Çmimi  fillestar  për pasuritë e lartpërmendura për njësinë e shërbimit do të jetë 1008 euro/ m^2, ndërsa
për tre apartamentet do të jetë 227 euro/ m^2 ;  Pronat e lartpërmendura ndodhen në të njëjtin pallat (i
ndodhur përballë Teatrit  "Petro Marku",   Vlorë) që ka ndërtuar Debitori "CO.BE.IN" sh.p.k (NUIS
J97201218L)
P.s: Qytetarët /subjektet që dëshirojnë të marrin pjesë në ankand krahas një kërkese duhet të kenë
depozituar dhe 10% të çmimit fillestar si garanci për pjesëmarrje në ankand .Kjo garanci pasurore duhet
të jetë e derdhur në BKT, nr.llogarisë Saimir Hoxha PF  (IBAN: AL07 2051 2046 4204 98CL PRCLALLA).
Adresa: Selia: prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Mobile: 06920 756 44, Phone/Fax: 052 22 6000
Web:  <http://www.permbarues.al
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Reagimi, kryeministri: Amerika nuk e fal kundërvënien ndaj reformës në drejtësi

Anulimi i datës, Rama-Metës:
Më 30 qershor do ketë zgjedhje
"Do të ndëshkohet kush cenon zgjedhjet"

Kryeministri Edi Rama
nuk mirëpriti dje ven
dimin e Presidentit të

republikës Ilir Meta për  çde-
kretimin e datës 30 qershor
për zgjedhjet vendore. Nga
Berati ku po zhvillonte një
takim  elektoral me mbësh-
tetës të PS-së, Edi Rama
shpreh se zgjedhjet në 30 qer-
shor do të zhvillohen, sepse
zgjedhjet nuk janë as të presi-
dentit dhe as të partive poli-
tike. "Përsëri gabim, zgjedhjet
do bëhen në 30 qershor. Duan
të pengojnë reformën në
drejtësi. Në 30 qershor do të
bëjmë zgjedhje, nuk janë as të
partive, presidentit, por
zgjedhjet janë të popullit sh-
qiptar. E kuptoni se çfarë çora-
pi duan ta bëjnë Shqipërinë,
gjetëm shesh dhe do bëjmë
përshesh. Kjo është një për-
pjekje e dëshpëruar, e disa
njerëzve të dëshpëruar që janë
të destinuar të humbin në
mënyrë të dëshpëruar. Mbyll-
ja e një rrethi të një plani të
bërë me kohë për një arsye të
vetme. Për arsyen se nuk
kërkohet shtyrja e zgjedhjeve,
por marrja zvarrë e kësaj qev-
erie dhe varrimi i reformës në
drejtësi. Por as qeverinë se
marrin dot dhe as reformën
dhe ne në 30 qershor do bëjmë
zgjedhje, sepse zgjedhjet nuk
janë as të partive dhe as të
presidentit", deklaroi z.Rama.
Ai shtoi më tej në fjalën e tij
se:  "Ata janë një tufë të mbaru-
arish që e kanë nxjerrë Sh-
qipërinë rrugëve të botës duke
e ushqyer me baltë Shqipërinë
për të gjithë ata që duan të
bëjnë sensasione. Ata e duan
Shqipërinë pa drejtësi dhe që
mbështetet fuqimisht nga
partnerët tanë amerikanë dhe
evropianë".
REAGIMI

Kryeministri Edi Rama
paralajmëroi dje opozitën se
kush pengon zgjedhjet do të
ndëshkohet me ligj. Rama re-
agoi pas deklaratës së fortë të
zëvendës Ndihmës-Sekretar i
Shtetit në SHBA, Matthew
Palmer, i cili tha se, nëse pro-
testat e opozitës kanë akte
dhune, për SHBA-në, dy
liderët e opozitës Basha dhe
Kryemadhi do të jenë
përgjegjësit dhe se kush prek
zgjedhjet nuk hyn në SHBA.
Përmes një postimi në Twitter,
z.Rama shprehet se Amerika
nuk e kupton lojën me Kush-
tetutën; nuk e pranon poli-
tikën në dëm të zgjedhjeve
demokratike; nuk e toleron
dhunën kundër institucion-
eve. "Prandaj është ajo që ësh-
të Amerika se nuk e kupton
lojën me Kushtetutën; nuk e
pranon politikën në dëm të
zgjedhjeve demokratike; nuk
e toleron dhunën kundër in-

stitucioneve - e në këtë rast
s'ka se si e fal kundërvënien
ndaj reformës në drejtësi!
Vetëm përpara drejt 30 qer-
shorit", shprehet z.Rama.
kryeministri Edi Rama do zh-
villojë të hënën një vizitë zyr-
tare në Bruksel. Rama do tako-
het me kreu e KE, Jean-
Claude Juncker. Vendimi për
hapjen e negociatave pritet të
jetë pjesë e bisedimeve mes
kryeministrit dhe Juncker.
Vizita e Ramës vjen pak ditë
para mbledhjes së Këshillit të
Ministrave të BE. Më 18 qer-
shor Këshilli i Ministrave
pritet të marrë vendimin për
hapjen ose jo të negociatave

me Shqipërinë dhe Maqedon-
inë e Veriut.
TAKIMET

Nga Çorovoda ku prezantoi
kandidatin socialist, Kryemi-
nistri Edi Rama foli sërish pre-
rë se kushdo që do të cenojë
zgjedhjet, do të ndëshkohet
me burg, si dhe nuk do të lejo-
het të hyjë në vendet e Bash-
kimit Europian dhe në Shte-
tet e Bashkuara të Amerikës.
"Ne nuk i kemi krijuar asnjë
pengesë, që ata të hyjnë në
zgjedhje, përkundrazi dhe
nëse do të ishte kështu,
atëherë zgjedhjet do të ishin
antidemokratike. Por në kush-
tet kur ata kanë pranuar të ka-

pitullojnë pa luftë dhe kanë
vendosur që betejën demokra-
tike ta spostojnë nëpër rrugë,
duke u kthyer tamam si ato
rrugët e lëna rrugëve të Saliut,
atëherë zgjedhjet nuk janë
aspak jo demokratike, përkun-
drazi në 30 qershor, zgjedhjet
janë një moment për të vënë
vijën e kuqe midis të shkuarës
që ata mishërojnë dhe të
ardhmes që në duam për fëm-
ijët tanë", deklaroi z.Rama.
Kryeministri foli edhe për
përgjimet e Dosjes 339. Ai i cilë-
soi ato shantazh kundër Re-
formës në Drejtësi duke aku-
zuar prokurorët se dorëzuan
përgjimet tek demokratët.

Kandidati thirrje demokratëve: Distancohuni nga protesta

Veliaj: Të hapet hetim në Shqipëri
për paratë ruse që financojnë PD

Pak orë para protestës së
opozitës, kandidati so-

cialist i koalicionit "Aleanca
për Shqipërinë Europiane"
për Bashkinë e Tiranës, Eri-
on Veliaj u bëri thirrje nga
Zall Herri të gjithë
demokratëve që të distanco-
hen nga drejtuesit e tyre që
për interesa të pushtetit
duan të shkatërrojnë Ti-
ranën dhe Shqipërinë. Kan-
didati për kryetar bashkie
Erion Veliaj ka reaguar pas
deklaratës së fortë të Zëv-
endës Ndihmës-Sekretar i
Shtetit në SHBA, Matthew
Palmer, i cili tha se nëse në
protestën e opozitës do të
ushtrohet dhunë, përgjegjës
do të jenë organizatorët e
saj, Kryemadhi dhe Basha,
dhe se kush tenton të cen-
ojë zgjedhjet nuk do të sh-
kelë më në SHBA. Nga një
tjetër takim elektorale, këtë

herë nga Shëngjergji, Veliaj
tha se: "Lajmi i mirë është që
Shqipëria nuk është pa miq.
Sot ishte një lajm i jashtëza-
konshëm deklarata e zyrtarit
të lartë të DASH, Palmer, me
emër dhe mbiemër, për
Monën dhe për Lulin, që nëse
shkaktoni dhunë, ta dijë bota
mbarë se është faji juaj. Jeni
ju përgjegjës, do të shkoni ju
para drejtësisë" . Ai përmendi
se; "Një parti që prodhon çadra
të personalizuara për secilin
protestues nuk është parti
fukarenjsh dhe qartazi ka një

financim të padeklaruar, por
fatmirësisht paratë ruse që fi-
nancojnë Partinë Demokra-
tike kanë hapur një hetim në
Amerikë dhe ka ardhur koha
të hapet edhe një hetim në
Shqipëri, se nga vjen kjo
para, ku secili e merr të per-
sonalizuar çadrën dhe hid-
hen balonat si dasmorë dhe
të gjithë me iphone duke
folur për varfërinë, me milio-
na lekë fishekzjarrë. Kjo do
një përgjigje për një parti
hipokrite e cila është gati të
shpenzojë çdo luks të mund-
shëm për protesta të dhun-
shme". Ndaj, Veliaj theksoi se
zgjedhjet e 30 qershorit janë
zgjedhje mes dy men-
taliteteve, atij që përfaqëson
opozita dhe që kërkon të sh-
katërrojë çdo gjë të bukur
dhe atij që përfaqëson PS, që
ka ditur të bëjë institucione
dhe shtet.

SHKURT

Balla-opozitës: Harrojeni të pengoni qoftë
një zgjedhës të vetëm më 30 qershor

Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla theksoi
nga Elbasani se zgjedhjet e 30 qershorit do mbahen

duke i kujtuar opozitës se nuk do të mund t'i pengojë me 30
qershor. Sipas tij zhvillimi i një proces normal zgjedhor bren-
da afatit kushtetues më 30 qershor është një betejë që PS do
ta fitojë. Ndërsa u shpreh se askush nuk mund të ndalojë
qoftë edhe një zgjedhës të votojë ndryshe do përballet me
burg. "Në Shqipëri ka marrë fund, një herë e përgjithmonë,
historia se mund të marrësh pushtet në tavolinë, apo mund
të marrësh pushtet me forcë. Lulzim Basha e di fare mirë
këtë, padroni i vet politik, Sali Berisha e di fare mirë këtë.
Beteja jonë për të zhvilluar një proces normal zgjedhor bren-
da afatit kushtetues, 30 Qershor, është një betejë që ne do ta
fitojmë. Do ta fitojmë, sepse vetëm kështu mund të bindet
çdo banor i Shqipërisë që rregullat zbatohen njësoj. Të gjithë
jemi këtu për një ditë të vetme, 30 qershorin, dhe harrojeni
që mund të dalë dikush të pengojë, qoftë edhe një zgjedhës
të vetëm në 30 qershor. I kemi shkruar bashkë me PD nenet
e Kodit Penal. Neni 325 e thotë shumë qartë, kush pengon
një subjekt zgjedhor të zhvillojë fushatë, dënohet. Neni 330,
e drejta e zgjedhjes, kush pengon një zgjedhës të vetëm të
shkojë të votojë dënohet nga 2 deri në 5 vjet burg, kur kry-
het në bashkëpunim", -deklaroi z.Balla.  Ndërsa u shpreh i
bindur se PS do fitojë jo vetëm zgjedhjet vendore, por edhe
zgjedhjet parlamentare në vitin 2021. "Edi Rama, jo vetëm
është në krye të një qeverie legjitime, por siç do të vazh-
dojmë të drejtojmë Bashkinë Elbasan me Gledin, edhe në
vitin 2021 me Edi Ramën do të fitojmë mandatin e tretë të
PS",-theksoi Taulant Balla.

DEKLARATA
"Përsëri gabim,
zgjedhjet do behën në
30 qershor. Duan të
pengojnë reformën në
drejtësi. Në 30
qershor do të bëjmë
zgjedhje, nuk janë as
të partive, presidentit,
por zgjedhjet janë të
popullit shqiptar. E
kuptoni se çfarë
çorapi duan ta bëjnë
Shqipërinë, gjetëm
shesh dhe do bëjmë
për shesh", shprehet
z.Rama.Kryeministri Edi Rama

dje në Berat

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me përmbarues gjyqësor Enuar
Merko me adresë Rr. Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyrja 8, Ap 1, Tiranë, njofton se më date
03.07.2019  ora 8ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi i III-të për shitjen
e pasurive të paluajtshme në pronësi të Z.Shpëtim Barjam Boci:
-    Truall me sipërfaqe 2863 m², Nr.pasurie 88/16, Zona Kadastrale nr.2007, Volumi 9,
Faqe 107 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në ankand 43,288.56
(Dyzet e tre mijë e dyqind e tetëdhjet e tetë pikë pesëdhjet e gjashtë) EURO
- Truall me sipërfaqe 2317 m², Nr.pasurie 88/25, Zona Kadastrale nr.2007, Volumi 9,
Faqe 121 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në ankand 35,033
(Tridhjetë e pesë mijë e tridhjet e tre) EURO
-  Truall me sipërfaqe 790 m², Nr.pasurie 88/23, Zona Kadastrale nr.2007, Volumi 9,
Faqe 119 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në ankand 11,944.8
(Njëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e dyzet e katër) EURO
- Truall me sipërfaqe 780 m², Nr.pasurie 88/20, Zona Kadastrale nr.2007, Volumi 9,
Faqe 111 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në ankand 11,793.6
(Njëmbëdhjet mijë e shtatëqind e nëntëdhjet e tre pikë gjashtë) EURO
- Truall me sipërfaqe 1750 m², Nr.pasurie 88/18, Zona Kadastrale nr.2007, Volumi 9,
Faqe 109 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në ankand 26,460
(Njëzet e gjashtë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë) EURO

 Të interesuarit të kontaktojnë në nr. e telefonit 0672027580, +355 4 22 31
888. email enuar.merko@gmail.com
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Shtetet e Bashkuara
paralajmërojnë drej
tuesit e opozitës të he-

qin dorë nga çdo formë dhune
në protestat e organizuara
prej tyre. Zëvendës Ndihmës-
Sekretar i Shtetit në SHBA,
Matthew Palmer është i drejt-
përdrejtë në mesazhin ndaj
kryetarëve të PD e LSI në një
intervistë për Top Channel.
"Dua të jem shumë i qartë me
Z. Basha, Znj. Kryemadhi dhe
të tjerë në partitë e tyre: nëse
në protestat e ardhshme ka
akte dhune, për ne ata do të
jenë përgjegjësit",-tha
z.Palmer. Zyrtari i lartë ameri-
kan u kujton udhëheqësve të
opozitës se çdo përpjekje për
të prishur zgjedhjet në 30 qer-
shor do të bëjë që ata të përf-
shihen në listën e personave
non grata.

Z. PZ. PZ. PZ. PZ. Palmeralmeralmeralmeralmer, ng, ng, ng, ng, nga vizita juaja vizita juaja vizita juaja vizita juaja vizita juaj
e fundit në Shqipëri, a kae fundit në Shqipëri, a kae fundit në Shqipëri, a kae fundit në Shqipëri, a kae fundit në Shqipëri, a ka
ndryshuar ndonjë gjë nëndryshuar ndonjë gjë nëndryshuar ndonjë gjë nëndryshuar ndonjë gjë nëndryshuar ndonjë gjë në
pozicionin tuaj lidhur mepozicionin tuaj lidhur mepozicionin tuaj lidhur mepozicionin tuaj lidhur mepozicionin tuaj lidhur me
krizën politike shqiptare?krizën politike shqiptare?krizën politike shqiptare?krizën politike shqiptare?krizën politike shqiptare?

Pozicioni i SHBA nuk ka
ndryshuar lidhur me situatën
politike në Shqipëri. Djegia e
mandateve parlamentare,
bojkoti i zgjedhjeve, dhuna që
kemi parë në protestat e orga-
nizuara politikisht janë, në
themel, në kundërshtim me
praktikat demokratike. Siç e
thashë gjatë vizitës sime të
fundit në prill, dhe po e
përsëris për ju, partitë e
opozitës duhet të kërkojnë një
shteg drejt dialogut me qever-
inë lidhur me reformën zgjed-
hore. Duhet të punojnë së
bashku me autoritetet për të
trajtuar rekomandimet që
OSBE/ODIHR nxorën pas
zgjedhjeve në vitin 2017 dhe
2015 në Shqipëri. Këto janë
një numër çështjesh, përfshi
blerjen e votës, kërcënimin e
votuesve, si dhe praktika të
tjera, të cilat duhet të trajto-
hen dhe reforma zgjedhore
është e vetmja zgjidhje.

Gjatë vizitës tuaj të fun-Gjatë vizitës tuaj të fun-Gjatë vizitës tuaj të fun-Gjatë vizitës tuaj të fun-Gjatë vizitës tuaj të fun-
dit në Shqipëri, ju bëtë tëdit në Shqipëri, ju bëtë tëdit në Shqipëri, ju bëtë tëdit në Shqipëri, ju bëtë tëdit në Shqipëri, ju bëtë të
qartë se dhuna gjatëqartë se dhuna gjatëqartë se dhuna gjatëqartë se dhuna gjatëqartë se dhuna gjatë
prprprprprotestaotestaotestaotestaotestavvvvve të opoe të opoe të opoe të opoe të opozitës nzitës nzitës nzitës nzitës nukukukukuk
është e pranështë e pranështë e pranështë e pranështë e pranueshmeueshmeueshmeueshmeueshme. Në të. Në të. Në të. Në të. Në të
njëjtën kohë, ambasada enjëjtën kohë, ambasada enjëjtën kohë, ambasada enjëjtën kohë, ambasada enjëjtën kohë, ambasada e
SHBA në Tiranë ka nxiturSHBA në Tiranë ka nxiturSHBA në Tiranë ka nxiturSHBA në Tiranë ka nxiturSHBA në Tiranë ka nxitur
me këmbëngulje për protes-me këmbëngulje për protes-me këmbëngulje për protes-me këmbëngulje për protes-me këmbëngulje për protes-
ta paqësore dhe pa dhunë.ta paqësore dhe pa dhunë.ta paqësore dhe pa dhunë.ta paqësore dhe pa dhunë.ta paqësore dhe pa dhunë.
MeMeMeMeMegjithagjithagjithagjithagjithatë, këto kërtë, këto kërtë, këto kërtë, këto kërtë, këto kërkkkkkesaesaesaesaesa
nuk janë marrë parasyshnuk janë marrë parasyshnuk janë marrë parasyshnuk janë marrë parasyshnuk janë marrë parasysh
nga organizatorët enga organizatorët enga organizatorët enga organizatorët enga organizatorët e
prprprprprotestaotestaotestaotestaotestavvvvveeeee. A jeni të zhgën-. A jeni të zhgën-. A jeni të zhgën-. A jeni të zhgën-. A jeni të zhgën-
jyer për të gjithë këtë?jyer për të gjithë këtë?jyer për të gjithë këtë?jyer për të gjithë këtë?jyer për të gjithë këtë?

Më lejoni të jem shumë i
qartë: dhuna nuk ka vend në
demokraci. SHBA respek-
tojnë të drejtën Demokratike
të qytetarëve për të protestu-
ar në mënyrë paqësore.
Megjithatë, përdorimi i për-
leshjeve fizike apo mjeteve
shpërthyese si mjete proteste
është jo vetëm jodemokratik,
por është edhe i paligjshëm.
Shënjestrimi me fishekzjarrë
dhe Molotov i oficerëve të pol-
icisë dhe ndërtesave publike
nuk janë akte paqësore. Ata që
përfshihen në aktivitete të til-

Protesta, Palmer: Nëse do të ketë dhunë, përgjegjës do të jenë liderët e opozitës

SHBA paralajmëron Bashën e Kryemadhin:
Mos pengoni procesin zgjedhor

"Moskualifikim për të hyrë në Shtetet e Bashkuara"

la të dhunshme kryejnë krim
dhe duhet të mbajnë
përgjegjësi. Iu kemi bërë thir-
rje në mënyrë të përsëritur
udhëheqësve të opozitës, sido-
mos Kryetarit të PD Lulzim
Basha dhe Kryetares së LSI
Monika Kryemadhi që të
dënojnë publikisht aktet e
mbështetësve të tyre, të bash-
këpunojnë me hetimet që syn-
ojnë të identifikojnë autorët
individualë dhe vënien e tyre
para përgjegjësisë, si dhe të
sigurojnë që të gjitha pro-
testat e ardhshme publike të
jenë të rregullta dhe paqë-
sore. Dhuna e ushtruar nga
protestuesit është në kundër-
shtim me synimet e deklaru-
ara të partive opozitare për të
pasur një demokraci të fortë
europiane. Dua të jem shumë
i qartë me Z. Basha, Znj. Krye-
madhi dhe të tjerë në partitë
e tyre: nëse në protestat e
ardhshme ka akte dhune, për
ne ata do të jenë përgjegjësit.
Ka qenë shumë e qartë në të
kaluarën që kur drejtuesit
duan që protestat që të jenë
paqësore, ato kanë qenë paqë-
sore. Demonstratat e dhun-
shme po dëmtojnë përpjekjet
e Shqipërisë për reforma
demokratike si dhe perspek-
tivën e vendit për të ecur për-
para në rrugën drejt BE.
SHBA nxisin të gjitha palët
që të bëjnë hapa pas nga kon-

frontimi dhe të angazhohen
në dialog konstruktiv që syn-
on t'i japë fund ngërçit politik.

A po përpiqet Departa-A po përpiqet Departa-A po përpiqet Departa-A po përpiqet Departa-A po përpiqet Departa-
menti i Shtetit i SHBA që tëmenti i Shtetit i SHBA që tëmenti i Shtetit i SHBA që tëmenti i Shtetit i SHBA që tëmenti i Shtetit i SHBA që të
negociojë në ndonjë mënyrënegociojë në ndonjë mënyrënegociojë në ndonjë mënyrënegociojë në ndonjë mënyrënegociojë në ndonjë mënyrë
midis qeverisë dhe opozitësmidis qeverisë dhe opozitësmidis qeverisë dhe opozitësmidis qeverisë dhe opozitësmidis qeverisë dhe opozitës
për t'i ulur në tryezën e dia-për t'i ulur në tryezën e dia-për t'i ulur në tryezën e dia-për t'i ulur në tryezën e dia-për t'i ulur në tryezën e dia-
logut?logut?logut?logut?logut?

Jo. Kemi ofruar këshillat
tona të sinqerta mbi një
mënyrë për të dalë nga ngërçi.
Megjithatë, ka ardhur koha
që udhëheqësit shqiptarë të
lënë mënjanë interesat e tyre
politike dhe të punojnë për të
ardhmen e Shqipërisë. Nuk
do ta negociojnë Shtetet e
Bashkuara zgjidhjen për ta.

Për politikanët shqiptarë
që mbështesin dhe promo-
vojnë drejtpërdrejt apo
tërthorazi dhunën gjatë
protestave, a do të kenë paso-
ja nga qeveria e SHBA, si për
shembull vendosja në një
listë të zezë apo refuzimi i
vizave amerikane?

Nxitja e dhunës nga kush-
do është një fyerje për popul-
lin shqiptar dhe duhet dënu-
ar nga të gjithë. E kemi bërë
të qartë kundërshtinë tonë
ndaj dhunës si instrument
politik. Pengimi i një procesi
zgjedhor potencialisht përbën
arsye për moskualifikim për
të hyrë në Shtetet e Bash-
kuara.

Cilët janë politikanët sh-Cilët janë politikanët sh-Cilët janë politikanët sh-Cilët janë politikanët sh-Cilët janë politikanët sh-

qiptarë në "listën e zezë" tëqiptarë në "listën e zezë" tëqiptarë në "listën e zezë" tëqiptarë në "listën e zezë" tëqiptarë në "listën e zezë" të
SHBA, të cilëve iu janë re-SHBA, të cilëve iu janë re-SHBA, të cilëve iu janë re-SHBA, të cilëve iu janë re-SHBA, të cilëve iu janë re-
vvvvvokuar vizaokuar vizaokuar vizaokuar vizaokuar vizat amerikane?t amerikane?t amerikane?t amerikane?t amerikane?

Nuk mund të flas për
hollësitë e ndonjë rasti speci-
fik vize. Megjithatë, do të nën-
vizoj përkushtimin e SHBA
për të përdorur të gjitha mje-
tet në dispozicion për të
mbështetur luftën kundër
krimit të organizuar dhe kor-
rupsionit si dhe për të promo-
vuar llogaridhënie, transpar-
encë dhe qeverisje të mirë.
Kjo përfshin përdorimin e
autoriteteve të caktuara për
sanksione për vizat kur të jetë
me vend.

Në shkurt 2019, ju bëtë dy
telefonata, me Z. Lulzim
Basha dhe Znj. Monika Krye-
madhi, ku kërkuat të mos hiq-

nin dorë nga mandatet. Edhe
në Tiranë, ju iu kërkuat të
qëndronin larg dhunës në
protesta. Sugjerimet tuaja
miqësore janë injoruar. A ësh-
të e drejtë të thuhet se opozi-
ta shqiptare e ka vendosur
veten në një kurs përplasjeje
me SHBA?

Do të donim të shihnim
qeverinë të ndërmarrë refor-
mat e nevojshme kushtetuese
për ta bërë Shqipërinë një
demokraci më të fortë. Kemi
punuar me të gjithë drejtues-

it shqiptarë për t'i arritur këto
synime të rëndësishme, dhe
do të vazhdojmë ta bëjmë
këtë. SHBA dhe Shqipëria
janë miq dhe aleatë të mëd-
henj, por ka raste kur nuk
biem dakord. Dhe biem dako-
rd të mos biem dakord.
Megjithatë, presim që kur
nuk biem dakord, çdo aktor
politik që e quan veten apo
patriot dhe ka për zemër in-
teresat e popullit shqiptar, të
demonstrojë sjellje të
përgjegjshme. Kjo do të thotë
fjalë të përgjegjshme dhe ve-
prime të përgjegjshme, për të
refuzuar dhunën dhe për të
gjetur zgjidhje nëpërmjet in-
stitucioneve demokratike.

A duhet të zhvillohen
zgjedhjet e 30 qershorit apo

duhen shtyrë? Opozita?
Data e zgjedhjeve është një

vendim që e marrin sh-
qiptarët dhe data 30 qershor
u vendos nëpërmjet proce-
durave të përcaktuara të Sh-
qipërisë. Ne kemi në plan të
kemi vëzhgues zgjedhjesh nga
SHBA edhe si pjesë e mision-
it të ODIHR edhe si pjesë
tonën për të vëzhguar zgjedh-
jet e 30 qershorit. Kjo është
pjesë e punës sonë normale
dhe diçka që e kemi bërë në
Shqipëri prej vitit 1992.

A do t'i njihni zgjedhjet paA do t'i njihni zgjedhjet paA do t'i njihni zgjedhjet paA do t'i njihni zgjedhjet paA do t'i njihni zgjedhjet pa
opozitën? Kryeministri kaopozitën? Kryeministri kaopozitën? Kryeministri kaopozitën? Kryeministri kaopozitën? Kryeministri ka
thënë se "kushdo që do tëthënë se "kushdo që do tëthënë se "kushdo që do tëthënë se "kushdo që do tëthënë se "kushdo që do të
përpiqet të pengojë njerëzitpërpiqet të pengojë njerëzitpërpiqet të pengojë njerëzitpërpiqet të pengojë njerëzitpërpiqet të pengojë njerëzit
të shktë shktë shktë shktë shkojnë për të vojnë për të vojnë për të vojnë për të vojnë për të votuar nëotuar nëotuar nëotuar nëotuar në
qendraqendraqendraqendraqendrat e vt e vt e vt e vt e votimit do të kryotimit do të kryotimit do të kryotimit do të kryotimit do të krye-e-e-e-e-
jë një krim zgjedhor dhe nukjë një krim zgjedhor dhe nukjë një krim zgjedhor dhe nukjë një krim zgjedhor dhe nukjë një krim zgjedhor dhe nuk
do të jetë në gjendje të udhë-do të jetë në gjendje të udhë-do të jetë në gjendje të udhë-do të jetë në gjendje të udhë-do të jetë në gjendje të udhë-
tojë në SHBA." A ka ndonjëtojë në SHBA." A ka ndonjëtojë në SHBA." A ka ndonjëtojë në SHBA." A ka ndonjëtojë në SHBA." A ka ndonjë
ligj amerikan që e mbështetligj amerikan që e mbështetligj amerikan që e mbështetligj amerikan që e mbështetligj amerikan që e mbështet
një pretendim të tillë tënjë pretendim të tillë tënjë pretendim të tillë tënjë pretendim të tillë tënjë pretendim të tillë të
z.Rama?z.Rama?z.Rama?z.Rama?z.Rama?

