
(Në foto) 42-vjeçari i plagosur, Lulzim Kulla. Vendi ku ndodhi shpërthimi me tritol
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CEREMONIA  

Shqipëria dhe 
Kosova përcjellin 
me flamur artistin 

Rexhep Çeliku 

Pasuria e 12 sekretarëve të përgjithshëm

“Open Data” publikon milionat. Ëngjëll Agaçi, anëtar “Open Data” publikon milionat. Ëngjëll Agaçi, anëtar 
në 3 borde. Prodani, para nga 9 burime të ndryshme në 3 borde. Prodani, para nga 9 burime të ndryshme 

Zyrtarët e lartë 
nëpër ministri, 
ja pronat dhe 

llogaritë bankare 

Zbardhen pasuritë e sekretarëve të përgjithshëm të min-
istrive. Të gjithë kanë siguruar punë të dytë, të tretë e 
deri të nëntë. Anëtarë bordesh e këshillash, sekretarët e 
përgjithshëm të ministrive deklarojnë në Inspektoratin ..
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KRYEMINISTRI 

Rama: Krerët 
e policisë, të 

korruptuar dhe të 
lidhur me trafiqe

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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KRYETARI I PD 

Protesta, Basha: 
Bashkimi i 

shqiptarëve do 
rrëzojë qeverinë 

ATENTATI/ SHPERTHIMI, GJATE CEREMONISE PER 105-VJETORIN E POLICISE 

SHKODRA TRONDITET NGA 
TRITOLI, 8 TE PLAGOSUR 

Nga DRITAN HILA

Ardhja e Edi Ramës në pushtet në 
vitin 2013 u prit me ankth, si gjithë 

ndërrimet e pushteteve në Shqipëri. 
Aq më shumë në një vend, që kufi rin 
mes të ligjshmes ... Vijon në faqen 22

A ia vlen Vlora 
13 milionë?!

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqet 21-22

Nga ZIJA LIKA 

Ekonomia është shkenca që stu-
dion mënyrën sesi shoqëria orga-

nizon burimet ekonomike relativisht 
të kufi zuara, për të prodhuar mallra 
dhe shërbime  ...

Ekonomia, shkenca 
që u shërben të gjithëve 

Opinioni
 Ditësi

Nga ORNELA MANJANI

 

Kryemadhi në 
Vlorë: Shqiptarët 

janë shumicë 
kundër Edi Ramës 

KRYETARJA E LSI 
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Edi Paloka: Ja 
si mund të jetë 

qeveria ‘antimafia’. 
LSI-ja është faktor

Në faqet 6-7

“RAMA, FUND I TMERRSHEM”

Nga Prof. Dr. Aleks Luarasi

Kush është i dyshuari si shënjestër e atentatit. Dëshmitarët: Pamë të 
plagosurit që zvarriteshin. Berisha: Eksplozivi, nga bandat e partisë 

Në faqet 2-3

Profesor Aleks Luarasi komenton dokumentin në 550-vjetorin e vdekjes së Heroit 

Statutet e Drishtit dhe kujtimi i Skënderbeut

Suplement

Në brendësi: Poezi nga Erina Çoku, promovim i Czerminskit 
mes reve një diell i pakët 
dhe i ftohtë.Në sallën e 
madhe të Kishës Katedrale 
të Drishtit hynin njëri pas 
tjetrit klerikët e rangjeve 
të ndryshme, kokulur, të 
menduar, të përvuajtur, të 
mjeruar. Tek zinin vend në 
karriget e tyre ...

Mbi lartësitë e Drishtit 
frynin erërat e ftohta 

të janarit të vitit 1468. Malet 
atje tej ishin mbushur me 
dëborë dhe qëndronin të 
heshtur dhe madhështorë 
në vetminë e tyre. Lart në 
qiell dukej dhe zhdukej 
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ATENTATI NE SHKODER
HETIMET

Në vitin 2016 u arrestua për hashashin e gjetur në Dukagjin, u lirua pas 6 muajsh

Si i nënshtroi Lulzim Kulla tregtarët
e qytetit të Shkodrës pas vitit 1997
E shkuara kriminale e 42-vjeçarit nga lagjja

"Guerile" vrasje, gjobëvënie dhe kanabis
ARRESTIMI
Në vitin 2016, Lul Kulla,
lindur dhe banues në
lagjen "Guerile" të
Shkodrës është
arrestuar, pasi iu gjet
në banesë një pistoletë
tip "TT" dhe një sasi e
konsiderueshme
municionesh. Po në
qershor të këtij viti, ai u
prangos nga policia për
kultivim kanabisi në
zonën e Dukagjinit, në
Shkodër. Ai është
mbajtur në burg dhe
është liruar pas gjashtë
muajsh.

"Protestë dhe vetëm protestë duhet të jetë përgjigja jonë"

Shpërthimi në Shkodër, Sali Berisha:
Eksplozivin e vendosën bandat e partisë

Vendi ku ndodhi
shpërthimi me tritol

42-vjeçari i plagosur,
Lulzim Kulla

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Lulzim Kulla, i cili mbe
ti i plagosur rëndë në
atentatin e djeshëm

me tritol të llojit C4 në qyte-
tin e Shkodrës është emër i
njohur për policinë, për sh-
kak të së kaluarës së tij të
errët dhe kriminale. 42-
vjeçari, i cili njihet si "i for-
ti" i Shkodrës, i nënshtroi
tregtarët e këtij qyteti duke
iu marrë bizneset, ndërsa
dyshohet se ka marrë pjesë
edhe në torturimin për vde-
kje të një personi në këtë
qytetit, ndërkohë që për këtë
ngjarjeje nuk është dënuar
askush. Në vitin 2016, Lul
Kulla, lindur dhe banues në
lagjen "Guerile" të Shkodrës
është arrestuar, pasi iu gjet
në banesë një pistoletë tip
"TT" dhe një sasi e kon-
siderueshme municionesh.
Po në qershor të këtij viti, ai
prangos nga policia për kul-
tivim kanabisi në zonën e
Dukagjinit, në Shkodër. Ai
është mbajtur në burg dhe
është liruar pas gjashtë
muajsh. Ndërkohë, "Report
TV" mëson gjithashtu se
Lul Kulla pas vitit 1997 u
kthye në makthin e treg-
tarëve dhe biznesmenëve në
lagjen "Rus". Ai në bash-
këpunim me grupe të tjera
kriminale do vinte nën dik-
tat bizneset e Shkodrës,
duke bërë që një pjesë e tyre
të largoheshin nga qyteti.
Për shumë vite, Kulla mbaj-
ti nën kontroll lagjen e fam-
shme të Shkodrës, duke kon-
trolluar aktivitetin tregtar.
Në objektin ku iu vendos tri-
toli, 42-vjeçari, i cili njihet si
i "forti" i Shkodrës, ka në
pronësi një lokal si dhe disa
ambiente të dhëna me qira.
Në katin e dytë të ndërtesës
ndodhen zyrat e shoqatës së
minoritetit malazez të Shko-
drës. Ngjarja ka ndodhur në
një nga lagjet më të popullu-
ara të kryeqendrës së veri-
ut, pranë qendrës së qytetit.
Nga shpërthimi i fuqishëm
janë dëmtuar edhe disa au-
tomjete të parkuara pranë

biznesit. Një prej autom-
jeteve të dëmtuara nga
shpërthimi është një fuoris-
tradë me targë AA 444 CX, e
cila pohohet se i përket pikër-
isht Lulzim Kullës. Policia vi-
jon hetimet për zbardhjen e
ngjarjes dhe identifikimin e
autorëve. Blutë kanë sekues-
truar pamjet filmike të bi-
zneseve aty pranë, pasi kanë

qenë të pajisura me kamera
sigurie dhe dyshohet të kenë
filmuar momentin e ven-
dosjes së lëndës eksplozive në
dyqan. Ndërkaq, ish-drejtue-
si i Policisë, Arjan Hoxha ka
zbardhur detaje për "Report
TV" nga atentati me moto-
bombë në Shkodër, ku mbetën
të plagosur tetë persona, mes
të cilëve shënjestra e sulmit,

Lul Kulla dhe 7 të tjerë kal-
imtarë të rastit. Për Arjan
Hoxhën, atentati i djeshëm
dyshohet se ka lidhje me paz-
aret e drogës, pasi Kulla 2 vite
më parë është arrestuar për
kultivim kanabisi. "Një nga
pistat kryesore ku po heton
Policia e Shtetit është trafiku
i kanabisit. Kulla ka qenë i
arrestuar në 2016-ën për kul-

tivim kanabisi. Besoj se poli-
cia do hedhë dritë shumë shpe-
jt mbi këtë ngjarje, pasi të
bëhet këqyrja e kamerave,
zbardhja e së kaluarës së
shënjestrës", u shpreh Hox-
ha. Ai theksoi gjithashtu se
nga rrethanat si ka ndodhur
atentati me bombë, autorët
kanë mirëmenduar planin,
pasi policia ishte në festë,

ndërsa kanë studiuar edhe
lëvizjet e objektivit. "Mo-
menti është i sulmit i mirë-
menduar, pasi policia ishte
në festë, autori ka studiuar
lëvizjet e objektivit të aten-
tatit. Për shkak të provave
të pakta që lënë këto prova
penale, janë tepër të vështi-
ra për t'u zbuluar", u shpreh
Hoxha.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Shpërthimi i
fuqishëm me eksploziv i
ndodhur ditën për diell
në qytetin e Shkodrës ka
tronditur jo vetëm ban-
orët e këtij qyteti. Pas
ngjarjes kryeqendrën e
veriut të vendit, ku më-
sohet se në shënjestër
ishte 42-vjeçari Lulzim
Kulla (person me prece-
dentë të mëparshëm) ka
reaguar ish-kryeminis-
tri Sali Berisha. Me një
shënim në faqen e tij në
"Facebook", ai shkruan
se, "bandat e partisë
vendosin eksploziv në
Shkodër".

Ish-ministri i PD-së: Policia e
Shtetit e politizuar, Çako

duhet të ishte larguar me kohë

STSTSTSTSTAAAAATUSI I BERISHËSTUSI I BERISHËSTUSI I BERISHËSTUSI I BERISHËSTUSI I BERISHËS
Akt terrorist në Sh-

kodër! Operacioni "Forca e
Krimit" godet fuqishëm!
Bandat e partisë vendosin
eksploziv në Shkodër, 7 të
plagosur. Pas Elbasanit
dhe Fushë-Krujës, sot

radhën e goditjes krimina-
le e kishte Shkodra. Në
kuadrin e operacionit
"Forca e Krimit", bandat e
partisë godasin fuqishëm.
Protestë dhe vetëm pro-
testë duhet të jetë përgjig-
ja jonë! sb

Ish-kryeministri Berisha

Dritan Demiraj

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - "2017-a ka qenë vit i rëndësishëm kundër
kanabizimit të vendit, por kjo edhe falë opozitës që ka
denoncuar me emra". Kështu u shpreh mbrëmë në ru-
brikën "Opinion" në studion e lajmeve në "News 24", ish-
ministri i Brendshëm teknik, Dritan Demiraj. Teksa ka
folur për gjendjen aktuale
të Policisë së Shtetit në këtë
105-vjetor të saj, ai tha se
largimi i drejtorit të
përgjithshëm të Policisë së
Shtetit, Haki Çako, nga
ministri Xhafaj ishte një
veprim i mirë, duke e cilë-
suar atë përgjegjës për
gjendjen e krimit në vend.
Ndërkaq, Demiraj u shpreh
se Policia e Shtetit është e
politizuar, pasi sipas tij që
me ardhjen në pushtet të
PS-së, janë larguar drej-
tuesit më të aftë që policia
ka pasur. "Përfshirja në
trafikun e drogës është një njollë e zezë për policinë,
por nuk mund të themi që policia nuk ka punuar mirë.
Kemi arritje pozitive në kapjen e individëve krimi-
nalë, por situata e vendit është larg asaj që kërkohet,
si një vend që kërkon të jetë pjesë e familjes europi-
ane. Nga mospasja e një drejtori të ri të emëruar kri-
johet rasti që grupet kriminale të veprojnë më me liri.
Përshëndes veprimin e Xhafajt për largimin e Haki
Çakos. Pavarësisht se unë kam pasur një bash-
këpunim me z. Çako, ishte koha për një ndryshim,
sepse ai ishte përgjegjës për këtë situatë që ka kaluar
Shqipëria", pohoi ish-ministri i PD-së.



E diel 14 Janar  2018 -  3FAQJA E PARE

Shpërthimi në "Rus", në kohën e ceremonisë së 105-vjetorit të Policisë së Shtetit. Shoqërohen 10 persona

Atentat me eksploziv të "fortit" të Shkodrës, Lul Kulla
Tritoli u aktivizua me telekomandë, plagoset biznesmeni dhe 7 kalimtarë

"Ngjarja ishte shumë e frikshme, na ka kapur zemra"

Banorët: U tmerruam nga shpërthimi, pamë
një të plagosur që po e tërhiqnin zvarrë

PERSONAT E PLAGOSUR NE SHKODËR

CEREMONIA
Drejtori i policisë vendore të Shkodrës, Gjovalin Loka
po mbante fjalimin e rastit në aktivitetin për 105-
vjetorin e themelimit të Policisë së Shtetit, kur në
mjediset e komisariatit është dëgjuar një shpërthim i
fuqishëm. Menjëherë, uniformat blu kanë shkuar në
vendngjarje dhe kanë nisur hetimet për identifikimin
dhe vënien në pranga të autorëve të krimit.



SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Shpërthimi
me eksploziv, i cili nuk kur-
seu as kalimtarët e rastit
ka tronditur banorët e qy-
tetit të Shkodrës. Pas ng-
jarjes në lagjen "Rus",
shumë qytetarë thanë se
janë tmerruar nga ajo që
ndodhi e që mund të sh-
kaktonte tragjedi, pasi
zona ku ndodhi ngjarja
është shumë e populluar.
Por, ata që kanë përjetuar
më shumë tronditjen janë
tregtarët e Zdrales dhe
banorët e lagjes në fjalë.
Një grua u shpreh për
"Gazeta Shqiptare", se po
e tërhiqnin zvarrë një të
plagosur.

"Unë kam qenë këtu
duke shitur, kur dëgjova
shpërthimin. Ishte shumë
i fuqishëm. Në atë moment
nuk kam parë askënd,
madje nuk po kuptoja se
çfarë kishte ndodhur. Filli-
misht, mendova se ishte
shpërthim i bombolës të
gazit, por më pas mësova
se paska qenë tritol. U
tmerrova, sepse mendova
se mund të ketë persona të
dëmtuar rëndë. Kam parë
një grua që e tërhoqën
zvarrë dhe e dërguan me

shpejtësi në spital. Kishte
edhe të dëmtuar të tjerë. Të
gjithë që ishim këtu u trem-
bëm. Pastaj në pak sekonda
kanë ardhur shumë policë
këtu. Në atë moment kishte
shumë persona në lëvizje. Më
vjen keq për ata që janë pla-
gosur, pasi dy prej tyre i njoh.
Shpresoj të jenë mirë dhe kjo

ngjarja të zbardhet sa më
shpejt", pohoi gruaja. Ndër-
sa, një banor tjetër tregoi me
detaje për "GSH" momentin
kur ndodhi shpërthimi.

Çfarë po bënit kur ndo-Çfarë po bënit kur ndo-Çfarë po bënit kur ndo-Çfarë po bënit kur ndo-Çfarë po bënit kur ndo-
dhi shpërthimi?dhi shpërthimi?dhi shpërthimi?dhi shpërthimi?dhi shpërthimi?

Kam qenë me shpinë kur
dëgjova shpërthimin. Pashë
se xhamat e dyqanit u bënë

copë-copë.
A patë njeri të dyshuar?A patë njeri të dyshuar?A patë njeri të dyshuar?A patë njeri të dyshuar?A patë njeri të dyshuar?
Absolutisht nuk dimë gjë,

pasi në atë kohë kishte
shumë njerëz duke kaluar
rrugës.

A patët frikë kur dëgjuatA patët frikë kur dëgjuatA patët frikë kur dëgjuatA patët frikë kur dëgjuatA patët frikë kur dëgjuat
shpërthimin?shpërthimin?shpërthimin?shpërthimin?shpërthimin?

Boll patëm frikë, si nuk
patëm, sa na kapur zemra,

gjunjët nuk po na mbajnë.
A i patë të plagosurit?A i patë të plagosurit?A i patë të plagosurit?A i patë të plagosurit?A i patë të plagosurit?
Kemi parë një, që e kanë

tërhequr zvarrë se nga e
çoi ambulanca s'dimë gjë.

A keni pësuar gjë?A keni pësuar gjë?A keni pësuar gjë?A keni pësuar gjë?A keni pësuar gjë?
Unë e kam shtëpinë më

larg, por u dëgjua shpër-
thimi. Erdha të shikoja një
shok që është këtu.

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Një shpërthim i fu
qishëm me tritol në
Shkodër ka shkak-

tuar plagosjen e 8 personave,
ku tre prej tyre janë në
gjendje të rëndë. Mësohet se
një sasi prej 400 gr eksploz-
iv është vendosur në një
motor që ishte parkuar
pranë një objekti 2-katësh
në pronësi të të "fortit" të Sh-
kodrës, Lulzim Kulla dhe
është shpërthyer me teleko-
mandë në momentin kur
shënjestra po largohej me
makinën e tij tip "Fuoris-
tradë". Burime zyrtare nga
Drejtoria e Policisë së këtij
qarku bënë me dije se ngjar-
ja e rëndë ndodhi paraditen
e djeshme në lagjen "Rus",
përballë tregut të njohur si
"50 lekëshi". Drejtori i poli-
cisë vendore të Shkodrës,
Gjovalin Loka po mbante
fjalimin e rastit në aktivite-
tin për 105-vjetorin e theme-
limit të Policisë së Shtetit,
kur në mjediset e komisari-
atit është dëgjuar një shpër-
thim i fuqishëm. Menjëherë,
uniformat blu kanë shkuar
në vendngjarje dhe kanë ni-
sur hetimet për identi-
fikimin dhe vënien në pran-
ga të autorëve të krimit. Pas
shpërthimit, forca të shum-
ta policore dhe FNSH-ja
kanë ngritur pika kontrolli
në rrugët hyrëse dhe dalëse
të qytetit verior. Pas kry-
erjes së veprimeve hetimore

paraprake, u shoqëruan dhe
u morën në pyetje 10 perso-
na. Ndërkohë, hetuesit e
çështjes deklaruan se dysho-
het që objektiv i atentatit me
tritol ishte biznesmeni 42-
vjeçar, Lulzim Kulla, i cili
pas shpërthimit është trans-
portuar me helikopter së
bashku me dy të plagosur të
tjerë në Spitalin e Traumës

në Tiranë. Po të njëjtat
burime sqaruan se 7 të pla-
gosurit (5-së prej të cilëve
ndodhen në Spitalin Rajonal
të Shkodrës jashtë rrezikut
për jetën) ishin kalimtarë të
rastit.
AAAAATENTTENTTENTTENTTENTAAAAATI ME TI ME TI ME TI ME TI ME TRITTRITTRITTRITTRITOLOLOLOLOL

Rreth orës 10:30 të ditës
së djeshme, biznesmeni Lul-
zim Kulla ishte duke hipur

në makinën e tij tip "Fouris-
tradë" ngjyrë e bardhë me
targë AA 444 PX, kur ka
ndodhur shpërthimi me tri-
tol. 42-vjeçari ka marrë dëm-
time të rënda në trupin e tij.
Bashkë me Kullën janë pla-
gosur edhe 7-të të tjerë në
mënyrë të rastësishme.
Bëhet fjalë për shtetasit:

Arjola Gjonaj 31 vjeçe,
Pjetër Arra 53 vjeç, Gentian
Suca 40 vjeç, Ditmir Myftia
32 vjeç, Pjetër Daka 60 vjeç,
Rajka Gardosileviq 50 vjeçe
dhe Lulash Marku 47 vjeç.
Nga 8 të plagosurit në gjend-
je të rëndë janë Lulzim Kul-
la, Ditmir Myftia dhe Arjola
Gjonaj. Të tre këta shtetas,
pasi kanë marrë ndihmën e
parë mjekësore në spitalin e
Shkodrës janë transportuar
me helikopter drejt Spitalit
të Traumës në Tiranë për

mjekim më të specializuar.
Sipas policisë, sasia prej 400
gr tritol e llojit C4 ishte ven-
dosur tek një motor, i cili
ishte parkuar afër vendit ku
ndodhej automjeti i Lulzim
Kullës. Sipas hetuesve të
çështjes, motori është
parkuar me qëllim nga au-
torët për të finalizuar më
pas shpërthimin me tritol.
Nga sa mësohet, 42-vjeçari
parkonte shpesh në atë
vend, ndaj autorët e kanë ru-
ajtur atë dhe kanë vendosur
motorin aty bashkë me sas-
inë e tritolit. Në momentin
që Kulla po futej në makinën
e tij, autorët kanë realizuar
shpërthimin, i cili dyshohet
të ketë qenë i telekomandu-
ar. Si pasojë e shpërthimit të
fortë janë shkaktuar dëme
të shumta materiale (janë
dëmtuar disa makina si dhe

fouristrada e biznesmenit).
HETIMI
Atentati me tritol ka alar-

muar policinë e Shkodrës, e
cila në bashkëpunim me
prokurorinë po hetojnë në
disa pista për zbardhjen e
plotë të ngjarjes. Kreu i pol-
icisë vendore, Gjovalin
Loka po fliste në ceremon-
inë e 105-vjetorit të theme-
limit të saj, kur është dëg-
juar shpërthimi i fuqishëm.
Loka, shefi i policisë krimi-
nale; Saimir Rrustemi dhe
shefi i krimeve të rënda,
Gentian Berberi kanë lënë
ceremoninë dhe kanë sh-
kuar në vendngjarje.
Burime pranë grupit heti-
mor pohuan se biznesmeni
Kulla, me një të kaluar të
errët, kalonte shumë kohë
në atë zonë, pasi godina 2-
katëshe është në pronësi të
tij. Mësohet se godina 2-
katëshe është multifunksio-
nale (klinikë dentare, lokal,
shoqata serbo-malazeze,
parukeri, shitje tapetash).
Agjentët e krimeve kanë
sekuestruar pamjet filmike
për hetimin e ngjarjes për të
arritur në identifikimin e
autorëve. Po ashtu, mësohet
se kanë mbërritur në Sh-
kodër edhe ekspertë të Kri-
meve nga Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë dhe
drejtues të Forcave të Larta
Operacionale. Pavarësisht
hetimeve të kryera, ende
nuk ka asnjë ide se kush
mund të jenë autorët e kësaj

Banorët e Shkodrës
duke folur për “GSH”

Dëmet e shkaktuara nga
eksplozivi në lagjen “Rus”