Kur isha në Tiranë në prill,
e nxita opozitën të merrte
pjesë në zgjedhje, t'ia përcil-
lte mesazhin e saj qytetarëve,
të fitonte pozicionin në
qeveri, dhe pastaj ta përdorte
fitoren si mjetin për të mbaj-
tur angazhimet dhe vizionin
për të ardhmen. Ishte vendi-
mi i udhëheqësve të opozitës,
dhe vetëm i tyre, që të mos
regjistroheshin për zgjedhjet
e 30 qershorit. Nuk mund të
fitosh zgjedhjet nëse qëndron
jashtë tyre dhe përdorimi i
bojkotit për të penguar
zgjedhjet vendore të një ven-
di të tërë nuk ndihmon për
ndërtimin e institucioneve
më të forta demokratike. I
kemi paralajmëruar drejtues-
it e opozitës të mos pengojnë
procesin zgjedhor, çka siç e
vërejta, mund të përbënte
shkak për të mos u kuali-
fikuar për të hyrë në SHBA.
Ditën e zgjedhjeve, ekipet
tona të ambasadës do të ven-
dosen në qendra votimi për
monitorim zgjedhor. Kemi në
plan të shqyrtojmë rapor-
timet për monitorimin zgjed-
hor të ekipeve tona si dhe ato
të ODIHR.

A mendoni se qeveria eA mendoni se qeveria eA mendoni se qeveria eA mendoni se qeveria eA mendoni se qeveria e
kryeministri Edi Rama kakryeministri Edi Rama kakryeministri Edi Rama kakryeministri Edi Rama kakryeministri Edi Rama ka
bërë mjaftueshëm për tabërë mjaftueshëm për tabërë mjaftueshëm për tabërë mjaftueshëm për tabërë mjaftueshëm për ta
zgjidhur këtë krizë politike?zgjidhur këtë krizë politike?zgjidhur këtë krizë politike?zgjidhur këtë krizë politike?zgjidhur këtë krizë politike?

Shqipëria ka një qeveri të
zgjedhur sipas rregullave dhe
legjitime. Mendojmë se është
diçka e pafat që opozita ven-
dosi të largohej nga parlamen-
ti dhe refuzon të marrë pjesë
në zgjedhjet vendore. Po ash-
tu, është e pafat që partitë re-
fuzojnë të angazhohen në di-
alog pa parakushte, çka e bën
zgjidhjen shumë të vështirë.
Deri në atë masë sa është e
mundur, nxisim të gjitha par-
titë të kërkojnë një mënyrë
për të lundruar drejt një dal-
jeje nga ky ngërç politik.

ZGJEDHJET
"Nxitja e dhunës nga
kushdo është një
fyerje për popullin
shqiptar dhe duhet
dënuar nga të gjithë.
E kemi bërë të qartë
kundërshtinë tonë
ndaj dhunës si
instrument politik.
Pengimi i një procesi
zgjedhor
potencialisht përbën
arsye për
moskualifikim për të
hyrë në Shtetet e
Bashkuara", deklaroi
zyrtari i lartë i SHBA.

DIALOGU
"Shtetet e Bashkuara nxisin të gjitha palët që të
bëjnë hapa pas nga konfrontimi dhe të
angazhohen në dialog konstruktiv që synon t'i japë
fund ngërçit politik",-u shpreh z Palmer.



DIALOGU
"Nuk mund të fitosh zgjedhjet nëse qëndron jashtë tyre dhe
përdorimi i bojkotit për të penguar zgjedhjet vendore të një
vendi të tërë nuk ndihmon për ndërtimin e institucioneve
demokratike. I kemi paralajmëruar drejtuesit e opozitës të
mos pengojnë procesin zgjedhor, çka siç e vërejta, mund të
përbënte shkak për të mos u kualifikuar për të hyrë në
SHBA",- tha z.Palmer.



Zëvendës Ndihmës-Sekretar i Shtetit
në SHBA, Matthew Palmer
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I arrestuari Arjan Lushka i shpëtoi atentatit në 2011-ën

Banda e trafikut të drogës nga Shqipëria në Greqi,
arrin në 14 numri i personave të vënë në pranga

Gjyqtarët që liruan
"Niçen" u shkarkuan nga
vetingu për pasuritë ose

lidhje kriminale

"Shqiptarët marrin përsipër detyra logjistike duke transportuar mallin ilegal në Europë"

Qeveria gjermane: Mafia italiane përdor
bandat shqiptare për trafikun e kokainës
"Kjo prek dhe sektorin e trafikimit të produkteve me
kanabis, të cilat prodhohen kryesisht në Shqipëri"
"NDRANGHETA"
Sipas qeverisë
gjermane, organizata
mafioze 'Ndrangheta",
e cila konsiderohet nga
më të rrezikshmet, ka
800-1000 anëtarë në
Gjermani. Sipas raportit
në fjalë, këtu ka së paku
18 deri 20 baza fikse të
ashtuquajtura "lokale" të
mafies kalabreze.
Meqenëse çdo bazë ka
deri në 50 anëtarë,
mendohet se numri i
anëtarëve mund të jetë
shumë më i madh se
344, - ky është numri i
anëtarëve të
'Ndranghetas që ka
regjistruar deri tani
qeveria gjermane.

KËRKESA E TË "GJELBËRVE"
Qeveria gjermane i është përgjigjur një kërkese të
partisë "Të Gjelbrit" mbi ndikimin e mafies italiane
në Gjermani. Ndër të tjera në përgjigjen e qeverisë
gjermane thuhet: "Mendohet, gjithashtu, se disa
anëtarë të krimit të organizuar italian
bashkëpunojnë me korrierë të lëndëve narkotike
dhe grupime që kanë prejardhje shqiptare. Kjo
prek nga njëra anë sektorin e trafikimit të
produkteve me kanabis, të cilat prodhohen
kryesisht në Shqipëri. Veç kësaj vihet re një ndarje
pune në trafikimin e lëndëve narkotike (kokainës)
nga Amerika e Jugut për në Europë dhe
transportin e mëtejshëm brenda Europës.



TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Arrin në 14 num-
ri i personave të arrestuar
në kuadër të operacionit
antidrogë të koduar "Bistri-
ca 2019". Burime zyrtare
nga policia dje bënë me dije
se është arrestuar 38-
vjeçari Arjan Lushka, ban-
ues në Sarandë, pasi Gjyka-
ta e Shkallës së Parë për
Krimet e Rënda Tiranë, ka
caktuar ndaj tij masën e
sigurisë "Arrest me burg",
për veprat penale: "Prodhi-
mi dhe shitja e narko-
tikëve", "Trafikimi i narko-

tikëve", "Grupi i strukturu-
ar kriminal". Në cilësinë e
provës materiale u sekues-
truan 3 telefona celularë dhe
një mjet tip "Volkswagen".
Lushka ka lindur në Çor-
rush të Mallakastrës dhe ka
jetuar në qytetin bregdetar.
Mësohet se në 2011, ky i fun-
dit i ka shpëtuar edhe një
atentati me armë zjarri në
qytetin e Sarandës. Opera-
cioni në fjalë u finalizua në

maj të këtij viti nga Policia
e Shtetit, nën drejtimin e
Prokurorisë për Krime të
Rënda në Tiranë. Pas një
hetimi pro-aktiv, përgjatë një
harku kohor disa mujor,
duke aplikuar metodat spe-
ciale të hetimit gjatë opera-
cionit policor të koduar "BIS-
TRICA 2019", u arrestuan
dhe u ndaluan 13 persona si
dhe u sekuestruan rreth 147
kg kanabis sativa, 4 autom-

jete të markave të ndryshme;
një sasi vlerash monetare
dhe 14 aparate celularë me
kartat Sim të markave të
ndryshme. Po gjatë opera-
cionit, në kontrollet e ush-
truara u sekuestruan edhe
tre armë zjarri ku u vu në
pranga një 52-vjeçar nga
Mallakastra. Në operacion u
përfshinë Drejtoria Heti-
more Qendrore në Departa-
mentin e Policisë Kriminale,

Drejtoria e Forcës së
Posaçme Operacionale në
Policinë e Shtetit, si dhe
Drejtoritë Vendore të Poli-
cisë Tiranë dhe Fier. Nën
drejtimin e Prokurorisë për

Krime të Rënda vijon puna
për dokumentimin e plotë të
veprimtarisë kriminale të
kryer nga ky grup kriminal
që merrej me trafik droge
nga Shqipëria në Greqi.

Grupe të organizuara
kriminale me pre
jardhje nga Sh-

qipëria punojnë në Gjer-
mani, për llogari të mafies
italiane. Kjo del nga përgjigj-
ja e qeverisë gjermane pas
kërkesës së të Gjelbërve mbi
ndikimin e mafies italiane.
Qeveria gjermane i është
përgjigjur një kërkese të par-
tisë "Të Gjelbrit" mbi
ndikimin e mafies italiane në
Gjermani. Ndër të tjera në
përgjigjen e qeverisë gjer-
mane thuhet: "Mendohet,
gjithashtu, se disa anëtarë të
krimit të organizuar italian
bashkëpunojnë me korrierë të
lëndëve narkotike dhe
grupime që kanë prejardhje
shqiptare. Kjo prek nga njëra
anë sektorin e trafikimit të
produkteve me kanabis, të
cilat prodhohen kryesisht në
Shqipëri. Veç kësaj vihet re
një ndarje pune në trafikimin
e lëndëve narkotike (ko-
kainës) nga Amerika e Jugut
për në Europë dhe transport-
in e mëtejshëm brenda Eu-
ropës. Pjesëtarët e krimit të
organizuar italian organizojnë
blerjen e kokainës në vendet
përkatëse. Personat me pre-
jardhje shqiptare dhe struk-
turat e tyre marrin përsipër
detyra logjistike duke e trans-
portuar mallin ilegal nga
portet detare të Europës dhe
duke e shpërndarë atë më tej
në Evropë", thuhet në raport.

Përveç shqiptarëve, mafia
italiane bashkëpunon në Gjer-
mani edhe me grupime ro-
kerësh ose të ngjashme si
edhe me banda të krimit të
organizuar ruso-eurazik. Si-
pas një raportit policor të Min-
istrisë së Punëve të
Brendshme gjermane, sh-
qiptarët zënë vendin e katërt
ndër të huajt që kapen nga
policia për vepra penale të
lidhura me krimin e organi-
zuar.
"NDRANGHETA" MË
E RREZIKSHMJA
NË GJERMANI

Sipas qeverisë gjermane,
organizata mafioze 'Ndranghe-
ta", e cila konsiderohet nga
më të rrezikshmet, ka 800-
1000 anëtarë në Gjermani.
Sipas raportit në fjalë, këtu ka
së paku 18 deri 20 baza fikse
të ashtuquajtura "lokale" të

mafies kalabreze. Meqenëse
çdo bazë ka deri në 50 anëtarë,
mendohet se numri i
anëtarëve mund të jetë
shumë më i madh se 344, - ky
është numri i anëtarëve të
'Ndranghetas që ka regjistru-
ar deri tani qeveria gjermane.
Irene Mihalic, zëdhënëse e
grupit parlamentar për të
Gjelbrit, ka thënë për gazetën
FAZ, se qeveria gjermane e ka
pranuar që bazat lokale në
Gjermani kanë së paku tre
herë më shumë anëtarë se sa
dihej deri tani: "Kjo është një
shifër minimumi tre herë më
e lartë dhe një fushë e errët
që duhet zbardhur."
NDIKIMI NË
POLITIKË

Sipas të dhënave të qever-
isë gjermane, mafia italiane
numëron 585 anëtarë me
vendbanim të përhershëm në

Gjermani. Pas 'Ndrangeta-s",
e cila është grupimi më i
madh, vjen Cosa Nostra me
123 anëtarë, degët e Camorra-
s nga Campania me 94
anëtarë dhe klanet mafioze
nga Pulia, ku numërohen 18

anëtarë. Sipas raportit në fjalë,
mafia italiane ka një "shkallë
të lartë organizimi dhe profe-
sionalizmi". Karakteristikë e
saj është se nuk bën akte
dhune dhe se përpiqet të ush-
trojë ndikim mbi aktorë të

politikës dhe ekonomisë. Në
vitin 2017 ishin regjistruar
tre tentativa të tilla nga
grupime mafioze italiane,
thuhet në raportin e minis-
trisë, pa specifikuar, se për
cilat raste bëhet fjalë.

Aksioni më i fundit i poli-
cisë kundër 'Ndragheta-s" qu-
hej Pollino dhe u ndërmor në
dhjetor 2018. Ai synonte të
godiste biznesin kryesor të
saj: trafikun e kokainës që
mafiozët italianë e drejtonin
nga bazat e tyre në Renan-
inë Veriore-Vestafali e ku
bashkëpunonin edhe me
grupe të tjera të krimit të
organizuar, si shqiptarë dhe
turq. Këta të fundit mbahen
si specialistë për ndërtime
të fshehta nëpër makina. Në
mbarë Evropën u kapën 90
vetë, mes tyre 14 në Gjer-
mani./DW

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Astrit Avdylaj
do ishte sot në burg nëse
një trupë prej pesë
gjyqtaresh të lartë nuk do
ta lironin me arsye të tipit
se qelia i jep stres. Avdylaj,
apo "Nicja", personazhi qe
ka tronditur politiken pasi
është përgjuar duke folur
për vota me politikë ishte
dënuar me 16 vite burgim
për vrasje. Por në 2 mars të
vitit 2016 gjyqtarët Sh-
këlzen Selimi, Artan Zene-
li, Tom Ndreca, Edmond Is-
lamaj dhe Guxim Zenelaj.
Trupa e kryesuar nga Ed-
mond Islamaj, në një zë li-
roi Avdylajn. Vendimi ësh-
të arsyetuar se të dënuarit
për vrasje i rrezikohet jeta
dhe atij do t'i mundësohet
aksesi për trajtim mjekësor
të përshtatshëm që do të
ndikonte në uljen e rrez-
ikut që i kanoset jetës së
këtij të dënuari, prandaj
është e nevojshme ndjekja
në rrugë ambulatore e
gjendjes shëndetësore të
kërkuesit Astrit Avdyli. Por
shëndeti nuk e pengoi Ad-
vylajn që t'i kthehej
trafikut të drogës dhe dy
vite më pas të arrestohej në
kuadër të operacionit 'Vol-
vo 4'. Ndërsa një vit pas dal-
jes nga burgu u përgjua
duke bërë edhe biseda për
vota. Trupa gjykuese që i
dha lirinë vrasësit trafi-
kant, është dëbuar nga
sistemi i drejtësisë nga
vetingu. Edmond Islamaj,
u emëruar në qershor të
vitit 2011 me votat e shu-
micës PD-LSI në Parla-
ment, u shkarkua nga
vetingu për çështjen e pa-
surisë. Shkëlzen Selimi,
emëruar në të njëjtën kohë
me votat e PD dhe LSI, u
shkarkua për lidhje dhe fa-
vorizime të krimineleve.
Artan Zeneli, emëruar në
qershor të vitit 2011 me vo-
tat e PD-LSI, u shkarkua
për pasurinë. Te njëjtin fat
pati edhe Tom Ndreca,
propozuar nga ish-presi-
denti Bujar Nishani.
Ndërsa Guxim Zenelajt i
përfundoi mandati në
vitin 2017 dhe ishte
emëruar me propozim të
ish-presidentit Topi në
vitin 2008. (Top Channel)

I arrestuari Arjan Lushka
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Policia e Shkodrës procedon penalisht në gjendje të lirë dy persona

Bllokohet punishtja e prodhimit të fishekëve dhe
dyqani i fishekzjarrëve me fuqi të lartë shpërthyese

SHKURT
Plagosi me thikë

25-vjeçarin,
arrestohet i riu

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Policia e Ti-
ranës ka mundur të arres-
tojë autorin e dyshuar të
plagosjes së rëndë me
dashje të 25-vjeçarit S.P.,
ngjarje kjo e ndodhur dy
ditë më parë në rrugën
"Frosina Plaku".  Kanë
qenë specialistët  për
hetimin e krimit në bash-
këpunim me patrullat e
përgjithshme të Komisar-
iatit të Policisë nr. 2 në Ti-
ranë, të cilët pas informa-
cioneve të marra dhe kon-
trolleve të shumta, bënë
kapjen dhe arrestimin e
shtetasit: E.K., 22 vjeç,
banues në Tiranë.  Ar-
restimi u bë për veprat
penale: "Vrasja me dashje
e mbetur ne tentativë"
dhe "Prodhimi, mbajtja,
blerja apo shitja pa leje e
armëve të ftohta".
Ky shtetas më datë
07.06.2019,  në rrugën
"Frosina Plaku", për mo-
tive të dobëta ka goditur
me thikë shtetasin S.P, 25
vjeç, banues në Tiranë.
Materialet i  kaluan
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Tiranë për vep-
rime të mëtejshme.

Aksidentohen me motor
në Lezhë, rëndë 2
të rinj nga Kosova

LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Një aksident me
pasojë plagosjen rëndë të
dy të rinjve nga Kosova
ka ndodhur pasditen e
djeshme në kryqëzimin e
Blinishtit në Fishtë të
Lezhë Mësohet se për-
plasja mes një makine
dhe motorit ka qenë e fu-
qishme. Dy të aksidentu-
arit, raportohet se janë
dërguar me urgjencë
drejt spitalit rajonal të
Lezhës. Në vendngjarje
ka shkuar policia, e cila
po kryen hetimet e
nevojshme.

Motori del nga rruga,
plagoset drejtuesi i

mjetit dhe 11-vjeçari
GRAMSH GRAMSH GRAMSH GRAMSH GRAMSH - Një tjetër ak-
sident rrugor u shënua
dje në aksin rrugor Gram-
sh-Kodoviat. Dy persona
që udhëtonin me një mo-
tor kanë humbur kontrol-
lin dhe për pasojë janë
përplasur me barrierën
anësore të rrugës. Nga
përplasja e motorit ata
kanë pësuar dëmtime të
rënda dhe janë dërguar
në spitalin e Traumës në
Tiranë, në gjendje kritike
për jetën. Sipas bluve, në
lidhje me aksidentin u
procedua në gjendje të
lirë për veprën penale
"Shkelje e rregullave të
qarkullimit rrugor" sh-
tetasi: S.H., 30 vjeç, ban-
ues në fshatin Kodovjat,
të Gramshit.  Policia
sqaroi se ky i fundit duke
drejtuar motoçikletën ka
humbur kontrollin dhe
ka dalë nga rruga, duke u
plagosur vetë si  dhe
pasagjeri A.H., 11 vjeç.

KONTROLLI
Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë
Shkodër gjatë 24 orëve të fundit kanë ushtruar
kontroll të gjerë në dyqane, magazina e
ambiente për të parandaluar, evidentuar dhe
goditur veprimtarinë e paligjshme të tregtimit të
lëndëve piroteknike dhe fishekzjarrëve.
Në këtë kuadër është proceduar penalisht për
veprat penale "Shkelja e të drejtave të
pronësisë industriale" dhe "Fshehja e të
ardhurave", shtetasi K.K., banues në Shkodër.



AKU: Djathë, miell dhe oriz, të dëmtuara nga minjtë

Sekuestrohen mbi 1 ton produkte në
Korçë, gjobiten dhe bllokohen dy subjekte

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Një dyqan që tregtonte
fishekzjarrë me fuqi
të lartë shpërthyese,

si dhe një punishte që prod-
honte saçme janë bllokuar
ditën e djeshme nga policia e
Shkodrës. Ndërkohë që gjatë
aksionit të bluve janë proced-
uar penalisht dy persona. Më-
sohet se shtetasi me inicialet
K.K u procedua, pasi nga kon-
trolli në dyqanin e tij janë
sekuestruar në cilësinë e
provës materiale një sasi
fishekzjarrësh dhe lëndë
piroteknike. Ndërsa, shtetasi
me inicialet A.K. është pro-
ceduar, pasi në banesën e tij
u gjetën dhe sekuestruan ne
cilësinë e provës materiale 85
kg saçme që shërbejnë për
mbushje të fishekëve të
armëve të gjuetisë.
NJOFTIMI I POLICISË

Strukturat e Drejtorisë
Vendore të Policisë Shkodër
gjatë 24 orëve të fundit kanë
ushtruar kontroll të gjerë në
dyqane, magazina e ambiente
për të parandaluar, evidentu-
ar dhe goditur veprimtarinë
e paligjshme të tregtimit të
lëndëve piroteknike dhe
fishekzjarrëve.

Në këtë kuadër është pro-

ceduar penalisht për veprat
penale "Shkelja e të drejtave
të pronësisë industriale" dhe
"Fshehja e të ardhurave", sh-
tetasi K.K., banues në Sh-
kodër. Nga kontrolli në dyqa-
nin e tij janë sekuestruar në
cilësinë e provës materiale
një sasi fishekzjarrësh dhe
lëndë piroteknike. Gjithash-
tu, është proceduar penalisht
për veprat penale "Prodhimi
dhe mbajtja pa leje e armëve
të gjuetisë dhe sportive" dhe
"Fshehje e të ardhurave", sh-

tetasi shtetasi A.K., banues në
Shkodër. Në banesën e tij u
gjetën dhe sekuestruan ne
cilësinë e provës materiale 85
kg saçme që shërbejnë për
mbushje të fishekëve të
armeve te gjuetisë. Ai, saçmat
i përgatiste në një ambient që
e kishte përshtatur si punish-
te artizanale, që u bllokua në
cilësinë e provës materiale.
Materialet u referuan në
Prokurorinë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Shkodër
për veprime të mëtejshme.

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË - Autoriteti Ko-
mbëtar i  Ushqimit  ka
ushtruar kontrolle në dy
biznese në Devoll  e
Bilisht, të cilat i ka gjo-
bitur për ruajt jen në
kushte jo higjienike të
produkteve që tregtonin.
Në njërin prej tyre, AKU
ka bllokuar 300 kg
djathë, pa certifikata vet-
erinare të qumështit si
lëndë e parë, ndërsa në
marketin t jetër  janë
bllokuar 150 kg niseshte,
150 kg oriz dhe 500 kg
miell gruri. Mësohet se
sasia e sipërpërmendur
rezulton pa fletë analizë
dhe është dëmtuar nga
brejtësit.
BLLOKIMI

Në kuadër të planit
vjetor të inspektimeve,
Autoriteti  Kombëtar i
Ushqimit ka vijuar kon-
trollet  për zbatimin e
ligjshmërisë në Opera-
torë të Biznesit Ushqi-
mor që tregtojnë
produkte të qumështit
dhe njësi tregtimi (mar-
kete). Kontrollet e ush-
truara nga Drejtoria Ra-

jonale e Autoritetit Ko-
mbëtar të Ushqimit për
qarkun Korçë evidentojnë
se: Nga kontrolli i ushtru-
ar në subjektin "Poli Baci"
(Menkulas, Devoll) me ak-
tivitet përpunim qumësh-
ti u konstatua se subjekti
ishte objekt i pagimit të
TVSH, por zhvillonte ak-
tivitetin e tij pa u pajisur
me licencën përkatëse.
Gjithashtu, subjekti nuk
dispononte certifikatat

veterinare të qumështit si
lëndë e parë; mungonte
ambienti për pranimin e
lëndës së parë dhe depozit-
imit të mjeteve të pastrim-
it ;  mungonin kartat
teknologjike si dhe nuk
ishte rinovuar analiza e
ujit. Për shkeljet e kon-
statuara, ndaj subjektit u
morën masat si më poshtë:

Gjobë në vlerën
1,000,000 lekë për zhvil-
limin e biznesit në një sta-

biliment të paregjistruar,
gjobë në vlerën 100,000
lekë, për mungesë të siste-
mit të gjurmueshmërisë,

a.  Gjobë në vlerën
200,000 lekë, për veprime
të operatorit të biznesit në
kundërshtim me ligjin,

b. Bllokim i sasisë prej
100 kg djathë kaçkavall
dhe 200 kg djathë i
bardhë,

C. Bllokimi i aktivitetit
për shkak të ushtrimit të
ti j  në kundërshtim me
ligjin.

Nga kontrolli i ushtru-
ar në subjektin Aurel
Zyryku (Bilisht) me aktiv-
itet supermarket, në ambi-
entin e  magazinimit  të
ushqimeve u konstatuan
kushte higjienike të pa-
përshtatshme (muret dhe
tavanet ishin me material
që nuk pastrohej lehtë-
sisht, po kështu edhe dys-
hemeja) .  U konstatuan
mbetje të brejtësve dhe
shpendëve si dhe u gjetën
150 kg Niseshte,  150 kg
Oriz dhe 500kg miell gruri

pa fletë analizë dhe të
dëmtuar nga brejtësit të
cilat u bllokuan me des-
tinacion asgjësimin. Ni-
sur nga shkeljet e gjetu-
ra ndaj  subjektit  u
morën masat si më posh-
të:

a.  Gjobë në vlerën
200,000 lekë për mungesë
të sistemit të gjurmuesh-
mërisë,

b.  Gjobë në vlerën
300,000 lekë për mungesë
të kushteve higjieno-san-
itare,

c. Bllokimi i aktivitetit
për shkak se ushtrohej
në kundërshtim me
ligjin.

3) Nga kontrolli i ush-
truar në subjektin "Sela-
mi Mehmeti" (Pogradec)
me aktivitet njësi tregti-
mi u gjenden produkte
pa dokumentacion për-
katës për gjur muesh-
mërinë si: Raport Prove
dhe Fatura Tatimore. Ni-
sur nga kjo shkelje ndaj
subjektit u morën masat
si më poshtë:

a.  Gjobë në vlerën
100,000 lekë për mungesë
të sistemit të gjurmuesh-
mërisë,

b. Bllokim i sasisë 24
kg kripë, 45 litra ujë, 13
litra lëngje frutash dhe
18 litra pije energjike.

Punishtja e prodhimit
të fishekëve Fisjekzjarret e sekuestruara
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Nga 1 janari  deri 7 qershor 2019, pagesa e paaftësisë nga bashkitë është paguar

Shtresat në nevojë, përfituesit
marrin 6. 24 milionë lekë

Shërbimi Social: Skema e re, ja si përfitohet ndihma ekonomike

Bashkinë në të gjithë
vendin kanë shpërn
darë 6. 24 milionë lekë

për përfituesit e skemës së
ndihmës ekonomike në
gjatë muajt e parë të vitit.
Sipas të dhënave nga thesa-
ri i shtetit mësohet se nga 1
janari  deri 7 qershor 2019,
pagesa e paaftësisë nga Bash-
kitë është paguar në masën
6,242,618,098 lekë, të cilat
janë shpërndarë në 1,195
transaksione. Ndërkohë
Shërbimi Social Shtetëror
publikon skemën e re të ndi-
hmës ekonomike. Familjet
pa të ardhura dhe me të
ardhura të pamjaftueshme
dhe kategoritë e tjera mund
të aplikojnë për përfitimin e
ndihmës ekonomike pranë
njësisë vendore ku kanë
vendbanimin. Për të përfitu-
ar ndihmë ekonomike krye-
familjari, së bashku me bash-
këshorten nga data 1-10 të
çdo muaji paraqiten pranë
administratorit shoqëror të
seksioneve të ndihmës dhe
shërbimeve shoqërore në
bashki/njësitë për të ap-
likuar për ndihmë
ekonomike si familje në
nevojë me kopjen e kartës së
identitetit të aplikantit dhe
kopje të kartave të identitetit
të anëtarëve të tjerë të
familjes që kanë karta iden-
titeti (për fëmijët certifikata)
dhe dokumente të tjera të
përcaktuara në aktet nënlig-
jore.
APLIKIMI

Administratori, në prani
të kryefamiljarit, bash-
këshortes apo individëve
plotëson on-line në sistem
aplikimin për ndihmë
ekonomike të cilët përmble-
dhin informacionin për: de-
mografinë e familjes, ar-
simin dhe punësimin; llojin
e banesës; pasuritë/asetet
shtëpiake; të ardhurat nga
programet e mbrojtjes so-
ciale. Është me shumë
rëndësi që informacioni të
jetë i saktë, pasi në rast të
kundërt penalizohen famil-
jet për deklarim të rremë.
VERIFIKIMI I TË
DHËNAVE

Lista e familjeve apli-
kante verifikohet automatik-
isht nga sistemi elektronik
me të gjitha institucionet
dhe pasi përfundon ky veri-
fikim në lidhje me saktësinë
e informacionit  merret ven-
dimi për këto familje.
VENDIMI PËR
NDIHMËN
EKONOMIKE

Vendimi për trajtimin me
ndihmë ekonomike merret
brenda muajit nga Drejtoria
Rajonale e Shërbimit Social
Shtetëror  nëpërmjet for-
mulës së pikëzuar që përf-
shin parametra të lidhur me
vlerësimin e situatës
ekonomike të familjeve, të
tilla, si: kushtet e jetesës,
zotërimi i pasurive, të ardhu-
rat nga remitancat. Formu-
la e pikëzuar merr parasysh
karakteristikat e ndryshme
strukturore të familjeve ur-
bane dhe rurale. Drejtoria
Rajonale e Shërbimit Social
dërgon vendimin  final së
bashku me listën e familjeve

fituese me masën e përfitim-
it dhe familjet jopërfituese
me  arsyet përkatëse krye-
tarit të njësisë vendore për
të njoftuar  të gjithë apli-
kantët dhe për të bërë

ekzekutimin e pagesës. Për
të gjitha familjet përfituese
është e detyrueshme para-
qitja çdo 3 (tre) muaj tek
zyra e administratorit  sho-
qëror i cili  plotëson dek-

laratën social-ekonomike
dhe e hedh në sistem si dhe
verifikon gjendjen shoqërore
dhe ekonomike të familjeve
në nevojë, kur futen për
herë të parë në skemë, si
dhe dy herë në vit të gjitha
familjet që përfitojnë ndih-
më ekonomike. Mosparaqit-
ja një herë në 3 muaj dhe
moslejimi i verifikimit social
-ekonomik në familje largon
familjen nga skema e ndih-
mës ekonomike.

KUSH MUND TË PËRFITOJË
NDIHMËN EKONOMIKE:

Familjet pa të ardhura ose me të ardhura të
pamjaftueshme;
Jetimët të cilët nuk janë në institucione;
Prindërit e fëmijëve të lindur trinjakë e më shumë
njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë;
Viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e
përkujdesjes shoqërore deri në çastin e punësimit
të tyre;
Viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare, për
periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose
të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes.
Fëmijë të vendosur në shërbimin e kujdestarisë

Familjet e refuzuara nga
skema, ja si mund të ankohen
Familjet, të cilat janë refuzuar se nuk kanë marrë pikët

e mjaftueshme kanë të drejtën e riaplikimit në mua-
jt pasardhës dhe, gjithashtu, ruajnë të drejtën e
ankimimit në lidhje me vendimin e marrë. Ankimimi
bëhet  me shkrim fillimisht pranë njësisë vendore, e cila
është e detyruar të kthejë përgjigje brenda 7 ditëve kal-
endarike nga marrja e ankesës. Pas ezaurimit të
ankimimit te njësia vendore, ka të drejtë të ankimojë  te
Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror dhe në
gjykatë. Për familjet aplikuese, të cilat nuk janë shpal-
lur përfituese nga sistemi i pikëzimit, bazuar në vlerë-
simin social-ekonomik, të kryer nga administratori sho-
qëror, Këshilli Bashkiak ka të drejtë të miratojë dhënien
e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-
ndihmën ekonomike deri në 6% dhe/ose me fonde të
buxhetit vendor. Për më shumë informacion mund të
referoheni: ligjit 9355 "Për ndihmën dhe shërbimet sho-
qërore" i ndryshuar, datë 21.04.2016, VKM nr. 955, datë
07.12.2016  "Për përcaktimin e kritereve, të procedurave
dhe dokumentacionit të përfitimit të ndihmës
ekonomike" si edhe Udhëzimit nr .3, datë 17.02.2017, i
ndryshuar,  për zbatimin e VKM nr 955.

Ndërhyrjet  në infrastrukturën elektro-en
ergjitike, me synim rritjen e cilësisë së

furnizimit me energji elektrike të  zonave ru-
rale dhe krijimin e kushteve sa më të mira për
banorët, por edhe për turistët e huaj, kanë
ndikuar pozitivisht, gjithashtu, në mbështetje
të industrisë së turizmit.   Një ndërhyrje e
tillë, me një investim të rëndësishëm është
kryer nga Operatori i Shpërndarjes së En-
ergjisë Elektrike në nënstacionin elektrik të
Uznovës në Qarkun e Beratit, i cili garanton
jo vetëm cilësi në furnizimin me energji, por
redukton edhe humbjet në rrjet. Nga ky in-
vestim përfitojnë rreth 500 abonentë përfshi
edhe fshatit Roshnik, i cili është pjesë e pro-
jektit "100 fshatrat", të hartuar nga qeveria
shqiptare me synim nxitjen dhe zhvillimin e
turizmit në këto zona. Ministrja e Infrastruk-
turës dhe Energjisë, Belinda Balluku ishte në
nënstacionin elektrik të Uznovës ku u njoh
nga afër me investimin e realizuar. Drejtori i
OSHEE për rajonin Berat, Indrit Toska bëri
të ditur se krahas ndërtimit të Fiderit të ri 20
kv është bërë e mundur edhe ndërtimi i rr-
jetit të tensionit të ulët.  "Sapo kemi mbaruar
investimin e fiderit 20 kilovolt që shtrihet në
Roshnik. Është një investim totalisht i
OSHEE-së me vlerë 67 milionë lekë nga i cili
preken 500 abonentë dhe shtrirja ka mbaruar
edhe me kabullin ABC, që është kabulli i ten-
sionit të ulët që rrit performancën e cilësisë
së furnizimit me energji elektrike dhe reduk-
ton humbjet e energjisë", u shpreh drejtori i
OSHEE për rajonin Berat. Nga ana e saj, min-
istrja Belinda Balluku tha se edhe ky investim
është në vazhdën e atyre të mëparshëm të kry-
er nga ana e OSHEE-së me qëllim nxitjen e
turizmit në zonat turistike apo në zonat e
planifikuara për të qenë të tilla në të ardh-
men. "Ajo që ne vlerësojmë në investime të
tilla është mënyra strategjike si ata janë zh-
villuar. Ky investim ndikon në jetën e 500 abo-
nentëve, thënë ndryshe, 500 familjeve në
zonën e Roshnikut, i cili është një nga fsha-
trat e paketës së 100 fshatrave. Pra, ky in-
vestim jo vetëm përmirëson cilësinë e jetesës
së banorëve, por ndihmon dhe nxit paketën
turistike të 100 fshatrave. Kjo është diçka që
ne e aplikojmë përgjatë investimeve tona në
OSHEE pikërisht për të nxitur strategjinë e
turizmit në zonat turistike apo në zonat, të
cilat janë planizuar për të qenë të tilla në të
ardhmen",-u shpreh Balluku. Duke u ndalur
tek investimet e realizuara nga ana e OSHEE
në qarkun e Beratit, ministrja Balluku thek-
soi se kryesisht në vitet e fundit ato kanë qenë
të përqendruar në zonat rurale, të cilat ka
qenë zona që ka pasur më shumë nevojë për
t'u investuar, por sigurisht pa lenë  jashtë vë-
mendjes dhe qytetet.

Berat, investim i rëndësishëm në
mbështetje të paketës së "100 fshatrave"

Së shpejti nis eksporti
i produkteve shtazore

Së shpejti, Kina do të jetë
një treg i ri për produk-

tet shtazore të vendit, të
cilat kanë shumë pak hapë-
sirë në tregjet e huaja. Sh-
qipëria dhe Kina kanë nën-
shkruar një memorandum
mirëkuptimi mes tyre për
bashkëpunimin mbi impor-
tin dhe eksportin e produk-
teve ushqimore dhe sigur-
inë ushqimore. Ky memo-
randum është një me-
kanizëm i rëndësishëm për
t'i hapur rrugë eksportit nga
Shqipëria në Kinë të
produkteve me origjinë sh-
tazore.  Nënshkrimi vjen
pak ditë pas vizitës në Kinë
të ministrit të Bujqësisë
Blendi Çuçi, i cili u takua
me homologun kinez dhe
bisedoi në mënyrë të
veçantë për Protokollin e
Karantinës. Qëllimi final
është që vendi ynë të ek-
sportojë drejt Kinës
produkte me origjinë shta-
zore si qumështi e djathi
apo peshku, mjalti etj. Nën-
shkrimin e Memorandumit
e bëri një ditë më parë në
Kinë zëvendësministrja e
Bujqësisë dhe Zhvillimit
Rural, znj.Ermira Gjeçi. Të
dyja palët bien dakord të
negociojnë dhe bash-
këpunojnë në procedurat e
inspektimit dhe karantinës
së produkteve ushqimore të
mbuluara nga ky memo-
randum, në përputhje me
të drejtat dhe detyrimet e
palëve. Shqipëria është e in-
teresuar të intensifikojë sh-
këmbimet tregtare me
Kinën, sidomos në sektorin
bujqësor dhe industrinë
agro-përpunuese.
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1 AJET DAJLAN SPAHIU
2 LUFTIM RIFAT SPAHIU
3 TOMORR FEIM YMERI
4 QERIM BEFQOR CENMURATI
5 MASLIME ISA UKA
6 FATMIRA HAXHI MANI
7 REFIK AZEM BRESA
8 SEFER XHEM KUCI
9 INDRIT AHMET GJIKOLA
10 HISMET NUHI ZELAJ
11 FRAN KOL PJETERGJOKAJ
12 NIKOL PAL ALIA
13 PAL PREND UKSHINI
14 VLADIMIR KAMBER KURTAL-
LARI
15 RUFAN RIZA COLLAKU
16 BASHKIMADEM JEMINAJ
17 GANI MYSLIM ELEZAJ
18 NIKOLL NDREC PEPA ,VIKTOR
NDREC PEPA
19 FERIT BEQIR KOCI
20 OSMAN BAJRAM JATA
21 YMER SULEJMAN LIMANI
22 XHAVIT GANI KODRA
23 PERPARIM MURAT SELAJ
24 FATMIR ISLAM MZIU
25 SOKOL ISUF KOLDASHI
26 MURAT HAN BULICA
27 RAMIZ HYSEN KTHELLA
28 DEDE NDUE SUSAJ
29 SOKOL MARASH NIKA
30 NDRICIM ISMAIL DISHA
31 XHEVAHIR ALI SIMONI
32 ENVER XHAVIT SULKU
33 PRENE BIB GJONAJ
34 VALDET XHAVIT LIKA
35 RRUZHDI ISUF DERVISHI
36 HAZIS MURAT DEDA.SULLTANE
DAUT DEDA
37 ASLLAN LIMAN ARUCI
38 LIKE HIDER META
39 BAFTJAR HAMIT NEZHA
40 LIMAN SABRI HOXHA
41 UK DEMIR RAMA
42 MENTOR RAKIP MUCA
43 KLODIAN REMZI MANARKOLLI
44 NESHAT RRUSHIT HOXHA
45 ABAZ HALIL SELITA
46 MEHMET ALI KOLECI
47 GEZIM ALI KOLECI
48 LULZIMHAXHI KURTI
49 RAMAZAN ARIF LOSHA
50 RAMZAN ISLAM TARJA
51 HAMDI SALI UKA
52 RAMADAN XHELAL BIBA
53 ZENEL SHAQIR SAVA
54 SELMAN KADRI CAHANI
55 FASLLI ISLAM IBRAHIMLLARI
56 XHAFERR HAJREDIN NECI

Procedura  për marrjen e certifikatës së pronësisë ndiqet nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës

Agjencia e Kadastrës, 1200 personat
që kanë gati lejet e legalizimit

Legalizimet, ja kush përfiton në Tiranë dhe në Kamzë
Ornela Manjani

Agjencia Shtetërore e Kadastrës
publikon listën me 1200 persona që
kanë ndërtuar pa leje dhe kanë gati
lejen e legalizimit. Përfituesit janë
në qarkun e Tiranës në zonën e
Kamzës dhe Vorës. Në faqen zyr-
tare të Agjencisë Shtetërore të
Kadastrës është publikuar lista
me përfituesit.

Ndërkohë që procedurat për
marrjen e tapisë do të ndiqen nga
Agjencia Shtetërore e Kadastrës,
e cili dorëzon dosjen e plotë në
Hipotekë. Menjëherë pas
regjistrimit të certifikatës së

pronësisë përfituesit do të njofto-
hen për tërheqjen e  saj. Pas ndry-
shimeve të fundit ligjore qytetari
do të marrë një kopje për të vërtet-
uar mbarimin e procesin të legali-

zimit, por gjithë procedura vijuese
për regjistrimin në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive të Palua-
jtshme do të bëhet nga Agjencia
Shtetërore e Kadastrës. Ndërkohë

që sipërfaqja e parcelës, për të cilën
miratohet kalimi i së drejtës së
pronësisë, nuk mund të jetë më e
madhe se trefishi i sipërfaqes së
bazës së ndërtimit dhe për ndër-
timet pa leje me funksion banimi
jo më shumë se 500 m². Sipërfaqet
mbi masat e përcaktuara në këtë
pikë, të cilat, për shkak të për-
masave ose konfiguracionit nuk
mund të shfrytëzohen më vete për
ndërtim, i shiten poseduesit të
ndërtimit pa leje sipas vlerës së
pronës, të miratuar me vendim të
Këshillit të Ministrave, vetëm nëse
ka shprehur më parë vullnetin,
nëpërmjet një kërkese me shkrim.
Sipas ligjit në fuqi kur ndërtimi pa
leje disponohet nga një subjekt,

kontrata e kalimit të pronësisë së
parcelës ndërtimore dhe objektit
që legalizohet regjistrohen në emër
të subjektit që disponon objektin.
Ndërsa në rastin kur ndërtimi pa
leje disponohet nga më shumë se
një person fizik ose juridik,
regjistrimi i pjesëve takuese mbi
pasuritë (parcelë dhe objekt) kry-
het: në pjesë të pandara, ideale, si-
pas numrit të subjekteve; në pjesë
takuese të ndara, sipas mar-
rëveshjes së nënshkruar ndërmjet
subjekteve lirisht dhe të depozitu-
ar brenda afatit të vetëdeklarimit.
Subjektet mund të përcaktojnë
përveç pjesës takuese edhe pjesët
fizike respektive nëse ndërmjet
tyre përputhet vullneti.

57 LEONARD MARK MAKLEKAJ
58 NUREDIN ARIF KUKA
59 MIRUSH MIFTAR BITRI
60 ABDULLA MUHARREM SHAHINI
61 SELIM ELEZ BUCI
62 FATMIR XHEMAL DERTI
63 ISMAIL REXHEP SADRIJA
64 BASHKIM SADIK KUCI
65 AGIM HALIL SELMANLLARI
66 XHAVIT RAMIS KRUSA
67 SHEFQET DALI AJAZI
68 ULVI ILVI HOXHA
69 MEVLAN SALI LASHI
70 LAVDIE BAFTJAR HALILI
71 HILMI MISIM TROCI
72 VATH SHEFQET GJONI
73 SEFULLA HAQIF XHOKA.URIM
SEFULLA GJOKA
74 BYLBYL ALI DEDJA
75 MENTOR XHAFER LATA
76 SELMAN SALI VLADA
77 ARTUR MARK LLESHI
78 GURI QAZIM KUKELI
79 HAQIF BAJRAM GJASHI
80 SELMAN XHELAL CAJKA
81 SILIM AVDI SINANAJ
82 FATMIR FIQIRI PJETRI
83 LUTFI RAMAZAN TAKA
84 RASIM EMIN BUCI
85 SHPETIM MUHAMET CANAJ
86 DHURATA ASLLAN HOXHA
87 REXHEP JASHAR JAHI
88 HALIL SALI GJOSHI
89 FLORIM RIFAT SPAHIU
90 BARDHYL HAMIT LUSHA
91 GANI MUSLI DRENI
92 DIJE DALI DERVISHI
93 HYSEN MEHMET MOLLA
94 HASAN MEHMET MOLLA
95 ISMET RUFAT NOKA
96 MEHMET SELMAN CENI
97 ZIJA HALIL KURTASHI
98 MURAT SALI MENA
99 ARTAN NUREDIN TAFA
100 MEHMET OSMAN TANUSHI
101 NDOK GJELOSH STOKA
102 FIDAJET FERIT MAQINAJ
103 HASAN OSMAN HASA
104 HAXHI BESHIR POKA
105 ETHEM MYFTAR DURAKU
106 MUSAR SELMAN MELI
107 MISIM BAJRAM GJOKA
108 ADIL SELIM CARA
109 BESNIK HASAN ELEZI
110 SHPEND ZENEL DOCI
111 APOSTOL FRAN GJONPJETRI
112 IBRAHIM UK GOXHA
113 BILBIL ABDUL MAKISHTI
114 FADIL SADIK ISMALAJ

115 SHKELZEN MUSTAFA COLI
116 AVNI ILJAS TROCI
117 DASHAMIR MAL KACULI
118 FRAN ZEF PJETERGJOKAJ
119 AZBI XHELIL SPAHIU
120 ELMAZ RIZA HIDA
121 HAJREDIN SHABAN BRESA
122 SELAM RUSHIT XHAFERRI
123 LIMAN REXHEP MAZINI
124 LUFTAR KAPLLAN BRAHELIKA
125 SEFEDIN HAKI MIFTARI
126 SAIMIR ALI METOLLARI
127 XHEVDET KADR ICANI
128 SHTJEFJEN PJETER MIRASHI
129 SAMI ASLLAN ALLUSHI
130 ROLAND SHEMSEDIN ILNICA
131 NAZIF REXHEP LEKA
132 VITOR FRROK PALUCA
133 GEZIM RIZA ZHUBI
134 NIKOLL PAL TAHIRI
135 GENC ABDI HYSENAJ
136 MEHMET RUFAT DODA
137 HALIL QAZIM LEKA
138 AJAZ ABDULLA PERZHILLA
139 ARBEN MUHARREM KEPI
140 FESTIME RIZA KOKA
141 FAIK XHETAN BUCI
142 ARSIM RAKIP SOKOLI
143 ELMI XHAVIT SPAHIU
144 SALI AHMET ALLA.BAFQAR AH-
MET ALLA
145 KADRI XHEMAL SPAHIU
146 BAJRAM HAJDAR DEMAJ
147 AGRON ABAS MALLAJ
148 GJON GJON RAJTA
149 ISAT ZMILJ KASEMI
150 MENDOR HAZIS LALA
151 NAIM VESEL ALLA
152 SHPETIM RAMADAN DODA
153 KAPLLAN HYSNI CARA
154 TAHIR DIN MORINA
155 SHAHIN ELEZ KRASNIQI
156 MIRBAN XHAVIT LIKA
157 HAXHI IDRIZ CERPJA
158 MEVLAN HALIL REXHA
159 ENVER ALI XHAFERRAJ
160 DALIP ISLAM SHERA
161 ELMAZ ABAZ BALA
162 ILJAS ILJAZ DOMI
163 JETMIR ALI HOXHA
164 SHKELZEN MUHARREM SINANI
165 GEZIM KAMBER MUCA
166 BAJRAM REXHEP KOLDASHI
167 HALIL MUST DUKA
168 SAHIT RAME BEQIRAJ
169 JANI OSMAN KALESHI
170 OSMAN ABDI ARUCI
171 MINE RIZA GRADICA,HALIT
SHERIF GRADICA

172 QAMIL RIZA HASANI
173 ISA SHAQIR KOLECI
174 PETRIT SABRI BAJA
175 MARASH UKSHIN MARKU
176 SOKOL SHAQIR VELLKU.FARIJE
RAM VELLKU
177 SULLTANE LIMAN KOCI
178 ISMAIL ELMAZ RAMA.LIME EL-
MAZ BAJ
179 MUSTAF XHEMAJL SELIMAJ
180 SULEJMAN JONUZ CUPI
181 FATOS FIDAI SULEJMANI
182 EDUART ADIL MATA
183 ALBERT MUN IR TURJA
184 DED NDUE ELEZI
185 LEONARD MARASH PRENGA
186 SAIT MEHDI SELI
187 FRAN ZEF TUCI
188 EDI SHABAN TROCI
189 DURIM SABRI SHIMA
190 URIM QERIM TERSHALLA
191 SERVAT BAJRAM GJABERI
192 RAMAZAN RAMADAN DEMIRI
193 DALLENDYSHE RIZA GJOKA
194 ISLAM SADIK GJEDIA
195 XHAFER ISMAIL HASA
196 SAMI CAN LUSHI
197 FATOS BLERIM BEQIR FERATI
198 NURI MYRTEZA ELEZI.ZAUDIN
MUYRTEZA ELEZI
199 BUJAR BANUSH MATRANXHI
200 GAZMEND TAHIR TAHIRAJ
201 VILDON HAKI QOKU
202 FATMIR REFIK CUPI
203 SONILA EMIN GJOCI
204 GJERGJ GJIN PJETRI
205 GEZIM ARIF HOXHA
206 ZELFI ISLAM LIKA.BAHRI ZELFI
LIKA
207 SHERIF ALI KOLGJINI
208 HAMIT BAJRAM BUSHI
209 ASTRIT ARIF KARASANI
210 ETLEVA MYRTEZA MEDA
211 TOMORR NUHI SHEHU
212 ASLLAN HYSEN KADIU
213 SAMI RRAHMAN JAURRI
214 ALI REXHEP GJYLA
215 VALENTINA IBRAHIM MURATI
216 BESIM ZEF QEHAJA
217 ILIR BESIM MATAJ
218 HEKURAN JONUZ LUKA, SUL-
LTANE PETRIT LUKA
219 ISMET AVDI DOKA
220 MARASH FRROK MARASHI
221 VELI ZYBER BILJA
222 MALIQ HAMDI LEKA
223 FLAMUR BEQIR SUSAJ
224 MEXHIT HAMIT LICA
225 AGRON RUSTEM

GJOKA,RUSTEM ASLLAN GJOKA
226 DALIP ABDI SUCI
227 GEZIM SHAHIN KRASNIQI
228 HAMIT HODO RUSTO,RUZE KASO
RUSTO
229 IMER XHEM KUCI
230 ASTRIT XHEMAL HIDAJ
231 SHEFKI RIZA COLLAKU
232 PELLUMB XHELIL XHEKA
233 FLAMUR ARIF DOMI
234 IBRAHIM ABDYL SHATRI
235 ALBERT RUZHDI HIDRI
236 ASTRIT MEHMET TAFA
237 JONUZ ZENEL PECI
238 NEZIR GANI MURATI,GANI NEZIR MU-
RATI
239 BESJAN HASAN DOCI
240 SOKOL ZEF GJONPALALJ
241 LULZIM ALI ISMAILAJ
242 SELMAN KAJO OSMENLLARI
243 TAFIL MEHMET REXHMATI
244 MELAIM SHABAN DELIHASANI
245 ASLLAN ZEJNEL CIKAJ
246 KASTRIOT RAMAZAN HOXHA
247 XHEMALI GANI ZYBERAJ
248 UKE TAHIR CEKA
249 SHERIF BAJRAM SEFA
250 LODOVIK GJIN RAJTA
251 MAL OSMAN ALLARAJ
252 ADRIATIK GEZIM XHAFERASI
253 SADIK XHELIL HODA
254 KUJTIM KAMBER LEKA
255 MYRTEZA ALI HYSA
256 LUTFI BISLIM DACI.BISLIM FET DACI
257 KOLE MARK HASAJ
258 ILIA NIJAS OSMANI
259 FETAH HAJDAR PUCI
260 BILBIL BAJRAM TOSUNI
261 BASRI IBRAHIM ZYBERI
262 AZEM SHABAN HOXHAJ
263 HAXHI SEIT VATA
264 HAVZI VESEL KRASNIQI
265 HAMDI ISMAIL AHMETAJ
266 XHEVAHIR XHEMAL PASHA
267 EMIN ARIF BALA
268 QERIM REXHEP KAZIU
269 SADIK ZENEL MURATI
270 BUKURIJE PJETER GECI.ARDJAN
NDREKE NDRECA
271 DRITAN ELEZ KALOSHI
272 SAFIJE ELEZ MATRANXHI
273 ATLI XHEVAT GJECI
274 SALI AHMET AHMETALIA
275 CEN AVDI HODA
276 IBRAHIM HAXHIO LALA,ISMAIL IBRA-
HIM LALA
277 SABA RAM KAMERI
278 MUJE HALIL JAHELEZI
279 DERVISH XHEMALI LALA
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280 BUJAR LUFTIM NDREU
281 BILBIL SABRI HALDEDA
282 DUKAGJIN ABDURRAHIM ABAZI
283 ASLLAN OSMAN ALLARAJ
284 LUAN HAMIT KOZI
285 ISLAM BRAHIM DIDA
286 KORAB RUSHIT JOVANI
287 AVNI QEMAL RATA
288 XHELAL NEZIR HOTI
289 ZYBER HALIL MURATAJ
290 ZAIM RAMADAN GASHI
291 SHABAN ASLLAN GJICI
292 MARK NDUE GJOKA
293 PELLUMB ALI DEDJA
294 MENSUR ISMEN GJICI
295 SHPETIM RAMADAN POLI
296 ALI ZENEL TUSHA
297 ISUF AQIF VOGLI
298 HEVZI NURI NDREU
299 AVNI NUREDIN LUSHI
300 HASAN KADRI NELI
301 ADEM SEFER KURTI
302 ARDIAN ENUZ BILLA
303 GEZIM XHEMALI ALIA
304 FATMIR SALI BASHA
305 FATMIR HAZIS KAZIU
306 AGRON SHAQIR CELA
307 TOM LLESH MARGJINI
308 SHEFQET REXHEP SHIRA
309 KRESHNIK SALIH ALIJA
310 FIQIRI MEHMET LUSHA
311 MEHMET SALI DEMIRI
312 FAIK HALIL KACA
313 FETAH HAZIS MATA
314 RREMZI ZYBER HOTI
315 SAFET HAZIS NIKA
316 LOIMAN REXHEP DISHA
317 MUHARREM LIK GJINAJ
318 RUSTEM MERXHAN
SHEHU.MERXHAN BISLIM SHEHU
319 DEFRIM HAMIT ELEZI
320 SAMI NAIM SHEHU
321 SHPETIM HIDER OSMANI
322 KLODIAN SHERIF MUCA
323 NAJAZI RUSTEM MERA
324 ISMAIL SEFAT QOSE
325 PETRIT HAN PIRRACI
326 ISMAIL HAMDI DOKU
327 SELVIJE KURTISH ADEMAJ
328 RAKIP ISUF ELEZAJ
329 ADRIATIK AHMET MARKU
330 LULEZIM MUNIR LIKA
331 KASEM SEFER KONI
332 SEFER RESHIT KONI
333 SHEMSI HALIT HOXHA
334 SERVET ISA SELIMI
335 ISUF HYSEN KADRIU
336 EDUARD OSMAN HAJDINI
337 FETIJE MUSA KARAJ
338 DEFRIM XHEMAL MATA
339 BAJRAM FAIK MENA
340 SAMI SHAQIR NDREU
341 EDISON MYFIT PILLATI
342 EDMOND NAZMI KOCI
343 LEK MARK MHILLI
344 ADLI MURAT DOKU
345 MARJETA BAJRAM SELMANI
346 SHKELQIM SELIM THACI
347 HAXHI SELIM BUCPAPA
348 HALIL JAKE SINANI
349 ARIF ENVER JATA
350 SHAQIR JAHO GJONI
351 ROLAND RAMIS COLI
352 LAVDERIM OLSI RIZAN SEFA
353 VLADIMIR MIFTAR KRAJ
354 BUKURIJE REXHEP KRASNIQI
355 TOFIK ADEM MILLOSHI
356 ALFRED SEIT GJOKOLA
357 HASAN RAMADAN HOXHA
358 SELIM NURI FLORA
359 SKENDER ,FATMIR LEKE NI-
KOLL PJETERGJOKAJ
360 TRIFON XHEVAHIR XHANI
361 HASIM RAMAZAN MUKA
362 DASHNOR ISMAIL SELIMAJ
363 MERIMAN SHEM MATA
364 SHKELQIM NUREDIN GJIKA
365 KASTRIOT ZEFFRROKU
366 FATMIR MUHAMET AHMETI
367 LIMAN ALI KOCELI
368 YMER MILLAN SINAJ
369 BRAHIM ELEZ COKA
370 LULZIM HAMDI MANARKOLLI
371 LUFTAR ALI DEDA.JETMIR ALI
DEDA,ALI LIFTAR DEDA,MENTOR ALI
DEDA, ARBEN ALI DEDA
372 HALIT TAFE TUSHE
373 PETRIT MEHMET MULAJ
374 ZEQIR SHAQIR LUSHI
375 HYSEN ARBEN ISLAMAJ
376 ARTAN AGIM KALLARI
377 REFAT KASEM BAJRAMI
378 QEMAL XHELADIN KARRECI