1. Lulzim Kullaj 42 vjeç

2. Arjola Gjonaj 31 vjeçe

3. Pjetër Arra 53 vjeç

4. Gentian Suça 40 vjeç

5. Ditmir Myftia 32 vjeç

6. Pjeter Daka 60 vjeç

7.Gardosileviç Roikq 50 vjeçe

8. Lulash Marku 47 vjeç
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VETINGU
ZBATIMI

Në 105-vjetorin e kr
ijimit të Policisë së
Shtetit dje në Lezhë

u zhvillua një ceremoni në
nderim të uniformave të pol-
icisë. Në fjalën e tij para të
pranishmëve, kryeministri
Edi Rama tha se sot Policia
e Shteti është rilindur, pas
reformave të ndërmarra që
prej vitit 2013. Më tej, kreu i
qeverisë është ndalur tek sfi-
dat me të cilat përballen sot
uniformat blu. "Sfida e poli-
cisë është përpjekja për t'u
përballur me të keqen.
Përzgjedhja në vazhdimësi e
njerëzve të duhur është edhe
sfida që garanton përballjen
e policisë me të keqen jashtë
saj dhe përballjen e policisë
me kërcënimin e së keqes
brenda saj. Ne jemi krenarë
për atë që është bërë në këtë
periudhë rilindjeje të Poli-
cisë së Shtetit, pas një situ-
ate kaosi dhe braktisjeje të
Policisë së Shtetit para vitit
2013. Sot në 2018 Shqipëria
nuk ka as Lazarat dhe as 'laz-
aratër' të shpërndarë në
trupin e territorit të saj", u
shpreh kryeministri Rama.
Kreu i qeverisë pranoi fak-
tin se disa drejtues policie
janë të korruptuar dhe të
lidhur me krimin. Rama tha
se 900 tonë të trafikuara nuk
janë arritur ndonjëherë më
në historinë e kësaj beteje.
"Brenda 4 viteve Policia e
Shtetit u shndërrua sipas
statistikave të nxjerra nga
anketimet e BE-së, dhe jo si-
pas opinionit tim, nga insti-
tucioni më pak i besuar në
vend së bashku me gjykatat
e prokurorinë, në institucio-
ni më të besuar të vendit. E
thotë këtë anketimi i BE-së
i vitit 2015, i vitit 2016 jam, i
bindur edhe ai i 2017-ës. E
gjitha kjo nuk do të thotë se
problemet e nxjerra në pah,
se situatat e vështira e iden-
tifikuara dhe se kritikat
ndaj punës së policisë janë
pa bazë. Nuk do të thonë se
Policia e Shtetit ka qenë e
paprekur nga korruptimi
deri në nivele të larta, nuk
do të thotë se drejtues të pol-
icisë nuk janë përfshirë në
aktivitet kriminale me trafi-
kantët e drogës", deklaroi
Rama. Procesin e vetingut
që do të nisi së shpejti e qua-
jti po aq të rëndësishëm sa
vetingu, që ka nisur në in-
stitucionet e tjera të drejtë-
sisë. "Vetingu në polici ësh-
të po aq të rëndësishëm sa
vetingu që ka nisur në insti-
tucionet e tjera të drejtësisë,
pasi krimi nuk mund të
luftohet me prokurorë e
gjykatës të korruptuar, por
as me drejtorë, shefa komis-

ariatesh apo policë të kor-
ruptuar. Një proces i tillë do
të bëjë të mundur largimin
e të gjithë drejtuesve dhe
efektivëve të përfshirë në
veprimtari kriminale apo
me burime të pajusti-
fikuara të pasurisë të aku-
muluara në këto vite", - tha

z.Rama. Po dje, kryeministri
u ndal në Rrëshen në një bash-
këbisedim me banorët e zonës
në kuadër të prezantimit të
Platformës së Bashkëqever-
isjes me Qytetarët. "E kam
përsëritur gjithmonë, që nëse
duam ta pastrojmë adminis-
tratën nga parazitët, këtë

mund ta bëjmë vetëm së bash-
ku. Na duhet paralelisht që
ne të dimë kush e pengon sot
qytetarin në zyra dhe këtë
nuk e marrim vesh nga kon-
trollet e inspektimet, por
vetëm nëse qytetari denon-
con rastin me një mesazh
përmes platformës. Nuk

kemi asnjë rast sot që nuk
trajtohet në kohë. Të gjithë
ato që trajtohen në plat-
formë, u jepet përgjigjet
direkt. Se ankesat nuk sh-
kojnë në institucione të
ndërmjetme, por direkt te
Ministria e Drejtësisë", tha
z.Rama.

Policia 105 vite, kryeministri: Të pastrojmë zyrat e shtetit nga grabitqarët

Rama: Drejtues policie të lidhur
me trafikantë dhe të korruptuar
"Shqipëria nuk ka as Lazarat dhe as 'lazaratër'"

PLATFORMA
Kryeministri Rama
tha se, "në platformë
duhet të regjistrohemi
me emër dhe
mbiemër të vërtetë
për t'u ankuar, e cila
shkon drejt e në
qeveri ku verifikohet.
1411 njerëz kanë
zgjidhur problemin në
platformë deri më
tani". Bushati në Suedi:

Reforma në drejtësi,
kyçe për integrimin

Ministri për Evropën
dhe Punët e Jashtme,

Ditmir Bushati, gjatë viz-
itës në Suedi pati një takim
me kryetaren e Komisionit
për BE-në parlamentin sue-
dez, Karin Enström. Të dy
bashkëbiseduesit i kushtu-
an vëmendje të veçantë pro-
cesit të integrimit të Sh-
qipërisë në BE, duke ndarë
mendimin për rëndësinë që
ka politika e zgjerimit në
vendet e rajonit të Ballkan-
it dhe procesin e reformave
në të. Bushati shprehu
mirënjohjen për mbësh-
tetjen e qëndrueshme të
Suedisë, përfshirë parla-
mentin suedez, për proces-
in e zgjerimit në një kohë
kur BE po përballet me sfi-
da të shumta dhe serioze.
Enström rikonfirmoi qën-
drimin suedez për anëtarë-
simin e rajonit, përfshirë
Shqipërinë, në Bashkimin
Evropian bazuar në mëritë
dhe plotësimin e kritereve
për këtë qëllim. Në vijim të
vizitës, ministri Bushati
zhvilloi një takim me Sek-
retarin e Shtetit në Minis-
trinë e Drejtësisë dhe Migra-
cionit, Lars Westbratt. "Sh-
qipëria po zbaton një re-
formë gjithëpërfshirëse të
drejtësisë që adreson
mangësitë e deritanishme
në lidhje me pavarësinë, llog-
aridhënien, efikasitetin dhe
profesionalizmin e sistemit
të drejtësisë", tha Bushati.

Ministri: Ndalni dhunën verbale ndaj policisë

Vetingu, Xhafaj: Largohen nga
sistemi ata që s'përmbushin kriteret

Në ceremoninë e 105-
vjetorit të krijimit të

Policisë së Shtetit, e mbaj-
tur dje në qytetin e Le-
zhës, ministri i Brend-
shëm, Fatmir Xhafaj dek-
laroi se procesi i vetingut
do të pastrojë sistemin e
policisë nga ata punonjës
që nuk përmbushin kri-
teret. "Data 13 janar 1913
përveçse një datë e rëndë-
sishme për krijimin e
kësaj organizate, na shër-
ben edhe si motivim për
përmbushjen e këtij an-
gazhimi të madh në funk-
sion të garantimit të ren-
dit dhe sigurisë. Në
rrugëtimin e saj 105-
vjeçar, organizata e poli-
cisë është përballur me
vështirësi dhe sfida të
panumërta. Sot kemi ras-
tin të themi me krenari se
Policia e Shtetit është ng-
ritur dhe konsoliduar si
një institucion ligjzbat-
ues, që siguron jetën dhe
pronën e qytetarëve. Kam
bindjen së në radhët e

Policisë së Shtetit gjenden
sot shumë persona që
punojnë me ndershmëri në
funksion të shërbimit ndaj
qytetarit dhe figura e tyre
nuk mund të njolloset nga
ta që janë pjesë e padenjë në
radhët e policisë. Procesi i

vetingut që pritet të nisë së
shpejti do të largojë nga
sistemi elementët që nuk
duhet të jenë pjesë e tij", tha
ministri i Brendshëm, Fat-
mir Xhafaj. Ministri i
Brendshëm bëri dje apel për
të ndalur dhunën verbale

ndaj Policisë së Shtetit.
Xhafaj tha se është shenjë
e një sjelljeje politike jo të
pjekur dhe jo në interes të
publikut e të vendit, sulmi
politik që synon ta tregojë
policinë si një organizatë
të inkriminuar.

Dekorimi
Në ceremoninë e 105-vjetorit të policisë në
Lezhë, Sokol Baraj u nderua nga Presidenti Meta
pas vdekjes me dekoratën e "Artë të Shqiponjës"
me motivacionin "Për kontributin e shquar në
drejtimin me përkushtim dhe profesionalizëm të
lartë të Policisë së Shtetit dhe organizimin e
strukturave të saj për vendosjen e rendit dhe
sigurisë publike në vend". Baraj ka mbajtur
detyrën e ish-drejtorit të përgjithshëm të Policisë
së Shtetit si dhe zv.ministër i Brendshëm. Ai njihet
si kryepolici që shkatërroi bandat e armatosura
në vitin e trazirave të 1997-ës.

Kryeministri Edi Rama

Kryeministri Edi Rama,
dje në Lezhë

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

1- “Truall” me sip. 200 m² nga kjo ndretese 114 m2,Nr. pasurie 9/584, Vol. 27, Faqe 87,
ZK 8532 i ndodhur ne Sheq i Madh, Fier. Pasuria eshte hipotekuar ne favor te Bankes
Alpha sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi I  është 9.472.000 Leke. Ankandi per do te
zhvillohet datë 22.01.2018 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane

2- “Are” me sip. 9.159 m²,Nr. pasurie 117/37,  Vol. 10, Faqe 165, ZK 3981, i ndodhur ne
Sheq , Fier. Pasuria eshte hipotekuar ne favor te Bankes Alpha sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi I  është 16.852.160 Leke. Ankandi per do te zhvillohet 22.01.2018 ora 16.00
në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane .

Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURINË NR. 2/963-ND+1-43 , E LLOJIT ‘APARTAMENT’ , VOLUMI
55 , FAQJE 73, ZONA KADASTRALE 8513 , ME SIPËRFAQJE 67,81
M2 , NË ADRESËN : RRUGA “K. KËRTUSHA” , SHKALLA 1 , KATI 7 ,
DURRËS , NË PRONËSI TË SHTETASVE : Z. LUTFI GJYZELI DHE ZNJ.
ENKELEJDA GJYZELI .
ÇMIMI 2.800.000 LEKË ", Data e zhvillimit të ankandit do jetë
19.01.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima, në datë 8/02/2018, ditën e Hënë,
ora 16,00 ,  përfundon ankandin e ri (të dytë), për shitjen e pasurisë së
paluajtshme të llojit “truall” me sipërfaqe 300 m2, nga e cila ndërtesë me
sipërfaqe 94 m2, e ndodhur në Trevllazer, rrethi Vlorë në vlerën 280.000 lekë.
Pasuria është lenë garanci bankare nga debitorët z.Fatmir e Fatmiroshe  Ismailaj
banues në lagjen  “24-Maji”  tek Pishat Vlorë për detyrimin ndaj kreditorit
Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit (FAF) Sh.a, me seli në Tiranë, Dega
Rajonale Vlorë
Ankandi zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga
“Avni Rustemi“, nr.31 .k,1. Korçë. Kontakt  Cel.0674044666, e-mail.
simaartan@yahoo.com
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Kreu i opozitës, Lulzim
Basha nga Vlora ftoi
dje shqiptarët në

mbarë vendin që t'i bashko-
hen protestës më 27 janar
për të rrëzuar, siç tha ai, ale-
ancën e qeverisë me krimin.
Gjatë takimit me demokra-
tët vlonjatë, z.Basha theksoi
se vetëm një bashkim i madh
i shqiptarëve do të mund t'i
japë fund qeverisë së Edi
Ramës, që mbahet në këmbë
nga paktet mafioze me
krimin. Kreu i PD-së i drejtoi
mesazhin e qartë Edi Ramës
se koha e tij do të përfundojë
më 27 janar. "Dua t'i jap një
mesazh të qartë Edi Ramës.
Më 27 janar atë që ke dëgjuar
nga opozita, do ta dëgjosh
nga populli i bashkuar në
sheshin e protestës në mes të
Tiranë. Koha jote ka mbaru-
ar! Shqiptarët nuk do të pra-
nojnë rënien e drejtësisë në
dorë të krimit. Banditët në
burg dhe jo në qeveri. Sh-
qiptarët e bashkuar e kanë
marrë vendimin", u shpreh
kreu i PD-së. Basha akuzoi
më tej: "Habilajt, Sajmir Ta-
hirin, Haki Çakon, Fatmir
Xhafajn, Agron Xhafajn dhe
Edi Ramën dhe disa të tjerë i
lidh kodi i heshtjes. Shumë
shpejt, falë ndihmës së part-
nerëve, do të dëgjoni se si
shqetësimit se mos Saimir
Tahiri na shet një ditë, një
nga Habilajt i përgjigjet - nuk
ka si na shet, se përndryshe,
e shesim ne. Kështu janë të
lidhur këta me njëri-tjetrin.
Mos fol për mua, që të mos
flas për ty". Për kreun e PD-
së, prioritet i kryeministrit
Rama nuk janë qytetarët, por
bandat e krimit me të cilat
siguroi pushtetin. "Ky që
nuk thotë një fjalë për krye-
familjarët që vdesin në qeli
për 32 mijë lekë, si Qamil Zela
në Rrogozhinë, ky ka ngritur
të gjithë qeverinë në këmbë,
për të mbrojtur Saimir Tahi-
rin. Sepse këto nuk janë dos-
jet e Saimir Tahirit, këto janë
dosjet e Edi Ramës, kapo-
bandës dhe kreut të kupolës
mafioze në Shqipëri. Nuk
mund të jetë preokupimi i
Edi Ramës, sipërmarrja e cila
ka hyrë në një cikël të përsh-
pejtuar falimentimi. Vetëm
javën e parë, 250 biznese të
falimentuara dhe me të njëj-
tin ritëm kanë shkuar drejt
falimentit gjatë gjithë vitit të
kaluar 13 mijë sipërmarrje të
shqiptarëve", theksoi kreu i
PD-së. "Aksioni opozitar -
përfundoi Basha - do të
mundësojnë krijimin e një
qeverie që do të garantojë
zgjedhje të lira e të nder-

shme".
VIZITVIZITVIZITVIZITVIZITAAAAA

Për kreu e PD-së, 105-vje-
tori i Policisë së Shtetit i gjen
uniformat blu të tradhtuar
nga drejtuesit politikë. Si
shembull, kreu i demo-
kratëve sjell efektivët apo
drejtuesit e policisë të vrarë
nga dora e krimit, një prej të
cilëve edhe Artan Cuku.
Basha vizitoi dje shtëpinë e
tij në kuadër të 105-vjetorit të
themelimit të policisë. "Poli-
cia ndodhet në një moment
tragjik sepse, nëse më parë
kriminelët merrnin arratinë
dhe oficerët e policisë ishin në
ballë të luftës, sot kriminelët
janë në krye të kupolës drej-

tuese të policisë, Ministrisë së
Brendshme dhe institucion-
eve politike të vendit dhe janë
drejtuesit dhe punonjësit me
integritet të policisë, që kanë
marrë arratinë apo janë
ekzekutuar nga dora e krim-
it, siç janë rastet e njohura të
drejtuesit të lartë të Policisë
së Shtetit, Artan Cuku, dh-
jetëra punonjësve të tjerë të
policisë, të cilët janë goditur
nga krimi për të vetmen ar-
sye, sepse nuk dinin të kthe-
heshin pas në luftën kundër
krimit", deklaroi z.Basha. Në
situatën ku ndodhet krimi
dhe korrupsioni, Basha thotë
se nuk beson tek vetingu i pol-
icisë. "Vetingu nga Fatmir

Kreu i PD: Vetingu në polici nga Xhafaj e Rama, si t'i varësh mëlçitë ujkut

Basha, mesazh Ramës: Më
27 janar koha jote mbaron
"Bashkimi i shqiptarëve do të rrëzojë qeverinë"

VETINGU
"Vetingu nga Xhafaj
apo Rama, apo kjo
shumicë e bërë
njësh me krimin
është si t'i varësh
mëlçitë ujkut në
qafë. Policia do të
pastrohet kur
qeverisja të
pastrohet nga
politikanët e lidhur
me krimin. Asnjë
vlerë nuk kanë
manovrat dhe
fasadat", tha
z.Basha.

Valentina Madani

Xhafaj apo Edi Rama, apo kjo
shumicë e bërë njësh me
krimin, është si t'i varësh
mëlçitë ujkut në qafë. Policia
do të pastrohet, kur qeveris-
ja të pastrohet nga politi-
kanët e lidhur me krimin.
Asnjë vlerë nuk kanë
manovrat dhe fasadat, ndaj
zgjidhja për pastrimin e poli-
cisë dhe kupolës së policisë
nga shërbëtorët e krimit fil-
lon me pastrimin e qeverisë
dhe dhënien fund të ale-
ancës së krimit, që mishëro-
het nga ky kryeministër, nga
ministri i Brendshëm dhe të
gjitha figurat politike të
kësaj mazhorance", u
shpreh kreu i PD-së.

GRIDA DUMA
“Protesta e 27 janarit do të jetë vetëm fillimi, pasi
reagimi qytetar do të vazhdojë. Qëndrueshmëria
në këtë përballje do të jetë e tillë që nuk ka kthim
pas. Do të ketë një qasje të tillë, ku opozitarizmi
padyshim duhet të jetë shumë i fortë. Jemi në një
moment ku shqiptarët duket sikur po kërrusen
nga një përditshmëri, që duket se vështirë do të
ndryshojë”, tha zj.Duma në “News24”.



Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi

ishte dje në Vlorë në një
takim me qytetarët, ku u
bëri thirrje për t'u bash-
kuar në protestën e 27 ja-
narit para Kryeministrisë.
Kryemadhi foli për protes-
ta paqësore, ndërsa shtoi
se s'ka nevojë për të
kërcënuar Edi Ramën,
pasi për ta kërcënuar e
rrahur ka sa të duash që e
rrahin në parlament.
"Protesta paqësore. S'ka
nevojë as për të qenë të
dhunshëm, as për të
kërcënuar Edi Ramën se
po të qe për ta kërcënuar
e rrahur, ka sa të duash
që e rrahin brenda në par-
lament nga socialistët e
vet, por për të dëshmuar
se shqiptarët në shumicë
janë kundër tij edhe pse ai
kërkon t'i nënshtrojë",



Rama kryeministër, Strazimiri:
Ismail Qemali do ndihej i turpëruar

Deputeti i PD-së, Gent Strazimiri, e cilësoi dje të turp
shme deklaratën e Ramës për suksese të policisë,

deklaratë e cila erdhi menjëherë pas shpërthimit me
tritol në Shkodër. Me anë të një statusi në "Facebook",
Strazimiri shkruan se deklaratat e Ramës flasin për
arritje imagjinare të policisë, ndërkohë që e vërteta
tregon se në Shqipëri lulëzon krimi dhe droga. Ndërsa
shton se Ismail Qemali do të ndihej i turpëruar po ta
merrte vesh kush është kryeministër i Shqipërisë.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit në fillim
të këtij viti, thotë se: "Shqipëria është bazë për opera-
cionet rajonale të organizatave të krimit të organizuar.
Shqipëria prodhon dhe trafikon sasi të konsiderueshme
marijuane, kryesisht për tregun europian. Shqipëria
është vend transiti për heroinën dhe kokainën afgane.
Shqipëria shërben si një pikë kyçe për shpërndarjen e
heroinës në të gjithë Europën. Paratë e krimit pastro-
hen me lehtësi në Shqipëri. Dhe së fundmi, EUROPOL-
i thotë se tregu i drogës në Bashkimin Europian është
24 miliardë euro dhe se Shqipëria është burimi kryesor
i kanabisit dhe pastrimit të parave dhe trafiku i drogës
është rritur. Ismail Qemali do të ndihej i turpëruar kush
mban postin e kryeministrit të këtij vendi dhe se si u
referohet fjalëve të tij, ai që shkatërroi çdo vlerë mo-
rale dhe profesionale në Policinë e Shtetit e që po kalb
këtë shoqëri me shembujt që promovon... si vetvetja!",
shprehet z.Strazimiri.

theksoi zj.Kryemadhi. Kry-
etarja e LSI-së, duke ftuar
shqiptarët në protestën e 27
janarit, theksoi se situata
problematike duhet t'i bash-
kojë shqiptarët kundër
kësaj qeverie dhe këtij
kryeministri. "Kemi një sit-
uatë me të vërtetë problem-
atike dhe kjo është ajo që na

shtyn edhe më shumë për
t'u ngritur dhe për të
protestuar. Për të protes-
tuar në protesta paqë-
sore, por për t'i treguar
që shqiptarët janë me
shumicë kundër tij", - tha
ajo gjatë takimit me
strukturat e LSI në
Vlorë.

"Protesta paqësore, s'ka nevojë për dhunë"

Kryemadhi në Vlorë: Ramën e
rrahin socialistët në parlament

PROTESTA
"Protesta paqësore.
S'ka nevojë as për të
qenë të dhunshëm, as
për të kërcënuar
Ramën se po të qe për
ta kërcënuar e rrahur,
ka sa të duash që e
rrahin brenda në
parlament nga
socialistët e vet",
theksoi zj.Kryemadhi.

Gent Strazimiri

Kreu i opozitës, Lulzim Basha
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PROTESTA E OPOZITES
INTERVISTA

Edi Paloka, nënkryetar i Ku
vendit dhe i PD-së u kujton
shqiptarëve se më 27 janar

janë përballë dy alternativave: ose
të ulin kokën si skllevër, ose të për-
ballen për të ndaluar të keqen që u
vjen nga qeveria "Rama". Z.Paloka
thotë për "Gazeta Shqiptare" se
pjesëmarrja e qytetarëve në pro-
testën e 27 janarit është shumë e
rëndësishme për t'i treguar kujt-
do se shqiptarët nuk bashkohen
me të keqen. Zyrtari i lartë i PD-së
paralajmëron se nëse kryeminis-
tri Rama nuk largohet, atëherë
do të përballet me protesta të
vazhdueshme e nëse
përgjigjet me arrogancë, do
ta çojë vendin drejt desta-
bilizimit dhe veten drejt
një fundi të tmerrshëm.
Z.Paloka flet edhe për de-
batet brenda opozitës
lidhur me faktorizimin e
LSI-së. Sipas tij, LSI ësh-
të faktor dhe si të tillë
nuk e bëri PD-ja, ndaj u
kujton aleatëve se sot opozi-
ta duhet të jetë e bashkuar,
kurse nesër çdo parti mund të
zgjedhë koalicionin që dëshiron.