379 AJET RAMADAN KAMBERI
380 BESNIK RRAHMAN DEDA
381 ALI BAJRAM BAJRAMAJ
382 OSMAN LIMAN ARUCI
383 NDOC MARK MARKU
384 KORAB XHETAN MANDRI
385 DRITA MEHMET HYSNELI
386 RRAHMAN IBRAHIM BEGU
387 TOME ZEF PJETERGJOKAJ
388 KUJTIM HAXHI KODHELI
389 FLORIJE BAJRAM HAJDINI
390 FATBARDH FADIL HOXHA
391 FLORI HAMDI REXHMATI
392 MARIGLEN AGRON RUCI
393 AHMET MEHMET BEGU
394 XHEVAT ISMAIL RUSI
395 GJON DIF MICELI
396 GEZIM RIZA CANAMETI
397 RIZA HAZIR
BARDHOI,DASHNOR RIZA BARDHOI
398 ZAMIR RIZA KAKE
399 GANI KADRI SEFA
400 DYLE ISMAIL CANI
401 NAIM DASHURI SYLA
402 BARDHOK PRENGE MARKU
403 LEFTER MENTOR ILIR FERIT
TOCI
404 SHEMSI ZENEL HOXHA
405 BEQIR ASLLAN BALLA
406 NIKOLL NDUE NDREVATAJ
407 NEIK FERIT HOXHA
408 BERZA SEFEDIN DAKU
409 AFRIM TAHIR PEPMARKU
410 HYSEN MEHMET SHEHU
411 LIRIJE RAMADAN DOMI
412 ELEZ FERIT XHEKA
413 FERIT DESTAN META
414 LULZIM KUJTIM MEMA
415 BEGTASH SHABAN HURDHA
416 YZEDIN DIRCE MURATI
417 GAZEP MUSTAFA SULAJAFRIM
XHEMALI HODA,FATIME BAJRAM
HODA
418 GZIM LAVDERIM FERATI
419 DESHIRE AFRIM PLAKU
420 BESIM SAMI ORUCI,SULEJMAN
SAMI ORUCI
421 JOANIS RYSTEM GJACI
422 NASIP FADIL NDRE
423 NIMAN MEHDI HAJDARAJ
424 HAKI SALI ISUFI
425 NDRICIM RAMAZAN LLANI
426 KURTISH KARAFIL LIKA
427 FATIME OSMAN MOLLA
428 BESNIK RIZA SIDA
429 DISHIRIM MUSTEFA KURTI
430 SKENDER SULEJMAN MARKU
431 MEXHIT ISMAIL XHUXHI
432 NEXHMI BEQIR HOXHA
433 BESNIK ENVER COLLAKU
434 ARBER PJETER PERPEPAJ
435 AFRIM MEXHIT GJOKA
436 MINE ABDI CEKA
437 MAHMUTR SHABAN SEFA
438 AFRIM ALI CERA
439 NEZIR SELMAN DOKU
440 AGIM ELEZ THACI
441 DESHIRE AHALIL MUCA
442 MURAT GANI HODA
443 SKENDER RIZA SALIU
444 BLERINE KADRI TAHIRAJ
445 FATMIR HAMZA LINI
446 GJELOSH PJETER KOLA
447 PERPARIM ZEF GJOKA
448 TOMNIN FRANG MARKU
449 MYFTARET IZET ZENELI
450 LAVDERIM RUFAT NOKA
451 NAZIF RUFAT NOKA
452 SHERIF ISMAIL KOKA
453 MUSTAFA BAJRAM MARA
454 ALI MUHARREM MEKAJ
455 BASRI DESTAN LAMI
456 GEZIM ZYLFI HODA
457 ZENEL KADRI CEJKU
458 MAJLINDA VEBI IMERAJ,AGIM
HASAN IMERAJ
459 VER ISMAIL BASHA
460 RAHMAN LUAN ALI KOLAVERI
461 BARDHYL HASHIM CENA
462 SHKURTE MAN DIBRA
463 GRAMOZ AZEM DOMI
464 DERJAN QAZIM ISLAMAJ
465 PASHK GJOK KAZA
466 ISAK MALIQ DUKA
467 AVNI MIFTAR MEHMATAJ
468 DALIP FERID DAGJONI
469 FESTIM GARIP RAMA
470 FITIM XHAVIT BEQIRI
471 SALI QAZIM CERPJA
472 SALI HAMIT XHAFERI
473 ADEM HAZIS DACI
474 OSMAN MUSA XHAFERI
475 GENCI BAJRAM META
476 GRAMOS BEQIR LOSHA

477 QERIM BAFTJAR MEMA
478 HASN XHELAL GJAKOLA
479 BESNIK XHEMAL LEKA
480 RIZA OSMAN SHIRA
481 MIFTAR RAMAZAN KRAJ
482 KADRI HASAN KALOSHI
483 HUME BAJRAM DRIZA,BEDRIE
RAM DRIZA,BUJAR RRAHMAN DRIZA
484 FATMIR ADEM HAJDINI
485 RAM MAMUT PRENCI
486 ZAIM SUL TROTA
487 JAKUP GANI JATA,FESTIM JAK-
UP JATA
488 BESIM ASLLAN MEMA
489 SADIJE NJAZI PLAKU
490 RAMIZ DEMIR TASHI
491 LULZIM HYSEN MUCA
492 LAZE MAHMUT MENA
493 ALBERT VASIL SHABANI
494 YLLI TAFIL ALIAJ
495 VLADIMIR SKENDER TOCI
496 TOMOR HYSEN QOSE
497 SEID ADEM MUCA
498 LULEZIM SELIM QEMA,SELIM
REXH QEMA
499 GEZIM ISLAM MIFTARI
500 NAZMI DERVISH VISHA
501 RASIM SHABAN GJIKA
502 AGIM ISLAM REXHAJ
503 GEZIM FROK PRENGA
504 EVZI REXHEP MECI.HALIM REX-
HEP MECI
505 SELIM SALI CERPIA
506 SEIT SHEFKI KURTI,LEFTER
SHEFKI KURTI
507 GJURI HAZIS LAZRI,FATMIRE ALI
LAZRI
508 NESHET RAMADAN CENKO
509 RAMIZ ZYLFI ALLARAJ,ZYLFI
HYSNI ALLARAJ
510 QEMAL GANI SINA
511 KAPLLAN DALIP DODA
512 PETRIT MARK GJANIKAJ
513 VEZIRE FASLI PIRA
514 XHAFER MISIM VLADI
515 BESNIK HALIT KOLA
516 ISMAIL NURISH HODA
517 HASAN XHEVIT KRASNIQI
518 MYFIT HAJRI XHEPA
519 SELAJDIN ALI BREGASI
520 GAZMOR ISUF CERRA
521 RUZHDI NAZIF METALLARI
522 RIZA ARIF PECA
523 HAXHI BAJRAM SHEHU
524 DALI QEMAL NDREU
525 ARDJAN RUSTEM RUSTA
526 HAQIF ALUSH KURTI
527 JETMIR QAZIM KOLA,ISLAM QA-
ZIM KOLA
528 SUNI AGIM RAMCI
529 JAK PJETER ZEFI
530 ALBERT EJUP KURT RUSI
531 XHAVIT HASAN MAHMUDI
532 VELI SADIK PASHA,GAZMIR VELI
PASHA
533 SANIJE DESTAN UKA
534 ZYRA MYRTEZA ELMAZI
535 QEMAL MURAT MATA
536 AHMET LUTFI QUCI
537 XHAVIT AHMET REKA
538 ASTRIT GJON DAFKU
539 NURI OSMAN SHEHU
540 AGUSTIM LLESH MIKELI
541 EDMOND BASHKIM XHEPULL-
ARI
542 BUJAR HALI LILA,LUAN HALIL
LILA
543 BESIM REXHEP BAJRAMAJ,ILIR
BESIM BAJRAMAJ
544 QEMAL SELIM HOXHA
545 BASHKIM RAMADAN KARASHI
546 HASAN BILAL SHEHU
547 MIFTAR KADRI CANI
548 FARI ALI PRECI
549 HAMDI NEBI MATRANXHI
550 AZEM RIZA KOKA
551 BAJRAM RAMADAN PECA
552 FESTIM HAQIF DEDA
553 TAHIR NEZIR PEPOSHI
554 DAJLAN HYDAI DURMISHI
555 SHKELQIM ISMAIL CANI
556 GANI BAJRAM MARKU
557 MAN ALI PEPNIKA,ANDI MAN
PEPNIKA
558 SHKELQIM FAIK HOXHA
559 NDRICIM ZENEL PEPOSHI
560 SOKOL ZEF DOCAJ
561 PRANVERA AJAZ SULA
562 IBRAHIM RAKIP SKENDERI
563 SATIRAQ JOTI VJESHTA
564 ETMOND RAMAZAN KOLA
565 SEFER RRAPUSH QOSE
566 RUSHAN SEIT BREGASI
567 LUAN ZENEL HOXHA

568 FATMIR RUSHIT BEQO
569 QATIP XHEVAT RAMA
570 GARIP ZENEL QINAMI
571 SHKELQIM QEMAL HALMUSAJ
572 SATBERE QAZIM LEKA
573 BURHAN VEBI HYSA
574 URIM SHABAN HASA
575 AGRON GJOKE DOKAJ
576 ZENUN DILAVER SHANASI
577 RAMAZAN SALI PERGJEGJA
578 ISMAIL MUS SELIMAJ
579 KUJTIM ALI RUCI
580 ETMOND QAZIM OSMANI
581 HALIT ISAK MICI
582 ENVER HALIT KALAVERI
583 BILBIL SADIK BALLCAJ
584 NEZIR SEJDIPALUSHI
585 XHAVIT BAJRAM MATMUJA
586 SHEFQET MEHMET ZHUBI
587 KUJTIM YMER KOVACI
588 KUJDESI ,SKENDER HODA
589 GERSI RUFAT TUSHA
590 RUFAT RIZA ZHUPI
591 JULJAN JEMIN VARROSI
592 BESNIK RASIM MYFTARI
593 URIM LAZAM DACI
594 AGIM BASHKIM UKA
595 NEXHIP FLUTURIM TOSUN
HODA
596 AVNI RIZA HASMETA
597 LULZIM QAMIL ALLUSHI
598 SKENDER BAJRAM MAQINAJ
599 NAZMI ISLAM HYSA
600 HAJDAR REXHEP SKACAJ
601 DHANDIL KOCO DOME
602 ISNI OSMAN POKA,ALBERT ISNI
POKA
603 VATH RAMIS BASHA
604 BESNIK BANUSH SPAHIU
605 MEHDI REXHEP LALA
606 ZANUN SABRI HASA
607 BESNIK BASIR BEQIRAJ
608 MUSA CAN LUSHI
609 AFRIM LAZAM HYSENI
610 ELEZ ISAK DOCI
611 NAZMIE XHELAL SKANA
612 ILIR RIZA TETA
613 RRAHMAN RRAHMAN KURTI
614 AJET ASHIM MAKSUTI
615 VERA LIKE DACI
616 BAFTJAR MEHMET VLADI
617 NEZIR IBRAHIM PEPMARKU
618 FEHMI ALI HALILAJ
619 EDUART NDUE NIKA
620 FLORE DED PERZEFI
621 FADIL IBRAHIM RADA
622 PREKE MARASH VUKAJ
623 JAKUP SALI SIMONI
624 VALDET SALI LUSHI
625 ALTIN EQEREM SULEJMANI
626 PAULIN GJON NIKOLLI
627 XHEVAHIR IBRAHIM XHAFERRI
628 SHKELQIM HASAN GJONI
629 LIRI ISLAM SALIJA VISARD LIRI
SALIJA
630 SHPETIM GANI HOXHA
631 LAVDIMIR KOSTA SULEJMAN
GJANA
632 SHKURT SHKELQIM ISMAIL ID-
RIZI
633 MUSTAFA ASLLAN LETA PETRIT
MUSTAFA LETA
634 MERSIN DYLEJMAN MUCEKU
635 HALIL SULEJMAN BERISHA
636 FLUTURIJE RASIM PRENDI
637 ZENEL IBRAHIM HODA
638 AGRON KUJTIM GJIKA,KUJTIM
SAHIT BAJRAM GJIKA
639 SURIE HALIL NELI
640 REZHDI ZENEL ALIXHEPI
641 IBRAHIM BEQIR ALLA
642 SKENDER SULEJMAN GJUNI
643 ILIR ISLAM SKARRA
644 BILAL ABDYL SPAHIU
645 SHABAN ISMAIL LIKA
646 MAJLIND MEHDI OSMANAJ
647 KASEM ZENEL MUCA
648 ARTAN BESIM MUCA
649 ARTAN HYSNI HOXHAJ
650 MARTIN MARK GECAJ
651 MARK ZEF TABAKU
652 NURI ASLLAQN HETA
653 SHEFKI HALIL MURATAJ
654 HAZBI HAXHI MANDRI
655 SOKOL IMER ALIJA
656 HYSNI ARIF REXHAJ
657 RAMAZAN SELIM SELIMI
658 LIK HIDER TAFA
659 NEZIR OSMAN XHYLA
660 MILDIJE KARAM SULMATAJ
661 ADRIATIK FADIL KOKA
662 ZULFI ELMAZ HODA
663 ARTAN BAJRAM DUKA
664 PAL MARK PJETRA

665 HALIN MURAT BOSHKU
666 AGIM JASHAR JELLA
667 NAZMI SULEJMAN DOCI,DORIS
NAZMI DOCI, VJOLLCA SHEFQET
DOCI
668 SHKELQIM KURTISH KAZIU
669 FATMIRA QAZIM CILA
670 HAZIR SADIK NELA
671 RUSTEM LAZAM HYSENAJ
672 ZENI SELIM SHUKULLI
673 ASTRIT ISLAM COKA
674 KUJTIM SULEJMAN CELA
675 ARBEN DILEMAN ORUCI
676 ENVER XHAFER SHULI
677 ADULLA IMER HOXHAJ
678 ASTRIT HYSNI CENI
679 XHEVIT SHAHIN CUKA
680 KITMIR ENVER TACI
681 LIMAN SADIK BETA
682 MILE ABAZ KODHELI
683 FATMIR IBRAHIM CARA
684 NJAZI AVDYL MEMIA
685 AHMET ILJAZ TOTA
686 ZIJA AHMET KOCI
687 RUSTEM HALIT CIBA
688 YLBER NUREDIN ALLARAJ
689 JETON MAN COKA
690 FLAMUR RAMAZAN
RATI,SHPETIM RAMAZAN RATI
691 BARDHYL HAXHI BRAHILIKA
692 GJELOSH NDOKE NDOKA
693 AGRON MUHARREM GJEGAJ
694 GEZIM NDOC LLESHI
695 MELEQ SABRI KAZI
696 NEZIR SHAQIR TOCI
697 ERION MYFIT PILLATI
698 AGOSTIN GJERGJ SOKOLI
699 LATIF IBRAHIM DOKA
700 MUHARREM HAKIK LALA
701 BESNIK RAMAZAN MURATAJ
702 BESIM REXHEP BAJRAMAJ,ILIR
BESIM BAJRAMAJ
703 BESIM ISMAIL ISAKU
704 ELEZ RAP ASLLANAJ
705 QERIM BAJRAM MEHANAJ
706 FATOS ETEM NIKA
707 REXHEALI PEPNIKAJ
708 IZET MERSIM LEKA
709 QEMAL RAMADAN KARAJ
710 FISNIK HAJRI ALLCIU
711 SABRI AHMET TORJA
712 PETRIT SALI OSMANI
713 MERSIM RIZA STAFHASANI
714 SHKELIM ISLAM KETA
715 ETMOND MUHARREM HIME
716 FERIT ALI COKA
717 JONUZ HAMIT PUCI
718 HAN TOSUN HODA
719 HIKE FERITCIKU
720 KIMET MAKSUT FEJZA
721 ADMIRIM KAPLLAN TUSHA
722 QAMIL ZEQIR HAMZA, NAZMI
QAMIL HAMZA
723 PETRIT SULEJMAN HIMA
724 EQEREM RAMADAN LEZAJ
725 BESIM HASAN SULA
726 VANGJEL SULEJMAN BERZOLI
727 MIFTAR RAMADAN COPA
728 ISMAIL RAMAZAN DOCI
729 FATJON RESUL HYSA
730 ARMIDA SINAN DERVISHI
731 BESIM ISA MUSA TUFAJ
732 ISMAIL SULEJMAN MARKU
733 EDUART ZEF MARPEPA
734 MARK LUSH HYSAJ
735 ALEKSANDER YMER MICI
736 SHPETIM HYSEN SUCI
737 SHINE TAHIR QENA
738 KLODIAN KUJTIM DEDIA
739 ILIR SHAQIR NXHECI
740 NIKO MEHMET GECI
741 DEMIR SELIM KRROSHI
742 AVNI RAMADAN HAJDARI
743 SULEJMAN REXHEP LEKA
744 EDMOND AGIM GJUTA
745 LULZIM SHEMSI KASEMI
746 SERVETE KAPLLAN TOCI
747 HALIL HASAN TAFHASI
748 XHEFER AHMET MARA
749 SADIK ISLAM QOKU
750 BILA ISMAIL BRAHELIKA
751 HASAN ISMAIL XHIXHA
752 GJON PREND LLESHI, BARD-
HOK GJON LLESHI
753 REXHEP MISIM ZEKA
754 MANUSHAQE ZENEL SEFA
755 ALFRED MUHARREM DAJKU
756 FERID QAZIM TROCI
757 BUJAR HAMDI BARDHI
758 GANI AHMET TARJA
759 SHPETIM ABDULLA
MEMIA,RITVANA IMER MEMIA
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I pari i shtetit të Kosovës ka deklaruar se nuk po ka para që ta bëjë pagesën e banesës

Presidenti në telashe me shtëpi,
ia mësyn sërish bankës për kredi

Me këpucë pa lidhëse,
por që kushtojnë
rreth 1 mijë euro

Presidenti Thaçi të enjten
mori rrugën drejt Bratisllavës
për të marrë pjesë në konfer-
encën Global Security, ku
bashkë me homologun Ale-
ksandër Vuçiçin do të ishin
pjesë e një paneli diskutimi.

Më shumë se për çfarë do
të diskutonte, rënë në sy atle-
tet e Thaçit, të cilat dukeshin
shumë më ndryshe nga ato se
çfarë mbathë zakonisht presi-
denti. Ato janë të markës "Ze-
gna" dhe me një kërkim të
thjeshtë që ka bërë Gazeta Ex-
press, shihet se ato kushtojnë
735 funta britanike,  ose 827.39
euro. Po atë ditë, Agjencia
Kundër Korrupsionit filloi me
publikimin e pasurisë së zyr-
tarëve të shtetit. Disa deklaru-
an me miliona euro pasuri, e
disa thanë se janë të zhytur në
borxhe.  Në mesin e atyre që e
deklaroi të hyrat e tij ishte
edhe Presidenti Thaçi.  Por,
pavarësisht jetës luksoze e të
hyrave të majme për të cilat
njihet ai dhe djali i tij Endriti,
aty i pari shtetit tha se nuk po
ka para që ta bëjë pagesën e sh-
tëpisë në të cilën ka hyrë së
fundi.

Për shtëpinë, e cila kushton
rreth 350 mijë euro, Thaçi
thotë se ia ka mësyrë sërish
bankave për kredi. Thotë se

është në pritje të aprovimit për
ta kryer pagesën, derisa tre-
gon se në këtë shtëpi ka inves-
tuar  deri tash rreth 100 mijë
euro. "Pagesa e shtëpisë ende
nuk është bërë, afati i pagesës
është 31.12.2019. Pres
aprovimin e kredisë", thuhet
në regjistrin e deklarimit të

pasurisë së Thaçit të publikuar
nga Antikorrupsioni.

Por, kjo nuk është hera e
vetme që Thaçi iu është drej-
tuar bankave për kredi.

Para 10 viteve, ai kishte
marrë një kredi tjetër në vlerë
prej 100 mijë euro në NLB Ban-
ka. Edhe këtë kredi, ai e kish-

te marrë për ndërtimin e një
shtëpie. Ai pati filluar
ndërtimin e kësaj shtëpie para
një dekade në lagjen "Veter-
nik" të Prishtinës, pas largim-
it nga shtëpia e tij në lagjen
"Arbëria". Ndërtimin e kësaj
shtëpie prej 700 metra ka-
trorësh, Thaçi kishte arritur

që ta fuste vetëm nën kulm,
pasi e kishte shitur para se të
futej në të. Gjithë kjo pas inci-
dentit me Fazli Sejdiun, tash-
më i akuzuar për tentativë
vrasje. Ish-sekretari i Aleancës
Kosova e Re dhe pronari i ko-
mpanisë "Siguria", Rrahim Pa-
colli kishte blerë shtëpinë e

Presidentit të Kosovës, Hash-
im Thaçi për 360 mijë euro.

Këtë kredi, Thaçi ka arritur
që ta paguajë në dhjetor të
vitit të kaluar deri kur edhe
kishte afat.

Përveç planeve për kredi,
në Agjencinë Kundër Korrup-
sionit ai ka publikuar edhe
kursimet e tij dhe të familjes
dhe të hyrat vjetore që kalojnë
nëpër xhirollogaritë e tyre çdo
vit. Në regjistrin për deklar-
imin e pasurisë, Thaçi ka dek-
laruar se ka një shtëpi tjetër
që e ka të trashëguar nga
familja në vlerë prej 80 mijë
euro, dhe një tokë bujqësorë
të trashëguar po ashtu nga
familja që kap një kosto prej
180 mijë euro.

Veturë të veten nuk ka de-
klaruar, por vetëm të bash-
këshortes. Vetura e zonjës së
parë të vendit, Lumnie Thaçi
kushton rreth 15 mijë euro, e
të cilën ka deklaruar se e ka
blerë me kursime.

Shuma e parave që ka
kursyer këtë vit po del të jetë
me e vogël me vitet paraprake.

TE ARDHURAT
Të hyrat vjetore të
Presidentit kapin
një shifër rreth 40
mijë euro. Thaçi
merr rreth 33 mijë
euro pagë si
President, dhe
mbi 5 mijë të tjera
si mëditje.
Ndërkohë,
bashkëshortja e tij
merr rreth 20 mijë
euro pagë nga
Universiteti i
Mitrovicës.

Një ndër komeditë dramatike muzikore e kthyer në
fenomenin botëror, në historinë e teatrit muzikor. Ba
zuar në Fumettin Komik (letërsia e vizatuar) të Harold

Gray, titulluar, “Jetimja e vogël Annie”, 1924, si një pamflet
social dhe politik, i cili publikohej në Nju Jork nga “Daily
News”, Annie the Orphan hyri në zemrat e publikut duke
inspiruar edhe një “radio show” shumë të rëndësishëm ra-
diofonik në 1930. Premiera e parë botërore
u shfaq në 1976, nga “Goodspeed Opera
House” e më pas në “Broadway”, në vitin
1977 e deri në ditët e sotme. “Annie”, kjo
mrekulli skenike u soll për publikun edhe në
formën e filmit, në gjashtë produksione, duke
nisur nga ai i vitit 1932 e deri tek më i fundit
me regjisor Will Smith në 2014. “Annie” ka
rrëmbyer shtatë çmimeve “Tony Award”,
duke përfshirë edhe “Best Musical”.

“Annie” është historia e një vajze të vogël
9-vjeçare jetime, e cila nuk e ka humbur
shpresën se një ditë ajo do t’i gjejë prindërit
e saj. Ndryshe nga vajzat e tjera të jeti-
mores, Annie, me një kombinim perfekt të
inteligjencës dhe optimizmit ngroh zemrat
e audiencës, teksa e shohim ngjitjen e saj
nga një jetë që nuk i dha asgjë përveçse një shtrat në një
jetimore, në një jetë plot dritë dhe me një të ardhme, që e
meriton çdo fëmijë. “Annie” është vepra perfekte jo vetëm
për të argëtuar fëmijët, por edhe për të mësuar prej saj. Të
gjitha problematikat që trajtohen në këtë vepër janë një
mesazh i madh që vjen nga fëmijët e u drejtohet në radhë
të parë të rriturve e më pas më të vegjëlve. Sepse ashtu si
edhe në vepër, janë fëmijët ata, që me dritën e tyre, en-
ergjinë, çiltërsinë, shpresën, dashurinë dhe nevojën e mad-
he që kanë për të falur dashuri e për ta parë jetën plot

“Annie”, një shfaqje
për të gjithë familjen

ngjyra arrijnë të na mësojnë, apo rikujtojnë ne të rriturve vler-
at e vërteta të jetës. Angazhimi në këtë shfaqje i disa fëm-
ijëve jetimë dhe atyre me aftësi ndryshe është një tjetër risi
në skenën shqiptare. Kjo, për t’u dhënë atyre e për të kujtu-
ar gjithkënd se vetëm me shpresë, dashuri e besim çdo re
që është lart në qiell do të ketë padyshim një rreze drite
dhe një ditë dielli do të shkëlqejë për të gjithë. Jemi të

nderuar që ne do të jemi rrezja e parë për
ta.