Z.Paloka, opozita protestonZ.Paloka, opozita protestonZ.Paloka, opozita protestonZ.Paloka, opozita protestonZ.Paloka, opozita proteston
më 27 janar para godinës sëmë 27 janar para godinës sëmë 27 janar para godinës sëmë 27 janar para godinës sëmë 27 janar para godinës së
Kryeministrisë, por çfarë syno-Kryeministrisë, por çfarë syno-Kryeministrisë, por çfarë syno-Kryeministrisë, por çfarë syno-Kryeministrisë, por çfarë syno-
ni kni kni kni kni konkronkronkronkronkretisht përetisht përetisht përetisht përetisht përmes saj? Cilames saj? Cilames saj? Cilames saj? Cilames saj? Cilattttt
janë pritshmëritë e PD-së ndajjanë pritshmëritë e PD-së ndajjanë pritshmëritë e PD-së ndajjanë pritshmëritë e PD-së ndajjanë pritshmëritë e PD-së ndaj
qytetarëve shqiptarë më 27 jan-qytetarëve shqiptarë më 27 jan-qytetarëve shqiptarë më 27 jan-qytetarëve shqiptarë më 27 jan-qytetarëve shqiptarë më 27 jan-
ar?ar?ar?ar?ar?

Arsyet dhe qëllimi i protestës së
opozitës mendoj se janë bërë të
qarta për çdo qytetar shqiptar.
Problemet dhe hallet e përditshme
të njerëzve, mbrojta e interesave
të tyre përballë një qeverie që sheh
vetëm interesat e saj, interesa që
për fat të keq janë tërësisht të
kundërta me ato të qytetarëve të
saj. Kjo është arsyeja e protestës.
Rrëzimi i kësaj qeverie dhe largi-
mi i Ramës si e keqja më e madhe e
këtij vendi është qëllimi i protestës.
Ka më shumë se katër vite që Edi
Rama pushtetëron në këtë vend
dhe pas katër vitesh shohim një
Shqipëri, ku mjerimi dhe varfëria
kanë arritur në shkallë ekstreme.
Ndërkohë që pak oligarkë të lidhur
drejtpërdrejtë me Ramën po pa-
surohen marramendshëm, qyteta-
rët po varfërohen në mënyrë të frik-
shme. Një vend ku krimi dhe pa-
drejtësia kanë zëvendësuar shte-
tin. Një vend që e vetmja rrugë që i
ka mbetur drejt Perëndimit është

ajo e arratisjes dhe emigrimit. Të
gjitha statistikat, por çfarë është
më e rëndësishme, realiteti që ne
prekim përditë, tregojnë se me këtë
qeveri, ky vend po rend gjithnjë e
më shumë, gjithnjë e më shpejt
drejt së keqes. Pakënaqësia dhe

revolta
t e k

njerëzit është në kulm, por atyre u
është hequr e drejta që këtë pa-
kënaqësi ta shprehin në mënyrë
demokratike, u është hequr e drej-
ta të zgjedhin me votë të lirë. Sot
ne kemi një parlament të dalë nga
zgjedhje të manipuluara e për pa-
sojë, një parlament ilegjitim. Kemi
një qeveri të votuar nga ky parla-
ment, pra një qeveri ilegjitime. Por,
çfarë është më e rënda, kemi një
kryeministër që shkel edhe rreg-
ullat që vetë i ka caktuar. Një
mazhorancë që shkel ligjet që vetë
ka miratuar dhe Kushtetutën, që

vetëm para pak kohësh po vetë
ka kërkuar dhe e ka votuar. Në

këto kushte, me një qeveri dhe
një kryeministër të tillë, sh-
qiptarët kanë dy rruge: ose
të ulin kokën e të vazhdojnë
të trajtohen si skllevër
duke u zhytur gjithnjë e më
shumë drejt së keqes, ose
përballja me të keqen për
ta ndalur atë. Për këtë
arsye, pjesëmarrja në
protestën e 27 janarit
është shumë e rëndë-
sishme. Është e rëndë-
sishme për t'i treguar
kujtdo se shqiptarët
nuk bashkohen me
të keqen. Prandaj iu
bëjmë thirrje të
gjithëve: Mjaft
hipët majë vinçave
e i vutë flakën vetes
për të protestuar!

Mjaft ndër morët
marshime kilometrike

protestë për të shkuar më pas
poshtë zyrave të ministrave, që
vazhdojnë t'ju mashtrojnë! Mjaft
shatë e mallkuat rrugëve me zë
të ulët! Mjaft morët rrugën e em-
igrimit për t'u kthyer prapë edhe
më të varfër se më parë!

Është  koha të  ndalim tëËshtë  koha të  ndalim tëËshtë  koha të  ndalim tëËshtë  koha të  ndalim tëËshtë  koha të  ndalim të
keqen dhe e keqja ndalet vetëmkeqen dhe e keqja ndalet vetëmkeqen dhe e keqja ndalet vetëmkeqen dhe e keqja ndalet vetëmkeqen dhe e keqja ndalet vetëm
duke dalë në rrugë për të protes-duke dalë në rrugë për të protes-duke dalë në rrugë për të protes-duke dalë në rrugë për të protes-duke dalë në rrugë për të protes-
tuar deri sa shkaktari i së keqestuar deri sa shkaktari i së keqestuar deri sa shkaktari i së keqestuar deri sa shkaktari i së keqestuar deri sa shkaktari i së keqes
të largohet.të largohet.të largohet.të largohet.të largohet.

Do të protestoni edhe në se-
ancën e datës 15 janar në Kuvend?

Ne e kemi bërë të qartë që ky
parlament tanimë e ka humbur
tërësisht legjitimitetin, jo vetëm
sepse ka dalë nga zgjedhje të ma-
nipuluara e për këtë arsye nuk
pasqyron vullnetin e shqiptarëve,
por edhe sepse aktet e tij kanë
qenë antikushtetuese dhe për më
tepër tërësisht në kundërshtim
me interesat e qytetarëve të këtij
vendi. Zgjedhja e Prokurorit të
Përgjithshëm, tërësisht në
kundërshtim me Kushtetutën;

përdorimi i Gardës për t'u pen-
guar të drejtën e fjalës deputetëve
dhe deri përdorimi i policisë për
të ndaluar deputetët e opozitës të
hynin në sallë në kohën e votimit
ishin vetëm aktet e fundit të
Ramës në parlament. Për këto ar-
sye, ne do të jemi në sallën e par-
lamentit, por vetëm për të bërë
detyrën tonë si përfaqësues të aty-
re që na kanë zgjedhur dhe për t'i
qëndruar besnik betimit që kemi
bërë se do të mbrojmë në çdo rast
dhe me çdo mënyrë interesat e
qytetarëve dhe Kushtetutën e ven-
dit.

A ka një vendimmarrje lidhurA ka një vendimmarrje lidhurA ka një vendimmarrje lidhurA ka një vendimmarrje lidhurA ka një vendimmarrje lidhur
me qëndrimin politik që do tëme qëndrimin politik që do tëme qëndrimin politik që do tëme qëndrimin politik që do tëme qëndrimin politik që do të
mbajë opozita sa u përket dy prejmbajë opozita sa u përket dy prejmbajë opozita sa u përket dy prejmbajë opozita sa u përket dy prejmbajë opozita sa u përket dy prej

proceseve më të rëndësishme tëproceseve më të rëndësishme tëproceseve më të rëndësishme tëproceseve më të rëndësishme tëproceseve më të rëndësishme të
rrrrrefefefefefororororormës në drmës në drmës në drmës në drmës në drejtësi, ngejtësi, ngejtësi, ngejtësi, ngejtësi, ngritjes sëritjes sëritjes sëritjes sëritjes së
Këshillit të Lartë të ProkurorisëKëshillit të Lartë të ProkurorisëKëshillit të Lartë të ProkurorisëKëshillit të Lartë të ProkurorisëKëshillit të Lartë të Prokurorisë
dhe atij të gjyqësorit?dhe atij të gjyqësorit?dhe atij të gjyqësorit?dhe atij të gjyqësorit?dhe atij të gjyqësorit?

Do të jetë qëndrim i kushtëzuar
me parlamentin dhe hapat do të
jenë njeri pas tjetrit. Vendimet për
pjesëmarrjet apo jo në komisione
do të merren nga grupi para çdo
seance. Vendimet tona do lidhen
jo vetëm për një refor mën të
vërtetë në drejtësi, por edhe me
qëndrimet e mazhorancës dhe nga
ana tjetër, të shohim që ato sh-
kelen.

Çfarë nënkupton krijimi i njëÇfarë nënkupton krijimi i njëÇfarë nënkupton krijimi i njëÇfarë nënkupton krijimi i njëÇfarë nënkupton krijimi i një
qeverie antimafie?qeverie antimafie?qeverie antimafie?qeverie antimafie?qeverie antimafie?

Krijimi i një qeverie antimafie
është tanimë prej disa kohësh ob-
jektivi i shpallur i frontit opozi-
tar. Kjo do të thotë në radhë të
parë, rrëzimi i qeverisë "Rama"
dhe largimi i tij nga qeverisja. Më
pas, ngritja e një qeverie (përbër-
ja e së cilës mbetet çështje për t'u
vendosur) qëllimet e së cilës janë
të përcaktuara qartë dhe më pak
fjalë, synojnë shkëputjen e qever-
isë nga lidhjet me krimin, apo in-
teresat e oligarkisë si dhe për-
gatitjen e kushteve dhe stan-
dardeve për zhvillimin e
zgjedhjeve të lira në Shqipëri.

Si mund t'i shkurtohet man-Si mund t'i shkurtohet man-Si mund t'i shkurtohet man-Si mund t'i shkurtohet man-Si mund t'i shkurtohet man-

dati qeverisë "Rama", nëse nukdati qeverisë "Rama", nëse nukdati qeverisë "Rama", nëse nukdati qeverisë "Rama", nëse nukdati qeverisë "Rama", nëse nuk
krijohet qeveria antimafie qëkrijohet qeveria antimafie qëkrijohet qeveria antimafie qëkrijohet qeveria antimafie qëkrijohet qeveria antimafie që
kërkon opozita?kërkon opozita?kërkon opozita?kërkon opozita?kërkon opozita?

E thashë edhe pak më lartë se
protestat, reagimi qytetar mbeten
e vetmja mënyrë përballe një qev-
erie dhe kryeministri arrogant
dhe frikacak njëkohësisht. Asnjë
hap nuk ka ndërmarrë ky kryem-
inistër në interes të qytetarëve
edhe kur i është kërkuar prej shu-
micës së tyre. Asnjëherë nuk ësh-
të ndalur në akte kundër interes-
it të qytetarëve, kur kjo i është

Nënkryetari i PD: Shqiptarët ose të ulin kokën si skllevër, ose të përballen me të keqen

Paloka: Nëse Rama nuk largohet,
fundi i tij do të jetë i tmerrshëm
"Si duhet të funksionojë qeveria antimafie"

Valentina Madani

PARALAJMËRIMI
"Edi Rama duhet të
largohet, ndryshe do
të përballet me
protesta të
vazhdueshme e
nëse do të vendos
të përgjigjet me
arrogancë, do ta
çojë vendin drejt
destabilizimit dhe
veten drejt një fundi
të tmerrshëm", tha
nënkryetari i
Kuvendit.

PËR LSI-në
"LSI nuk po faktorizohet nga ne, ajo është faktor dhe
qëndrimi i kundërt është alogjik. Sa për aleatët tanë,
unë nuk di të kenë shprehur ndonjë shqetësim. Sot të

gjithë jemi të vendosur për një qëllim, rrëzimin e
qeverisë dhe për këtë duhet bashkimi i të gjithë

faktorëve. Nesër sigurisht, në kohën e vet, çdo parti
do të zgjedhë mënyrën se si do të konkurrojë dhe

koalicionin që dëshiron", tha z.Paloka.

Një nga protestat e PD-së
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kërkuar me përulje, përkundrazi
vetëm është tallur dhe është bërë
me arrogant. Në të kundërt, kur
njerëzit janë bashkuar në protes-
ta me vendosmëri, ka treguar se
është vetëm një frikacak, që bën
arrogantin më të dobëtit dhe
lëpirësin me të fortit.

Prandaj, nga një njeri i tillë nuk
mund të pritet më asgjë e mirë. Ai
duhet të largohet, ndryshe do të
përballet me protesta të vazh-
dueshme e nëse do të vendosë të
përgjigjet me arrogancë, do ta çojë
vendin drejt destabilizimit dhe
veten drejt një fundi të
tmerrshëm.

A kanë të drejtë aleatët e PD-A kanë të drejtë aleatët e PD-A kanë të drejtë aleatët e PD-A kanë të drejtë aleatët e PD-A kanë të drejtë aleatët e PD-
së për faktorizimin e LSI? A kasë për faktorizimin e LSI? A kasë për faktorizimin e LSI? A kasë për faktorizimin e LSI? A kasë për faktorizimin e LSI? A ka

frikë PD se duke bashkëpunuarfrikë PD se duke bashkëpunuarfrikë PD se duke bashkëpunuarfrikë PD se duke bashkëpunuarfrikë PD se duke bashkëpunuar
me LSI-në, mund të humbasëme LSI-në, mund të humbasëme LSI-në, mund të humbasëme LSI-në, mund të humbasëme LSI-në, mund të humbasë
aleatët tradicionalë?aleatët tradicionalë?aleatët tradicionalë?aleatët tradicionalë?aleatët tradicionalë?

LSI nuk po faktorizohet nga ne,
ajo është faktor dhe qëndrimi i
kundërt është alogjik. Çështja e
diversitetit ideologjik apo fakti që
LSI ka bashkëqeverisur katër
vitet e shkuara me PS-në nuk janë
për mua aspak argumente që të
hedhin poshtë bashkëpunimin në
një front të përbashkët opozitar
kundër atij, që sot konsiderohet
me bindje nga të gjithë si e keqja e
madhe e këtij vendi. Ka edhe
anëtarë të PD-së që kanë shprehur
rezerva në disa raste dhe unë i
mirëkuptoj. Ata janë sqaruar dhe
kanë dhënë gjithashtu mirëkup-

timin e tyre. Por, ka edhe disa gjo-
ja puritanë që bërtasin në emër të
"parimeve" e që në fakt shqetëso-
hen vetëm për karrigen e Ramës
dhe interesat e tyre. Sa për aleatët
tanë, unë nuk di të kenë shprehur
ndonjë shqetësim. Sot të gjithë
jemi të bindur e të vendosur për
një qëllim, rrëzimin e kësaj qever-
ie dhe për këtë duhet bashkimi i
të gjithë faktorëve. Nesër sigur-
isht, në kohën e vet, çdo parti do
të zgjedhë mënyrën se si do të
konkurrojë dhe koalicionin që
dëshiron.

A mund të vijë PD-ja në push-A mund të vijë PD-ja në push-A mund të vijë PD-ja në push-A mund të vijë PD-ja në push-A mund të vijë PD-ja në push-
tet përtet përtet përtet përtet përmes prmes prmes prmes prmes protestaotestaotestaotestaotestavvvvve dhe a ng-e dhe a ng-e dhe a ng-e dhe a ng-e dhe a ng-
jall ajo besim tek shqiptarët?jall ajo besim tek shqiptarët?jall ajo besim tek shqiptarët?jall ajo besim tek shqiptarët?jall ajo besim tek shqiptarët?

Partia Demokratike nuk i sheh
protestat si mënyrën për të
ardhur në pushtet. Siç thashë
edhe më lart, protestat janë një
nga mënyrat për të ndalur të
keqen përpara se ajo të thellohet
edhe më shumë, sepse kjo gjë të
paktën tani është e qartë për shu-
micën e shqiptarëve, që me Ramën
në qeveri gjërat po shkojnë e do të
shkojnë gjithnjë e më keq. Për
këtë arsye, qëllimi i parë dhe emi-
nent jo vetëm i PD-së, por i çdo
partie politike, organizate dhe
qytetari të thjeshtë, është ndalja
e së keqes, largimi i Edi Ramës.
Pas kësaj, ne synojmë që nëpërm-
jet qeverisë antimafie t'u japim
njerëzve mundësinë të votojnë
dhe të zgjedhin të lire ata që dëshi-
rojnë t'i qeverisin. PD do të
kërkojë besimin dhe votën e sh-
qiptarëve, duke iu paraqitur një
program bindës dhe të argumen-
tuar si dhe individët dhe person-
alitetet që do të kenë besimin e
tyre. Për këtë, mënyra më e mirë

është duke u dhënë mundësinë që
ata vetë të përcaktojnë e të ven-
dosin se nga kush duan të përfaqë-
sohen e kush duan të jenë kandi-
datët e tyre për parlamentin sh-
qiptar.

Tashmë që procesi i analizësTashmë që procesi i analizësTashmë që procesi i analizësTashmë që procesi i analizësTashmë që procesi i analizës
së PD-së është mbsë PD-së është mbsë PD-së është mbsë PD-së është mbsë PD-së është mbyllurylluryllurylluryllur, për çf, për çf, për çf, për çf, për çfarëarëarëarëarë
i shërbeu asaj ky proces dhe si doi shërbeu asaj ky proces dhe si doi shërbeu asaj ky proces dhe si doi shërbeu asaj ky proces dhe si doi shërbeu asaj ky proces dhe si do
të procedohet më tutje brendatë procedohet më tutje brendatë procedohet më tutje brendatë procedohet më tutje brendatë procedohet më tutje brenda

"Opozita sot e bashkuar, nesër çdo parti mund të zgjedhë koalicionin që dëshiron"

Paloka, aleatëve: PD nuk po e
faktorizon LSI, ajo është faktor
"Analiza e humbjes së zgjedhjeve, drejt fundit"

partisë, a do të ketë zgjedhje nëpartisë, a do të ketë zgjedhje nëpartisë, a do të ketë zgjedhje nëpartisë, a do të ketë zgjedhje nëpartisë, a do të ketë zgjedhje në
ato degë të PD-së, ku u eviden-ato degë të PD-së, ku u eviden-ato degë të PD-së, ku u eviden-ato degë të PD-së, ku u eviden-ato degë të PD-së, ku u eviden-
tua humbja më 25 qershor?tua humbja më 25 qershor?tua humbja më 25 qershor?tua humbja më 25 qershor?tua humbja më 25 qershor?

Procesi i konsultimeve dhe
analizës në strukturë është
pothuajse i mbyllur. Jemi në fazën
e përpilimit të raporteve, që do të
paraqesin në mënyrë të detajuar
të gjithë faktorët që ndikuan në
rezultatin e zgjedhjeve të fundit.
Nga kjo analizë janë evidentuar
qartazi si arsyet kryesore të atij
rezultati, shitblerja e votës me
para dhe nëpërmjet strukturave
kriminale, përdorimi i presioneve
nga strukturat shtetërore dhe for-
ma të tjera manipulimi, tashmë të
evidentuara edhe nga raportet e
OSBE-ODHIR-it, apo organizatave
të tjera ndërkombëtare.

A prekin zgjedhjet postet drej-A prekin zgjedhjet postet drej-A prekin zgjedhjet postet drej-A prekin zgjedhjet postet drej-A prekin zgjedhjet postet drej-
tuese të PD-së në qendër?tuese të PD-së në qendër?tuese të PD-së në qendër?tuese të PD-së në qendër?tuese të PD-së në qendër?

Sa për zgjedhjet në strukturat
drejtuese, ato janë në kohën e
tyre statutore dhe do të kryhen
në të gjithë vendin dhe të gjitha
strukturat e Partisë Demokra-
tike.

Çfarë do të korrigjojë PD-jaÇfarë do të korrigjojë PD-jaÇfarë do të korrigjojë PD-jaÇfarë do të korrigjojë PD-jaÇfarë do të korrigjojë PD-ja
tek vetja dhe nëse do të ketëtek vetja dhe nëse do të ketëtek vetja dhe nëse do të ketëtek vetja dhe nëse do të ketëtek vetja dhe nëse do të ketë
zgjedhje të parakohshme, a ësh-zgjedhje të parakohshme, a ësh-zgjedhje të parakohshme, a ësh-zgjedhje të parakohshme, a ësh-zgjedhje të parakohshme, a ësh-
të e gatshme t'i fitojë ato?të e gatshme t'i fitojë ato?të e gatshme t'i fitojë ato?të e gatshme t'i fitojë ato?të e gatshme t'i fitojë ato?

Sigurisht, për ne ishte e rëndë-
sishme të evidentonim defektet
dhe problemet e strukturave
tona, duke filluar nga strukturat
bazë deri në majë të strukturës
së partisë. Pikërisht duke u ba-
zuar tek këto defekte apo gabime
do të ngrihet edhe procesi që vjen
më pas për korrigjimin e tyre.

THIRRJA

"Ju bëjmë thirrje të gjithëve: Mjaft
hipët majë vinçave e i vutë flaken vetes
për të protestuar! Mjaft ndërmorët
marshime kilometrike proteste për të
shkuar më pas poshtë zyrave të
ministrave, që vazhdojnë t'ju
mashtrojnë! Mjaft shatë e mallkuat
rrugëve me zë të ulët! Mjaft morët
rrugën e emigrimit për t'u kthyer
prapë edhe më të varfër se më parë.
Është koha të ndalim të keqen dhe e
keqja ndalet vetëm duke dalë në rrugë
për të protestuar deri sa shkaktari i
së keqes të largohet".

KRITIKAT
"Ka edhe anëtarë të PD-së, që kanë shprehur rezerva në
disa raste dhe unë i mirëkuptoj. Ata janë sqaruar dhe kanë
dhënë gjithashtu mirëkuptimin e tyre. Por ka edhe disa
gjoja puritanë, që bërtasin në emër të 'parimeve' e që në
fakt shqetësohen vetëm për karrigen e Ramës dhe
interesat e tyre", u shpreh z.Paloka.