Kjo vepër është projektuar për një publik
familjar dhe është shfaqja perfekte për të
bërë bashkë të gjithë brezat jo vetëm në një
sallë, por edhe në skenë, duke bashkuar
aktorët e vegjël të talentuar dhe fëmijë jetimë
e me aftësi ndryshe me aktorët më të njohur
të Teatrit.

GERT FERRA, ERJONA KAKELI, MONIKA
LUBONJA, DONALD SHEHU, JAHO GUMA,
XHULIANO BRISKU, VLADIMIR SALIU.

NOHA CULI NE ROLIN E ANNIE.
21 AKTORE TE VEGJEL NGA MOSHA 6

DERI 13 VJEÇ.
32 BALERINE NGA SHKOLLA E BALETIT.

REGJISORE, ADELINA MUÇA
KOREOGRAFE, BLERINA ARBANA
KOSTUME, SKENOGRAFI LAEDIA HAJDARI
PRODUKSIONI MUZIKOR, SAJMIR ÇILI
LIBRETI, LAERT VASILI
AS.REGJISOR, XHULIANO BRISKU
PRODUKSION I BLUART DHE NOHART
NE ARTURBINA
DT.8.9.13.14.15.16 QERSHOR, ORA 19.00
BILETAT SHITEN PRANE ARTURBINA

Historia e një
vajze të vogël

9-vjeçare jetime,
e cila nuk e ka

humbur shpresën
se një ditë ajo

do t’i gjejë
prindërit e saj

Komeditë dramatike muzikore në Arturbina

Arjeta Shabani
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NGA NDREK GJINI

Në vitin 1994
Pjetër Arbnori
i shkruan një
letër njërit prej
Lordëve më të

shquar të Britanisë së Mad-
he, Nicholas Bethel. Duke
marre shkas nga kjo letër e
Arbnorit, Lordi Bethel me 6
Shtator 1994 botoi një shkrim
të gjatë në gazetën Indepen-
dent, që është gazeta me pres-
tigjioze e Mbretërisë së Bash-
kuar.

Pjetër Arbnori në rolin e
tij si Kryetar i Parlamentit të
Shqipërisë i kërkon Lordit
Bethel që të përdorë autori-
tetin e tij për të bindur drej-
tuesit e Sotheby's që për-
fitimet e disa shitjeve me an-

kand që ato po bënin t'u jepeshin
disa të persekutuarve politikë në
Shqipëri.

Sotheby's është një nder korpo-
ratat më të mëdha në botë që shet
me ankand sende dhe objekte me
vlera historike.

Në Korrik të vitit 1994, vetëm
gjashtë vjet pas vdekjes së spiunit
të famshëm Kim Philby, korporata
me fame botërore për shitjet me
ankand të objekteve me vlerë his-
torike, Sotheby's, pasi kishte blerë
në Moskë apartamentin dhe të
gjitha objektet e spiunit Kim Phil-
by, vendos t'i shesë ato me ankand,
dhe paratë e grumbulluara nga
këto shitje t'i japë për bamirësi.

Pjetër Arbnori sapo e mëson
ketë lajm vendos menjëherë t'i sh-
kruaje një letër mikut të tij Lordit
Bethel. Ai, përmes kësaj letre, i
kërkon Lordit Bethel të ndërhyjë

Maks Velo dhuron
punët e tij kushtuar
vëllezërve Ivanaj

Kur Pjetër Arbnori i kërkoi Sotheby's
t'i kthehet trashëgimia e spiunit
Kim Philby të persekutuarve shqiptarë

Pjetër Arbnori, Lordi Bethel
dhe spiuni Kim Philby

tek drejtuesit e korporatës Sothe-
by's qe paratë e grumbulluara nga
këto shitje të mos u jepen shoqat-
ave bamirëse në Londër por t'u
jepen viktimave apo familjareve të
viktimave shqiptare që u vranë apo
u burgosën si pasojë e spiunimit
tek KGB dhe Organet e Sigurimit
Shqiptar të këtij dubel agjenti.

Lordi Bethel sapo e merr ketë
letër, me përgjegjësinë e një politi-
kani karriere dhe të një historiani
dinjitoz ulet dhe shkruan një ar-
tikull të gjatë rreth kësaj çështje.
Artikulli i Lordit Bethel është i
gjatë i detajuar dhe me mjaft in-
formacion të rëndësishëm rreth
rolit të Philby-it dhe viktimave sh-
qiptare që ka shkaktuar veprim-
taria e tij spiunuese për llogari të
KGB dhe Organeve të Sigurimit
Shqiptar.

Vijon nga faqja 14

Artisti Maks Velo ka dhuruar 7 vepra të realizuara në kohë ndry-
shme që, sipas tij, u frymëzuan nga personaliteti i Mirash Ivanaj,
me jetën e të cilit lidhet vuajtja e përbashkët si një ish i burgosur
politik gjatë ditëve të errëta të Shqipërisë. Veprat ndryshojnë në
madhësi dhe në llojin e artit, nga skica të vogla me laps mbi letër,
tek dy të mëdha te skicuar me qymyr druri dhe  bojë vaji…
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E thënë me pak fjalë: Pjetër Arbnori në rolin e tij si Kryetar i Parlamentit të Shqipërisë i kërkon Lordit Bethel që
të përdorë autoritetin e tij për të bindur drejtuesit e Sotheby's që përfitimet e disa shitjeve me ankand që ato po
bënin t'u jepeshin disa të persekutuarve politikë në Shqipëri.
Sotheby's është një nder korporatat më të mëdha në botë që shet me ankand sende dhe objekte me vlera historike.

NGA NDREK GJINI

Në vitin 1994 Pjetër
Arbnori i shkruan
një letër njërit prej
Lordëve më të
shquar të Britanisë

së Madhe, Nicholas Bethel.
Duke marre shkas nga kjo letër e
Arbnorit, Lordi Bethel me 6 Shta-
tor 1994 botoi një shkrim të gjatë
në gazetën Independent, që është
gazeta me prestigjioze e
Mbretërisë së Bashkuar.

PO CILA ISHTE
PËRMBAJTJA E KËSAJ
LETRE?

E thënë me pak fjalë: Pjetër Arb-
nori në rolin e tij si Kryetar i Par-
lamentit të Shqipërisë i kërkon
Lordit Bethel që të përdorë autori-
tetin e tij për të bindur drejtuesit e
Sotheby's që përfitimet e disa
shitjeve me ankand që ato po bë-
nin t'u jepeshin disa të persekutu-
arve politikë në Shqipëri.

Sotheby's është një nder korpo-
ratat më të mëdha në botë që shet
me ankand sende dhe objekte me
vlera historike.

HISTORIA QË E LIDH
ARBNORIN ME NJË LORD
DHE ME NJË KRYESPIUN

Para se të flasim rreth historisë
që i lidh këto tre persona me njëri-
tjetrin e shoh me vend të shpjegoj
shkurt se kush ishin ato:

Pjetër Arbnori (18 Janar 1935 - 8
Korrik 2006), ishte një shkrimtar
dhe politikan shqiptar. Ai është
quajtur "Mandela i Ballkanit", për
shkak të kohës së gjatë; plot 28 vjet,
që kaloi në burgjet e diktaturës
komuniste. Ai ishte bashkëtheme-
lues i degës së Partisë Demokra-
tike në Shkodër. Prej vitit 1991 deri
me 2001 ishte deputet në Parlamen-
tin e Shqipërisë dhe prej vitit 1992
deri më vitin 1997 ishte Kryetar i
Parlamentit Shqiptar.

Lord Nicholas William Bethell,
(19 Korrik 1938-8 Shtator 2007) ka
qenë një politikan britanik. Ai ka
qenë edhe historian për Europën
Qendrore dhe Lindore. Bethell ka
qenë anëtar i Dhomës së Lordëve
si konservator nga viti 1967 deri
1999. Lord Bethel ka qenë edhe
anëtar i Parlamentit Europian
nga viti 1979 deri më 1994 dhe gjith-
ashtu nga viti 1999 deri me 2003.
Në mesin e shumë librave që botoi
ishte edhe ai me titull "The great
betrayal" (Tradhtia e madhe), ku
flet për rolin e agjentit Kim Philby.

Kim Philby, (1912-1988) ishte një
spiun Sovjetik. Ne vitin 1963, qever-
ia Britanike pranon se ish-diplo-
mati i saj, Harold Adrian Russell,
Kim Philby, kishte vepruar si
agjent Sovjetik. Dezertimi i tij në
Bashkimin Sovjetik në Janar 1963
ishte një prej momenteve më dra-
matike të Luftës se Ftohtë. Në ko-
hen kur ishte me detyrë në Wash-
ington në fillim të viteve 1950 si
ndërmjetës mes shërbimeve
sekretë Britanike dhe atyre Ameri-

kane, Philby tradhtoi operacionin
sekret të dërgimit të mijëra sh-
qiptarëve të arratisur në vendin e
tyre për të përmbysur regjimin
komunist të Enver Hoxhës. Philby
pasi u përjashtua nga shërbimi i
zbulimit Britanik MI6 u arratis në
Moskë. Ai vdiq në vitin 1988, në
moshën 76 vjeçare. Philby është
cilësuar si një prej spiunëve më
dinakë të shekullit XX.

RRETHANAT QË E SHTYJNË
ARBNORIN T'I SHKRUAJ
LORDIT BETHEL

Në Korrik të vitit 1994, vetëm
gjashtë vjet pas vdekjes së spiunit
të famshëm Kim Philby, korporata
me fame botërore për shitjet me
ankand të objekteve me vlerë his-
torike, Sotheby's, pasi kishte blerë
në Moskë apartamentin dhe të
gjitha objektet e spiunit Kim Phil-
by, vendos t'i shesë ato me ankand,
dhe paratë e grumbulluara nga
këto shitje t'i japë për bamirësi.

Pjetër Arbnori sapo e mëson
ketë lajm vendos menjëherë t'i sh-
kruaje një letër mikut të tij Lordit
Bethel. Ai, përmes kësaj letre, i
kërkon Lordit Bethel të ndërhyjë
tek drejtuesit e korporatës Sothe-
by's qe paratë e grumbulluara nga
këto shitje të mos u jepen shoqat-
ave bamirëse në Londër por t'u
jepen viktimave apo familjareve të
viktimave shqiptare që u vranë apo
u burgosën si pasojë e spiunimit
tek KGB dhe Organet e Sigurimit
Shqiptar të këtij dubel agjenti.

Lordi Bethel sapo e merr ketë
letër, me përgjegjësinë e një politi-
kani karriere dhe të një historiani
dinjitoz ulet dhe shkruan një ar-
tikull të gjatë rreth kësaj çështje.
Ai e boton ketë artikull ne gazetën
Independent, që është gazeta me e
madhe e Britanisë. Ne hyrje të ar-
tikullit ai i referohet drejtpërsë-
drejti letrës që ka marrë nga krye-
tari i Parlamentit Shqiptar dhe
propozimit të tij se ku duhet të
shkojnë paratë e përfituara nga

këto shitje me ankand të objekteve
të kryespiunit Kim Philby.

Artikulli i Lordit Bethel është i
gjatë i detajuar dhe me mjaft in-
formacion të rëndësishëm rreth
rolit të Philby-it dhe viktimave sh-
qiptare që ka shkaktuar veprim-
taria e tij spiunuese për llogari të
KGB dhe Organeve të Sigurimit

Apeli i Lordit anglez
Ne përmbyllje të artikullit të tij, të
botuar plot 25 vjet më parë, i nxitur
nga letra që kishte marrë nga
kryetari i Parlamentit Shqiptar,
Lordi Bethel ndër të tjera shkruan:
"Shpërblimet e majme që kishte
përfituar Kim Philby nga ana e
KGB-se dhe Bashkimit Sovjetik
ishin të pa merituara. Kjo pasi ai
me veprimtarinë e tij anti-ligjore
shkaktoi me qindra viktima e
shkatërroi me mijëra jetë sh-
qiptarësh. Dhe, si për ironi të fatit,
shkruan Bethel, në këmbim të
gjithë kësaj tragjedie atij iu
dhuruan 25 vjet jetë e privilegjuar
në Moskë dhe shumë dhurata
materiale, disa prej të cilave u
paraqitën për ankand në Sotheby's
në 19 Korrik 1994. Kjo, mendoj,
thotë ai, është një temë që do
trajtuar me kujdes. Paratë e fituara
nga këto objekte të shitura janë
fitimet të ardhura nga akte të
tradhëtisë, veprime të cilat jo
vetëm qe shkatërruan shumë jetë,
por edhe shkelen ligjin Anglez.

Pjetër Arbnori, Lordi Bethel
dhe spiuni Kim Philby

Shqiptar.
Ne përmbyllje të artikullit të tij,

të botuar plot 25 vjet më parë, i
nxitur nga letra që kishte marrë
nga kryetari i Parlamentit Sh-
qiptar, Lordi Bethel ndër të tjera
shkruan:  "Shpërblimet e majme që
kishte përfituar Kim Philby nga
ana e KGB-se dhe Bashkimit Sov-
jetik ishin të pa merituara. Kjo pasi
ai me veprimtarinë e tij anti-ligjore
shkaktoi me qindra viktima e sh-
katërroi me mijëra jetë sh-
qiptarësh. Dhe, si për ironi të fatit,
shkruan Bethel, në këmbim të
gjithë kësaj tragjedie atij iu dhu-
ruan 25 vjet jetë e privilegjuar në
Moskë dhe shumë dhurata mate-
riale, disa prej të cilave u para-
qitën për ankand në Sotheby's në
19 Korrik 1994. Kjo, mendoj, thotë
ai, është një temë që do trajtuar
me kujdes. Paratë e fituara nga
këto objekte të shitura janë
fitimet të ardhura nga akte të
tradhtisë, veprime të cilat jo vetëm
qe shkatërruan shumë jetë, por
edhe shkelen ligjin Anglez".

Lordi Bethel, në artikullin e tij,
thotë se e mbështet plotësisht pro-
pozimin e kryetarit të Parla-
mentit të Shqipërisë; propozim që
ai e kishte marrë përmes një letre
që Arbnori i kishte dërguar atij.
Ai thotë se sipas mendimit të tij,
një akt i vogël shpërblimi do ishte
që, 150.000 paundet e përfituara
nga këto shitje t'u jepen Muhamet
Hoxhës, Selim Dacit, familjes se
Adem Gjurës dhe të tjerëve që
vuajtën nga pasojat e veprim-
tarisë anti-ligjore të këtij dubël
agjenti. Por, mbi të gjitha, shton
ai, paratë nuk duhet të shkojnë
kurrsesi për familjen Philby. As
ata, as Sotheby's nuk duhet të për-
fitojnë nga shitja e objekteve që
janë fituar nga akte të paligjshme
të një zyrtari Britanik që tradhtoi
interesat e vendit të tij për llogari
të KGB-së, Bashkimit Sovjetik dhe
Organeve të Sigurimit Komunist
Shqiptar.
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Maks Velo ka dhuruar 7 vepra të realizuara në kohë ndryshme që, sipas tij, u frymëzuan nga personaliteti i Mirash
Ivanaj, me jetën e të cilit lidhet vuajtja e përbashkët si një ish të burgosur politik gjatë ditëve të errëta të Sh-
qipërisë. Veprat ndryshojnë në madhësi dhe në llojin e artit, nga skica të vogla me laps mbi letër, tek dy të mëdha
te skicuar me qymyr druri dhe  bojë vaji.

NGA BEN ANDONI

Respekti i madh për
vëllezërit Mirash dhe
Martin Ivanaj e kanë
bërë krijuesin, piktor
in e njohur dhe publi-

cistin që t’i dhurojë Fondacionit
Ivanaj në Tiranë disa punë të tij,
kushtuar vëllezërve Ivanaj. Drita
Ivanaj, e bija e Martin Ivanaj,
themeluesja e fondacionit M&M
Ivanaj e ka vlerësuar këtë dhuratë
por ka ndarë dhe shumë përsh-
typje për punën dhe kontributin e
tij, duke apeluar që shoqëria sh-
qiptare ta kultivojë këtë ndjenjë.
Maks Velo ka dhuruar 7 vepra të
realizuara në kohë ndryshme që,
sipas tij, u frymëzuan nga person-
aliteti i Mirash Ivanaj, me jetën e
të cilit lidhet vuajtja e përbashkët
si një ish të burgosur politik gjatë
ditëve të errëta të Shqipërisë. Ve-
prat ndryshojnë në madhësi dhe
në llojin e artit, nga skica të vogla
me laps mbi letër, tek dy të mëdha
te skicuar me qymyr druri dhe  bojë
vaji. Të gjitha punët e piktorit të
njohur janë realizuar falë disa fo-
tografive që janë shfaqur në vitet
e fundit në artikujt e gazetave që
ilustrojnë jetën dhe punën e
Mirash Ivanaj për vendin e tij: Sh-
qipërinë.

Punët, që janë realizuar në pas-
tel dhe në vaj, të përmasave të ndry-
shme janë vendosur tashmë në
mjediset e këtij fondacioni dhe për-
bëjnë një dëshirë të kahershme të
autorit në nderim të Mirash Ivana-
jt. Në fakt, Z.Velo, me angazhimin
e tij të përhershëm publik është
munduar që të japë mesazhe në të
gjitha fushat. Ato rrokin nga ape-
let publike, por edhe krijimet dhe
sidomos shkrimet publicistike për
problematike të ndryshme. Në ras-
tin tonë, ai përgatiti një cikël,
kushtuar personalitetit të madh
Mirash Ivanaj. Një personazh i jas-
htëzakonshëm, që e ka bërë për
vete arkitektin dhe piktorin e njo-
hur, e të cilit i ka kushtuar këtë
cikël. Mirash Ivanaj është një fig-
urë shumë dimensionale dhe që
me kujdesinë e tij iu dedikua ar-
simimit shqiptar dhe reforma e tij
synonte të prekte thelbin e struk-
turës së paditurisë shqiptare. Por,
ai nuk u mjaftua me kaq: ai donte
të ngrinte një strukturë jetëgjatë
që ta rregullonte të gjithën këtë.
Me personalitetin e lartë por më
shumë nga të gjitha: konceptet e
qarta arriti të vendoste themelet e
arsimit modern shqiptar. Fati i
jetës nuk u tregua dashamirës me
të, por për të gjithë njerëzit ai mbe-
tet një nga pikat e referimit për
dinjitetin tonë. Kjo është fillesa e
veprimit të pabujshëm të piktorit
dhe publicistit të njohur. Jeta dhe
fati i Mirash Ivanajt përfundoi në
mënyrë tragjike, i trajtuar shumë
keq nga regjimi në fuqi, të cilit i
besoi verbërisht, kur besoi se mund
të punonte nën të, falë idealizmit
të saj. Maksi e ka trajtuar me një
kujdes, falë atyre imazheve që kanë
mbetur, duke përshfaqur dhe nder-
imin e tij. Nuk e ka braktisur sti-

lin e tij duke e përshtatur dhe
imazhin e mësuesit të njohur për
korpusin e tij artistik…

...
Mirash Ivanaj haset pak e gjith-

një e shumë pak në literaturën
tonë. Falë Fondacionit dhe punës
së tij të pareshtur, veprimtaria e
tij dhe e të vëllait, një personazh
po ashtu me shumë vlera, hera-
herës del emri i tyre, por mesazhet
reale të dy vëllezërve Ivanaj kanë
humbur dhe madje, janë harruar.
Madje, edhe atë ditë vjeshte, 65 vjet
më parë, kur do të ndërronte jetë,
ai pothuaj ishte harruar. Kurrë
nuk mund të kesh trishtim më të
madh në të gjallë sesa të harrojnë.
Kjo i ndodhi, njërit prej person-
aliteteve më të jashtëzakonshme
të kulturës dhe arsimit shqiptar. I
sfilitur, i stërmunduar, bashkëko-
hësit, kujtonin se të ndjerit i dukej
më mirë të qëndronte në burg sesa
të dilte jashtë hekurave ku nuk e
priste askush. Artikullshkruesit
e jetës së tij pohojnë se ai i drejtoi
një letër drejtorit të burgut për t’i
kërkuar ta mbante ende sepse nuk
kishte asnjë të ardhur për të jetu-
ar dhe po ashtu asnjë vend se ku
mund të qëndronte. Dhe “u shpër-
blye” realisht, pasi më 22 shtator
të vitit 1953 do të ndërronte jetë
vetëm12 ditë para mbarimit të
afatit të dënimit të tij. Ishte 62 vjeç.
Atëkohë, një moshë e denjë për
moshën e tretë.

Dhurata e Maks Velos na kuj-
ton se ekzistojnë sërish njerëz që
mbrujnë mesazhe, por edhe që
nderojnë dhe me anë të këtij akti
kujtojnë shqiptarët se puna e ide-
alistëve nuk vdes asnjëherë. Ja pse
dhurata e bukur e Velos, përjetë-
suar me 7 vepra, është kaq e lartë
si akt.

Mesazhet e Velos.
Punët, që janë realizuar në
pastel dhe në vaj, të për-
masave të ndryshme janë
vendosur tashmë në mjediset e
këtij fondacioni dhe përbëjnë
një dëshirë të kahershme të
autorit në nderim të Mirash
Ivanajt. Në fakt, Z.Velo, me
angazhimin e tij të përhershëm
publik është munduar që të
japë mesazhe në të gjitha
fushat. Ato rrokin nga apelet
publike, por edhe krijimet dhe
sidomos shkrimet publicistike
për problematike të ndryshme.
Në rastin tonë, ai përgatiti një
cikël, kushtuar personalitetit të
madh Mirash Ivanaj.

Maks Velo dhuron punët e tij
kushtuar vëllezërve Ivanaj
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Një tregim i zgjidhur jashtëzakonisht këndshëm teknikisht nga autori, duke na treguar aftësitë e tij në prozën e
shkurtër por edhe aftësitë krijuese...T

TREGIM

NGA ENVER KUSHI

E shtuna pas disa orësh
do t'ia linte vendin të
dielës së fundit të mua
jit mars. Të gjithë
televizionet që në

lajmet e para të mëngjesit, vazh-
donin të jepnin të njejtin njoftim:
Duke filluar nga ora 02 e së dielës,
akrepat e orës shkonin gjashtëdh-
jetë minuta para. Më pas, njoftimi
shoqërohej me komentin se kur
ishte vendosur për ndryshimin e
orës, pasojat që kishte ky ndry-
shim veçanërisht në shëndetin
mendor të njerëzve, si dhe debatet
e fundit në Parlamentin Europian
për këtë problem.

                Kisha vite që e prisja
me ankth këtë natë ndryshimore,
duke mos fjetur deri në orën 02 e
pasi lëvizja përpara akrepat e orës
së murit në kuzhinë, dhomën e
gjumit, koridor, banjo, dilja në sh-
kallët e pallatit e pasi ngjitesha në
karrike, lëvizja edhe akrepat e
orës së katit të tretë. Në katin e
katërt ora prej gati dy vitesh nuk
punonte, ndërsa në katin e pestë
nuk kishte orë. Pastaj ndizja të
gjitha dritat e shtëpisë, sikur të
kishin ardhur miq të papritur dhe
prisja jo pa ankth të binte zilja e
telefonit. Mbaj mend se një vit më
parë, vetëm një minutë pasi " mori
pushtetin" ora e re, ra zilja e tele-
fonit. E ngrita menjëherë receptor-
in dhe pa pritur akoma alon time,
dëgjova zërin e alarmuar të një
zonje :"Doktor! Doktor! Po më vdes
qeni...I ka hipur një temperaturë e
papritur dhe është shtrirë si i vde-
kur... Të lutem doktor... A mund të
vini për ta parë vogëlushin tim,
zemrën time që po rënkon ? " Zon-
ja fliste e fliste pa pushim dhe e
alarmuar për gjendjen e qenit të
saj, se shtëpinë e kishte te pallatet
e reja, ku ngjitesh te " Komuna e
Parisit ", në katin e fundit e se do
më duhej të ngjitesha në këmbë,
për arsye të defektit të ashen-
sorit… O zot, thashë me vete.
Ç'është kjo telefonatë dhe ky zë
kaq i alarmuar. Dhe pasi ajo push-
oi vetëm pak çaste, i thashë se nuk
isha doktor për qentë, se ndoshta
ka ngatërruar numrin e telefonit,
se punoja si specialist i  Trashigi-
misë Kulturore në Ministrinë e
Kulturës. Pas këtyre fjalëve, e ula
receptorin e telefonit dhe pasi fika
të gjitha dritat, shkova në kuzhinë
dhe piva një gotë të madhe me ujë
...Pastaj ra prap zilja, por nuk e
ngrita receptorin. Me siguri ishte
zonja që kishte të sëmurë qenin ose
ndoshta ndonjë tjetër... Hapa
televizorin...Në orën tre e tre minu-
ta, me të renë, 150 km në veri të
Tiranës, ishin ndjerë lëkundje të
forta tërmeti dhe nuk kishte të
dhëna për dëmemateriale apo vik-
tima në njerëz... Lajmin e lexoi një
spikere e njohur dhe në të folurën
e saj, ndihej ankth dhe alarm i çu-
ditshëm. E njejta spikere pas pesë
minutash, me të njëjtën të folur,
por edhe me të shpejtë, njoftoi se

mbi qiellin e Romës, një avion i lin-
jës Romë-Paris, ishte zhdukur nga
radarët. Ra prap zilja e telefonit,
që e ngrita pas disa ngurimesh...
Ishte zëri i një zotërie, që më pyeti
nëse kishte vend në morgun e Ti-
ranës.

              Këto ndodhën në ndërri-
morën e vitit të shkuar dhe nuk
dua të kujtoj të njejtat ndodhi në
Tiranë, rrethe apo në botë, para ose
pas këtij ndryshimi...

               Nuk e di se çdo të
ndodhë këtë vit, mendova e teksa
po ndiqja lajmet në televizor, ra zil-
ja e telefonit dhe më pas edhe ajo e
celularit. Vetëm zile ranë. Pashë
numrin në thirrjet e papërgjigju-
ra. Ishte i prof. Stefan D. I njohur
në fushën e studimeve minerare,
veçanërisht të bakrit. E kisha njo-
hur që para viteve '90, kur punoja
si gazetar dhe kisha shkruar e
botuar një portret në gazetën "
Drita ". Më vonë shkrova edhe një
tregim të gjatë për jetën e profe-
sorit, largimin e gruas së tij Ana
S., ruses së bukur bashkë me dy
vajzat, ngjarje shumë e dhimb-
shme, që profesori e kishte përjet-

uar aq keq, saqë ishte shtruar disa
muaj në Spitalin Neoropsikiatrik
të Tiranës e që kishte lënë pasoja
në shëndetin mendor të tij.
Megjithatë profesori çdo ditë,
veçanërisht mëngjeseve, shëtiste
në Parkun e Madh të Tiranës,
pastaj ulej në sallën shkencore të
Bibliotekës Kombëtare dhe shkru-
ante ose lexonte e më pas mbyllej i
vetëm në shtëpi i rrethuar me li-
bra të shumtë dhe dhjetëra fo-
tografi të rinisë e veçmas me gru-
an e bukur ruse, vajzat... Zakon-
isht e merrja më shumë unë në tele-
fon sesa ai, sepse, siç më thonte,
nuk donte të shqetësonte njeri.
Kohët e fundit ishte bërë më i hesh-
tur. Fliste më rrallë dhe kur
uleshim te kafe "Flora" më shumë
flisja unë sesa ai. Vështrimi i ishte
bërë më i përhumbur. Vështronte
e vështronte në një pikë të murit
të lokalit, sikur kishte zbuluar diç-
ka apo fliste në heshtje me shpir-
tin e gruas ruse Ana S.

                 ...E mora menjëherë
në telefon, duke e pyetur a ishte
mirë dhe nëse duhej të lajmëroja
urgjencën. Ai tha se e ndjente vet-

en mirë, por m'u lut që të shkoja ta
takoja patjetër e se më priste atje
ku nis rruga "Kont Urani". Do të
vij menjëherë, i thashë, duke ju
lutur që të më priste më mirë në
shtëpi ose poshtë shkallëve të pal-
latit, ku banonte...Ai nguli këmbë
që do më priste atje ku më tha, se
tani po zbriste shkallët... Si të doni
profesor, thashë. Jashtë fryn erë e
fortë. Ka vite që në Tiranë nuk ka
fryrë erë kaq e fortë, thashë duke
mbyllur telefonin. U vesha men-
jëherë, pa harruar xhakoventën
dhe çadrën, ndonëse jashtë frynte
vetëm erë e fortë e nuk binte shi.
Pashë orën. Donte edhe tri orë që
akrepat të shtyheshin përpara.
Jashtë era, që vinte nga Veriu, ish-
te aq e fortë, saqë dëgjoheshin kur
binin antenat e televizorëve nëpër
taracat e pallateve të rrugës së
Kavajës ose vazo lulesh nëpër tro-
tuare. Për t'u mbrojtur dola në
mesin e Rrugës, ku kurorat e kum-
bullave të kuqe, putheshin të për-
mallura me njera-tjetrën...I rashë
prap numrit të telefonit të profe-
sorit. Nuk u përgjigj... Kalova me
vrap rrugën e Kavajës. Rrugica që

të nxirte në rrugën " Kont Urani"
ishte pa drita. Ish godina e Insti-
tutit të Kulturës Popullore, dukej
më e vetmuar dhe e braktisur në
errësirën që e rrethonte dhe erërat
e forta, që futeshin nëpër grilat e
shqyera të dritareve... Nga bodru-
met e saj, ku dikur ishte arkivi i
këtij Instituti, m'u duk sikur vin-
in zëra rapsodësh, vaje dhe ca tin-
guj të trishtuar violinash apo
melodi të vjetra, ndoshta të sazeve
të Leskovikut. Muri rrethues i ish
shtëpisë publike të Tiranës në ko-
hën e  mbretit Zog, ishte gati të
rrëzohej, prandaj dola në mesin e
rrugës... Pashë orën... Pas njëqind
e dyzet minutash, akrepat e orës
do të shkonin gjashtëdhjetë minu-
ta përpara. Edhe pas njëqind e
dyzetë minutash…Jo.Jo. Edhe pas
njëqind e tridhjet e nëntë
minutash, thashë gati me zë, kur
pashë profesorin në trotuarin, ku
nis rruga " Kont Urani "… E
përqafova dhe i thashë se mund të
më kishte pritur poshtë pallatit, se
kjo erë e paparë që po frynte,
veçanërisht në këtë orë pragme-
snate, për moshën e tij … Ai më
dëgjonte me vëmendje, ndërsa në
dorën e djathtë mbante kasketën
e bardhë. Vura re që pardesynë e
vjetër e kishte kopsitur keq, saqë
ana e majtë i varej më poshtë se
ajo e djathta dhe shalli gati-gati po
i  binte… I thashë se mund të
uleshim në një lokal, por ai tha se
ishte vonë e se frynte shumë erë.

- Mbështetu tek unë, - i
thashë teksa kapërcyem Rrugën e
Durrësit.

- Faleminderit, - tha- Të
kërkoj falje që të nxora në këtë orë,
- shtoi pas pak duke ecur me hapat
e vegjël.

-  Kur më telefonuat mendo-
va se mos ishit sëmurë. - i thashë,
teksa po  afroheshim shkallës së
pallatit ku banonte profesori.

              Drita e zbehtë, që vinte
nga një shtyllë pak më tutje, binte
në hyrjen  e  pallatit , ku dukej
motorpompa e ujit dhe një grum-
bull letrash dhe qesesh plastike, që
era e fortë i ngrinte dhe i ulte, duke
i përzier, si në një valle absurde.

- Ngjitem vetë lart, - tha pro-
fesori duke nxjerrë nga xhepi i
brendshëm një zarf  të vjetër, palo-
sur në mes. - Merre,  -  tha  duke ma
zgjatur me duart që i dridheshin.

              E mora zarfin, që ishte i
mbyllur mirë. Me siguri ka shkru-

Pesë minuta
pas ndërrimorës
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Kritiku i njohur holandez shprehet për poezinë e
Flutura Açkës. Paralele mbi vëllimin "Roja i dritës",
botuar tashmë edhe në holandisht

}}
...nga numri i shkuar

“Milosao” e këtij numri ishte relativisht e mirë. Shkrimi kryesor iu la histori-
anes së njohur Luçia Nadin për një hipotezë që ajo e ka elaboruar dhe më
parë lidhur me amët e Skënderbeut, njeriut që i ka përgatitur ato në Venecia
dhe e vërteta sesi ikën ato. Hipoteza e saj bën me dije se: pas hyrjes së
francezëve janë djegur shumë dokumente dhe po ashtu edhe matrikulimet e
armëve të tij, kështuqë sot ato nuk dihet se ku janë. Përkthimi ynë linte për të
dëshiruar, por argumenti kuptohej.

Në këtë numër, në nderim të 70-vjetorit të lindjes së shkrimtarit Moikom
Zeqo, publikuam një cikël të poezive të autorit, që na u propozuan prej vetë tij.
Me një sistem figuracionesh shumë të veçanta, ai na përcolli krijimtarinë e
vet, që ka bërë shenjë në letrat tona.

Vlash Prifti, profesori i njohur i artit grafik në Fakultetin e Arteve të Bukura,
na përcolli një përkthim të një esteti të njohur. Charles Taliaferro u soll me
shumë dashuri, por autori duhet të ketë parasysh se është e vështirë përsh-
tatja nga teoritë estetike, ndërsa duhet të konsultohet ketë edhe për një re-
daktor të mirë. E vlerësojmë gjithsesi kontributin e profesorit  për përcjelljen e
një autori me një peshë të tillë. “Meritat artistike duken të jenë çështje të disa
faktorëve duke përfshirë: imagjinatën krijuese, aftësinë komunikuese dhe

ekspresionin, të vërtetën në veprën e artit, gjykimin e mirë apo të keq, të zvetënuar
dashakeq e jo profesional, vlerat e mundshme religjioze apo shkencore dhe të
mirat apo anët pozitive të ekzekutimit apo interpretimit artistik me vlerë si dhe
sublimen e të bukurën”.

Redaktori solli vetë një përkthim nga intervista e Olga Carlislie me Pastërnak.
Intervistuesja e shkrimtarit të njohur ishte një publiciste e njohur me origjinë ruse,
e cila ka jetuar jashtë vendit të saj të origjinës. Në pjesën e parë të takimit të
redaktores me Pastërnakun, autorin e njohur të “Doktor Zhivagos”, dhamë përsh-
krimin që i bën ajo takimit shumë mbresëlënës me Nobelistin e njohur rus për
Paris Review, kurse në vazhdim ajo na tregoi shpjegimin e tij për veprën e vet por
edhe letërsinë ruse të dekadave të para të shekullit të shkuar...Redaktori duhet ta
mbante më shumë përkthimin e tij.

Redaktori shtoi një shkrim për një temë që e ngacmon, lidhur me desidencën.
“Ajo që quhet desidencë mund të merret e pastër nga fjalët e personazheve të
ashtuquajtur negativë të filmave të Socializmit, që jepen realisht pa asnjë lloj titrimi
në fillim të filmit”, shkroi ai. Autori kosovar Bajram Sefaj na solli një argument tjetër,
që ai e përshkruan brenda kanoneve të një proze urbane, siç i pëlqen ta quajë.
Megjithatë duhet të themi se ishte realisht një numër i mirë dhe i realizuar qartë.

NGA ARJAN PETERS

Përpara se të shkruante në
vitin 1912 ciklin e poezive të
njohura si "Jeta e Marisë",

që janë botuar tashmë të përkthy-
era [në holandisht] nga prifti
mençurak Piet Thomas nga Leu-
ven, Rainer Maria Rilke duhet të
ketë hulumtuar një qerre me un-
gjij dhe piktura. Kjo grua [Maria]
nuk gjeti një çast të vetëm qetësie.
Qysh nga lindja e saj, u gjend e rre-
thuar nga engjëjt dhe apostujt, dhe
e gjithë kjo trazirë vazhdoi edhe
pas vdekjes së saj, deri kur vajti
në vendin e saj në qiell.

Më e paqëlluar, është poezia e
fundit e ciklit, kur një engjëll e
qorton apostullin Thomas, pasi ai
erdhi me vonesë dhe qëndronte
atëbotë i pikëlluar në anë të varrit,
ndërkohë që vetë Maria nuk është
më aty. Përkthyesi e ka harruar
fare rimën në fund të poezisë, me
një përjashtim të vetëm, duke na
shtyrë kështu t'i vemë më pak
rëndësi formës dhe të përqendro-
hemi më shumë te ky engjëll plot
trishtim.

"Shih qefinin. Ç'e zbardh krejt,
shkëlqimin aq qartë të pa-

prekur?
Drita e këtij trupi të pastër vetë,
sa dielli i ndritshëm lini ka mbe-

tur.

Nuk ju befason se si është bart?
Si të jetë ende atje. S'ka lëvizur

gjë.
Por qielli dridhet, lëkundet atje

lart.
Bëj si unë, njeri, këndo e gjun-

jët n'tokë vë."

Ajo që më shqetëson mua, ësh-
të se ky apostull nuk le vend për
heshtje dhe zi, atij i duhet të jetë i
lumtur dhe të gjunjëzohet dhe të
këndojë.

Unë vetë e kuptoj ndryshe Tho-
masin. Dhe përligjjen e qëndrimit
tim, e gjej në përmbledhjen "Roja i
dritës" së poeteshës shqiptare Flu-

Kurrfarë dritë
a lehtësim

Te Rilke, Arjan Peters nuk gjeti
vend për zi, sikurse në vargjet e
Flutura Açkës

"Ka aritmi ora, minutat hanë
thonjtë," shkruan poetja
shqiptare Flutura Açka

tura Açka (1966), djali i vetëm i së
cilës (17 vjeç) vdiq nga një sëmund-
je e rëndë vitin e kaluar. Mes
poezive të saj të përkthyera nga
Roel Schuyt, unë zgjodha "Nata më
e gjatë në jetë":

"Ka aritmi ora,
minutat hanë thonjtë,
vdekja jetës i hedh vargonjtë.
Ti shushamë,
e vetme zezërin në natën e

zbrazët,
e hesht pikur n'zi,

e pabëzamja këmbanë,
shembur në anë,
lëshon tinguj vaji tani.

Nata më e gjatë në jetë,
natë mbet'."

Nuk shquhet anjë dritë aty apo
ndonjë lehtësim. Paqja e saj e vet-
me është se nuk do të ketë ndonjë
engjëll që ta qortojë e ta shtyjë t'i
japë fund zisë së saj.
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ar ndonjë studim shkencor, men-
dova. Ai më kishte folur se kishte
kohë që merrej me një studim për
bakrin dhe riaktivizimin e buri-
meve minerare dhe industrisë për-
punuese në kushtet e ekonomisë
së tregut. Ndoshta kërkonte që të
merresha unë me korrektimin
letrar të studimit. Ju luta edhe një
herë që ta shoqëroja deri në katin
e tretë, ku kishte hyrjen, por duke
më dhënë dorën, kërkoi prap të
falur që më kishte nxjerrë në këtë
orë të vonë nga shtëpia, veçanër-
isht në këtë natë me erë të fortë e
kur ndërrohej edhe ora... Natën e
mirë, tha... Qëndrova derisa ai ngji-
ti shkallët e katit të parë, pastaj
ato të katit të dytë dhe kur u sig-
urova që u ngjit në katin e tretë, u
largova thuajse me vrap dhe kur
po i afrohesha kryqëzimit të 21
dhjetorit, pashë orën... Kishin mbe-
tur gjashtëdhjetë e pesë minuta
nga ndërrimora. Frynte e njejta
erë, ndoshta më e fortë dhe rrugët
ishin të zbrazura. Ngjita me vrap
shkallët e pallatit tim, hap me nx-
itim derën dhe sapo hyra në shtë-
pi, ndeza të gjitha dritat e
dhomave...U hodha një vështrim të
shpejtë të gjitha orave edhe atyre
të murit, edhe të tavolinave. Puno-
nin në qetësinë e tyre, pa e ditur që
pas pak akrepat do të shkonin
gjashtëdhjetë minuta përpara...
Zarfin që më dha profesori e lashë
të pahapur mbi komonë e dhomës
së gjumit dhe u ula në kolltukun
tim përballë ekranit të televizorit...
Jashtë era ulërinte, ndërsa në ti-
trat e ekranit të televizorit shkru-
hej për erërat e forta që kishin përf-
shirë bregdetin shqiptar, qytetin e
Shkodrës, Lezhës dhe Shqipërinë
Qendrore... Edhe pak minuta kish-
in mbetur për ndërrimorën. Një-
qind e tetëdhjetë sekonda...
Nëntëdhjetë... Shtatëdhjetë e pesë...
Gjashtëdhjetë e tre... Pesëdhjetë...
Dyzetë...Tridhjetë... Dhjetë sekon-
da... Erërat e forta përmbysin tri
maune të mëdha...Kjo ka ndodhur
në afërsi të urës së lumit të Matit.
Shkatërrohen të gjitha serat në
Sukth dhe Shijak... Ora një e
pesëdhjetë e nëntë. U ngrita dhe
mora orën e murit të kuzhinës.
Fare e thjeshtë. Lëviza akrepat
para dhe ora shkoi atje ku duhej.
Të njejtën gjë e bëra edhe me orët e
tjera të murit... Dola në ballkon.
Në pallatin përballë të gjitha dri-
tat ishin të fikura, ndërsa era gati-
gati po i shkulte rrapet në të dy
anët e rrugës... E megjithatë qielli
i natës mbi Tiranë ishte i njejtë,
ndonëse ora kishte lëvizur për-
para. Edhe hëna e plotë e njejtë ish-
te. Edhe  yjet e largëta... Edhe  pal-
latet ... Edhe... U dëgjua zilja e tele-
fonit në dhomën e gjumit. O zot,

thashë me vete. Si vitin që sh-
koi. Ishte e njejta zile, që binte
si në ca kohëra të tjera... Nuk e
ngrita receptorin e telefonit...
Pastaj zilja e telefonit nuk ra
më...Mora celularin në dorë dhe
që nga aparati gri, dëgjova zilen
e fortë. Me duart që më drid-
heshin e afrova tek veshi. Zëri
që dëgjova në celular m'u duk
sikur vinte përmes erërave të
forta të pasndërrimorës. Ishte
një nga miqtë e profesorit, që e
njihja edhe unë. Po fle, tha ai me
zërin sikur vinte nga një kohë
tjetër...I thashë se isha zgjuar e
se para një ore a pak më shumë
isha me profesorin, se...Profesori
ndërroi jetë, tha ai. Në orën tre
e pesë minuta me orën e re, ai
ndërroi jetë... Dhe pa pritur re-
agimin tim, më tha që të hapja
zarfin që më kishte dhënë profe-
sori, e pasi të shihja se ç'kishte
në të, të vija në shtëpinë e të nd-
jerit ... Kaq tha miku i profesorit,
me të njejtin zë monoton, që
vinte nga koha e ndërrimorës.
Fjalët e tij m'u dukën si fjalë ën-
drre. Profesori kishte ndërrua
jetë në orën tre e pesë minuta të
orës së re, përsërisja si në jerm
fjalët e mikut të profesorit, pasi
mora zarfin dhe e hapa... Nuk
po u besoja syva. Të palosura me
shumë kujdes dhe me shkrim
dore, ishin dhjetë lajmërime vde-
kje. Më ra në sy një fotografi e
bukur e profesorit, ndoshta dalë
në moshë të mesme dhe fjalët : "
Me hidhërim të thellë, njoftojmë
vdekjen e Stefan D." Më poshtë
ora e varrimit dhe vendi i
varrimit: në një qytet të vogël
në Veri, ku ai kishte kaluar vitet
më të shumta të jetës si inxhini-
er. Ra prap zilja e telefonit. Ishte
miku i tij, i cili më tha se po më
priste e  më porositi që njoftimet
e vdekjes së profesorit t'i vija te
poliklinika e 21 dhjetorit e më
pas te muri i ish Radio-Tiranës,
rruga " Kont Urani", në hyrjen e
pallatit të profesorit, Bib-
liotekën Kombëtare dhe Minis-
trinë e Industrisë...

               Dola jashtë. Era kish-
te pushuar... Kumbullat e
Rrugës së Kavajës dukeshin
sikur flinin, ndërsa kupa e qiel-
lit të Tiranës, ishte pa hënën e
plotë dhe yje. Profesori nuk ish-
te më... Ecja me njoftimet e vde-
kjes, shkruar bukur nga profe-
sori e më dukej sikur mbaja në
duar, në kohën e ndërrimorës,
fisnikërinë, vetminë dhe dhimb-
jet e heshtura të një jete, që u
shua qetësisht në orën e re tre e
pesë minuta...
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Visar Zhiti nuk bën "pronarin e fjalës', por të dashurin intim të saj, ai është vena e zgjedhur e gjakut, përmes të cilit fjala i
shpërndahet botës në formën e pastër dhe në formën primare të poezisë. Visar Zhiti është vendi prej mishi, gjaku, eshtrash
dhe emocionesh në të cilin fjala trupëzohet dhe rritet, rrumbullakësohet, bëhet e plotë, që më pas t'i shpërndahet botës.

NGA ANA BARTON*

E kam dashur Visar
Zhitin qysh para
njëzet e pesë vjetësh,
ndonëse sot e takoj
për herë të parë. Kam

takuar poezinë e tij falë Luan
Topçiut, i cili më tregoi për shkrim-
tarin e madh, duke përkthyer ad-
hoc disa nga poezitë e tij. Lidhja u
bë atëherë, e padukshme, e përjet-
uar, dhe poezia e Visar Zhitit filloi
të jetojë përmes meje dhe nuk u
ndal askurrë.
Kamaret e zemrës janë të johapës-
inorta, kësisoj të shumta, mund të

hyjnë në to, poezi, vise, poema,
kurora pemësh të lulëzuara, dhim-
bje që buron nga toka, gjaku i
shpirtit, hyjnë të gjitha të kashto-
sura, por pa shkelur këmbët e akë-
cilit "[...]  Edhe trenat flenë në sta-
cionin e fundit./Edhe unë do të vij
të rri në buzët e tua,/të shëtisim
bashkë nëpër flokët e tua/si në një
pyll./Do ta tremb frikën tënde/ si
pasqyrimin tënd mbi ujërat që
fërgëllojnë,/do ta gëzoj gëzimin
tënd/si një hënë pranvere që e
mbushim me yje anash,/të gjitha
dredhitë e jetës/me dredhi do t'i
bëjmë të mira si e qeshura,/ si
dhimbja,/ si besnikëria./ Do të vij,
patjetër do të vij,/ jo si ankthi i të
trokiturave në derë,/as si një letër e
futur poshtë saj. Do të vij,/ i butë si
zjarri, i egër si zjarri, i ngrohtë si zjar-
ri,/ i marrë dhe i mençur si zjarri,/
tek ty do të vdes si zjarri që s'vdes.

I tillë ka qenë takimi me njeriun
që arti i të cilit ka vuajtuar dhe u
martirizua për lirinë për të shkru-
ar poezi,  për lirinë për t'u shndër-
ruar në dritare nga del në botë poe-
zia, sepse guxoi të ndjejë në mënyrë

VISAR ZHITI, MBJELLËS DRITE...

"të trishtë dhe hermetike", të cilat
u përkthyen në kohën e diktaturës
si armiqësi ndaj popullit.

Visar Zhiti nuk bën "pronarin
e fjalës', por të dashurin intim të
saj, ai është vena e zgjedhur e
gjakut, përmes të cilit fjala i
shpërndahet botës në formën e
pastër dhe në formën primare të
poezisë. Visar Zhiti është vendi
prej mishi, gjaku, eshtrash dhe

emocionesh në të cilin fjala trupë-
zohet dhe rritet, rrumbullakëso-
het, bëhet e plotë, që më pas t'i
shpërndahet botës.
Visar Zhiti - vendi i  kalimit mes
botësh dhe ai e di shumë mirë se si
është atje, por e di si është dhe
përtej, dhe me gazmim dhe përulë-
si ai shndërrohet në një urë. Ndi-
het si në poezinë e tij sesi fjala ësh-
të ekstaza e heshtjes, energjia e

Do të vij përsëri, do të vij,
do të vij, do të vij patjetër.
Çastet le të bëhen kopsat e fustanit
që ti të dalësh të më presësh.

Do hap një rrugë mespërmes harrimit
dhe do të vij.
Do të shtyj lotët me duar
dhe do të futem në sytë e tu.

Edhe dallëndyshet vijnë
tek ajo pak baltë e tek ato fije bari
                    që quhen fole.
Edhe trenat flenë në stacionin e fundit.
Edhe unë do të vij të rri në buzët e tua,
të shëtisim bashkë nëpër flokët e tua
                    si në një pyll.
Do ta tremb frikën tënde
    si pasqyrimin tënd mbi ujërat që fërgëllojnë,
do ta gëzoj gëzimin tënd
    si një hënë pranvere që e mbushim me yje anash,
të gjitha dredhitë e jetës
me dredhi do t'i bëjmë të mira si e qeshura,
                   si dhimbja,
                   si besnikëria.
Do të vij, patjetër do të vij,
jo si ankthi i të trokiturave në derë,
as si një letër e futur poshtë saj. Do të vij,
i butë si zjarri, i egër si zjarri, i ngrohtë si zjarri,
i marrë dhe i mençur si zjarri,
tek ty do të vdes si zjarri që s'vdes.

A JANË BËRË MË TË
MIRË VRASËSIT TANË?

A janë bërë më të mirë vrasësit tanë?
S'e kam fjalën a dinë të vrasin më mirë,

        tani që janë më të pasur dhe merren
        me biznes dhe jashtë shtetit, jashtë fatit.
        Të zbardhur ushqejnë macet, qenin e zi.

(Kafshët e urta rrinë dhe me ta.) I përkëdhelin
sikur qetësojnë një mëkat
                                         të (pa)harruar.
Herë pas here çezmat e tyre rrjedhin gjak
e kur dëgjohen trokitje,
                 seç kanë një frikë të papërcaktuar...
çojnë gratë të hapin derën. (Gjithmonë ato kanë
prirë...). (Si flakë e shuar pishtarësh në korridoret
          e errët). (...kanë filluar të besojnë në fantazma...).

A janë bërë më të mirë vrasësit tanë,
se të vrarët e tyre s'dinë të bëjnë asgjë,
                                                as të edukojnë.

Bruksel, 18.III.'94
***

JANË ZBUKURUAR PLEHRAT
 NË ATDHEUN TIM

Janë zbukuruar plehrat në atdheun tim,
s'janë siç kanë qenë, vetëm lëkura patatesh
(si të shkulura në tortura), gjak domatesh të prishura,
lëvezhga vezësh e thonj, qepësh e lotë të tharë, këpucë
të pakalbura ende, potkonj, mace që s'kuptohet a janë
gjallë, copa gazetash - ngjarjet e botës të flakura
në kazanet anash rrugëve si mërzi
                                               e madhe, kërcënuese...
 Janë zbukuruar plehrat në atdheun tim
dhe janë shtuar bashkë me lirinë, ngjyra-ngjyra si letra
çokollatash vezulluese, si idetë, si fundi i një ëndrre
në mëgjes, fotografi lakuriq artistësh,
                                                      të ndaluara më parë

të gjitha, gjëegjëza ambalazhesh, modë, lule të thara,
mbeturina bananesh si hëna të shtrembëruara,
dekorata, gëzhoja, kuti të bukura pijesh të jashtme,
     e jashtmja e brendshme, kapakët e shqyer
të librave të diktatorit, koka e tij e statujtë, pis,
     buzëqeshja e thyer, poemat për të, një gjysmë
magnetofoni, plehra të shtrenjta, kënga ende dëgjohet,
e ngjirur, kolltukë më tej, televizor, skelet veture përsipër
si një tërmet. Ja, ca furça të reja dhëmbësh
                             si picirrukë përrallash të pa mbaruara.

Pirgjet me plehra vazhdojnë jashtë rradhëve
                                                  të kazanëve të mëdhenj,
pasqyra ku fërgëllojnë ballkone pallatesh të larta, po qielli
prapë është larg, larg dhe i pastër ende, veçse nja dy heronj
se ku janë zhgërryer, punë korrupsioni, pranga
                                                                 të ndryshkura...

Kalojmë anash plehrave, mespërmes plehrave,
       sa shumë, edhe në biseda, gjithandej, çfarë plehërash, -
plehra në kujtesë, në qëndrim, në karrierë,
                                                        plehra, plehra, plehra.

Dhe ato të rrugës ndonjëherë janë
                          më pak të shëmtura, të dëmshme më pak.
Janë zbukuruar plehrat në atdheun tim! Pse vetëm ato...

FOLETË E ZBRAZËTA

Sa shumë, gjithë ato fole dallëndyshesh,
në rresht, pranë e pranë,
   nën një çati vjeshte buzë ujërash. Fol?
të zbrazëta si pikëllimi në sytë e tu të mëdhenj

fjalës është ajo që hyn tek njeriu
pa lënë plagë tek ai, hyn dhe-zë
vend, nuk frikëson, nuk zemëron,
përkundet duke kënduar me
gjakun e personit ku ka hyrë, e
zbut dhe e pranon, e krip atë pak
dhe e bën më përvëluese, sepse nje-
riu të mbetet  ai që ka qenë që në
gjenezë: dashuri, sepse nga dashu-
ria ka ardhur dhe në dashuri do të
kthehet. Dashuria është toka e nje-
riut. Kjo tokë në të cilat Visar Zhi-
ti hedh rrufetë për ta mbjellë për-
jetësisht dritë.

*ANA BARTON
SHKRIMTARE,

një nga prozatoret më të njohu-
ra dhe më popullore të Rumanisë së
sotme. Ka shkruar herët, por ka de-
butuar vonë, 40 vjeçe. Ka shkruar
me qindra artikuj në shtypin letrar.
Ka botuar librat: "Prospekt i një
gruaje", "Mamifer dhe Betimi i hum-
bjes së udhës", "Parvazi i Zotiti",
"Libri i ndjesive", vëllimin kolektiv;
"I pavdekshmi i zakonshëm", etj.

               (Për (Për (Për (Për (Përktheu L. Tktheu L. Tktheu L. Tktheu L. Tktheu L. T.).).).).)