Edi Paloka, nënkryetar
i Kuvendit dhe i PD-së

NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima zhvillon ankandet sipas datave të mëposhtme:
1)Datë 25/01/2018, ditën e Enjte, ora 16:00,  përfundon ankandi i ri (i parë), për shitjen e pasurive të paluajtshme të llojit:
-”Arë” me sip. 2506 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 300,720 lekë.
-”Arë” me  sip. 1216 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 145,920 lekë.
-”Arë” me  sip. 1080 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 173,520 lekë.
-”Truall+arë” me  sip. 352 m2, nga kjo truall 200 m2, si dhe ndërtesë prej 80 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në
vlerën 2,080,720 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor z.Algent Minir Panajoti, znj.Manjola
Rexhep,Panajoti, znj.Sara Algent Panajoti, z.Glediol Algent Panajoti banues në fshatin Vashtemi, bashkia  Maliq, rrethi
Korçë, për detyrimin ndaj kreditorit  Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
2) Datë 25/01/2018, ditën e Enjte, ora 16:00,  përfundon ankandi i ri (i parë), për shitjen e pasurive të paluajtshme të llojit:

-”Arë” me  sip. 1489 m2, e ndodhur në fshatin Zagfradec  Devoll,  në vlerën 124,900 lekë.
-”Arë” me  sip.1489 m2, e ndodhur në fshatin Zagfradec  Devoll, në vlerën 153,600 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor z.Xhevair Zama dhe Nexhmije Zama,
z.Aurel Zama, z.Sokol Zama,  z.Melsi Zama, banues në fshatin Zagradec, bashkia Devoll, për detyrimin ndaj kreditorit
Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
3)Datë 8/02/2018, ditën e Hënë, ora 16:00, përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e pasurisë së paluajtshme të llojit
“Arë” me sip. 4,312 m2, e ndodhur në Lasaj, Dibër, në vlerën 434.649 lekë. Pasuria është lenë garanci bankare nga
debitorët trashëgimtarë znj.Nafie Bitri, z.Elda Shquti (Bitri), z.Shkëlqim Bitri, znj.Merita Toci (Bitri), znj. Fitore Lala (Bitri),
znj.Vjollca Vasilef (Bitri), znj Elvira Bitri banuese në fshatin Fushë-Cidhen, Rrethi Dibër.

4)Datë 8/02/2018, ditën e Hënë, ora 16:00, përfundon ankandi i ri (i tretë), për shitjen e pasurisë së paluajtshme të llojit
“Truall” me  sip. 190 m2, nga kjo ndërtesë 81 m2, e ndodhur në fshatin Koshnice-Devoll në vlerën 252.000 lekë. Pasuria
është lenë garanci bankare nga (debitorët/hipotekues) z Ylli Islam Palla dhe znj.Lule Osman Palla, banues në fshatin
Koshnice, Devoll, për detyrimin ndaj kreditorit  Fondi Besa Sh.a,me seli në ish Blloku Tiranë.
5)Datë 8/02/2018, ditën e Hënë, ora 16:00, përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e pasurisë së paluajtshme të llojit
“Arë” me  sip. 1,000 m2, truall 190 m2, nga kjo ndërtesë 81 m2 e ndodhur në fshatin Zdojan , Dibër  në vlerën 112.000 lekë.
Pasuria është lenë garanci bankare nga (debitorët/hipotekues) z. Bedri Allaman Tuka, banues në fshatin Zdojan-Brezhan,
bashkia Dibër, rrethi Dibër, për detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
Ankandet zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga «Avni Rustemi», nr.31 .k,1. Korçë. Kontakt
Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com
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SUPERSEKRETARET
PASURITE

Kredi për supermakina, pronarë 2-3 shtëpish në Tiranë e rrethe

Sekretarët e përgjithshëm, të
nëntëpunësuar e milionerë
Dyqane edhe garazhe, ja si i fitojnë paratë zyrtarët e ministrive

Funksioni dhe institucioni Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Kulturës
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 23.09.2016
Perfaqësues politik/I pavarur -
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 12607 Shiko deklaraten fillestare Shiko deklaraten 2014
Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë:
VITI 2014
Pasuri të paluajtshme
1) Pronar me 16.6 % i një apartamenti banimi me sip. 53 m2 në Tiranë, trashëguar në vitin 2010, vlera 5 000 000
lekë.
2) Pronar me 16.6 % i një apartamenti banimi me sip. 109.2 m2 në Tiranë, trashëguar në vitin 2010, vlera 12 000
000 lekë.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga puna si jurist, 1 135 euro.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 109 556 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, llogari e pagës nga puna në Kryeministri, 68 988
lekë.
Të tjera Të ardhura nga puna si pedagog i jashtëm në universitetin "Luarasi", 109 556 lekë.
VITIT 2016
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si jurist /koordinator dhe që prej 23.09.2016 si Drejtor i Drejtorisë së Burimeve në
Kryeministri, 1 258 836 lekë.
2) Të ardhura nga paga prej marsit 2015, si pedagog i jashtëm i universitetit "TBU", 88 470 lekë.
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime nga puna në kryeministri, 2 211 euro.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime nga puna në kryeministri, 7 100 dollarë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime nga paga si pedagog i jashtëm në
universitetet "Luarasi" dhe TBU, 382 000 lekë.

Oltjon MUZAKA

Funksioni dhe institucioni Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Mbrojtjes
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 17.09.2013
Perfaqësues politik/I pavarur -
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 02684 Shiko deklaraten fillestare Shiko deklaraten 2013
Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten para fillimit te detyres 2013
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: 1) Bashkëshortja, Znj. Irena Kraja. 2) Vajza, Znj. Enxhi Kraja
VITI 2013
PASURI TË PALUAJTSHME
1) Pronar me 50 % (pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshorten) i një shtëpie banimi me sip. 49
m2, blerë me kursime familjare në vitin 1993, nga privatizimi sipas ligjit nr. 7652, vlera 14 057 lekë.
2) Pronar me 100 % i një shtëpie banimi me sip. 113 m2, blerë në vitin 2000 me kredi e kursime, vlera 40 000
dollarë.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja cash, të ardhura nga paga si Drejtor i Përgjithshëm i "Tring" së bashku me dividentin si aksioner në
kompaninë "Tring", (korrik 2008 - shtator
2013), 30 085 498 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, hapur në vitin 2008, 10 829 euro.
3) Kredi bankare në Bankën e Shqipërisë, marrë në vitin 1996, 4 000 000 lekë, afati i shlyerjes 30 vjet, kësti
mujor 10 000 lekë, interesi 0 %, detyrimi mbetura pashlyer 1 000 000 lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Irena Kraja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë hapur në vitin 2003,
1 211 979 lekë.
Të tjera
1) Të ardhura nga paga mujore në Bankën e Shqipërisë, (periudha 1992 - 2000, me rritje progresive në vite), 3
500 lekë.
2) Të ardhura nga paga mujore në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, (periudha 2002 -
2004), 131 493 lekë.
3) Të ardhura nga paga në A.P.F.A - Instituti Amerikan i Pensioneve Suplementare (për vitet 2005 -
2008), 200 000 lekë bruto dhe (periudha 2008 -
2009), 51 600 lekë bruto.
4) Bashkëshortja, Znj. Irena Kraja, të ardhura mujore nga paga si punonjëse e Raiffeisen Bank sh.a, (viti 1994 -
2013 me rritje progresive gjatë viteve), 32 523 lekë.
5) Të ardhura nga shitja 100 % e 48 % të aksioneve që zotëronte në kompaninë "M&K" SH.P.K te kompania
"Primo" SH.P.K, në vitin 2004, 180 000 euro, depozituar në bankë të nivelit të dytë dhe të tërhequra gradualisht
gjatë viteve.

VITI 2016
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet Të ardhura nga paga si Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së
Mbrojtjes, 1 253 347 lekë.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Irena Kraja, të ardhura nga punësimi, 1 145 255 lekë.
2) Vajza, Znj. Enxhi Kraja, të ardhura nga punësimi në Bealfh Bank New York, USA, 55 000 dollarë.
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar 7 286 euro.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime e të ardhura familjare ndër vite, shtuar 1
640 933 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar 477 euro.
4) Gjendja cash pakësuar 11 585 498 lekë.
5) Kontratë leasing (së bashku me bashkëshorten) marrë në një bankë të nivelit të dytë në mars 2014 për blerjen
e një automjeti. Detyrimi i shlyer 2 562.76 euro, detyrimi i mbetur pashlyer 8 824.74 euro.
7) Kredi bankare në Bankën e Shqipërisë, marrë në vitin 1996, 4 000 000 lekë, afati i shlyerjes 30 vjet, kësti
mujor 11 500 lekë, interesi 0 %. Shuma e shlyer 138 000 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer 592 000 lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Irena Kraja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, kursime familjare
dhe të ardhura nga puna ndër vite, shtuar 1 564 458 lekë.
9) Bashkëshortja, Znj. Irena Kraja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë pakësuar 258 euro.

Arian KRAJA

Zbardhen pasuritë e
sekretarëve të përgji-
thshëm të ministrive.

Të gjithë kanë siguruar
punë të dytë, të tretë e deri
të nëntë. Anëtarë bordesh e
këshillash, sekretarët e
përgjithshëm të ministrive
deklarojnë në Inspektoratin
e Lartë të Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesave të
ardhura vjetore të majme,
shtëpi në Tiranë e rrethe,
garazhe, dyqane e makina të
shtrenjta. AIS, një organiza-
të joqeveritare, në portalin
"Spending Data Albania" ka
publikuar të dhëna për dek-
larime të pasurisë dhe inter-
esave ekonomike për sekre-
tarë të përgjithshëm të min-
istrive, të cilët janë funk-
sionarë të lartë publikë dhe
kanë rol të rëndësishëm në
integritetin dhe menax-
himin e institucioneve ku
punojnë.
PASURITËPASURITËPASURITËPASURITËPASURITË

Gelardina Prodani, sek-
retare e përgjithshme në
Ministrinë e Financave, për
vitin 2016 ka deklaruar një
sërë të ardhurash nga "Paga
dhe Shpërblimet". Sipas de-
klarimit të saj në ILDKPKI,
ajo deklaron të ardhura nga
paga si sekretare e përgjiths-
hme, 1 433 824 lekë dhe të
ardhura nga pagesa si traj-
nere në Shkollën Shqiptare
të Administratës Publike, 7
650 lekë. Prondani është
anëtare në shtatë borde. "Të
ardhura si këshilltarë/
anëtarë bordesh: 1) Të
ardhura nga pagesa si drej-
tore e Shqipërisë nga Banka
e Detit të Zi, 12 740 euro. 2)
Të ardhura nga pagesa e bor-
dit drejtues ëe Zyrës Qen-
drore të Regjistrimit të Pa-

surive të Paluajtshme, 233
750 lekë. 3) Të ardhura nga
pagesa e Këshillit Mbikë-
qyrës të Agjencisë së Tra-
jtimit të Kredive, 403 920
lekë. 4) Të ardhura nga pag-
esa e Këshillit Mbikëqyrës
të Portit Detar, Vlorë, 269
532 lekë. 5) Të ardhura nga
pagesa e bordit të AMSHC-
së, 8 500 lekë, 6) Të ardhura
nga pjesëmarrja në vlerë-
simin e ofertave të licencave
tek AKEP, 55 250 lekë. 7) Të
ardhura nga pagesa si
anëtare e Këshillit Adminis-
trativ të Fastip, 30 600 lekë",
- deklaron Prodani. Sekre-
tarja e përgjithshme e Min-
istrisë së Financave ka edhe
një kredi bankare në një
bankë të nivelit të dytë në
vlerën 130 000 euro, për 20
vjet, interesi 4.8 %, marrë në
dt. 05.09.2015. Detyrimi i shly-
er 10 165 euro, kuota e kapi-
talit 3 991 euro interesa,
detyrimi i mbetur pashlyer,
125 367 euro.

Plarent Ndreca, sekretar
i përgjithshëm në Ministrinë
e Arsimit dhe Shkencës dek-
laron në vitin 2013 se është
pronar me 100% i një apar-
tamenti banimi me sip. 108
m2, pronar me 100% i një
dyqani me sip. 13.3 m2, i pa-
hipotekuar, aktmarrëveshje

2015, me kursimet nga aktiv-
iteti privat i prindërve dhe
të ardhurat nga shitja e sh-
tëpisë në Rubik, Mirditë,
vlera 15 600 euro dhe pronar
me 100% i 2 garazheve 32 m2,
aktporosi viti 2012, vlera 7
000 euro. Ndërkohe, Ndreca
ka marrë një kredi për të
blerë makinë. Detyrim finan-
ciar për blerjen me leasing
të automjetit tip "Mitsubishi
ASX Ultimate", detyrimi i
mbetur pa shlyer, 10 529.57
euro. Ndreca ka deklaruar
në atë kohe dy llogari ban-
kare, gjendja e të cilave ar-
rin afro 690 000.00 lekë.

Gentian Këri, sekretar i
përgjithshëm në Ministrinë
e Ekonomisë ka deklaruar
në vitin 2014 se është pronar
me 50% i një apartamenti me
sip. 91.9 m2 (pjesë e regjimit
martesor, 50% me 50% me
bashkëshorten), blerë në
05.09.2013 me kursime dhe të
ardhura nga puna si konsu-
lent i BB-së, dieta e shër-
bime, vlera 8 271 000 lekë.

Anila Trimi, sekretare e
përgjithshme në Ministrinë
e Punëve të Brendshme ka
në bashkëpronësi me bash-
këshortin dy shtëpi banimi
për njërën prej tyre ka për
të paguar një pjesë të kre-
disë. "Pronare me 25% e një

apartamenti 78 m2, privati-
zuar sipas ligjit nr.7652 "Për
privatizimin e banesave sh-
tetërore", vlera 10 830 lekë.
Pronare me 50% e një apar-
tamenti 64.2 m2, (pjesë e
regjimit martesor 50% me
50% me bashkëshortin),
50% e apartamentit blerë me
kursime dhe 50% me kredi,
vlera 29 500 euro", - deklaron
Trimi. Ndërkohë, bash-
këshorti i saj është pronar
me 25% i një apartamenti 56
m2, privatizuar sipas ligjit
nr.7652 "Për privatizimin e
banesave shtetërore", vlera

4 400 lekë.  Ndërsa Arian
Kraja, sekretar i përgjiths-
hëm në Ministrinë e
Mbrojtjes deklaron se është
pronar me 50% (pjesë e
regjimit martesor, 50% me
50% me bashkëshorten) i
një shtëpie banimi me sip. 49
m2, blerë me kursime famil-
jare në vitin 1993, nga priva-
tizimi sipas ligjit nr. 7652,
vlera 14 057 lekë dhe pronar
me 100% i një shtëpie bani-
mi me sip. 113 m2, blerë në
vitin 2000 me kredi e kur-
sime vlera 40 000 dollarë.
Ndërkohë, Kraja ka një kre-

di bankare në Bankën e Sh-
qipërisë, marrë në vitin 1996,
me vlerë 4 000 000 lekë, afati
i shlyerjes 30 vjet, kësti mu-
jor 10 000 lekë, interesi 0%,
detyrimi mbetura pashlyer
1 000 000 lekë.

Sekretarja e përgjiths-
hme e Ministrisë e En-
ergjisë, Aurora Alimadhi,
është pronare e një autom-
jeti tip "Reno Clio" e vitit
1998, vlera 3 600 euro,
ndërkohë që ka siguruar të
ardhura të ardhura nga
puna pranë shoqërisë CEZ
Shpërndarje, trajtimi ushqi-
mor dhe kompensimi i lejes
së zakonshme, (1 janar 2013 -
30 shtator. Në vitin 2013 ka
deklaruar rreth 1 958 000
lekë, të cilat janë krijuar nga
puna si juriste pranë Minis-
trisë së Brendshme, jurist
pranë KESH sh.a, juriste e
jashtme pranë Institutit të
Kërkimeve Veterinare, drej-
tor i Drejtorisë Ligjore pranë
CEZ Shpërndarje (OSSH),
këshilltar i jashtëm pranë
UK Tiranë, drejtor i komand-
uar pranë Departamentit të
Administrimit të Përgjiths-
hëm CEZ shpërndarje sh.a.

Ornela Manjani
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Funksioni dhe institucioni Sekretar i Përgjithshëm - Këshilli i Ministrave
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 15.09.2013
Perfaqësues politik/I pavarur -
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 11325 Shiko deklaraten fillestare Shiko deklaraten 2013
Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshortja, Znj. Monika Agaçi
VITI 2013
Pasuri të paluajtshme
1) Pronar me 100 % i një apartamenti banimi me sipërfaqe 114.3 m2 në Tiranë blerë në 28.12.2010 me të
ardhurat nga punësimi si jurist në Romë, Itali, vlera 8 915 400 lekë.
2) Pronar me 100 % i një apartmaneti banimi 4+1+1 në Romë, blerë në 30.11.2004 me kredi të marrë në UniCredit
në 30.11.2004, vlera 140 000 euro.
3) Akt marrëveshje dt. 29.12.2010 për përfitimin e 100 m2 apartament banimi, në fshatin Qeparo, vlera 100 000
euro e parapaguar
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja e llogarisë bankare në Banca Mediolanum, 5 699 euro.
2) Gjendja e depozitës bankare Credins Bank , të ardhura nga punësimi i dy bashkëshortëve, 357 710 euro.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 258 euro.
4) Gjendja cash, të ardhura nga punësimi në Romë, Itali 30 000 euro.
5) Kredi bankare për blerje apartamenti në Romë, marrë në UniCredit në 30.11.2004. Detyrimi i mbetur pashlyer
126 545 euro.
6) Bashkëshortja, Znj. Monika Agaçi, gjendja cash, 10 000 euro.
Automjete Bashkëshortja, Znj. Monika Agaçi, pronare me 100 % e një autoveture tip 'Chevrolet Matiz' e
vitit 2006, blerë në 06.06.2006 në Itali me kredi të marrë dhe të shlyer nga institucioni financiar AGOS spa, Itali,
vlera 12 000 euro.
Sende me vlerë Piktura
VITI 2016
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet Të ardhura neto nga paga si Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të
Ministrave, 1 321 080 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura neto nga pjesëmarrja si nënkryetar në Bordin Drejtues të INSIG, 191 250 lekë.
2) Të ardhura neto nga pjesëmarrja si anëtar i Bordit Drejtues të Autoritetit të Aviacionit Civil, 211 905 lekë,
3) Të ardhura neto nga pjesëmarrja si anëtar i Këshillit Drejtues të AKBN-së, 110 160 lekë.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare Bashkëshortja, Znj. Monika Agaçi, të ardhura nga
puna si këshilltare e drejtorit të bankës Credins, 1 585 510 lekë.
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në bankën Mediolanum, llogari përmes të cilës paguhet kredia në institutin financiar
Mediolanum, pakësuar me - 1 407.85 euro.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me - 33 691 euro.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 140 711.89 lekë.
4) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me - 7 954 euro.
5) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 430.88 lekë.
6) Kredi bankare për blerje apartamenti marrë në institutin financiar UniCredit në dt. 30.11.2004. Detyrimi i
shlyer, 9 195.74 euro, detyrimi mbetur i pashlyer, 105 490 euro.
7) Bashkëshortja, Znj. Monika Agaçi, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 1 083
198.66 lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Monika Agaçi, gjendja e depozitës bankare, e përbashkët me nënën, 50 % secila, shtuar
me 1 275.51 euro.

Engjëll AGAÇI

Funksioni dhe institucioni Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Kulturës
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 26.09.2013
Perfaqësues politik/I pavarur -
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 11358 Shiko deklaraten fillestare Shiko
deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshorti, Z. Denis Gjika
VITI 2013
Pasuri të paluajtshme
1) Pronare me 50 % e një apartamenti 32 m2 në Tiranë, përfituar nga privatizimi i apartamentit të familjes.
2) Pronare me 100 % e një apartamenti 140 m2 në Itali, pasuri e krijuar me kontributin financiar të familjes, vlera
149 000 euro.
3) Kontratë porosie për një apartament në ndërtim në Tiranë, (pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me
bashkëshortin), janë paguar 50 000 euro, vlera 95 000 euro.
4) Bashkëshorti, Z. Denis Gjika, pronar me 50 % i një toke pyll 500 m2 në Tiranë, vlera 500 000 lekë.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga puna si pedagoge në universitetin
'Luarasi', 27 870 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 265 lekë, pjesa takuese 50 %.
3) Gjendja e llogarisë bankare në bankën Societe General Strasbourg, Francë, krijuar nga kursime të fituara në
vite punë si eksperte e KE-së në Straburg, 18 228 euro.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 100 dollarë.
5) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 802 651 lekë.
6) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 128 euro.
7) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 308 euro.
8) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 2 359 GBP.
9) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 8.91 dollarë.
10) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 826 630 lekë.
11) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 528 376 lekë.
12) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 463 283 Lekë.
13) Gjendja e llogarisë bankare në UniCredito Banca Romë, Itali, 2 344 euro.
14) Gjendja e llogarisë bankare në Firestrade Company USA, 28 966 dollarë.
15) Bashkëshorti, Z. Denis Gjika, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 265 lekë.
16) Bashkëshorti, Z. Denis Gjika, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga shitja
e një dyqani, 165 808.97 dollarë.
17) Bashkëshorti, Z. Denis Gjika, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 625 471 lekë.
Automjete
1) Pronare e një makine e vitit 2001, vlera 500 euro.
2) Pronare me 50 % e një autoveture 'Jeep Grand Cherokee', vlera 3 600 euro.
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare
të parapaguara) Bono thesari në Bankën e Shqipërisë, pasuri e krijuar nga kursimet e punës si staf i KE,
Strasburg, Francë, ankandi i datës 13.06.2013, vlera 2 710 000 lekë. Ankandi i datës 10.10.2013 me vlerë 1 100
000 lekë.
Të tjera
1) Të ardhura nga një kontratë qiraje e një apartamenti në Itali, 650 euro/muaj.
2) Shpenzime mbi bazen e një kontrate qiraje të një banimi dytësor në Itali, detyrimi i pashlyer 500 euro/muaji.
VITI 2016
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga kontrata e ekspertizës me KE, 19 600 euro.
2) Të ardhura nga kontrata e mësimdhënies me Shkollën e Avokatisë, 508 000 lekë.
3) Të ardhura nga kontrata si eksperte në aktivitet me Shoqërinë Civile, KSHC, 900 euro.
4) Të ardhura nga rroga si Sekretare e Përgjithshme e Ministrisë së Kulturës, 1 228 764 lekë.
Të ardhura Qiradhënie Të ardhura nga kontrata e qirasë së apartamentit në Itali, 480 euro/muaj.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Denis Gjika, të ardhura vjetore nga puna full time te poliambulanca "Zoja e Këshillit të Mirë",
2 390 688 lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Denis Gjika, të ardhura vjetore nga American Hospital dhe ALBIOMED, 120 000 lekë.
3) Bashkëshorti, Z. Denis Gjika, të ardhura nga konsulenca të ndryshme mjekësore, 2 194 euro.
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar 37 328 239 lekë, të ardhura nga paga si
Sekretare e Përgjithshme si edhe pjesa e trashëgimisë në zbatim të vendimit të GJEDNJ-së në çështjen Dume
dhe Dvrorani kundër shtetit shqiptar Shqipërisë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në bankën Societe General Strasbourg, Francë, shtuar 19 644 euro nga pagesat si
eksperte e jashtme e KE-së.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar 18 346 lekë nga interesat e llogarive
korrente dhe depozitë si dhe 503 919 lekë si rezultat i interesave vjetore dhe pagesave nga mësimdhënia.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar 46 272 lekë.
5) Gjenda e llogarisë në UniCredito Banca Romë, Itali, pakësim vlere.
7) Deklarohet një apartament, (pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me bashkëshortin), sipas kontratës së
porosisë.
8) Bashkëshorti, Z. Denis Gjika, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar 921 euro.
9) Bashkëshorti, Z. Denis Gjika, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 654 869
lekë.
10) Bashkëshorti, Z. Denis Gjika, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar 180 euro.
11) Bashkëshorti, Z. Denis Gjika, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar 89 800 lekë.