5 poezi nga libri “Flatër e mundur”
i Visar Zhitit, botuar në Rumani
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e të errët, kur s'është fytyra e dashur në ninëz.
Si t'i duroj kështu foletë, njëra pas tjetrës bosh,
kur zemrën e kam plot

                      me fërfëllima flatrash?
Me se t'i mbushim, Zonjë rumune,

e bukur dhe dramatike
           si tradhtia bashkëshortore?

Trokëllimat e takave të tua
       mbi monotoninë e pllakave të ditëve

a mund të bëhen cicërima
për zbrazëtirat,
aq të ngjashme me këto fole të mjera?
E si mund të iki nga Rumania,
po nuk morën jetë,

    ashtu në rresht të gjitha,
       ato përzierje fijesh bari të thatë me pakëz baltë -
zgavra të zgrrojçëta si vitet e tejkaluara të njeriut.
Puthjet e munguara -
        mungesa e foleve,
të plasaritura vende-vende si rrudhat
në anë të majave të gjinjëve.
Mos janë gjinjtë tuaja në mur ato fole?
Ju kemi murosur,
se ballkanas jemi,

e ç'nuk bëjmë me dashuritë?!
… sisët jashtë, të brejtura
nga dhëmbë prej ankthesh dhe pengjesh,
nga thonjtë e takimeve të rritura nga ndarjet,
nga vera e derdhur mbi to e lumturisë së një nate,
nga thëthitjet, jo vetëm të fëmijëve të palindur, por
dhe të etërve të tyre që gjithmonë ikin
dhe mbeten në murin e ftohtë foletë bosh.
Ç'po shoh kështu, skelet dallëndysheje

     apo gërshërë të rëna për tokë,
ç'ke për të prerë, ç'do të çash? …
Të mbështetësh kryet në supin tënd,
pas të cilit vazhdojnë malet Karpate,
që s'i ndjejnë vuajtjet,

    prandaj s'vdesin, por edhe s'jetojnë.

Se mos janë gjinjtë e fryrë të tokës që vdiq lehonë,
malet…?
Asgjë s'mendoj dot,
koka më bëhet e rëndë -

          fole e rënë nga mure të padukshëm,
        që aq shpejt krijohen në jetë.

Po ç'dëshira kanë flatruar për tek ty

LETËRSIA SHQIPTARE JASHTË VENDIT

NGA DR. LUAN TOPÇIU

(Parathënia e librit "Aripa Fran-
ta"/ Flatra e mundur", me titull
POEZIA - LIRIA QË NUK MUND
TË PRANGOSET)

Pas rrëzimit të komunizmit në
Shqipëri, si në çdo vend tjetër të
Lindjes, u prit të dilte në dritë
"letërsia e sirtarit", siç është bërë
zakon të quhet letërsia e censuru-
ar, e pabotuar, dhe letërsia e
burgjeve. Pas shumë dëshmive për
dhjetëra dorëshkrime, vepra të
pambaruara, drama e romane të
shkruara në këtë atelie të ferrit
njerëzor - dolën në dritë poezi, ro-
mane dhe letërsi që do t'i nënshtro-
heshin kriterit estetik dhe konkur-
rencës me letërsinë e botuar.

Një nga shkrimtarët më të
talentuar, që kaloi nëpër ferrin
komunist do të ishte Visar Zhiti,
vepra e të cilit pasuron letërsinë
shqipe me një përvojë të panjohur,
me një zë që poezia e tejngopur dhe
tepër lumtur komuniste nuk e
njihte. Visar Zhiti solli në poezinë
shqipe pamje nga ferri komunist,
përvoja rrëqethëse që do t'i përje-
tonte vetë si viktimë e komunizmit.

dhe pse u druhesh zbrazëtirave prej folesh?
Se si djegin në fund të barkut, si një dhembje
që s'di ç'të thotë as gjinekologu.
E tëra prej qumështi dhe dite, ti,
e mbushur me ëndje të reja, afrohesh
si të huajit që do të ikë përgjithmonë dhe larg.
Ah, "përgjithmonë"

       është më larg
se të gjitha largësitë, se çdo i huaj më e huaj!
Por mos ja fshij kësaj ore të kuqin e puthjes
me shamizën rumune, s'besoj
se e mban vetëm për kaq. Është flatër
në çantën tënde. Pa atë ndezullì gjaku
         në buzë,
pa atë plagomë, më e plagosur do të ishte jeta,
Zonjë! Mua më burrë më kanë bërë plagët,

s'e di a më të mençur,
por më të dashuruar, patjetër!

Curtea De Arges, datë e harruar.

*   *   *
E.

Siç duket
              unë jetoj brenda në syrin tënd.
Bashkohen qerpikët,
vjen nata për mua,
                            e ngrohtë.

Gjumi im rrëzon rrobat si gjethe të mëdha.
Kur të tretem, të mos të di gjë
                                        që jam ajo pemë në largësi.
Zogjtë ndërtuan një fole. Është zemra
ime. Pastaj dhe një zemër tjetër
                                         me fije drite
                                  dhe me kokrriza dheu si dhimbja.
Te krahët e mi e ndërtuan zogjtë. E dija,
është zemra jote. E pashë
           kur hape sytë dhe solle agimin tim.

Kam kaq kohë që jetoj në syrin tënd.
Dhe që të të shplodh,
dal herë pas here shëtitje
               në formën e kulluar të lotëve.

Poezia e tij ishte bashkëmoshatare
me poezinë e realizmit socialist, e
shkruar si në kor e komandë, plot
me optimizëm, pa njohur trish-
timin, vuajtjen, persekutimin, sh-
typjen e lirive. Çfarë mund të
shënonte një poezi kombëtare që
nuk e njihte trishtimin - këtë gjen-
erator themelor të poezisë-, një
poezi që nuk e njihte humbjen, pen-
dimin, brengën, melankolinë, vet-
minë, që nuk njihte praninë e
frikën ndaj Zotit etj. Poezia e Visar
Zhitit është pjesë nga e vërteta
tragjike, pjesë nga e pathëna dhe e
papranuara, është një letërsi që u
gatua në errësirën, ku komunizmi
u përpoq të mbyllte intelektualët,
artistër, zëdhënësit e lirisë. Letër-
sia e burgjeve ishte një radiografi
e shoqërisë shqiptare të kohës, e
kryer në pjesën më të dhimbshme
e më të turpshme të shoqërisë, në
vendin ku shqiptari shtypte shqip-
tarin që mendonte ndryshe. Me
daljen në dritë të kësaj letërsie do
të kryej një akt drejtësie në
ndërgjegjen kombëtare dhe letër-
sia shqiptare, aq deficitare ndaj të
vërtetës, do të fitonte një përmasë
që i mungonte. Me veprën e Visar
Zhitit ndërgjegjja e vrarë ko-
mbëtare do të rifitonte diçka që e
kishte humbur në 50-vjetët e fun-
dit. Zëri që vinte nga kjo "heshtje"
ishte tronditës, i rëndë, tragjik -
ishte zëri i thellë i ndërgjegjes së
lënduar, së shtypur. Ndërgjegjja
nacionale kryente një akt pajtimi
me vetveten, duke botuar atë pjesë

të krijimtarisë kombëtare që ishte
mohuar të shihte dritën e botimit.

Visar Zhiti, poeti që u bur-
gos në moshën 27 - vjeçare, pa mun-
dur të afirmohej plotësisht si poet,
dënohet për disa poezi të pafa-
jshme dhe detyrohet të kalojë disa
nga vitet më të bukura të jetës në
burgjet famëkeqe të Spaçit, Qafë
Barit etj. Umberto Eco, një nga
mendimtarët më të mëdhenj të ko-
hëve tona, do të shprehej kësisoj
për nocionin  moral, juridik dhe
etik të pafajësisë së poetëve të dënu-
ar për shkak të poezisë, duke e il-
ustruar argumentin e tij me poet-
in shqiptar Visar Zhiti: Sa e gabuar
ishte parathënia e vëllimit të më-

parshëm, duke thënë se kishte për
qëllim të përkujonte "mbijetesën e
shumë shkrimtarëve që u bur-
gosën padrejtësisht gjatë këtyre
shtatëdhjetë e pesë vjetëve". Pse
"padrejtësisht"? Me të drejtë, do të
thoja unë, të paktën nga pikëpam-
ja e regjimeve që i arrestuan dhe i
dënuan ata. Për të justifikuar
nevojën e dënimit, nuk është e
nevojshme që një shkrimtar të ve-
projë si subjekt politik, por  ashtu
si Zenone, ai komploton në mënyrë
aktive kundër tiranit.

Shihet qartë në këtë libër
rasti i Visar Zhitit: mjaftoi të shk-
ruante poezi të konsideruara nga
redaktorët e një shtëpie botuese "të
trishtuara dhe hermetike" e pra,
kundër regjimit. Pastaj, praktika
i kaloi automatikisht Komitetit
Qendror të Partisë Komuniste sh-
qiptare e Ministrisë së Brendshme
dhe Zhiti fitoi drejtësisht dhjetë
vite burg. Kjo poezi i shkakton
frikë regjimeve autoritare e dikta-
toriale edhe nëse flet, si në rastin e
Zhitit, edhe për trëndafila.

Por koncepti "letërsia e sir-
tarit" nuk është aq i vlefshëm për
poezinë e Visar Zhitit, sepse kriji-
mi i saj bëhej në rrethana të jash-
tëzakonshme, ashtu siç do të dësh-
monte vetë poeti: Në fillim nuk i
shkrova, por i krijova me mend,
mes mureve ciklopike të qelisë, në
vetmi e ankth, i thosha dhe i
thosha me vete që të sfidoja absur-
din dhe tmerrin, hetuesinë dhe
boshirin. Poezia do t'i bëhet e njo-
hur publikut shqiptar pas viteve
'90. Visar Zhiti boton disa vëllime
poetike "Kujtesa e ajrit" 1993,
"Hedh një kafkë te këmbët tuaja"
1994, "Mbjellja e vetëtimave'' 1994
etj. dhe së fundmi, më 2018 në Itali
një tjetër përmbledhje në dy gjuhë
"Nata është atdheu im".  Poezia e
Visar Zhitit - është ajo që krijohet
kur njeriu ndodhet në zgrip të
jetës, i gjendur atje ku është vësh-
tirë të shohësh një pikë dritë (në
kuptim të figurshëm dhe te drejt-
përperdrejtë), në pikën - limit, ku
vdekja është e pranishme, më
pranë se kurrë. Poezia shndërro-
het në mbrojtësen e tij - mbrojtës-
ja e njeriut të pambrojtur. Nga kjo
posturë e skajshme, poezia është
shpëtim mendor dhe ekzistencial.
Njeriu Visar Zhiti do të ndihej i
lidhur ontologjikisht me poezinë,
shkaktare e burgosjes së tij, do të
shndërrohej në dashuri
shpëtimtare. E krijuar si një kr-
ijesë e ndaluar, e rrezikshme,
kanosëse, e paparashikueshme,
tërheqëse deri në aventurë, mik-
luese deri në mëkat, poezia e Visar
Zhitit nuk është një produkt ko-
mod profesional, por një përpjekje
e mbinatyrshme, një kapërcim, një
hop mbi kufijtë e njohur. Kjo poezi
nuk është një poezi ludike, e kri-
juar për të kënaqur e luajtur me
fjalët dhe kombinimet e tyre, por
poeti do të kryejë këtë lojë të rrez-
ikshme dhe ekzistenciale njëher-
azi. Krijimi është një problem i
rëndë ontologjik. Poezia e Visar
Zhitit, kjo parajsë-ferr, kjo liri-
robëri, ky dënim dyfish, është një
akt sublim. Poeti ka vendosur të
flasë, sepse është i dënuar të shpre-
het, të kuvendojë. Duke folur do të
thotë të kalosh përtej - në hapë-
sirën imagjinare - në një çlirues të
kohës shkatërruese. Liria duhet të
jetë çlirimi nga rreziku i vdekjes

dhe dhunës. Poezia, shkaktarja e
burgosjes, poezia shtati i vetëm i
lirisë, flatra e mundur dhe e vetm-
ja e arratisë. Krijimi - ky mohim i
vdekjes - shpëton mentalen dhe
shpirtëroren tek poeti. Visar Zhi-
ti, ndonëse pikturon pa e kozmeti-
zuar gjendjen e tij, e sposton lirinë
në një terren të papushtueshëm
prej askujt, sepse kjo zonë është e
dominuar nga subjektiviteti tërë-
sisht i pakontrollueshëm: Duhet
shpëtuar fjala/ Duhet shpëtuar
kënga deri sa gropat e ditëve të
mbillen me mollë/Le të na i push-
katojnë ballet, gjaku im do të hedhë
rrënjë/Dhe do të lulëzojë. (Molla e
dënimit)

Poezia është liria e pabur-
gosshme. Poeti dëshmon se pikër-
isht këto zona të shpirtit janë të
papushtueshme, ato prodhojnë liri
dhe janë liria vetë. As gardianët,
as sigurimi nuk mund të burgosin
shpirtin e poetit, për fatin e tyre të
keq, shpirti i poetit nuk mund të
mbyllet. Tekstet, duke qenë se janë
të endura (të radhitura, sepse si-
pas pohimeve të autorit kanë
origjinë orale, si vetë gjeneza e
vërtetë e letërsisë) në rrethana të
skajshme ekzistenciale, nuk kanë
shenja artificesh, kërkimesh for-
male, por burojnë natyrshëm, plot
plasticitet, duke u rrekur të thonë
të vërteta të mëdha dhe përfun-
dimtare. Kjo lloj poezie nuk ka
kohë për poza, modë, trille, gjeste
të mistershme e tejet elegante -
impaktin ajo e krijon me dëshmitë
rrëqethëse, me mesazhin e saj nga
"shtëpia e vdekjes". Të tilla me-
sazhe do të dërgonin Dostojevski,
Lorka, Sollzhenicini, Stainhard,
Mitrush Kuteli, Petro Marko etj.
Përpjekja për të thënë gjëra për-
fundimtare, të formuluara në
kushte të skajshme jetësore - dësh-
mon energjinë e fshehtë e mbinaty-
rore të poetit. Poezia do të jetë rru-
ga e komunikimit me botën - ko-
munikim i ndaluar, poezia do jetë
dashuria - dashuri e ndaluar, poe-
zia do të jetë bota - bota e ndaluar.
Poeti nuk niset nga ndjesia e
formës, por nga vetë ndjenja.
Struktura e tij introvertite, e
ndjeshme, e trishtuar, zhvillohet
përmes një impulsi rrëfyes, si një
protestë dhe një thirrje implicite
për ndihmë, me një aspekt emocio-
nal bruto, duke u gjendur më pranë
rrënjëve të lirizmit. Poeti është i
joshur të njohë, të përshkruajë me
rigorozitet, shumë nga iluzionet,
ëndrrat e veta, vuajtjet e veta - për
të mos i lënë të vdesin. Zëri i tij
është i thellë, tragjik për atë çka
dëshmon. Goethe fliste për poezinë
se është rregullator i imazheve.
Poezia e burgut është vetëm njëra
anë e poezisë së Visar Zhitit, por
pa dyshim, më relevantja në
vëllimin "Flatra e mundur".
Përmes këtyre pamjeve të
tmerrshme, rrëqethëse, shokante,
poeti krijon poezi, art - ashtu siç
do të shprehej Majakovski se poe-
zia zëvendëson bukurinë e thjesh-
të të vdekjes në një tjetër bukuri.

Visar Zhiti, vjen përpara lexues-
it rumun me librin e tij të tretë Fl-
atra e mundur/Aripa franta. Diç-
ka e re në këtë edicion është se po
botojmë poezi të shkruara në Ru-
mani gjatë vizitave të tij në Buku-
resht, Konstanca, Curtea de Arge?,
Sinaia; shumica e shohin dritën e
botimit për herë të parë.

Visar Zhiti në ndërgjegjen kombëtare
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Kur mbaron së lexuari këtë vepër të fundit të Mira Meksit, në të cilën edhe tregimet janë njëri më joshës se tjetri, lexuesi i
vëmendshëm dhe me kulturë filologjike rri e përsiat, duke arritur në përfundimin se vepra artistike e kësaj shkrimtareje të
talentuar është mishërim i përgatitjes enciklopedike, i erudicionit dhe i kulturës së lartë gjuhësore, e cila është e pamundur
pa zotërimin e universit të pasur të leksikut. Dhe Mira Meksi e zotëron në përsosmëri këtë univers...

NGA PROF.DR. ESHREF YMERI

Në veprën më të fundit "Hakmarrja e Kaza
novës", ku përfshihet novela me titullin
në fjalë dhe 16 tregime, vepër kjo që u pre-

zantua në panairin e librit të këtij viti, Mira
Meksi i zbulon lexuesit vetëvetësinë (individual-
itetin) e Xhakomo Kazanovës, për të cilin Dos-
tojevski (1821-1881) thotë:

"Individualiteti i Kazanovës është njëri
nga më mbresëlënësit e kohës së vet".

Autorja, për herë parë në letërsinë shqipe,
shpalos para lexuesit një figurë komplekse të
shek. XVIII, si Xhakomo Kazanova (Giacomo
Girolamo Casanova - 1725-1798), një aventurier
italian ky, qejfli udhëtimesh dhe shkrimtar, au-
tor i jetëshkrimit të hollësishëm me titull "His-
toire de ma vie" (Historia e jetës sime).

Mira Meksi është plotësisht e vetëdijshme se
skalitja e një figure historike në një vepër artis-
tike është një detyrë bukur e vështirë. Kjo për
arsye se shkrimtarit, së pari, i duhet të sigurojë
një informacion shterues për jetën e figurës në
fjalë, jo vetëm brenda rrezes së jetës personale,
por edhe brenda rrezes së ngjarjeve që shpalos-
en në mbarë shoqërinë ku heroi i veprës jeton.
Së dyti, shkrimtarit i duhet të jetë tepër i vëmend-
shëm në respektimin "prerjes artistike" të veprës,
për të mos i lejuar vetes të bjerë në historizëm.

Për arritjen e këtyre dy objektivave, sh-
krimtarit i duhet një përgatitje enciklopedike, i
duhet erudicioni, aq i domosdoshëm ky për ta
nxitur dhe për ta mbajtur të ndezur kërshërinë
e lexuesit.

Erudicioni është thellësia, shkëlqimi dhe hapë-
sira e dijeve që sigurohen si rezultat i arsimimit,
i formimit intelektual përmes leximit sistema-
tik të veprave nga burime letrare dhe joletrare.
Fjala e latinishtes "erudire" do të thotë "nxjerr
nga mosdija, pajis me dije". Rrjedhimisht, një
shkrimtar me përgatitje erudite ka aftësinë të
bëjë vlerësime kritike mbi bazën e logjikës deduk-
tive.

 Erudicioni shpërfaqet ndjeshëm në krijim-
tarinë e Mira Meksit. Ai bie në sy në të gjitha
veprat artistike që ajo ka botuar deri tani. Këtu
po përmend vetëm romanet "Planeti i ngrirë",
"E kuqja e demave", "Porfida - Ballo në Versajë
(Versailles)","Frosina e Janinës", "Mallkimi i
priftëreshave të Ilirisë", pa u ndalur në përm-
bledhjet me tregime.

Tomas Karleil (Thomas Carlyle - 1795-1881), sh-
krimtar, publicist, historian dhe filozof  anglez
me prejardhje skoceze, autor i veprës me titull
"Heronjtë, nderimi i heronjve dhe heroikja në
histori", botuar në vitin 1856, ka lënë për brezat
pasardhës një aforizëm me fare pak fjalë, por me
një domethënie fort të thellë:

"Shkrimtari është një shërbestar i shen-
jtë".

Ai predikonte kultin romantik të heron-
jve, të këtyre personaliteteve të jashtëzakon-
shme, të cilët, me bëmat e tyre, kryejnë një mis-
ion hyjnor, duke e shtyrë njerëzimin përpara dhe
duke u  ngritur mbi turmat e njerëzve me formim
të mangët.

Domosdo që misioni hyjnor i heronjve të
veprave artistike është reflektim i drejtpërdrejtë
i misionit hyjnor të shkrimtarëve. Kuptohet
vetvetiu që ky mision hyjnor nuk mund të kry-
het pa një përgatitje enciklopedike. Erudicioni i
Mira Meksit është me të vërtetë sa befasues, aq
edhe frymëzues për brezat e rinj të letrave sh-
qipe, por edhe tepër joshës për masën e gjerë të
lexuesve. Prandaj, sa herë që një vepër e saj pre-
zantohet në panairin e librit në vjeshtën e çdo
viti, lexuesit i shikon në radhë, në pritje për të
marrë një autograf nga autorja në ballinën e
librit të sapoblerë.

Me magjinë a fjalës artistike, Mira Meksi ka
arritur të plazmojë mjeshtërisht figurën e Kaza-

MIRA MEKSI,
një shkrimtare erudite

kryemjeshtri i artit të dashurisë, ku femra është
perëndesha, kurse mashkulli skllav i  saj".

Por mes gjithë morisë së dashurive të aven-
turierit profesionist, autorja, tek e bën lexuesin
ta mbajë frymën pezull, ndalet në dashurinë e
Kazanovës për francezen e bukur Henriette, e
cila, me kalimin e viteve, qe shndërruar në "pen-
gun më të rëndë të zemrës së venecianit".

Është e vërtetë që emri i Kazanovës lidhet me
përfytyrimet për aventurat e tij dashurore, emër
që vendoset në të njëjtën radhë me personazhe të
tilla të botës artistike perëndimore, si Don Zhuani
i mirënjohur, Lovelasi [personazh i romanit epis-
tolar "Klarisa" të shkrimtarit anglez Samuel
Riçardson (1689-1761), dhe Foblasi [heroi i roman-
it "Aventurat e kavalierit Foblas" (Le amours du
chevalier de Faublas) të shkrimtarit francez
Zhan-Batist Luve de Kuvre (Jean-Baptiste Lou-
vet de Couvray - 1760-1797]. Është e vërtetë që në
kujtimet e Kazanovës, në të cilat ndihet aroma e
filozofisë se lirisë së individit, nuk anashkalohet
odiseja e bëmave të tij seksuale. Megjithatë, në
novelën e Mira Meksit individualiteti konkret i
Kazanovës kristalizohet në një mënyrë më ko-
mplekse dhe më interesante. Prandaj, në një sërë
studimesh që i janë kushtuar figurës së tij, jo më
kot janë  bërë përpjekje për ta paraqitur në një
mënyrë më tërësore, si një aventurier me kulturë
të gjerë dhe mendjemprehtë.

Kur mbaron së lexuari këtë vepër të fundit
të Mira Meksit, në të cilën edhe tregimet janë
njëri më joshës se tjetri, lexuesi i vëmendshëm
dhe me kulturë filologjike rri e përsiat, duke ar-
ritur në përfundimin se vepra artistike e kësaj
shkrimtareje të talentuar është mishërim i për-
gatitjes enciklopedike, i erudicionit dhe i kul-
turës së lartë gjuhësore, e cila është e pamundur
pa zotërimin e universit të pasur të leksikut. Dhe
Mira Meksi e zotëron në përsosmëri këtë univ-
ers. Ajo gërmon  në "xeherorët e pasur" të sh-
qipes sonë hyjnore dhe, me një pasion të lak-
mueshëm, vjel dhe krijon fjalë plot aromë amtare,
krijon kompozita fort të goditura, ca kapërthime
të bukura fjalësh këto, të cilat të kujtojnë kapër-
thimin e magjishëm të artistëve në një skenë ba-
leti.

Kur lexoj prozën artistike të Mira Meksit,
më vijnë në kujtesë ca përcaktime mjeshtërore
të shkrimtarit të shquar rus Konstantin Paus-
tovski (1892-1968). Këto janë përcaktime që ai bën
për shkrimtarin. Ai shkruan:

"Një shkrimtar që ka për zemër përsosmërinë
e formave arkitekturore, në prozën e vet nuk e
lejon një kompozim të ngarkuar dhe të plogët.
Ai do të mundohet të arrijë përpjestimin e pjesëve
të veprës dhe rreptësinë e gdhendjes së fjalëve.
Ai do të shmangë morinë e zbukurimeve venitëse
të prozës, të ashtuquajturin stil ornamental".

Lexuesit kërshërimtarë të veprave të Mira
Meksit i merr malli që atë ta shikojnë më shpesh
në ekranet e televizioneve. Por ajo, siç e ka për-
caktuar bukur fort njëri nga personalitetet e
kulturës shqiptare, akademik Flori Bruqi, "mby-
llet në "kullën e fildishtë" për të shkruar libra".
Por kur Mira Meksi zbret nga lartorja (piedesta-
li) e "heshtjes" së saj dhe shfaqet para lexuesve
në ekranet televizive, ata janë të bindur se ajo do
t'u sjellë një tjetër surprizë të këndshme, një tjetër
vepër artistike me joshë befasuese. Dhe kjo ndodh
vetëm një herë në vit: në panairin vjeshtak të
librit.

Tiranë, 25 dhjetor 2018Tiranë, 25 dhjetor 2018Tiranë, 25 dhjetor 2018Tiranë, 25 dhjetor 2018Tiranë, 25 dhjetor 2018

novës, i cili qe bërë aq i
famshëm me morinë e
aventurave dashurore,
saqë emri i tij, nga i
përveçëm, qe bërë i
përgjithshëm dhe në
ditët tona përdoret në
kuptimin "femrajoshës"
apo "femramashtrues".

Përmes punës
kërkimore të dy heron-
jve kryesorë të novelës,
profesorë të arke-
ologjisë dhe të historisë
së lashtë, të cilët janë
vënë në kërkim të veprës
së Kazanovës "Manu-
alle dell'amore, Mira
Meksi hedh dritë mbi
"odisenë" e jetës së Ka-
zanovës.

Suksesi i jash-
tëzakonshëm që pati
vepra "Historia e jetës
sime", e kushtëzuar nga
moria e peripecive të
jetës dhe e aventurave
dashurore, e pati
shndërruar figurën e
Kazanovës në njërën
prej legjendave të kul-
turës botërore. Stenda-
li, Alfred de Myse,
Delakrua dhe të tjerë
ishin të entuziazmuar
nga kujtimet e tij.

Kur bën fjalë për
varganin e aventurave
dashurore të Kaza-
novës, Mira Meksi shk-
ruan:

"Ai është
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Sot gjendja emocionale mund të ketë
luhatje dhe nëse reagoni në mënyrë të
gabuar mund të pendoheni më vonë.
Në vendin e punës mund të ketë disa
mosmarrëveshje të vogla, të cilat duhet
t'i trajtoni me qetësi.

DEMI

Aftësitë e tua të komunikimit janë aq të
forta si kurrë më parë, kështu që gjasat
janë që gjërat të arrini t'i përmbushni me
sukses. Jini të sinqertë dhe të hapur me
bashkëpunëtorët tuaj, sepse vetëm kështu
do të arrini të përmbushni qëllimet tuaja.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Kjo është një kohë shumë emocionuese
për ju, plot mundësi të reja, veçanërisht
në fushën e udhëtimit. Filloni të planifikoni
këtë udhëtim sot! Sa i përket aspektit pro-
fesional, ka ardhur koha që t'i lini pak pas
dore angazhimet.

Papritmas, të gjithë duket se mbyllin
jua dyert në punë. Por vërini një ka-
pak paranojës tuaj. Çështjet në jetën
tuaj personale janë nën kontroll dhe
jeni më i vetëdijshëm për sjelljen e
njerëzve të tjerë.