Elira KOKONA

Funksioni dhe institucioni Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Financave
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 01.07.2005
Perfaqësues politik/I pavarur -
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 04962 Shiko deklaraten fillestare Shiko
deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko
deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko
deklaraten 2016
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshorti Voltan Prodani
VITI 2013
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga, 1 247 131 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura nga pagesat e Këshillit Administrativ të Universitetit Fasttip, 48 600 lekë.
2) Të ardhura nga pagesat e Këshillit Administrativ të Universitetit të Durrësit, 48 600 lekë.
3) Të ardhura nga Bordi i Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive, 31 500.
4) Të ardhura nga pagesa e Këshillit Administrativ të ISKSH-së, 54 000 lekë.
5) Të ardhura nga Bordi i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, 9 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale Bashkëshorti, Z. Voltan Prodani, të ardhura nga administrimi
i një plazhi privat, 700 000 lekë.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Voltan Prodani, të ardhura nga paga, 473 172 lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Voltan Prodani, të ardhura nga krijimtaria artistike, 50 000 lekë.
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare, 464.5 euro.
2) Gjendja e llogarisë bankare, 307 829 lekë.
VITI 2016
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Sekretare e Përgjithshme, 1 433 824 lekë.
2) Të ardhura nga pagesa si trajniere në Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, 7 650 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura nga pagesa si Drejtore e Shqipërisë nga Banka e Detit të Zi, 12 740 euro.
2) Të ardhura nga pagesa e Bordit Drejtues te Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, 233
750 lekë.
3) Të ardhura nga pagesa e Këshillit Mbikëqyrës të Agjencisë së Trajtimit të Kredive, 403 920 lekë.
4) Të ardhura nga pagesa e Këshillit Mbikëqyrës të Portit Detar, Vlorë, 269 532 lekë.
5) Të ardhura nga pagesa e bordit të AMSHC-së, 8 500 lekë.
6) Të ardhura nga pjesëmarrja në vlerësimin e ofertave të licencave tek AKEP, 55 250 lekë.
7) Të ardhura nga pagesa si anëtare e këshillit administrativ të Fastip, 30 600 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale Bashkëshorti, Z. Voltan Prodani, të ardhura nga administrimi
i një plazhi privat, 1 000 000 lekë.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Voltan Prodani, të ardhura nga ushtrimi i profesionit, 550 973 lekë.
2) Të ardhura nga aktiviteti në profesion të zhvilluar në Itali, 14 000 euro.
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare, 110 179 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare, 3 022 euro.
3) Gjendja e llogarisë bankare, 265 830 lekë.
4) Gjendja e llogarisë bankare, 30 003 euro.
5) Gjendja cash, 1 500 000 lekë.
6) Shpenzime për pagesë principali dhe interesa të kredisë, 4 633 euro.
7) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë 130 000 euro, për 20 vjet, interesi 4.8 %, marrë në dt.
05.09.2015. Detyrimi i shlyer 10 165 euro kuota e kapitalit 3 991 euro interesa, detyrimi i mbetur pashlyer, 125
367 euro.

Gelardina PRODANI

Funksioni dhe institucioni Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 01.10.2013
Perfaqësues politik/I pavarur -
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 11328 Shiko deklaraten fillestare Shiko deklaraten
2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshorti, Z. Taulant Qypi
VITI 2013
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në 01.11.2013, 1 237 462.62 lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në 01.11.2013, llogari page, 255 784 lekë.
3) Gjendja e depozitës pa afat në 01.11.2013, 173 572 lekë.
4) Gjendja e llogarisë së kursimit si fond investimi, në një bankë të nivelit të dytë, 500 000 lekë.
5) Kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë, 1 000 euro.
Automjete Pronare e një automjeti tip 'Reno Clio' e vitit 1998, vlera 3 600 euro.
Të tjera Të ardhura nga puna pranë shoqërisë CEZ Shpërndarje, trajtimi ushqimor dhe kompensimi i lejes së
zakonshme, (1 janar 2013 - 30 shtator
2013), rreth 1 958 000 lekë. Informacion mbi burimin e krijimit te pasurisë: puna si Juriste pranë Ministrisë së
Brendshme, Jurist pranë KESH sh.a, Juriste e jashtme pranë Institutit të kërkimeve Veterinare, Drejtor i
Drejtorisë Ligjore pranë CEZ Shpërndarje (OSSH) Këshilltar i jashtëm pranë UK Tiranë, Drejtor i Komanduar pranë
departamentit të Administrimit të Përgjithshëm CEZ shpërndarje sh.a.
VITI 2016
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet Të ardhura nga paga si Drejtore e Drejtorisë Juridike pranë Ministrisë
së Energjisë dhe Industrisë dhe pagesa për lejen e lindjes, 1 004 047 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura neto nga paga shpërblim, si anëtare e Këshillit Mbikëqyrës së KESH Sh.A, 473 280 lekë.
2) Të ardhura neto nga paga si anëtare e Këshillit Drejtues pranë Agjencisë Kombëtare te Burimeve Natyrore,
244 400 lekë.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare Bashkëshorti, Z. Taulant Qypi, të ardhura nga paga
si drejtues teknik pranë shoqërisë "Alba Electrica" SH.P.K, 1 680 000 lekë.
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2016, 5 033 lekë.
2) Gjendja e llogarisë së përbashkët me bashkëshortin në 31.12.2016, 151 lekë.
3) Gjendja e llogarisë së pagës pranë një banke të nivelit të dytë në 31.12.2016, 145 546 lekë.
4) Gjendja e llogarisë së pagës pranë një banke të nivelit të dytë në 31.12.2016, 278 273 lekë.
5) Të ardhura nga shitja e një makine tip 'Renault' /1998 në 21.11.2016, vlera 90 000 lekë.
6) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, 1 000 euro. Detyrimi i mbetur pashlyer, 8.46 euro.
7) Kredi bankare në një një bankë të nivelit të dytë, marrë në 21.10.2015, (e përbashkët me bashkëshortin), 4
500 000 lekë. Interesi është bono thesari 1.5 % por jo më pak se 4.5 %. Detyrimi fillon të shlyhet në dhjetor
2015 dhe mbaron për 15 vjet. Detyrimi i shlyer, 387 419.96 lekë principal interesa. Detyrimi i mbetur pashlyer 4
249 154 lekë principal.
8) Hua e marrë në vitin 2015 së bashku me bashkëshortin në vlerën e 280 000 lekëve. Detyrimi i mbetur
pashlyer, 140 000 lekë.
9) Bashkëshorti, Z. Taulant Qypi, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2016, 4
794.51 lekë.

Aurora ALIMADHI
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Funksioni dhe institucioni Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 12.10.2013
Perfaqësues politik/I pavarur -
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 11559 Shiko deklaraten fillestare Shiko
deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshortja, Znj. Suela Ndreca
VITI 2013
Pasuri të paluajtshme
1) Pronar me 100 % i një apartamenti banimi me sip. 108 m2, i pahipotekuar, kontrate akt marrveshje 2004 me
kursimet nga aktiviteti privat i prindërve dhe të ardhurat nga shitja e shtëpisë në Rubik, Mirditë, vlera 43 200
euro.
2) Pronar me 100 % i një dyqani me sip. 13.3 m2, i pahipotekuar, aktmarrveshje 2015, me kursimet nga
aktiviteti privat i prindërve dhe të ardhurat nga shitja e shtëpisë në Rubik, Mirditë, vlera 15 600 euro.
3) Pronar me 100 % i 2 garazheve 32 m2, aktporosi viti2012, vlera 7 000 euro.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 454 829.83 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 244 058.97 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 841.61 lekë.
4) Gjendja cash, 10 000 euro.
5) Detyrim financiar për blerjen me leasing të automjetit tip 'Mitsubishi ASX Ultimate', detyrimi i mbetur pa
shlyer, 10 529.57 euro.
6) Bashkëshortja, Znj. Suela Ndreca, kredi bankare, detyrimi i mbetur pashlyer, 102 710 euro.
Automjete Pronar me 100 % i një automjeti tip 'Mitsubishi ASX Ultimate', blerë me leasing, vlera 27 800 euro.
Të tjera
1) Të ardhura neto nga ushtrimi i profesionit si avokat në studion ligjore T&N (01.01.2013 - 12.10.2013.), 340 936
lekë.
2) Të ardhura neto si anëtar bordi në shoqërinë Ujësjellës Kanalizime SH.A, Kavajë, (01.01.2013 - 12.10.
2013), 185 409 lekë.
4) Aksioner me 33.3 % i aksioneve në studion ligjore T&N.
5) Bashkëshortja, Znj. Suela Ndreca, të ardhura nga ushtrimi i funksionit si përmbaruese gjyqësore private.
5) Të ardhura nga ekzekutimi i titullit ekzekutiv me palë kreditore Plarent Ndreca, ekzekutuar nga Petani Bailiff's
Office (01.01.2013 - 12.10.2013.), 874 000 lekë.
VITI 2016
 Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet Të ardhura neto nga paga si Sekretar i Përgjithshëm i MAS dhe dieta,
1 425 191 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura neto si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në Ndërmarrjen e Qytetit Studenti Nr. 1, Tiranë 160 392 lekë.
2) Të ardhura neto si anëtar Këshillit Mbikëqyrës të Albania Adventure Resort SH.A, 300 000 lekë.
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione Të ardhura neto nga 33.3 % e aksioneve në studion ligjore T&N, 67 888 lekë.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
Bashkëshortja, Znj. Suela Ndreca, të ardhura nga ushtrimi i funksionit si përmbaruese gjyqësore private, 61 271
lekë.
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 729 493 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 euro.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 253 040.72 lekë.
4) Të ardhura nga shitja e automjetit tip 'Jaguar XF 2.2', 35 000 euro.
5) Detyrim i shlyer plotësisht ndaj një banke të nivelit të dytë për blerjen me leasing të automjetit tip 'Jaguar XF
2.2'. Detyrimi i shlyer, 13 368.74 euro.
6) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, limiti 2 000 euro. Detyrimi i pashlyer - 1 223 euro.

Plarent NDRECA

Funksioni dhe institucioni Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Punëve të Jashtme
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 02.09.2002
Perfaqësues politik/I pavarur -
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 00983 nr: 00983 Shiko deklaraten fillestare Shiko
deklaraten 2004 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2008 Shiko
deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko
deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshortja, Znj. Edlira Barbullushi
VITI 2013
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet Të ardhura nga paga si ambasador i Republikës së Shqipërisë në Hagë,
Holandë, 29 532 euro.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare Bashkëshortja, Znj. Edlira Barbullushi, të ardhura nga
puna si asistente teknike në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Hagë, Holandë, 22 800 euro.
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, e përbashkët me bashkëshorten, në ABN - AMRO Bank, Hagë, Holandë, 2
866.61 euro.
2) Gjendja e llogarisë së kursimit, e përbashkët me bashkëshorten, në ABN - AMRO Bank, Hagë, Holandë, 29 000 euro.
VITI 2016
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga neto si Drejtor Drejtorie, ( për periudhën 01.01.2016 - 01.08.
2016), 683 256 lekë.
2) Të ardhura nga paga neto si Sekretar i Përgjithshëm, (për periudhën 02.08.2016 - 31.12.
2016), 533 945 lekë.
Të ardhura Qiradhënie Të ardhura nga qiraja e lokalit në Tiranë, (duke filluar nga dt. 01.04.
2016), 73 200 lekë.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare Bashkëshortja, Znj. Edlira Barbullushi, të ardhura
neto nga puna si specialiste në sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë, Fondi i Sigurimeve të Detyrueshme
Shëndetësore, Tiranë, 816 000 lekë.
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, e përbashkët me bashkëshorten, në ABN - AMRO Bank, Hagë, Holandë, 2 000
euro.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 668 lekë, pjesa takuese 50 %.
3) Bashkëshortja, Znj. Edlira Barbullushi, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 67 895 lekë.
4) Gjendja cash, 135 500 lekë.

Gazmend BARBULLUSHI

Funksioni dhe institucioni Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Ekonomisë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 03.12.2014
Perfaqësues politik/I pavarur -
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 13048 Shiko deklaraten fillestare Shiko deklaraten 2014
Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshortja, Znj. Arjola Këri
VITI 2014
Pasuri të paluajtshme Pronar me 50 % i një apartamenti me sip. 91.9 m2 (pjesë e regjimit martesor, 50 %
me 50 % me bashkëshorten), blerë në 05.09.2013 me kursime dhe të ardhura nga puna si konsulent i BB-së,
dieta e shërbime, vlera 8 271 000 lekë.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 219 491 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 631 837 lekë.
3) Gjendja cash, 320 000 lekë dhe 5 000 dollarë.
Automjete Pronar me 100 % i një automjeti tip "Mercedes Benz, C Class i vitit 1999, blerë në 02.03.2010,
vlera 6 500 euro.
Të tjera Të ardhura nga paga si konsulent i Bankës Botërore, përfshirë dietat dhe shpërblimet për udhëtime
jashtë vendit, 4 632 849.88 lekë. Bashkëshortja, Znj. Arjola Këri, të ardhura nga punësimi pranë kompanisë "M.
Lezha" SH.P.K deri në 31 korrik 2014 dhe më pas pagesa e barrëlindjes, 235 750 lekë
VITI 2016
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga (për periudhën 01.01.2016 - 23.09. 2016 ), 1 040 487 lekë.
2) Të ardhura nga paga (për periudhën 13.12.2016 - 31.12. 2016 ), 57 815 lekë.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Arjola Këri, (të ardhura nga paga neto për periudhën 01.01.2016 - 30.09.
2016), 252 082 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Arjola Këri, të ardhura nga paga neto (për periudhën 13.12.2016 - 31.12.
2016), 18 000 lekë.

Gentian KËRI

Funksioni dhe institucioni Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 24.09.2013
Perfaqësues politik/I pavarur -
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 04950 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007
Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016
Shiko deklaraten pas largimit nga detyra 2009 Shiko deklaraten para fillimit te detyres 2013
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshortja, Znj. Manola Bele
VITI 2013
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Sekretar i Përgjithshëm, (tetor - dhjetor), 318 112 lekë.
2) Të ardhura nga pagesat e prapambetura nga puna si administrator i "Bele Consulting", 297 400 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura nga paga si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Albpetrol ( tetor 2013.), 23 490 lekë.
2) Të ardhura nga paga si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të KESH SH.A, (tetor - dhjetor) plus shpërblimet për vitin
2013, 118 445 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë Të ardhura nga kthimi i huasë nga babi i deklaruesit, 200
000 lekë.
Të tjera
1) Gjendja cash, 500 000 lekë, 1 000 euro dhe 9 000 dollarë, të gjitha këto kursime nga puna ndër vite e
deklaruesit dhe bashkëshortes së tij.
2) Hua e dhënë pa interes, 4 000 000 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të vajzës, 5 000 euro.
4) Gjendja e llogarisë personale në një bankë të nivelit të dytë, 4 000 euro.
5) Hua dhënë babait pa asnjë interes, 20 000 euro.
6) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 000 dollarë.
7) Gjendja e llogarisë bankare shtuar me 500 mijë lekë nga pagesat për deklaruesin dhe bashkëshorten e tij për
muajt tetor- dhjetor 2013.
8) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë marrë në vitin 2003, me afat 25 vjet (si zyrtar shtetëror me
interes 3 %), 5 000 000 lekë. Kësti vjetor 2 888 000. Kredia paguhet nga prinderit e deklaruesit nga viti 2004.
VITI 2016
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet Të ardhura nga paga si Sekretar i Përgjithshëm, 1 254 708 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura nga paga si kryetar i Këshillit Mbikëqyrës të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, 308 550
lekë.
2) Të ardhura nga paga si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Albpetrol SH.A, 266 220 lekë.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare Bashkëshortja, Znj. Manola Bele, të ardhura nga
paga në MADA, 1 300 000 lekë.

Koli BELE

Funksioni dhe institucioni Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Punëve të Brendshme
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 23.04.2015
Funksioni dhe institucioni Drejtor i Njësisë Antitrafik - Ministria e Punëve të Brendshme
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 23.04.2015
Perfaqësues politik/I pavarur -
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 13214 Shiko deklaraten fillestare Shiko
deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshorti, Z. Ermir Hizmo

VITI 2015
Pasuri të paluajtshme
1) Pronare me 25 % e një apartamenti 78 m2, privatizuar sipas ligjit nr.7652 "Për privatizimin e banesave
shtetërore", vlera 10 830 lekë.
2) Pronare me 50 % e një apartamenti 64.2 m2, (pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me bashkëshortin), 50
% e apartamentit blerë me kursime dhe 50 % me kredi, vlera 29 500 euro.
3) Bashkëshorti, pronar me 25 % i një apartamenti 56 m2, privatizuar sipas ligjit nr.7652 "Për privatizimin e
banesave shtetërore", vlera 4 400 lekë.
VITI 2016
Të ardhura nga paga neto, 1 351 744 lekë.
1) Të ardhura si dieta marrë nga Këshilli i Europës, 1 089 euro.
2) Të ardhura si dieta marrë nga OSBE, 486.2 euro.
3) Të ardhura si dieta marrë nga IOM, 209 692.84 lekë.
1) Bashkëshorti, Z. Ermir Hizmo, të ardhura nga paga, nga Garda e Shqipërisë, 324 570.37 lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Ermir Hizmo, të ardhura nga paga nga shoqëria Digitalb, 251 520 lekë.
Të ardhura nga Ministria e Transportit të Austrisë (Austrian Airlines), 250 euro.
Gjendja e llogarisë së kursimit nga të ardhurat vjetore, 300 000 lekë, pjesa takuese 33.3 %.

Anila TRIMI

Funksioni dhe institucioni Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Mbrojtjes
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 01.01.2017
Funksioni dhe institucioni Drejtor - Drejtoria e Informacionit dhe Shtypit, Ministria e Mbrojtjes
Koha e marrjes së detyrës/mandatit
Funksioni dhe institucioni Drejtor - Drejtoria Juridike dhe drejtor i NATO, BE, Marrëdhënieve me
Jashtë, Ministria e Mbrojtjes
Koha e marrjes së detyrës/mandatit
Funksioni dhe institucioni Drejtor - Planifikimi i Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 12.03.2016
Perfaqësues politik/I pavarur -
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 00851 Shiko deklaraten fillestare Shiko
deklaraten 2004 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko
deklaraten 2016

VITI 2013
Pasuri të paluajtshme Pronar me 100 % i një apartamenti banimi 2+1 me sip. 95 m2, blerë në vitin 2010 nga
prindërit dhe dhënë si dhuratë, vlera 45 125 euro.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja e depozitës së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 7 000 000 lekë burim kursime familjare dhe
ekzekutim vendime gjyqi.
2) Gjendja e depozitës së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 3 000 000 lekë burim kursime vendime gjyqi
dhe kursime.
Të tjera
1) Të ardhura nga paga si shef i Departamentit të Sigurisë në Qendrën Kombëtare të Sigurisë dhe Mbrojtjes, MM,
57 414 lekë.
2) Të ardhura nga kontrata e shërbimit me kompaninë TRING TV, 50 000 lekë.
3) Të ardhura nga detyra si Drejtor i Drejtorisë Juridike në MM dhe Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së
Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, 84 715 lekë.

VITI 2016
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Drejtor Drejtorie në Ministrinë e Mbrojtjes, 1 176 369 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies Të ardhura nga interesat bankare të depozitës së kursimit
në një bankë të nivelit të dytë, 492 150 lekë.

Igli HASANI
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Autoriteti i Konkur
rencës do të hetojë
sërish tregun e sig-

urimeve. Kompanitë e sig-
urimit të 'jojetës' kanë nën-
shkruar një marrëveshje
bashkëpunimi për shitjen
dhe administrimin e karto-
nit jeshil. Kartoni jeshil ësh-
të produkt sigurimi për
dëmet që drejtuesit e
mjeteve mund të shkaktojnë
në lëvizjet e tyre jashtë ter-
ritorit të Republikës së Sh-
qipërisë.
MARRËVESHJAMARRËVESHJAMARRËVESHJAMARRËVESHJAMARRËVESHJA

Marrëveshja është paraqi-
tur pranë Autoritetit të Kon-
kurrencës, për të kërkuar
përjashtimin e saj nga ndali-
mi, në kuptimin ligjit për
mbrojtjen e konkurrencës.
Ndonëse përmbajtja e mar-
rëveshjes nuk është bërë e
ditur, pakti mes kompanive
tregon edhe njëherë se tregu
i produkteve të sigurimit të
detyrueshëm vazhdon të
karakterizohet nga një sjell-
je e koordinuar. Që nga viti
2005 e në vazhdim, kompan-
itë e sigurimeve kanë qenë
disa herë objekt i hetimeve
të Autoritetit të Konkur-
rencës, kryesisht për prak-
tikat e ndjekura në tre-
gtimin e policave të sigurim-
it të detyrueshëm motorik
për përgjegjësitë ndaj palëve
të treta. Në vitin 2012, të
gjitha kompanitë e sigurim-
it të 'jojetës' u gjobitën për

marrëveshje të ndaluar në
dëm të konsumatorëve dhe
konkurrencës në treg, pikër-
isht për rritjen e çmimit të
sigurimit TPL. Dy vjet më
vonë, një tjetër hetim i kryer
nga Autoriteti i Konkur-
rencës dha rezultate të ngjas-

hme. Për të shmangur paso-
jat, këtë herë kompanitë e
sigurimeve kanë vendosur të
kërkojnë paraprakisht mira-
timin e Autoritetit të
Konkurrencës, që pritet të
shprehet për marrëveshjen
gjatë muajit shkurt.