Një mik i cili ka fituar shumë autoritet profe-
sional po fillon ta nxjerrë në pah dëshirën
për të rënë në sy. Nëse kjo ju shqetëson,
thuajani hapur mendimin tuaj. Ka një vend
për hierarkitë, por sigurisht jo mes një grupi
miqsh.

Nëse keni ende atë ndjenjë të pakëndshme
për punën tuaj, atëherë është koha të
mendoni për situatën me logjikë të ftohtë.
Hiqni të gjithë frikën dhe dyshimet dhe tre-
gohuni objektivë. Sapo ta bëni këtë, do të
shihni se nuk ka asgjë për t'u shqetësuar.

Mundohuni të gjeni dikë me të cilin të
ndani të gjitha emocionet tuaja. Gjatë
kësaj rruge ju do të jeni në gjendje të
organizoni mendimet tuaja dhe të mer-
rni disa vendime të vlefshme për një
çështje që ju ka mërzitur kohët e fun-
dit.

Ndonjëherë pasiguria mund të jetë emo-
cionuese dhe jo aq e frikshme. Nëse
mund ta shihni këtë situatë misterioze
në mënyrën e duhur, mund ta kaloni rrez-
ikun me sukses. Kjo vlen edhe në
dashuri.

Sot mund të kri joni një raport in-
teresant i ci l i  me kalimin e kohës
do të bëhet edhe më i këndshëm.
Sa i  përket një investimi tregoni
guxim dhe të ardhurat nuk do të
mungojnë.

Disa projekte mund të dëmtohen që në
nisje nëse nuk jeni të kujdesshëm. Ko-
munikimi ndërmjet jush dhe njerëzve tuaj
ka qenë i çrregullt, dhe sjellja e dikujt po ju
bën të mendoni me të drejtë se premtimi
nuk do të mbahet.

Në marrëdhëniet ndërpersonale, pritsh-
mëritë e mëdha mund t'ju zhgënjejnë sot.
Pra, bëni maksimumin që të përqendroheni
në të tashmen teksa hyni në një partneritet
të ri. Nëse bëhet fjalë për një çështje ro-
mantike, mos merrni asnjë vendim sot.

Ka shumë lëvizje rreth jush, dhe ajo që
dëshironi mund të vijë tek ju vetë, nëse
jeni të durueshëm. Ju nuk duhet gjithmonë
të jeni ndjekës. Në punë mos u zhgënjeni
nëse hasni në pengesa. Gjithçka është e
kalueshme.

Kosovarët tani emigrojnë
në mënyrë të rregullt

Opinioni i   Ditës

Nga Vjosa Çerkini

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

... deri në 35 mijë qytetarë të Ko-
sovës. Përgjatë viteve 2013 - 2017,
nga Kosova, sipas këtyre të
dhënave, të cilat kanë si burim
Agjencinë e Statistikave të Kos-
ovës, kanë emigruar më shumë se
170 mijë qytetarë. Në këto të dhë-
na është përfshirë emigrimi i rreg-
ullt dhe i parregullt dhe se një
numër i konsiderueshëm emigru-
an duke kërkuar azil.

Trendi i emigrimit në Repub-
likën e Kosovës thuhet në këtë
raport, ka pasur një rritje të vazh-
dueshme deri në vitin 2016, në një
kohë që pas vitit 2016 emigrimi ka
shënuar rënie të konsiderueshme.

Numri më i madh i qytetarëve,
të cilët kanë migruar nga vendi
gjatë kësaj periudhe ka qenë në
vitin 2015, kur nga Kosova emigru-
an mbi 75 mijë qytetarë, shumica
prej tyre në formë të parregullt. Në
vitin 2017 emigrimi ka shënuar
rënie dhe atë në rreth 12 mijë
qytetarë. Pjesa më e madhe e emi-
grantëve për vitin 2017, ishin emi-
grantët të rregullt dhe arsyet ish-
in: bashkimi familjar, martesat,
punësimi, studimi, etj.
RINIA ME TENDENCË
LARGIMI

Autoritetet përgjegjëse në Kos-
ovë vazhdimisht kanë bërë thirrje
se ikja jashtë vendit është sakri-
ficë që nuk ia vlen. Por shumë të
rinj kosovarë, për shkak të, se, siç
thonë ata, mosperspektivës në ven-
din ku jetojnë duan ta braktisin
Kosovën.

Njëri prej tyre është Drilon Rex-
hepi, student në Fakultetin
Ekonomik në Universitetin e
Prishtinës. Ai thotë se ka shpre-
suar se pas shpalljes së  pavarësisë
së Kosovës, gjërat do të ndry-
shojnë, por edhe kjo periudhë e
shtetësisë nuk ka sjellë perspek-
tivë për të rinjtë. Për këtë arsye,
Rexhepi thotë se me dëshirë do ta
lëshonte Kosovën. "Kudo tjetër do
të shkoja, vetëm jashtë Kosovës.
Në Kosovë nuk ka perspektivë  për
të rinjtë. Këtu është bërë njëjtë si
të përfundosh fakultetin si të mos
shkosh fare, prapë pa punë mbe-
tesh", shprehet Driloni.

Një faktor tjetër që e nxit
dëshirën e largimit është edhe
mungesa e lëvizjes së lirë të qyteta-
rëve në Kosovë. Për Vigan Aliun,
një i ri nga Prishtina ky është
izolim. "Do ta braktisja Kosovën
për shkak të izolimit dhe mos
lëvizjes së lirë. Kjo është arsyeja
ime kryesore. Në Kosovë nuk ësh-
të jeta e mirë për të rinjtë. Në të
gjitha institucionet, qoftë edhe në
institucionet arsimore, ekziston
nepotizmi. Edhe regjistrimi i stu-
dentëve realizohet në bazë të këtij
fenomeni. Është katastrofë ", thotë
Aliu.
FAKTE PËR MIGRIMIN

Në Kosovë migrimi daton që

nga vitet '60, por largimi masiv ka
ndodhur gjatë viteve 1998- 1999,
gjatë luftës në Kosovë. Pas luftës,
migrimi ka qenë i stimuluar nga
kushtet e vështira socio -
ekonomike, thonë njohës të çësh-
tjes së migrimit dhe sociologët.
Njohësi i çështjes së migracionit
në Kosovë, Sylë Sefaj thotë se ekz-
istojnë  dy faktorë kryesorë që po
ndikojnë në motivimin e qyteta-
rëve të Kosovës për të migruar jas-
htë vendit. Sipas tij, ata janë fak-
torët shtytës dhe tërheqës.

"Faktorë nxitës dhe tërheqës
për të emigruar jashtë vendit janë
mundësitë që po ofrojnë shtetet
evropiane si Gjermania. Këto sh-
tete po ia lehtësojnë mundësitë e
punës qytetarëve të shteteve të
tjera, për të plotësuar numrin e
punëtorëve që atyre atje iu mun-
gojnë. Po ashtu edhe kushtet e
vështira socio-ekonomike i shtyjnë
ata që të migrojnë në drejtim të
shteteve të huaja",-thotë Sefaj.

Sektori më i prekur nga emigri-
mi i rregullt është që ai i shëndetë-
sisë. Këtë gjë e kanë theksuar kohë

më parë edhe politikanët kosovarë.
Megjithatë, sipas njohësit për çësh-
tjen e migrimit Sylë Sefaj, të drejtën
për të migruar në mënyrë të rreg-
ullt e ka secili njeri.

"Esenca është që të ndalohet
migrimi i parregullt, e drejta për
migrim është e drejtë e secilit të
vendos vetë se ku dëshiron të je-
toj. Qëllimi i Republikës së Kos-
ovës është ende që të ndalohet em-
igrimi i parregullt,  dhe në vitet e
fundit kemi pasur rritje të numrit
të qytetarëve që kanë emigruar
drejt shteteve evropiane në mënyrë
të rregullt",-shprehet Sefaj.

Edhe Sociologia Bukurije Rrust-
emi mendon, se trendi i migrimit
është në rritje e sipër. Arsyen e
gjithë kësaj ajo e sheh tek gjendja
socio-ekonomike. Bukurije Rust-
emi, njëherësh edhe udhëheqëse e
organizatës joqeveritare 'Iniciati-
va për Veprime Sociale', pohon se
trendi për të migruar në vendet
perëndimore, ka qenë aktual që
nga përfundimi i luftës së fundit
në Kosovë.

Zyrtarë të Qeverisë së Kosovës

rregullisht deklarojnë, se koha e
migrimit ilegal ka përfunduar dhe
se Kosova është në procesin e lib-
eralizimit të vizave me Bashkimin
Evropian, për lëvizje të lirë në sh-
tetet anëtare të Bashkimin Evro-
pian.

Sipas tyre, migrimi duhet bërë
në forma ligjore, duke përfshirë
këtu migrimin për qëllime studimi,
punësim sezonal, shkëmbime eks-
perience, si dhe trajnime të ndry-
shme. Krahas aspektit, sociologia
Bukurije Rustemi sheh edhe fak-
torë të tjerë si zhgënjimin, mosbe-
simin në institucionet shtetërore,
pasiguria shtetërore, mungesa e
perspektivës për një jetë më të
mirë, arsyet politike, cilësia e dobët
e arsimit që ofrojnë institucionet
edukative në vend, nepotizmi,
klientelizmi dhe korrupsioni si
fenomene, të cilat e kanë ngulfa-
tur jetën në këtë vend. Por nuk
mungojnë as shkaqet kulturore
dhe trend aktual i fluksit të emi-
grimit që nënkupton se ?po dalim
të gjithë edhe po e provojmë", për-
fundon Rrustemi.
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 Mësime nga një Pakt i pafat
   Nga Jorgji KOTE

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

... vite rresht kryefjala e poli-
tikës ndërkombëtare, emri i ar-
tikuluar më shpesh në diskurset
politike, në kancelaritë perëndi-
more dhe në Ballkan. Ai lindi si
nismë e përbashkët e BE/SHBA
pas fillimit të fushatës së bom-
bardimeve të NATO-s kundër Ser-
bisë pas konfliktit të dhunshëm në
Kosovë me praninë e 46 shteteve të
mëdha e të vogla dhe organizatave
kryesore ndërkombëtare. Krahas
procesit të stabilizim - asociimit të
lançuar po atë vit, objektivi i tij
kryesor ishte realizimi i paqes dhe
stabilitetit të qëndrueshëm në Ball-
kan pas katër luftërave gjakatare
të Millosheviçit si dhe grindjeve/
mërive të shumta rajonale. Koha
nuk priste, kërkohej një strategji
afat-gjatë që komuniteti ndërko-
mbëtar e në radhë të parë SHBA-të
dhe BE-ja të mos ishin më thjesht"
zjarrfikës" krizash/ konfliktesh,
por t'u dilnin përpara me kohë, t'i
shmangin dhe zëvendësonin ato
kriza me dialog, fqinjësi dhe bash-
këpunim drejt integrimit të tyre në
BE.

Diplomacia gjermane e asaj
kohe, si kryesuese e radhës së BE-
së hartoi me shpejtësi draft - teks-
tin e Paktit, i cili u bë objekt disku-
timesh dhe debatesh të shumta në
Bruksel dhe në qendra të tjera të
mëdha ndërkombëtare. Si diplo-
mat i lartë ato vite në misionin
tonë pranë BE-së në Bruksel dhe
në Berlin kam qenë i pranishëm
në pothuajse të gjitha mbledhjet
plot tensione e debate që zgjatnin
deri pas mesnate përpara, gjatë
dhe pas krijimit të Paktit. Nuk ish-
te vështirë të shihej qartë qysh në
fillim se meraku ishte më shumë
te gjetja dhe kopsitja e fjalëve dhe
akomodimi i pozicioneve të çdo
vendi pjesëmarrës se sa efektet e
tij në praktikë; falë publicitetit të
jashtëzakonshëm, suksesi i Paktit
ishte marrë si i mirëqenë, aq me
tepër se ai u nënshkrua me shumë
bujë dhe pompë në Sarajevo më 30
korrik 1999, në prani dhe të Presi-
dentit amerikan Klinton. Në fakt,
Pakti ishte një angazhim politik
dhe konstruksion i mirëfilltë dip-
lomatik, një kopje në miniaturë e
Aktit Final të Helsinkit të vitit
1975; veçse në vend të tre "shpor-
tave" ai kishte tri "tryeza" me të
njëjtin titull, "demokracia dhe të
drejtat e njeriut, bashkëpunimi
ekonomik dhe siguria" që drejto-
heshin nga personalitete të njohu-
ra në fushat e tyre. Shkurt, "Hels-
inki i Balkanit"

Mirëpo, me gjithë paralajmë-
rimet diplomatike të përsëritura që
të mos rritej artificialisht "steka"
e pritshmërive nga ai Pakt, sido-
mos në aspektin ekonomik, politi-
kanët në vendet tona nuk deshën
t'ia dinin. Ata e "përkthyen" shpe-
jt e shpejt atë si "Plani Marshall"
apo "Shiu jeshil për Ballkanin". Në
kuadrin e tri tryezave dhe të sean-
cave plenare mblidheshin çdo muaj
në Bruksel dhe në kryeqytete të
rajonit tonë ekspertë, ministra dhe

kryetarët e shtetit/qeverive në
samitet e tij vjetore. Ndaj, vështirë
të kishte politikan shqiptar i çdo
rangu që të vinte në Bruksel e të
mos takohej me Koordinatorin e
tij Special, Bodo Hombach, ish-
ministrin dhe bashkëpunëtorin e
ngushtë të Kancelarit gjerman
Gerhard Schroder. Selia modeste e
Paktit në Bruksel ngjitur me Par-
lamentin Evropian ishte bërë një
lloj "meke" politike rajonale. Mjaft
të dilte emri se u takove me Hom-
bach dhe udhëtimi në Bruksel kon-
siderohej sukses.

Për pasojë, nga viti 2000 e tutje,
prania në Pakt filloi të shihej
pothuajse si një garë apo tender
rajonal se cili vend do të rrëmbente
më shumë "llokma" d.m.th. fonde,
projekte dhe para, se të tjerat kon-
sideroheshin vetëm fjalë. Diçka që
u bë tejet e bezdisshme dhe për vetë
drejtuesin e Paktit të Stabilitetit.
Hombach nuk dinte se "kujt t'ia
prishte dhe kujt t'ia ndreqte" më
parë! Puna arriti deri aty sa pas
një takimi të tryezës ekonomike,
u përhap si rrufe lajmi se Maqe-
donia kishte siguruar më shumë
projekte të premtuara!!! Pas këtij
"skandali" i ngarkuari qeveritar
me atë detyrë, i ndjeri Gramoz Pa-
shko u hoq dhe u zëvendësua me
zonjën Ermelinda Meksi. Natyr-
isht pas kësaj, u shtua dhe më tepër
zhurma dhe buja, por pothuajse
asgjë nuk ndryshoi në rezultatet
tona.

Mirëpo koha kalonte dhe pro-
jektet e miratuara në letër për të
gjitha vendet e rajonit nuk po
dukeshin gjëkundi. I ndodhur në
këtë trysni të jashtëzakonshme
politike, Bodo Hombach po lufton-

te tashmë për mbijetesën e vet poli-
tike. Kërkon tua hedhë qyrkun e
përgjegjësisë " dy dinosaurëve " të
BE-së, Shefit të Politikës së Jasht-
me Javier Solana dhe Komisioner-
it Chris Patten. Këta dy të fundit
do thënë se ishin lënë në hije pas
daljes në skenë të Paktit të Stabili-
tetit lidhur me rajonin e më gjerë.
Gjithandej shfaqej Hombach si
"guvernator" i Ballkanit. Mirëpo
shumë shpejt u pa dhe u kuptua se
në aspektin ekonomik dhe finan-
ciar, veç tryezave të takimeve, Pa-
kti i Stabilitetit kishte vetëm "çelë-
sat e kashtës". Miratimi dhe zbati-
mi i projekteve që propozoheshin
prej tij ngecnin te procedurat e
Komisionit/Këshillit Evropian
dhe të Bankës Botërore, të cilat ia
vunë me mirësjellje "kufirin te tha-
na" Hombachut. Filloi kështu një
"luftë e heshtur bërrylash " ndërm-
jet të treve, por përballë Solanës
dhe Patten Hombach nuk kishte
kurrfarë shansi. Veç kësaj, disa
incidente dhe konflikte të dhun-
shme në rajon treguan paaftësinë
e Paktit dhe në fushën e sigurisë e
demokracisë.  Përballë rreziqeve
dhe presionit nga të gjitha anët,
në vitin 2002, Hombach dha
dorëheqjen dhe u zëvendësua nga
Dr. Erhard Busek, ish-kancelar i
djathtë austriak, ekonomist i
shquar, por që me gjithë përpjek-
jet nuk arriti dot të rikthente be-
simin e krisur te Pakti. Për pasojë,
nga viti 2006, diplomacia ndërhyri
me formulat dhe eufemizmat dip-
lomatikë të rastit për t'i shpëtuar
fytyrën dhe reputacionin Paktit.
Krahas vlerësimeve, u kritikua për
mungesën e "pronësisë" së tij nga
vendet e rajonit. Ndaj, u vendos që

selia e tij në vitin 2008 të afrohej
në Sarajevë, por tashmë me
emërtimin dhe strukturën e re të
quajtur "Këshilli i Bashkëpunim-
it Rajonal( RCC) Me një staf ek-
spertësh me rreth 35 vetë, aktual-
isht i drebtuar nga ish-politikania
Majlinda Bregu, RCC është, në
fakt, instrumenti teknik i Proces-
it të Bashkëpunimit të Evropës
Juglindore (SEECP) me të 46 pjesë-
marrësit e Paktit të Stabiliteti në
bordin e tij. Gjithsesi, RCC është
shumë larg formatit të Paktit dhe
merret kryesisht me kërkime dhe
studime të ndryshme.

Megjithatë, veç disa hapave dhe
arritjeve fillestare të njohura,
"pronësimi" i bashkëpunimit ra-
jonal po rezulton histori suksesi
vetëm për nga numri i madh i nis-
mave, forumeve, proceseve dhe
samiteve rajonale që "kanë mbirë
si kërpudhat pas shiut". Sot në ra-
jonin tonë të vogël janë mbi 20 të
tilla, më shumë se kudo dhe vetëm
ata që merren çdo ditë me to mund
tua mbajnë mend emrin. Kryesoret
janë Organizata e Bashkëpunimit
të Ekonomike e Detit të Zi, CEF-
TA, Nisma e Adriatikut ; vijnë me
radhë forumet e Bledit, Zagrebit,
Brdo-Brijunit, Ohrit, Sunionit dhe
ai i Durrësit ; madje dhe ish-presi-
dentët e rajonit kanë forumin e
tyre. Pesë vjet më parë nisi dhe
Procesi i rëndësishëm i Berlinit me
shumë nisma dhe takime të tjera;
shtoju këtyre dhe samitet e thir-
rura nga Mogherini, minisamitet
rajonale në kuadrin e OKB, BE,
OSBE-së, NATO, Këshillit të
Evropës, Forumit Botëror të Da-
vosit, Mynihut etj. dhe lista zg-
jatet pafund. Për të qenë realistë

dhe të sinqertë, ato po kthehen më
shumë në formalitete rutinore dhe
publiciteti për liderët sidomos kur
ata janë "në hall" apo dhe për t'u
kthyer "reston" homologëve të
tyre me kundërdeklarata, për të
treguar se kush është më i gojës
dhe më patriot, etj.

Në fakt, krijimi i tyre është bërë
"modë" politike dhe diplomatike
rajonale; veç jo për të dhënë, por
kryesisht për të marrë, jo për të
bërë diçka, por më shumë për spe-
ktakle mediatike, jo për të tejkalu-
ar ndonjë pengesë por për të ko-
mpensuar defektet dhe deficitet e
brendshme politike apo dhe për të
shfryrë dufin dhe vrerin politik
ballkanik. Kjo pasi këto forume e
nisma janë bërë aq të shpeshta sa
është e pamundur të punohet
ndërmjet tyre për realizimin e
ideve që jepen. Sepse fill pas një fo-
rumi e samiti, ende pa filluar tra-
jtimi i një aspekti, plasin probleme
dhe konflikte të tjera zinxhir. Pa u
zgjatur, në aspektin politik, mjaf-
ton të shohësh gjendjen në të cilin
është katandisur dialogu Serbi -
Kosovë që shkallë-shkallë po i afro-
het nivelit të 20 viteve më parë ;
apo gjuhën raciste dhe të urrejtjes
nga liderët serbë. Kurse ne aspek-
tin ekonomik, pengesa dhe lufta
tregtare Kosovë - Serbi, e cila tan-
imë rrezikohet të shtrihet dhe mbi
vendin tonë. Nga ana e atmosfer-
ës, ajo u pa dhe në Samitin e Ber-
linit me qejfmbetjet ndërmjet
kryeministrave të dy vendeve tona,
apo dhe të kryeministrit me Presi-
dentin e Kosovës, etj. Madje, de-
batet dhe grindjet "mes vedi" kanë
vijuar dhe në Twitter/Facebook.
Shihni dhe samitin më të fundit të
Nismës Brdo - Brijun në Tiranë,
organizuar në një format vërtet
model nga Presidenca jonë e Re-
publikës. Gjithsesi, ajo çka tërho-
qi më shumë vëmendjen publike
dhe mediatike ishin pse u ftua ky
apo ai, mosshtrëngimi i duarve
nga Vuçiç me Presidenten kroate,
apo largimi i Thaçit nga dreka pro-
tokollare, etj., incidente që u rish-
faqën pasi ishin tejkaluar me kohë
në bashkëpunimin tonë rajonal.
Brenda vendeve, treguesi më i
qartë i këtij dështimi është paaftë-
sia e klasave tona politike për të
parandaluar dhe zgjidhur krizat
dhe konfliktet e ndryshme politike
dhe institucionale pa ndërhyrjen
e komunitetit ndërkombëtar. Nuk
po flasim këtu për shpenzimet e
mëdha në kohë, energji institucio-
nale, fonde dhe telashe të tjera. Në
këto kushte, nuk ka pse të mos
shqyrtohet mundësia e reduktim-
it të numrit të këtyre forumeve e
sidomos e rrallimit të takimeve/
samiteve që janë bërë "si simitet".
Të paktën të kursejmë fonde dhe
kohë si dhe të shmangen "cic mice"
të tjera politike rajonale.

Së fundi, mësimet kryesore që
dalin nga këto pësime janë se pa
rolin dhe ndihmën e çdo vendi me
frymën dhe klimën e nevojshme
politike, nuk mund të bëhet fjalë
për bashkëpunim efektiv rajonal.
Kushdo aktor/faktor tjetër, sado i
madh dhe i fuqishëm, ka vetëm rol
ndihmës dhe mbështetës.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1.Nuk kalohet nga mbetësi.
5. U printe gladiatorëve
12. Bëhet duke shkuar lart e më lart
14. Tatum që qe pianist.
15. Një që lufton për para
16. Mund të bëhet me safari
17. Breshkat luftarake të kartonave
19. Ngjitet kur nuk nget
20. Në mes të rrugës
21. Sporti me rikisha
25. U shkrua nga Hesiodi
26. Një sferë për model
27. Mbyllin një sirtar
28. Makina Tipo
30. Inicialet e Bean, aktor
31. Nino, kompozitor i famshëm italian
33. Ramiro pa zë.

HORIZONTAL
2. Gjëja e latinëve.
5. Ai i Kuq u hap për hebrejtë.
9. Eshtë fjala e për e foshnjes.
11. Ministri Ekonimie e Pune
13. Marubi i fotografisë.
14. Bel i Mapupassant.
15. Bëhet duke tregtuar objekte të shenjta.
18. Derek aktore.
19. Gjysmë totale.
20. Eshtë art i të folurit
22. Një patriark biblik.
24. Mund të jenë zemërkau të tilla.
26. Janë dëshmorë të kishës.
28. Eshtë lloj papagalli.
29. Eshtë lloj papagalli.
30. Qerre pa qe.
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34. Neill i Jurassic park.
35. E bukura e belle epoque.
37. Qe mbreti i elfëve
39. Farrow, aktore
40. Hagen rocsktar
41. Walter i Kush do ta vrasë Charley Verrik
45. Në fund majtas
46. Mund të preken nga morbusi i Basedow
47. Ad… për të ngarkuarin me punë
48. Loach regjiosor

VERTIKAL

2. Ishin grekët në trojë
3. Ishin palate të beut
4. Goodëin, ndihmësi i Nero Wolfe
5. Pak sinqeritet
6. Personazhet e Charles Schulz.

7. Kompozoi Mefistofele
8. Në radhë të parë.
9. Qytet zviceran
10. Në krye të kryesisë
11. Ughi violinist
13. Carlos që qe pilot i Formula 1
15. Ekstreme në muzg
18. Inicialet e Steinbeck
22. Gruda, "Njeriu me top"
23. Eshtë X ajo e sulmit
24. Paradhoma e parajasës
28. Eshtë edhe ai i luftës
29. Janë edhe ato të cirkut
31. Mbarojnë fare
32. Inicialet e Reed, aktor
34. Të parët në sondazh
36. Eshtë taksa
38. Një mund të jetë emërore
39. Një pjesë e marrëzisë
41. Gjysmë mimoze
42. Hundë kur s'jam unë
43. Skuadër greke
44. Lemper, këngëtare gjermane
46. Fundi i një akti

- Sa më shumë i njoh
njerëzit, aq më tepër i dua
kafshët.

- Njerëzit janë më të
gatshëm për të ta kthyer të
keqen se sa të mirën që u
bëre, sepse mirënjohja
është barrë dhe hakmarrja
është kënaqësi.

- Sepse thjesht nuk më
intereson, nuk do të thotë
se nuk e kuptoj.

ZBAVITJE

- Nëse rrudhat duhet të "shkruhen" mbi
ballin tonë, nuk duhet të "shkruhen" dhe
në zemër. Shpirti nuk duhet të plaket.
- Në qoftë se është art, nuk është për të
gjithë, nëse është për të gjithë, nuk
është art.

- Njerëzit qajnë kur lexojnë fantazitë e
poetëve, por vuajtjen e vërtetë të
njerëzve e ndjekin me indiferencë.
- Një burrë nuk është i plotë derisa të
martohet. Pastaj është i mbaruar.

32. Ekstreme në numërim.
33. Eshtë bodrumi.

34. Steiger aktor.
35. Inicialet e Delon.
37. Eshtë edhe ai Me Gropa.
38. Një mund të jetë autonom.
40. Në krye yë evidencës.
42. Edgar Allan Poe.
44. Ekstremet në litar.
46. Giorgio i modës.
50. Janë malet me Akonkagua.
52. Janë ujërat e bregdetit tonë.

VERTIKAL

1. Novarro që qe aktor.
3. Kusturica regjisor.
4. Eshtë e jashtëzakonshme.
6. Inicialet e Kazan.
7. Ishte qyteti i 100 portave.
8. Pinci i Dy herë mat.
9. Janë të mirat që prodhohen.
10. Eshtë ai që gënjen për t'u bërë
i njohur.

11. Një markë celulari.
12. Ushtrohej nga filibustierët.
16. Një përsiatje.
17. Agjenci Informative Tiranë.
21. Një brejtës pylli.
23. Një Gjon që qe aktor i yni.
25. Titulli i Byron.
27. Në radhë të parë.
31. Emri i Amundsen.
36. Moore aktore.
39. Pishtarë pa pishë.
41. Gjysmë vatani.
43. Rruga e Molnar.
45. Një fazë gjumi.
47. Inicialet e Redford.
48. Në krye të notarëve.
49. Inicialet e Reitman.
51. Unë dhe ti.
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