TREGUTREGUTREGUTREGUTREGU
Në janar-nëntor 2017,

tregu i sigurimeve ka pasur
një rritje prej 6.85%. Volumi
i primeve të shkruara bruto
është rritur me 916,255 mijë
lekë. Numri i kontratave ar-
riti në 1,136,689 duke shënu-

ar një rritje me 14.06% kra-
hasuar me janar-qershor
2016. Volumi i primeve të sh-
kruara bruto në veprim-
tarinë e 'jojetës' ka shënuar
një rritje në masën 5.54%
krahasuar me janar-nëntor
2016. Numri i kontratave në

sigurimin e 'jojetës' kapi shi-
frën 977,680, duke shënuar
një rritje në masën 8.65%
krahasuar me janar-nëntor
2016. Volumi i primeve të sh-
kruara bruto në veprim-
tarinë e 'jetës' ka shënuar
një rritje në masën 28.16%
krahasuar me janar-nëntor
2016. Numri i kontratave në
sigurimin e 'jetës' arriti në
158,967 duke shënuar një
rritje në masën 64.43%' kra-
hasuar me janar-nëntor
2016. Gjatë janar-nëntorit
2017, janë paguar gjithsej 43
milionë dëme ose 16.39% më
shumë se gjatë janar-nën-
tor 2016. Numri i dëmeve të
paguara në janar-nëntor
2017 është rritur me 12,074
dhe arriti shifrën 40,477 nga
të cilat 39,080 dëme janë
paguar nga shoqëritë e sig-
urimit të 'jojetës' dhe 1,397
nga shoqëritë e sigurimit të
'jetës'.

Sigurimi i makinave për jashtë vendit, Autoriteti i Konkurrencës heton tregun

Kartoni jeshil, kompanitë e sigurimit,
marrëveshje me njëra-tjetrën

Nga viti 1995 e deri tani operatorët janë vënë disa herë nën hetim

Ornela Manjani

Që nga viti 2005 e në
vazhdim, kompanitë e
sigurimeve kanë qenë

disa herë objekt i
hetimeve të Autoritetit

të Konkurrencës,
kryesisht për praktikat

e ndjekura në tregtimin
e policave të sigurimit

të detyrueshëm motorik
për përgjegjësitë ndaj

palëve të treta.Foto ilustruese
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Ai ecte me hap të sigurt, të
rëndë. Me peshën e valles
së Kukësit, me hovin e asaj

të Rugovës, me mallin e valles
çame, me portretin e Osman Takës.
Ai burrë i gjatë, me shpatulla të
mëdha, që mbante mbi vete peshën
e shqiponjës kur hapte krahët, si
ajo.

Rexhep Çeliku dje u përcoll me
tingujt që e kishin çuar peshë tek-
sa mijëra duartrokitje e shoqëro-
nin në kalimin e fundit në sheshin
“Skënderbej”.

Mes dhimbjes e lotëve, iu dha
lamtumira e fundit Rexhep Çe-
likut. Familjarë, të afërm, miq dhe
bashkëpunëtorë qëndruan dy orë
në homazhet për nder të “Valltarit
Fluturues”, i ndarë nga jeta një
ditë më parë pas një sëmundjeje të
rëndë. “Mjeshtri i Madh” e “Nderi
i Kombit” nga holli i Muzeut His-
torik Kombëtar shënoi takimin e
fundit me ta.

Pas homazheve, kortezhi me
trupin e pajetë u drejtua për në
varrezat të Sharrës, ku do të pre-
het përgjithmonë. Korifeu i skenës
shqiptare, “Shqiponja e valles”,
“Nderi i Kombit”, Rexhep Çeliku
humbi betejën pas më shumë se
pesë vitesh me sëmundjen e rëndë.

Miqtë thanë se ai e mundi
sëmundjen për kaq vite, në vajtje-
ardhjet drejt Turqisë, herë me au-
tobus e herë me avion, për kimiot-
erapinë e për operacionet. Ai e
mundi pesë vite, duke luftuar me
të çdo ditë, nga pak e nga shumë.
Derisa në agimin e së premtes, pasi
kisha marrë titullin “Nderi i Ko-
mbit” dhe i kish takuar së fundmi
miq e kolegë, zuri shtratin dhe dha
frymën e fundit.

Edhe pse i sëmurë e nën efektin
e rrezatimeve, si për ta mposhtur
atë, si për ta sfiduar nuk iu nda
valles dhe as skenës derisa zuri
shtratin.

Më 8 janar, katër ditë më parë
se të jepte shpirt u dekorua nga
me motivacionin: “Në vlerësim të
kontributit të jashtëzakonshëm si
solist me nivel të lartë dhe mjesh-
tëri të veçantë artistike në inter-
pretimin e valleve shqiptare; për
promovimin denjësisht të vlerave
të mirëfillta të trashëgimisë sonë
kulturore kombëtare brenda dhe
jashtë vendit, si dhe për pasurimin
e fondit të krijimtarisë ko-
reografike dhe përçimin e tij tek
brezat e artistëve të rinj”.Dje,
thanë se ai ta çonte shpirtin peshë,
se arti i tij përmes tij manifeston-
te shpirtin shqiptar, historinë tonë
të stuhishme e se askush më shumë
se ai nuk i ngjante një shqiponje
me krahët e hapur e shikimin e
mprehtë. Me muzikën e valleve të
tij, si tupanat që lajmërojnë një
kob, Çeliku la muzeun i mbajtur
nga krahët e valltarëve të Sh-
qipërisë dhe të Kosovës. Arkmorti
i tij mbulohej me flamur. Sheshi

zezonte nga ata që kishin ardhur
ta nderonin. Mes tyre, shumë
qytetarë nga krahina të ndryshme
të Shqipërisë, miq, artistë politi-
kanë dhe artdashës.
MIQTËMIQTËMIQTËMIQTËMIQTË

Valltarja edhe partnerja e tij e
skenës Lili Cingu, një prej të parëve
që pat mësuar lajmin e zi, e pikël-
luar tha dje se Rexhep Çeliku ish-
te një shqipe që depërtonte me
vallen e tij lehtësisht te spektatori
vendës dhe i huaj.

Për drejtoreshën e Teatrit të
Operas dhe Ansamblit Popullor,
Zana Çela kjo është një humbje e
madhe për kombin dhe artin.
Humbje e cilësoi edhe Gerti Druga,
drejtori artistik i Ansamblit. Duke
u shprehur me fat që ka bash-
këpunuar me Çelikun disa herë, e

së fundmi për festimet e 60-vjetorit
të Ansamblit.

Kolegët e ngushtë me të cilët
ndau skenën dhe miqësinë vlerë-
sonin dëshirën dhe entuziazmin që
ai kishte për jetën. “Vallja të mos
ndalet e shqipja të fluturojë lart
ishte dëshira e Rexhep Çelikut”,
tha ata. Valltarët pasardhës, me të
cilët punoi një jetë të tërë thanë se
janë të bindur se zëvendësimi i tij
është i vështirë, por ndihen të
frymëzuar që të vazhdojnë me
dashuri në rrugën e tij edhe për të.

Mjeshtri i baletit Albert Janku
shpreson që vallja shqipe të vazh-
dojë rrugëtimin vezëllites si dikur.
Shpresëplotë që të rinj të talentu-
ar do ketë gjithnjë, Janku kujtoi
natyrën modeste e të thjeshtë të
tij.

Lamtumirë Rexhep Çeliku!
Shqipëria dhe Kosova përcjellin me flamur valltarin

Dje homazhet te Muzeu Kombëtar,
duartrokitje, lule, lot e përulje për të

Fatmira Nikolli

Mjeshtri i madh i valles sh-
qiptare, Rexhep Çeliku humbi bete-
jën me një sëmundje të rëndë që i
mori jetën në moshën 63-vjeçare.

Rexhep Çeliku ishte solisti i
parë i Ansamblit të Këngëve dhe
Valleve në vendin tonë. Gjatë një
karriere të gjatë prej 4 dekadash,
ai realizoi një numër të madh
shfaqjesh brenda dhe jashtë ven-
dit, duke rrëmbyer duartrokitjet e

KONCERTI

“Toske”, “labe” dhe “gege”, tri melodi
në koncertin “TRIAS” të Vaso TolesKa shënuar sukses të

premten në
mbrëmje,”Trias”, koncerti për
flaut e orkestër (premierë), di-
rigjent Noorman Widjaja,
Orkestra Simfonike e RTSH,
soliste Jonela Golemi (flaut).

I kompozuar nga Vasil Tole,
ai sqaron se fjala “Trias” vjen
nga greqishtja, në shqip për-
dorim fjalën “Tre” ose
“treshe”. Struktura e saj evi-
denton prezencën e tre ele-
mentëve, të cilët semantika i
shndërron realisht në një të
vetëm, pra 3=1; ashtu si tek fja-
la tjetër “TRIDHA”. Në këtë
vepër të titulluar “TRIAS”,
struktura muzikore përbëhet
nga tre elementë bazë që për-
faqësojnë tre etnokulturat sh-
qiptare: “toske”, “labe” dhe
“gege”, që së bashku përbëjnë
etnosin shqiptar.

Ai tha për ‘GSH’ se për ko-
mpozimin e kësaj vepre është

në përngjasimet që ka me një shu-
micë veglash popullore aerofone,
të cilat rëndom përdoren në folk-
lorin muzikor shqiptar, do të më
jepte mundësinë që ta përdorja atë
herë si ‘kavall’ të Toskërisë, si ‘cul-
dyjaren’ e Labërisë apo edhe si
‘fyelli’ karakteristik të malësisë
sonë të veriut dmth’, një flaut real

të tingëllonte si 3 imagjinarë”.
Tole, përveç ndarjes në tri

pjesë sipas parimit “pjesës së
veçantë i përkasin instrumente
të veçanta”, është munduar që në
të njëjtën rrugë të orientojë edhe
shkrimin muzikor të perkusion-
it. “Ndarja e pjesëve në masa u
kushtëzua nga një përafërsi e
ndarjes territoriale të regjioneve
në hartën e Shqipërisë. Kështu
regjioni etnomuzikor më i madh
do të ketë edhe numrin më të
madh të masave muzikore psh.,
gegëria 33 masa, toskëria rreth
30 dhe labëria 20 prej tyre. Për
ndarjen e pjesëve në masa kam
përdorur konceptin e serisë së Fi-
bonacit”, tha ai për ‘GSH’.

Sipas tij, kjo mënyrë e
ndërtimit të shkallëve muzikore
i ka dhënë mundësinë të bashkojë
në “Kohën e të Gjithëve”, të
gjitha tipat e shkallëve në një
reshtim të vetëm. Kjo përbën edhe
një nga konceptet muzikore për
të synuar realizimin e formulës
së titullit “Trias” apo 3=1. f.n

pasur parasysh ndërtimi i një
makrostrukture, e cila të përbal-
lonte si diversitetin e lëndës muz-
ikore të pjesëve të veçanta e po aq
marrëdhëniet specifike të instru-
mentit Solo me pjesët. “Përsa i për-
ket gjetjes paraprake të instru-
mentit solo për veprën, me ten-
dencë zgjodha ata të flautit, i cili

publikut me interpretimet e tij në
skenë.

Rexhep Çeliku ka interpretuar
solistin e parë në 200 valle, ka mar-
rë pjesë në 500 shfaqje në skena të
ndryshme në tri kontinente, në 30
festivale ndërkombëtare dhe ka
interpretuar në më shumë se 3000
shfaqje artistike. Figura emblem-
atike dhe e veçantë e tij në skenë,
kaq emocionuese sa edhe
mbresëlënëse në portretin e tij të
hekurt, por edhe në gjithë gjym-
tyrët e tij, me të drejtë është sim-
bolizuar në thënien tronditëse
“Njeriu që vallëzon me shqipet,
shënonte Lefter Çipa. Biri i një
gjirokastriti, mjeshtër në nxjer-
ren dhe gdhendjen e gurit, e më
vonë si restaurator i kishave dhe
xhamive në Tiranën e paraçlirim-
it, vazhdoi traditën shqiptare në
gdhendjen e valles popullore në
tempullin e kulturës – Ansamblin
e Shtetit si ‘Valltari fluturues’”.

Përcjellja e Rexhep Çelikut Rexhep Çeliku

Ministrja Kumbaro me
gruan e Rexhep Çelikut
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NGA PROFESOR DR.
ALEKS LUARASI

Mbi lartësitë e Drish
tit frynin erërat e
ftohta të janarit të

vitit 1468. Malet atje tej ish-
in mbushur me dëborë dhe
qëndronin të heshtur dhe
madhështorë në vetminë e
tyre. Lart në qiell dukej dhe
zhdukej mes reve një diell i
pakët dhe i ftohtë.

Në sallën e madhe të
Kishës Katedrale të Drishtit
hynin njëri pas tjetrit
klerikët e rangjeve të ndry-
shme, kokulur, të menduar,
të përvuajtur, të mjeruar.
Tek zinin vend në karriget
e tyre shihnin  statujat e
Jesu Krishtit në kryq,
ikonat madhështore gjithë
ngjyra që zbukuronin
sallën e madhe të Kuvendit,
qirinjtë e ndezur dhe sendet
prej ari që shkëlqenin.

Të gjithë e kishin mend-
jen te një lajm të hidhur si
pelini që ishte përhapur ato
ditë në Kuvend. Ai, i madhër-
ishmi, i përndrituri, shpre-
sa e tyre e fundit, Gj. K.
Skënderbeu, po shuhej e po
ftohej … në Lezhë. Askush
nuk fliste rreth  këtij lajmi,
secili e bluante në brendësi
te shpirtit të vet, në hesh-
tje.

Klerikët po mblidheshin
në Kuvend që të miratonin

Statutet e Kishes Katedrale
të Drishtit, një ngjarje
vërtet e madhe për kishat e
shumta në varësi të saj. Së
fundi, edhe kisha e tyre e
Drishtit do të kishte Stat-
utet e veta, të miratuara nga
vetë Papa i Romës. Në një
ditë tjetër kjo ngjarje e mad-
he do të kishte nxitur gëz-
imin dhe krenarinë e tyre
përkrah kishave të tjera,

Miratimi i Statuteve të
Drishtit ishte një histori e

gjatë që kishte filluar disa
vite me parë. Histori proce-
durash, si hartimi i projek-
tit,  rishikimi, miratimi nga
Papa i Romës. Projekti ish-
te përfunduar me kohë, por
miratimi nga Kuvendi i
Kishës Katedrale të Drishtit
ishte vonuar. Dukej sikur
ngjarja e hidhur që mund të
ndodhte nga dita në ditë e
kishte përshpejtuar mira-
timin përfundimtar.

Statutet e Drishtit u
miratuan në dt. 12 janar
1468, pesë ditë para vdekjes
së Gj. K. Skënderbeut. Ai
vetë, “Atleti i Krishtit”,
sikurse e kishte quajtur
dikur shenjtëria e tij, Papa
Piu II, nuk ishte i pran-
ishëm dhe emri i tij nuk për-
mendej në Statutet. Ishte i
sëmurë dhe duke vdekur në
Lezhë, ku ishte mbledhur
Kuvendi i Princave Sh-
qiptarë.  Pikërisht kjo ng-
jarje e hidhur, që pritej të
ndodhte për shkak të
moshës dhe sëmundjes së
tij, e përshpejtoi legalizimin
e Statuteve që ishte vonuar
me vite për shkak të rretha-
nave të luftës.

Përkujtimi i 550-vjetorit të vdekjes së Skënderbeut

STATUTET E DRISHTIT
DHE KUJTIMI I TË
MADHËRISHMIT

GJ.K.SKËNDERBEU

Më 12 janar 1468, pakMë 12 janar 1468, pakMë 12 janar 1468, pakMë 12 janar 1468, pakMë 12 janar 1468, pak
ditë para vdekjes sëditë para vdekjes sëditë para vdekjes sëditë para vdekjes sëditë para vdekjes së
G j . K . S k ë n d e r b e u t ,G j . K . S k ë n d e r b e u t ,G j . K . S k ë n d e r b e u t ,G j . K . S k ë n d e r b e u t ,G j . K . S k ë n d e r b e u t ,
klerikët e Kishës Kat-klerikët e Kishës Kat-klerikët e Kishës Kat-klerikët e Kishës Kat-klerikët e Kishës Kat-
edrale të  Dishtit ,edrale të  Dishtit ,edrale të  Dishtit ,edrale të  Dishtit ,edrale të  Dishtit ,
miratuan “Statutet”miratuan “Statutet”miratuan “Statutet”miratuan “Statutet”miratuan “Statutet”
që rregullonin jetënqë rregullonin jetënqë rregullonin jetënqë rregullonin jetënqë rregullonin jetën
dhe veprimtarinë edhe veprimtarinë edhe veprimtarinë edhe veprimtarinë edhe veprimtarinë e
bashkësisë katolike tëbashkësisë katolike tëbashkësisë katolike tëbashkësisë katolike tëbashkësisë katolike të
qytetit.qytetit.qytetit.qytetit.qytetit.

“Statutet  e“Statutet  e“Statutet  e“Statutet  e“Statutet  e
D r i s h t i t ” r r ë f e j n ëD r i s h t i t ” r r ë f e j n ëD r i s h t i t ” r r ë f e j n ëD r i s h t i t ” r r ë f e j n ëD r i s h t i t ” r r ë f e j n ë
ndërndërndërndërndërmjet rmjet rmjet rmjet rmjet rrrrrrjeshtajeshtajeshtajeshtajeshtavvvvveeeee
një dramë dhe njënjë dramë dhe njënjë dramë dhe njënjë dramë dhe njënjë dramë dhe një
tragjedi që luhej asotragjedi që luhej asotragjedi që luhej asotragjedi që luhej asotragjedi që luhej aso
kohe në teatrinkohe në teatrinkohe në teatrinkohe në teatrinkohe në teatrin
herherherherheroik shqiptaroik shqiptaroik shqiptaroik shqiptaroik shqiptar. Aty. Aty. Aty. Aty. Aty
janë të pranishëm disajanë të pranishëm disajanë të pranishëm disajanë të pranishëm disajanë të pranishëm disa
nga personazhetnga personazhetnga personazhetnga personazhetnga personazhet
madhështore të kësajmadhështore të kësajmadhështore të kësajmadhështore të kësajmadhështore të kësaj
tragjedie, midis tyre,tragjedie, midis tyre,tragjedie, midis tyre,tragjedie, midis tyre,tragjedie, midis tyre,
Kryepeshkopi i Dur-Kryepeshkopi i Dur-Kryepeshkopi i Dur-Kryepeshkopi i Dur-Kryepeshkopi i Dur-
rësit Pal Engjëlli, irësit Pal Engjëlli, irësit Pal Engjëlli, irësit Pal Engjëlli, irësit Pal Engjëlli, i
dërguar i Vdërguar i Vdërguar i Vdërguar i Vdërguar i Vaaaaatikanittikanittikanittikanittikanit
dhe këshilltar idhe këshilltar idhe këshilltar idhe këshilltar idhe këshilltar i
Skënderbeut.Skënderbeut.Skënderbeut.Skënderbeut.Skënderbeut.

“Statutet e Drish-“Statutet e Drish-“Statutet e Drish-“Statutet e Drish-“Statutet e Drish-
tit” nuk ishin thjeshttit” nuk ishin thjeshttit” nuk ishin thjeshttit” nuk ishin thjeshttit” nuk ishin thjesht
një dokument juridik,një dokument juridik,një dokument juridik,një dokument juridik,një dokument juridik,
por  një pentagram,por  një pentagram,por  një pentagram,por  një pentagram,por  një pentagram,
një hymn “te deum”një hymn “te deum”një hymn “te deum”një hymn “te deum”një hymn “te deum”
që këndohej  me so-që këndohej  me so-që këndohej  me so-që këndohej  me so-që këndohej  me so-
lemnitet në Kishënlemnitet në Kishënlemnitet në Kishënlemnitet në Kishënlemnitet në Kishën
Katedrale të Drishtit,Katedrale të Drishtit,Katedrale të Drishtit,Katedrale të Drishtit,Katedrale të Drishtit,
në aktin e fundit tënë aktin e fundit tënë aktin e fundit tënë aktin e fundit tënë aktin e fundit të
tragjedisë.tragjedisë.tragjedisë.tragjedisë.tragjedisë.
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PËRKUJTIMI

Më 12 janar 1468, pak ditë para vdekjes së Gj.K.Skënderbeut, klerikët e Kishës Katedrale të Dishtit, miratuan “Statutet”
që rregullonin jetën dhe veprimtarinë e bashkësisë katolike të qytetit. Statutet e Drishtit” rrëfejnë ndërmjet rreshtave një
dramë dhe një tragjedi që luhej aso kohe në teatrin heroik shqiptar. Aty janë të pranishëm disa nga personazhet madhësh-
tore të kësaj tragjedie, midis tyre, Kryepeshkopi i Durrësit Pal Engjëlli, i dërguar i Vatikanit dhe këshilltar i Skënderbeut.
“Statutet e Drishtit” nuk ishin thjesht një dokument juridik, por  një pentagram, një himn “te deum” që këndohej  me
solemnitet në Kishën Katedrale të Drishtit, në aktin e fundit të tragjedisë.

PROF. DR. ALEKS LUARASI*
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Statutet e Drishtit u miratu
an në dt. 12 janar 1468, pesë
ditë para vdekjes së
Gj.K.Skënderbeut. Ai vetë,

“Atleti i Krishtit”, sikurse e kish-
te quajtur dikur shenjtëria e tij,
Papa  Piu II, nuk ishte i pranishëm
dhe emri i tij nuk përmendej në
Statutet. Ishte i sëmurë dhe duke
vdekur në Lezhë, ku ishte
mbledhur Kuvendi i Princave Sh-
qiptarë.  Pikërisht kjo ngjarje e
hidhur, që pritej të ndodhte për
shkak të moshës dhe sëmundjes së
tij, e përshpejtoi legalizimin e Stat-
uteve që ishte vonuar me vite për
shkak të rrethanave të luftës.

Mungesa e tij shpjegohej jo
vetëm me gjendjen shëndetësore:
Skënderbeu ishte përfaqësues i
pushtetit laik; Statutet e Drishtit i
përkisnin kishës katolike. E drej-
ta kishtare ishte e ndarë nga e drej-
ta shtetërore dhe pushteti laik.
Secila kishte domenin e vet të së
drejtës; diku - diku takoheshin dhe
mbështetnin njëra tjetrën.

Në vend të tij ishte i pranishëm
një figurë mitike e kishës katolike,
Kryepeshkopi i Durrësit Pal En-
gjëlli, këshilltar dhe diplomat i
Skënderbeut nga familja e Engjël-
lorëve të Drishtit, i cili ishte
ngarkuar nga Vatikani të
mbikëqyrte shqyrtimin dhe mira-
timin e Statuteve. Klerikët e
shumtë që mbushnin sallën e Kuv-
endit nuk e kishin parë akoma;
ishte lart dhe bisedonte me drej-
tuesit e Kishës. Kuajt e tij dhe të
shoqëruesve të shumtë ishin në
oborr; përtypnin me qetësi barin
që kishin përpara dhe shihnin me
sytë e pafajshëm muret e Kate-
drales.

Këtë rol ia kërkonte funksioni i
tij i lartë në hierarkinë e kishës
katolike në Shqipëri, si kryepesh-
kop i Durrësit, si komisar aposto-
lik (commissaries) dhe gjykatës
(conservator) për Ilirinë, që e plotë-
sonte me diturinë, urtësinë dhe
nderimin e veçantë që gëzonte në
Vatikan dhe në aparatin shtetëror
të Skënderbeut.

Një portret të Pal Engjëllit na e
jep historiani i shquar kroat, Mi-
lan Shufflay, i cili ka shkruar se “
Kryeipeshkopi i Durrësit ishte prel-
at i nivelit evropian”. Kërkesa për
miratimin e Statuteve ishte
parashtruar në Romë, në emër të
kishës së Drishtit, nga një figure
tjetër e kishës katolike dhe e luftës
çlirimtare të popullit shqiptar. Ky
ishte i urti Dhimitër Frangu,
kanonik i Drishtit, i cili kishte
shërbyer gjatë luftës si “thesartar”
(mbajtës i thesarit) në ushtrinë e
Skënderbeut dhe ka shkruar më
vonë një histori tjetër të tij, pas
asaj të M. Barletit.

Dorëshkrimi i Statuteve ishte
shkruar me kaligafinë e mesjetës,
në pergamen të butë, në gjuhën

latine, me tre ngjyra: teksti – kafe,
kapitujt – te kuqe, nëndarjet – blu;
në të gjitha faqet e dorëshkrimit
ka iniciale (shkronja të para), të
stilizuara dhe të dekoruara në flo-
ri ose në njërën nga tre ngjyrat. Ai
përbman, në krye të tij, edhe një
portret me ngjyra të Pal Engjëllit
me shkopin baritor në dorë.

Dorëshkrimi dëshmon qartë në
formë dhe në përmbajtje për nive-
lin e lartë kulturor të klerit kato-
lik shqiptar në prag të pushtimit
osman. Ai nuk ishte thjesht një
dokument juridik, por  një penta-
gram, një hymn “te deum”që kën-
dohej  me solemnitet në Kishën
Katedrale të Drishtit, në aktin e
fundit të tragjedisë.

Statutet e Drishtit u shqyrtuan
dhe u miratuan atë ditë me
ekzigjenca të forta juridike, të cilat
ishin tipike për të drejtën katolike
në mesjetë. Kryepeshkopi i Dur-
rësit  Pal Engjëlli do të vinte vulën
përfundimtare në prani të noterit.
Në të njëjtën kohë, ai do të ishte
mbikëqyrës i zbatimit të Statuteve,
instanca përfundimtare e inter-
pretimit dhe e çdo ndryshimi të
mëvonshëm.

Nga një vështrim i shkurtër i
dispozitave të Statuteve mund të
kuptojmë jetën që zhvillohej bren-
da mureve të Katedrales  të Drish-
tit, si dhe rregullat që e përkufizo-
nin atë.

Statutet ishin pjesë e së drejtës
kishtare të ritit katolik. Rregullat
e Kishës së shenjtë parashikonin
se përveç legjislacionit qendror të
miratuar nga Vatikani, lejohej
edhe një legjislacion i kishave ven-
dore (legjislacion i deleguar) që
kishte parasysh zakonet dhe tra-
ditat lokale, gjithmonë në pajtim

me normat qendrore.
Për më tepër, ky legjislacion

vendor kishte një rrezatim më të
gjerë: ai rregullonte jo vetëm
kishën katolike, por deri diku edhe
vetë jetën e qytetit. Kuptohet që
rolin drejtues e kishte patricati i
qytetit, familjet e mëdha të Drish-
tit si Engjëllorët, Frangajt, Sumat,
etj., të cilat kishin përfaqësuesit e
tyre të në radhët e klerit lokal deri
në Vatikan.

Statutet e Drishtit kishin në
krye një hyrje që parashtronte
parimet kryesore (ajo që quhet
“Preambul” në kushtetutat mod-
erne).  Një nga parimet kryesore
të saj ishte ai i ligjshmërisë, i shpre-
hur si vijon: “Nuk ka asgjë më të
lartë për të vdekshmit në këtë
epokë se sa ligji i mbretit”, (Krish-
ti Mbret).

Më tej konstatohet një traditë
juridike e hershme për Kishën Kat-
edrale të Drishtit, më e vjetër se
Statutet “të parët tanë na kanë
lënë disa kushtetuta të cilat nga
ana tjetër rezultojnë ose të paqar-
ta ose të pamjaftueshme. Prandaj
– “na u dha leja nga Papa që, sa
here ta kërkojë nevoja, të nxjerrim
statute dhe urdhëresa që mirato-
hen e përforcohen me autoritetin
apostolik” .

Subjekt i Statuteve ishin
klerikët dhe besimtarët e Kishës
Katedrale të Drishtit dhe të
kishave të tjera katolike në varësi
të saj. Pranimi dhe zbatimi i Stat-
uteve ishte një kërkesë themelore
për bashkësinë e klerikëve dhe të

besimtarëve. Kundërshtimi ose re-
fuzimi i Statuteve sillte automatik-
isht përjashtimin e tyre nga kjo
bashkësi.

Klerikët jetonin dhe ushqe-
heshin në mensa të përbashkëta.
Statutet përcaktonin  regjimin e
bashkëjetesës, përfitimet dhe kon-
tributin e secilit. Kisha zotëronte
të ardhura nga shërbimet fetare,
pronat dhe pasuritë e veta.

Pjesa kryesore e dispozitave të
Statuteve rregullonte mënyrën e
organizimit dhe të funksionimit të
Kishës Katedrale të Drishtit.

Organi më i lartë drejtues ishte
Kapitulli i Kishës Katedrale të
Drishtit, (një lloj asambleje, kuv-
endi), i cili kishte kompetenca
legjislative,  miratonte dhe ndrys-
honte Statutet, shqyrtonte prob-
lemet kryesore të bashkësisë dhe
zgjidhte drejtuesit e mandatuar.
Ky kuvend zgjidhte çdo vit dy or-
ganet kryesore (individuale): rek-
torin dhe prokuratorin me mandat
një vjeçar. Rektori ishte titullari
kryesor i institucionit, prokura-
tori ishte administrator dhe drej-
tues i problemeve ekonomike. Ata
jepnin llogari para zgjedhësve në
mënyrë periodike gjatë vitit dhe në
përfundim të mandatit.

Rektori dhe disa drejtues të
tjerë ushtronin edhe pushtetin
gjyqësor për bashkësinë e
klerikëve dhe të besimtarëve. Në
përbërje të kësaj gjykate bënin
pjesë rektori, prokuratori dhe dy
ose tre klerikë të moshuar, të cilët
betoheshin se do të gjykonin me

STATUTET E DRISHTIT
DHE KUJTIMI I TË
MADHËRISHMIT

GJ.K.SKËNDERBEU

paanësi.
Pjesa më e madhe e normave

juridike  administrative  rregullo-
nin jetën e brendshme të institu-
cionit si p.sh. kriteret dhe proce-
durat për t’u bërë klerik, të drejtat
dhe detyrat, shërbimet fetare etj.

Statutet përmbanin  norma ju-
ridike penale, të cilat përcaktonin
disa  figura  krimi, si dhe ndësh-
kimin për secilën prej tyre. Subjekt
i veprave penale ishin klerikët, si
dhe besimtarët anëtarë  të bash-
kësisë së Kishës Katedrale të
Drishtit. Dënimet ishin karakter-
istike për të drejtën kishtare si
p.sh. dëbimi nga bashkësia për një
afat të caktuar, lëçitja (bojkotimi,
ndërprerja e marrëdhënieve) dhe
në raste më të rënda, shkishërimi.
Në të drejtën kishtare përjashto-
hej arrestimi, burgimi ose përdori-
mi i forces së pushtetit laik.

Ndër veprat penale të parash-
ikuara në Statute ishin p.sh. prish-
ja e rregullit gjatë mbledhjes së
kapitullit (kuvendit), nxjerrja e
sekretit, vjedhja, mashtrimi, rrah-
ja, fyerja, loja me të holla (me zare),
mbajtja e femrave si konkubina ose
sjellja e tyre në mjediset e kate-
drales, etj.

Statutet njihnin të drejtën e
apelimit të vendimit ose të
ridëgjimit për personat e dënuar,
por gjithmonë brenda kapitullit
(kuvendit), ku ishte shqyrtuar më
parë.

Statutet njihnin zbatimin e nor-
mave juridike me analogji atëherë
kur dispozitat mungonin, ishin jo
të plota ose të pasakta. Kryepesh-
kopi i Durrësit, Pal Engjëlli, gëzon-
te të drejtën e interpretimit përfun-
dimtar të normave juridike.

Në mbrëmje vonë përfundoi mi-
ratimi i Statuteve të Drishtit. I
përndrituri Pal Engjëlli vuri
firmën mbi dokumentin historik
dhe uroi të pranishmit; pranë
firmës së tij u vendos  firma e not-
erit. Dorëshkrimi do të ruhej si një
thesar në arkivin e Kishës Kate-
drale të Drishtit.

Mbi lartësitë e Drishtit frynin
erërat e ftohta të janarit të v. 1468.
I përndrituri Gj. K. Skënderbeu
jepte shpirt në Lezhë, si dhe po-
rositë e fundit për bash-
këluftëtarët. Kisha katolike for-
conte strukturat e saj për betejat
e ardhshme. Kur të vinte pranvera
dhe të shkrinte dëbora në male rep-
artet e akinxhinjve do të vinin
përsëri të  kafshonin me tërbim
fshatrat shqiptare si ujq të uritur.
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***
 Shënim: Në v. 2005, dy kërkues sh-

qiptarë, Dr. Musa Ahmeti dhe Dr. Etleva
Lala zbuluan në arkivat e Danimarkës Stat-
utet dhe Urdhëresat e Kapitullit të Kishës
Katedrale të Drishtit (Statuta et Ordina-
tiones Capituli Ecclesiae Cathedralis
Drivastiensis), Ombra GVG, Tiranë, 2009.

Pas Statuteve të Shkodrës, ky ishte
një zbulim tjetër madhështor për historinë
e së drejtës në Shqiperi. Në dallim nga
Statutet e Shkodrës, që i përkisnin të
drejtës qytetare laike, Statutet e Kishës
Katedrale të Drishtit i përkisnin të drejtës
kishtare të ritit katolik. Të dhënat e këtij
shkrimi janë bazuar te ky punim.

Kalaja e Drishtit
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PIKTURA

Autori, në 60- vjetorin e vdekjes së piktorit të shquar të peizazhit shqiptar, na ka dhënë një imazh tjetër të Vangjush Mios...

NGA NAZMI SEITAJ

Mbiemri Mio është
transformim i mbiem
rit Mihali. Gjyshi i
Vangjush Mios ka

qenë Anastas Mihali nga Vithkuqi
i Korçës. Në kohën që Vithkuqi u
dëmtua nga Ali Pashë Tepelena
Anastas Mihali u shpërngul prej
andej dhe u vendos në Korçë. Gjy-
shi i piktorit ka qenë njeri me kul-
turë. Ai lexonte Enciklopedinë Fe-
tare, Psalmet e Davidit, Gjeografinë
e Europës e të tjera libra në gjuhën
greke. E ëma e Vangjush Mios qu-
hej Polikseni, i ati Thimi. Thimi
kishte studiuar në Manastir dhe e
njihte mirë greqishten. Në rini ai u
mor me tregti, kurse më vonë me
bujqësi. Kishte një arë në Fushën e
Korçës dhe një luadh në fshatin
Melçan. Vangjush Mio, që vinte i
dyti nga të tre djemtë, u lind më 5
mars 1891 në një nga lagjet e vjetra
të Korçës. Shtëpia e tij karakteris-
tike korçare ( sot shtëpi- muze e pik-
torit), ngrihet një një kthesë
rrugice me kalldrëm të lashtë. Ësh-
të një nga ato shtëpi e një nga ato
rrugica tipike, prej të cilave frymë-
zohej për të hedhur në pëlhurë
dashurinë e madhe që kishte për
vendlindjen e tij. Që kur ishte i
vogël në shkollën fillore, Vangjush
Mios i pëlqente të merrej me pik-
turë. Kur zhvilloheshin karnavalet
dhe banorët gazmorë të lagjes bë-
nin kostume, Vangjushi i zbuku-
ronte ato me varak. Ia kishte ënda
të vizatonte edhe heronjtë e Hom-
erit, Akilin, Odisenë, Anteun etj.
Këta i vizatonte gjithmonë me mbu-
roja. Më tepër se çdo gjë atij i
përqente të skiconte shtëpitë ko-
rçare. Në vitin 1908, kur u hapën
shkollat shqipe, Vangjush Mio u
shkëput nga shkolla greke dhe hyri
në shkollën amtare. Këto shkolla
mbylleshin herëpashere nga forcat
e errëta të reaksionit grekoman,
megjithatë Vangjush Mio nuk iu
nënshtrua shkollës greke. I eduku-
ar që në vogëli me ndjenja patri-
otike, ai përpiqet me çdo kusht të
përvetësojë gjuhën e bukur shqipe.
Për këtë detyrohej të hynte fshehur
në shkollën e vajzave, të cilën nuk
kishin mundur ta mbyllnin. I sh-
tyrë nga nevoja të ngutshme
ekonomike, i ati i Vangjushit shet
tokat. Djali i madh, Anastas Mio,
përpiqet të ndihmojë të atin që nga
Rumania, por këto ndihma ishin të
pamjaftueshme. Në këto rrethana
të vështira Vangjushi i ri ndërpret
mësimet e gjimnazit dhe në vitin
1908 rreh pas të vëllait në rrugën e
vështirë të kurbetit. Mjaft e dhimb-
shme ishte për Vangjush Mion
largimi nga atdheu i tij i dashur dhe
vendlindja, që kish filluar ta in-
spironte këtë piktor të ri me buku-
ritë magjepsëse të natyrës. Po kaq
prekëse dhe pikëllimtare ishin edhe
ndarja nga prindërit, përcjellja e
birit të tyre që ishte aq i dashur dhe
delikat. Lëndina e Lotëve, kjo dësh-
mitare e sa e sa ndarjeve dhe
hidhërimeve të mëdha, mbeti në
zemrën dhe në mendjen e piktorit
si një brengë e hapur dhe e pan-
gushëllueshme. Në Bukuresht pik-
tori i ardhshëm vuajti e hoqi

shumë. Në fillim punoi te dyqani i
të vëllait, Anastasit1,  i cili shiste
dru. Midis dy vëllezërve lindën
grindje. Anastasi nuk donte që
Vangjushi të merrej me pikturë. Ai
nuk besonte në talentin e të vëllait,
por mbi të gjitha kjo i dukej punë
pa interes. I fyer rëndë nga kjo,
Vangjushi largohet nga i vëllai dhe
hyn në punë si arkëtar te dy tetot e
tij, të cilat kishin një restorant në
Bukuresht. Gjatë kohës së punës,
kur kishte kohë, piktori skiconte
klientët me lapsin që mbante llog-
aritë. Vangjushi skiconte shpejt.
Tetove nuk u pëlqenin “zografisjet”
e nipit. Këto gra fodulle dhe injo-
rante mblidhnin buzët dhe pësh-
përisnin me njëra-tjetrën, se Vang-
jushi ishte një djalkë i çartisur nga
mendtë. Më e padurueshme u bë jeta
e piktorit në shtëpinë e tyre. Ato e
pengonin që ai të punonte në orët e
vona. Madje filluan të talleshin
hapur me të. Vangjushi largohet
përsëri, por këtë herë strehohet te
një shok i mirë dhe i vërtetë, i cili e
donte dhe ia çmonte punën. Ky ish-
te patrioti korçar, Irakli Duro. Irak-
liu trashëgonte një pasuri të kon-
siderueshme nga xhaxhai i tij. Këtë
pasuri ai e shkriu për qëllime pa-
triotike, duke ndihmuar koloninë
shqiptare në Rumani. Ky patriot qe
i pari që e inkurajoi dhe e ndihmoi
piktorin me mjete financiare, që të
vazhdonte shkollën e arteve të
bukura në degën e pikturës. Në
Bukuresht Vangjush Mio lidhet e
miqësohet me patriotë shqiptarë
dhe bëhet menjëherë anëtar i kolo-
nisë shqiptare. Nga shokët me të
cilët ka pasur kontakte Vangjushi,
kanë qenë Mihal Ciko, Asdreni dhe
Lasgush Poradeci. Piktori aktivizo-
het në jetën artistike, duke u bërë

midis shumë shqiptarëve të kolo-
nisë, merrnin pjesë dhe dy
këngëtarë të dëgjuar nga Drenova.
Këta ishin tenori Mihal Toskani3

dhe basi Petraq Marko. Mihal Ciko
ishte dirigjent i korit. Grupi teatral
me regjisorin Vasil Antoniu4) dhe
skenografin Vangjush Mio, vunë në
skenë dramat “Vdekja e Pirros” të
Mihal Gramenos dhe “Besa” të
Sami Frashërit. Në thelb shfaqjet
artistike kishin përmbajtje të
thellë patriotike. Ato kishin për
qëllim të bënin jehonë në koloninë
shqiptare, duke ngritur lart mora-
lin patriotik. Këto dy drama u
dhanë në Teatrin Nacional dhe në
teatrin “ Eforia”. Trupa doli edhe
në turne, duke dhënë shfaqje në
Kostancë dhe Braila. Shfaqjet
patën shumë sukses. Vangjush Mio
kishte ngulmuar që arti i tyre të
mos ishte diletant dhe vërtetë sho-
qëria “Lira” arriti të kultivojë në
gjirin e saj artistë dhe art të klasit
të parë. Vangjushi kishte mjaft
shokë shqiptarë të talentuar, të

  Fëmijëria dhe vitet e
emigrimit në Rumani

pjesëtar i Shoqërisë Shqiptare
“Lira”. Në vetvete kjo ishte një sho-
qëri artistike e politike dhe kishte
një program të pasur patriotik.  E
ku nuk e gjeje Vangjushin në atë
kohë. Ai merrte pjesë në kor me
grupin teatral dhe në celulën orga-

nizative. “Arti është gjëja më e
bukur që ka krijuar njeriu,- i thosh-
te Vangjushi M.Cikos. - Ju me muz-
ikë dhe unë me piktorë t’i dhurojmë
popullit shqiptar vepra të buku-
ra.”2 Vangjush Mio bënte dekoret e
korit dhe për grupin teatral. Në kor,

cilët, duke parë aftësitë e piktorit
të ri, e shtynë që t’i hynte seriozisht
artit të pikturës. Ai s’priste gjë
tjetër në jetë, veç atyre inkuraji-
meve të zjarrta dhe të sinqerta.
Vangjush Mio hyri në shkollën e
arteve të bukura. Ky ishte viti 1915,
atëhere kur djali mbushte njëzet e
katër vjeç. Në ato vite motoja e
Vangjushit ishte “Gjithçka për pik-
turën”. Në shkollë shoqërohet me
shokë të talentuar e të mirë. Peda-
gogët më të mirë të shkollës së ar-
tit e donin dhe e mbanin pranë. Atë
e donin të gjithë, ngaqë peizazhisti
i ri ishte njeri me karakter të sin-
qertë dhe, veç të tjerave, ishte mjaft
i ndjeshëm dhe bujar. Në një nga
blloqet e tij të shënimeve piktori ka
shkruar: “Nuk linim muze dhe ek-
spozitë arti pa vizituar. Atje gjen-
im shpresën dhe ngushëllimin tonë.
S’na bënte përshtypje asgjë përpara
artit, se ishim të veshur keq.” E tërë
jeta studentore e artistit të ri ka
qenë me vuajtje e sakrifica. Të hol-
lat e pakta që mund t’i ndodheshin
në xhep, i harxhonte për vizita ek-
spozeshë e galerishë arti, për të
blerë bojëra e pëlhura. I tillë kishte

qenë fati i shumë artistëve në botë.
Shumë prej tyre, që Vangjushi u
shihte veprat në muze, e kishin sh-
kuar jetën të uritur, madje edhe
kishin vdekur në mjerim, por në
fund të fundit kishin triumfuar si
artistë, duke lënë prapa vepra të
pavdekshme. Kujtoni fjalët “atje
gjenim shpresën dhe ngushëllimin
tonë.” Nga klasikët rumunë që e
tërhoqën më shumë dhe nga të cilët
u ndikua piktori shqiptar, ishin Te-
odor Aman, Lukioni, Oktave Bënçi-
la, Kostandin Stahi dhe Nikolla
Grigoresku. E gjithë shkolla ru-
mune dhe këshillat e profesorëve
më të mirë të asaj kohe ishin të pr-
irë në zbërthimet teorike të arse-
nalit që patën lënë këta artistë të
mëdhenj në fushën e pikturës.

Gjatë viteve 1917-1919 piktori ka
punuar gati tetëdhjetë vizatime e
skica. Këto janë punime mjaft të
larmishme, të vizatuara me tush e
laps. Në të gjitha vizatimet spikat
zemra e zjarrtë e piktorit për të ar-
ritur majat e larta të artit. Në këto
punime pasqyrohet një botë e tërë:
kopshtet e praruara të Bukuresh-
tit të vjetër, natyra e qetë e fsha-
trave me atë purpurinë e lashtë e të
ndritur, fytyra të njerëzve të dashur
dhe intimë, gra e vajza të bukura
me shpirt të ndezur e fisnik, fëmijë
të varfër e çamarrokë, studentë
gazmorë, rrugë në periferitë e varfra
të Bukureshtit me ato pajtonet që
lëviznin me shpejtësi nga trokthet
bubullues të kuajve, fusha të gjëra,
liqene mes luleve të brishta, të spër-
katura me bulëzat e tisit mëngje-
sor dhe monumentet madhështore,
të lara nga dielli i qeshur pranver-
or. Piktori ndjek ngado natyrën.
Zemrën e tij e ka pushtuar peiza-
zhi, hapësirat e lira, dielli vër-
shimtar. Të duket se në këto piktu-
ra ka më tepër individualitet sesa
influencë.  Që në ato vite piktori e
kishte përcaktuar rrugën e tij, duke
hedhur me guxim hapat e para në
gjininë e vështirë dhe të bukur të
peizazhit. Në vitin 1919 Vangjush
Mio hapi në Bukuresht ekspozitën
e parë personale. Në këtë ekspozitë
ai kishte mbledhur gjithë veprat që
pati punuar në degën e arteve dhe
ato që kishte punuar në natyrë. Kjo
ishte një ekspozitë me vlerë dhe
mjaft dinjitoze për një piktor të ri.
Sipas kujtimeve të Mihal Cikos, ve-
prat e Mios në atë ekspozitë kishin
një vlerë të tillë, saqë i kapërcenin
sukseset e piktorëve kontemporanë
të Bukureshtit. Gjatë kësaj ek-
spozite shiti mjaft piktura, por ca
më shumë ua fali shokëve shqiptarë
të Bukureshtit. Pas ekspozitës së
Mios u hapën edhe dy ekspozita të
tjera. Të dy piktorët që i çelën ishin
njëri nga Boboshtica dhe tjetri nga
Drenova. Vlen të përmendet se ish-
te Viktor Eftimiu ai që nxiti të
hapeshin ekspozita në radhët e kol-
onisë shqiptare të Bukureshtit. Në
vitin 1920, i pajisur me një certi-
fikatë nga shkolla e arteve të buku-
ra, se kishte mbaruar vitin e katërt
të kursit komunal, Vangjush Mio
u kthye në Shqipëri.

***
1- Anastas Mio me pseudonimin “Pika”, nxori

dhe drejtoi në Bukuresht gazetën “Tribuna e men-
dimeve të lira”. Kjo gazetë i kundërvihej obskuran-
tizmit në Shqipëri. Shumicën e artikujve i shkru-
ante vetë Anastasi. Në disa prej tyre ai pati fshikul-
luar edhe satrapin Ahmet Zogu. Në këtë gazetë
abonoheshin shumë shqiptarë. Një kopje të saj e
merrte edhe F.S.Noli. Anastas Mio është marrë edhe
me shkrime kushtuar gjuhës shqipe.
2- Nga një bisedë e autorit me M. Cikon në shtëpinë
e tij, dhjetor 1980.

3- Mihal Toskani, themelues i teatrit lirik ru-
mun dhe tenori i saj i parë.

4- Vasil Antoniu, shqiptar nga Boboshtica e Ko-
rçës, i cili gjatë asaj periudhe qe sekretar i Viktor
Eftimiut.

Vangjush Mio në Rumani
Vangjush Mio u shkëput nga
shkolla greke dhe hyri në
shkollën amtare. Këto shkolla
mbylleshin herë pas here nga
forcat e errëta të reaksionit
grekoman, megjithatë Vangjush
Mio nuk iu nënshtrua shkollës
greke. I edukuar që në vogëli me
ndjenja patriotike, ai përpiqet me
çdo kusht të përvetësojë gjuhën
e bukur shqipe. Për këtë
detyrohej të hynte fshehur në
shkollën e vajzave, të cilën nuk
kishin mundur ta mbyllnin. I
shtyrë nga nevoja të ngutshme
ekonomike, i ati i Vangjushit shet
tokat. Djali i madh, Anastas Mio,
përpiqet të ndihmojë të atin që
nga Rumania, por këto ndihma
ishin të pamjaftueshme. Në këto
rrethana të vështira Vangjushi i
ri ndërpret mësimet e gjimnazit
dhe në vitin 1908 rreh pas të
vëllait në rrugën e vështirë të
kurbetit.

Vangjush Mio në studio

Peisazh, Vangjush Mio
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T
TREGIM

Ky tregim na është propozuar nga autori dhe ka të bëjë me
një krijim të tijin në vitin 1980. Është një rrëfim gati linear,
kushtuar njeriut të thjeshtë, ku paçka ngjyrimeve të kohës,
mëson më shumë për llojin e letërsisë së kohës…

NGA KOÇO KOSTA

Domosdo që unë e njoh. Ai
është vëllai i Sheremetit,
kunatit tim. Sa herë që
veja në fshat te motra, ai

shfaqej: zinte vend pranë oxhakut
dhe s’ngrihej. Motra insistonte që
unë t’u ngulja veshin budalla-
llëqeve të tyre. Po ato budallallëqe
për mua ishin fjalë të sinqerta.
Janë bark i madh dhe, kur vijnë,
mbushet pragu i shtëpisë me op-
inga, thoshte ajo.

Unë mendoja një çast për
Hatijen, motrën time. Prindërit,
veçanërisht nëna, kishin dashur
ta martonin me një burrë nga qy-
teti, po erdhi një çast delikat dhe
ne e ngjitëm në fshatin matanë
përroit, që i thonë Allak.

Burri i motrës punonte në fs-
hat. Motra e kishte merak që ai
jetonte në fshat, po të shoqin e
donte. Ajo thoshte për të dhe për
vëllezerit e tij se ata ishin njerëz
të mirë, po që të mbushnin ox-
hakun me budallallëqe. Dhe qesh-
te.

Në të vërtetë, ajo dëshironte që
unë apo ndonjë tjetër të dallonim
cilësitë e mira të burrit të saj apo
të njerëzve të tij dhe t’ia thoshnim
këto.

Të tërë njerëzit e tij, pa përjas-
htim, e donin koperativën dhe
pushtetin. Falnin jetën për të. Kur
u ngrit kooperativa në fshatin e
tyre, babai i Sheremetit,
domethënë vjehri i motrës, pasi
dëgjoi të deleguarin, u ngrit, be-
fas, dhe thirri:

Rroftë Pushteti, rroftë Pushte-
ti!

E duan me shpirt këtë pushtet,
thoshte motra ime.

Kunati i motrës e kishte emrin
Kardhash.

Si ta kanë ngjitur këtë emër? i
thosha herë pas here për ta ngac-
muar. Ai ngrinte supet.

Ku di unë? thoshte. Ama, përn-
jëherësh i pritej gazi, goja i mbetej
pakëz e hapur, syte m’i ngulte drejt
dhe mollëzat i skuqeshin.

Unë filloja bisedë tjetër. Ai qël-
lonte gjurin me pëllëmbë dhe rreg-
ullohej mirë që të rrinte gjer në
fund, gjersa të vinte palca e natës.
Madje, deri në mëngjes. Sigurisht
nuk vinte për të ngrënë. Se edhe
gruaja e tij, Kanakarja, hynte në
muzg te ne dhe sillte herë pjatën
me lakror, herë me mish, ullinj. Etj.
Ka qejf të madh të vijë e të bëjë
muhabet me ty, më thoshte ajo
mua.

Nganjëherë na shikonte i trem-
bur, se mos atë natë na mbaro-
heshin fjalët shpejt. Dhe i dukej
sikur duhej të qeshte me çdo gjë

që thosha unë.
Ishte vërtet krim të spekulloje

me të.

Unë e kisha qejf zjarrin në ox-
hak, zjarr me dru lisi që digjen
përbrenda dhe kërcasin. Dhe
paqllëkun që mbretëronte në atë
odë.

Ne rrinim anës kllanikut pra,
afër zjarrit dhe bisedonim.

Ata vërtet kënaqeshin. Po gjith-
monë duke pritur diçka më të
bukur, të re.

Të dy vëllezërit interesoheshin
shumë dhe ndiqnin me vëmendje
fjalët për mbarimin e spiunëve dhe
tradhtarëve. Unë u flitja për
Gjyqet e Popullit! Ata pastaj do-
nin të dinin se si ishin pushkatu-
ar të dënuarit.

E sigurt që u pushkatuan?-
pyeste Kardhashi me naivitet.

Ata bëheshin tërë veshë dhe
dëgjonin. Motra hiqte thellë nga
zemra. Ashtu ajo dëftonte mërzi
dhe pakënaqësi. Sigurisht
dëshëronte që të ishim vetëm dhe
të këmbente ndonjë mendim jash-
të pranisë së tyre. Por as i shoqi
dhe as kunati s’e përfillnin pa-
kënaqësinë e Hatijes.

Atëherë motra, fare papritur,
qeshte. I shoqi e shikonte drejt me
sy të zgurdulluar. Kardhashi vësh-
tronte i hutuar. Inati i të shoqit
dhe hutimi i kunatit sikur i injek-
tonin edhe më shumë gaz motrës
sime.

Eh, ia bënte i shoqi dhe hun-
gëronte. Ç’t’i bëj këtij (për mua),
pa…!

 Këto thoshte hungërima e tij.
Me siguri.

Pikërisht atë kohë qeshja edhe
unë. I shoqi i sime motre rrotullon-
te kokën një çast fare të shkurtër,
më shikonte me habi dhe
njëherësh qeshnin edhe ai, edhe
vëllai i tij.

Qeshnim të tërë.
Pastaj motra shtronte darkën.

Kardhashi hante pa kujdes, ash-
tu siç dinte ai, ndërsa Sheremeti
mundohej të përdorte pirunin. Por
e përdorte ligsht. Atëherë motra
ime ulte kokën, qeshte e gur-
gullonte si për vete, dhe fliste si
me kast:

- Ëëë, hamë me kulturë ne këtej
nga Mëhalla jonë!

- Ëh, ëh, … e pastaj! - ia bënte
Sheremeti dhe zgurdullohej e
niste të hungëronte. Sikur!

- Si ta kanë shpikur këtë emër?
– i thosha unë përnjëherësh
Kardhashit që të fillonim bisedë
tjetër dhe të shuaja zemërimin e
kunatit.

- Hë de, - thoshte ai. – Hë, si ma
kanë stisur?!

1
Kardhashin e takoja shpesh. Ai

shkonte bari me bravaret e fshatit.
Dispononte kokë të vogël, të gjatë
paksa, ballë të gjerë e të qëruar
nga flokët. Nuk mbante shapkë.
Në kokën e tij, në flokët, në
ngjyrën e fytyrës pati diçka prej
shtufi, diçka të hirtë. Qafën e kish-
te të gjatë, të hollë. Dejet nga pas
qafës: të kuq në mavi. Mavi ishte
gropa nga mbrapa saj. Supet qenë
sajuar të shtrembëra. Dimërverë
mbante xhaketë shajaku. Kur
binte shi, dilte me llabane. Me lla-
bane shkonte pas kopesë, me lla-
bane dilte nëpër udhët e fshatit,
hynte e shfaqej nëpër dyqan apo
në vatrën e kulturës.

Në qytet, në ditë shiu, s’e kisha
parë me llabane.

Kur më pyeste për gruan apo
fëmijet e mi, shikonte matanë, jo
si njeri tinzar, po si katundar që
kërkon fjalë të përshtatshme.

Një pasdite e takova poshtë nën
fshat. Dëgjova zilet e dhive dhe u
ngjita mbi ledh pranë udhës. Në të
majtë ishte një pyll me dushknajë
e drurë të tjerë. Midis qenë
përhapur dhitë. Disa kishin
hedhur dhe rëndonin këmbët e
para nëpër dumbrushe. Dhe më tej:
… Kardhashi!

Këta njerëz vërtet kanë diçka
të bukur që të tërheqin. Nuk mund
të kaloja pranë tij pa i folur. Atij i
bëhej gëzim në shpirt. Unë gjith-
ashtu ndihesha i mrekulluar.

Nuk i flisja përnjëherësh. Vësh-
troja. Me dukej se gjithçka
përqark, i tërë dekori ishte në funk-
sion të tij, të lëvizjeve dhe të
veshjes së tij. Sikur të mos ishte
ai, aty diçka do të mungonte. Siç
do të mungonte diçka, po të mos
ishte ai guri i bardhë, pranë trun-
gut të një dushku të vjetër, apo ai
zogu që u ul me nxitim te një degë
thane e nisi të këndonte duke tun-
dur bishtin e duke dredhur pu-
plat.

Atëkohë Kardhashi ndolli një
dhi. Ajo ngriti kokën dhe e shikoi
drejt. Ai zgjati përsëri dorën me
pëllëmbën e hapur përgjysmë dhe
vazhdoi ta ndillte. Dhia eci drejt
tij. Unë shikoja dy lemenjte e veg-
jël të gjunjëve te të dyja këmbët e
holla të dhisë. Kur iu afrua bariut,
dhia kërreu gjuhën dhe nxori ca
zëra të përhumbur, ndërsa
mjekrën e bridhte nëpër shajakun
e tij sikur donte ta lëpinte. Bariu e
kapi nga zverku, pastaj e
mbërtheu nga këmbët e pasme,
theu mesin dhe uli ballin dhe e
mbështeti nën bishtin e saj. Ajo
lojti kryet anash, e lëpiu te flokët
dhe leshoi virrmë sikur ta pyeste
se ç’kishte ndër mend t’i bënte. Ai
nxori opingën e djathtë dhe e uli
nën gjinjtë e dhisë. Dhe zgjati
krahët, dhe gjinjtë e saj i mblodhi

midis shuplakave të plasaritura.
Filloi ta milte. Qumështi çliro-

hej nga kalemat e gjinjve duke ia
bërë pëzhzh, pëzhzh, pëzhzh! Dhe
binte në opingë duke kërcyer
stërkala të bardha dhe duke ngri-
tur avull të bardhëm si tym nga
pluhuri i gëlqeres.

Pas ca, Kardhashi e lëshoi
dhinë. Ajo iku katër çape, pastaj
ndaloi, tundi kokën, lëshoi virrmë
të lehtë dhe goditi me turi vendin
midis bishtit dhe gjinjve.

Bariu fërshëlleu, sikur të
ndillte një qen. Nga hija e një
trëndafili të egër nxori gjuhën dhe
tundi bishtin një këlysh, i cili pro-
voi të lehtë dy herë dhe vajti tek i
zoti e iu fërkua midis këmbëve.

Kardhashi uli opingën, e mën-
janoi pak dhe këlyshi nisi të pinte
qumësht, duke nxjerrë sa mundte

gjuhën e gjatë, të njomë e të kuqe.
Pas ca bëri më tej, kapi një dhi

tjetër, e moli edhe atë në opingë
dhe qeni e lëpiu gjer në fund lën-
gun brenda te opinga.

Njeriu i vetëm atje midis dush-
qeve të unjtë dhe kopesë së dhive,
seç mërmëriti nëpër buzë një varg
të një kënge popullore, mbathi
opingën dhe kërceu e qëndroi në
këmbë.

Këlyshi lëpinte buzët, ndërsa
Kardhashi theu pak mesin, përku-
li gjurin dhe e uli përpara. Dhe me
të përkëdheli këlyshin.

Unë i fola Kardhashit. Ai solli
kokën me njëfarë përtese, po, kur
më dalloi, fytyra iu gëzua dhe nëpër
lëkurë iu këmbyen ngjyra njerë-
zore.

Shkuam drejt njeritjetrit dhe u
takuam me mall. Gëzimi i tij ishte

Q E B I R I



E diel 14 Janar 2018  - 17LETËRSIA SHQIPTARE-RETRO

prekës.
Unë vëreva përqark që të ule-

sha dhe ai nxitoi të shtronte pall-
ton e vet të shajaktë. Sigurisht që
nuk pranova.

I dhashë një cigare PARTIZA-
NI. Ai e thithte dhe unë shikova
gropën që iu bë te qafa. Sytë e tij
kishin dritë.

- Mos ik sonte! – tha.
Unë nuk fola. Pranë nesh erdhi

qeni. Kardhashi lëshoi pëllëmbën
në shpinë të tij dhe qeni u ul. Mbi
këmbët e para të shtrira përpara
uli qafën dhe gushën dhe mbylli
sytë.

- Kam kulish të mirë, - tha ai. -
Tani që është i vogël, e ushqej me
qumësht. Gjatë ditës mjel nga pak
një dhi timen dhe një të Sheremetit.
Sheremeti e di, po Hatijes s’i themi.

Kur tha: po Hatijes s’i themi,

fytyra i shprehu faj dhe buzët u
munduan të qeshnin. Mua m’u
kujtua Hatija, motra ime.

U ngrita. Ai donte që të rrija
ende.

- Ja, ka edhe një çikë diell, - tha.
– Edhe një çikël! pastaj prishet dhe
unë e mbledh kopenë.

Dielli atje tej në krifën e malit
ishte i madh dhe i kuq. Ai qe i
bukur. Aq i bukur! I gjallë! Aq i
gjaaallë!

- Akoma s’i bëmë dhitë kolek-
tiv, - tha.

- Kur do t’i mblidhni?
- Po, do t’i mbledhim! - mërmëri-

ti.
Unë shikova përsëri në perën-

dim te pluhuri i zjarrtë qe hidhte
dielli. Kardhashi më shikonte
drejt, pastaj u përhumb dhe
përsëri me vërejti ngulshëm.

- A ka gjë të re? – pyeti.
- Çfarë?!
- Për Ata?
- Për kë?
- Tradhtarët? – tha.
- U bënë pleh, - thashë. Fola

shuar.
Ai u mendua që përbrenda dhe

belbëzoi:
- Mor, po të kemi mendjen se, pa

shih si dalin?
- Sigurisht të kemi mendjen, -

belbova përhumbur.
- Qënat! – tha. – Rri ca. Aty për-

posh ka një burim dhe ka lule.
- Të ngjitem, - thashë. – Po iki.

Takohemi në mbrëmje.
Gjoksi dhe fytyra e tij brufullu-

an nga gëzimi, sakaq.
- Ja, kapton dielli dhe erdha, -

tha.
Ai vërtet u gëzua që unë

thashë: Takohemi në mbrëmje.
Ky fakt më përhumbi. Këta

njerëz gëzohen shumë kur u rrimë
pranë, kur i pranojmë dhe bise-
dojmë me ta. Këta na linden dhe
na rritën, duke punuar në fushë
apo duke kullotur delet në dimër
e në verë. Na dërguan në shkollë
dhe na ushqyen, na veshën. Në
karakterin dhe në dijet tona, pady-
shim, kërkojnë pjesën e vet: atë që
s’mundën ta arrinin. Ështe krim i
madh, shpërbërje e qënies njerë-
zore, t’u mënjanësh krahët të
këtille njerëzve, t’i mohosh. Na
rriti e na lindi kjo baltë dhe, sa
herë që ndodhemi ngushtë, këtej e
sjellim kokën. Shikojini me vë-
mendje: Këta janë ashtu: Të vir-
gjër; diçka që të kujtojnë dheun,
drurët dhe ujërat. Ç’arsye mund
të ketë një dykëmbësh i diplomuar
që t’i mohojë, që të ngrihet diku
në një katedër apo prapa një tav-
olinë dhe t’ju largojë hallet dhe
gëzimet e vërteta; t’i sjellë ndry-
she në filma dhe në faqet e librave?

- Të t’i mbledh ca lule?
- Faleminderit, po iki, -

thashë duke shkruar diçka për-
brenda vetes.

- T’i sjellë në shtëpi te Sher-
emeti, - tha. – Dëgjo!

Unë u ktheva nga ai. Bariu
shikoi në tokë te rrënjët e një sher-
ebeli: E përshëndeta me dorë dhe
u largova.

Mbrapa meje, atje në kulmin e
malit, dielli qe tërbuar fare. Qe i
bukur dhe, duke e kundruar për
një çast, ndieje se premtonte ditë
edhe më të bukur. E kërkonte qënia
e shpirtit të tillë gjë! siç duket!

2
Unë banoja në qytet dhe aty

punoja si gjykatës. Atë ditë isha
me shërbim në një qendër të një
koperative bujqësore në periferi,
pranë stacionit hekurudhor. Kur
mbarova punë, akrepat e sahatit
të madh atje Te Kalaja shënonin
orën dy pasdite. Isha bërë tërë plu-

hur. Pluhuri më bezdis shumë.
Zbrita nga autobuzi dhe zura

të ecja me nxitim. Bashkë me mua
shpejtonte edhe Vjollca, që punon-
te si mësuese e marksizmit në sh-
kollën e mesme bujqësore, te sta-
cioni hekurudhor. Ajo s’ishte mar-
tuar ende.

Atëkohë po flisnim për dushin.
Ne lëvdonim shpikjen e tij. Ishte
vërtet vapë e pamëshirshme. Vapë
shkretëtire. Isha zyrtar dhe xha-
ketën e mbaja me vete. Ajo më rën-
donte dhe e ndieja se si më kullon-
te djersa në qafë. Përqark vërtitej
pluhur, të cilin e trazonin dhe e
ngrinin edhe më makina të ndry-
shme, dhe kjo edhe mua më tortu-
ronte.

- Fol, po mos më ngacmo me
dorë te bërryli, - i thashë Vjollcës.

Ajo qeshi me zë dhe tha:
- Pse?
- Më bezdis qoftë edhe një

grimë pluhuri, - i thashë.
- Vërtet?! – tha ajo dhe qeshi.
Vjollca ishte vajzë shumë e

mirë. Ne ishim komshinj.
Nxitonim. Befas, nga mbrapa

dikush uli krahun te supi im. Loj-
ta kokën: Kardhashi!

Ai qeshi me të madhe, gjithë
çiltërsi. Ishte qethur e rruar taze.
Nëpër qafën e hollë i kullonin
rrekëza djerse dhe këmisha i qe
ngjitur vëndevënde ndaj trupit.
Nëpër gropat e fytyrës, prapa
veshit dhe te gusha i ishin kolisur
qime të prera.

Ai m’i hodhi të dyja duart në të
dy supet. Thërriste dhe qeshte.

- E hodha, - tha.
Unë e pashë drejt dhe e hetoja:

Çfare hodhe?
- Sot e hodha atë djall emër, - tha.
Mjekrra ime u mpi e ngritur

lart.
- E rregullova, - tha. – Pagova

500 lekë të vjetër dhe e fshiva.
U kujtova ta përqafoja dhe

buzët e mia u hapën, që t’i thërrit-
nin në emër, po ai ma mbylli gojën
me pëllëmbë.

- Mos! Qebir më quajnë tani. Ja,
kështu.

Pas kësaj më përqafoi fort, sa
deshi, më puthi pa druajtje në
buzë, në mjekër, në faqe dhe në
gushë.

- Tani folmëni Qebir! – tha. –
Gjyshit tim Qebir i flitnin. Mua më
kishin shpifur atë emër! Po kjo?!

Ai u kthye i tëri nga Vjollca.
- Një shoqe, - i thashë.
Ai i zgjati dorën dhe e shikonte

drejt.
- Punoni, se luftë e madhe bëhet,

- i tha Vjollcës. – Vriji armiqtë!
Sakaq e përqafoi dhe i foli:
- Kur me polli mëma, sekush më

mgjiti një emër si të lig, kështu: të
përçmuar. Unë linda më 1922. Tani
kam emër tjetër. Emrin e gjyshit.
Pati njënjënjënjënjë që më foli në vesh e më
tha se mund ta rregulloja në gjyq
këtë punë. Fët 500 lekë të vjetër!
dhe tani u bëra i tëri Qebir! Pa eni!

Ai na hoqi zvarrë gjer te
pastiçeria dhe na gostiti me pasta
dhe arançata.

- Iku Qebiri, - tha ai për vete kur
u ndamë.

E tërë qënia e tij me ngjau sikur
këndonte. Sa ndenjëm me të,
përsëriti shumë herë emrin Qebir.
Që ta bënte sa më të qëndrueshem.

Dhe humbi në bërrylin e rrugës
me plepa.

Vjollca vazhdonte të qeshte pa
të keq. Pastaj e fiku gazin dhe tha:

- Sa njeri i mirë!
Une s’fola.
- Pse? – tha ajo. – Pse?! Kështu

janë njerëzit. Të ndershëm: një
ashtu, një kështu; ca përpara, ca
më pas. Është njeri i mirë ai Qebi-
ri.

Unë përsëri s’fola. Çapet tanë
çukitnin në trotuar.

- Ç’mendoni? – i thashë.
- Kishim një shok në kurs, - tha.

– I pëlqente shumë të dukej mod-
ern dhe hiqej se dinte. Që të dukej
i tillë, e mundonte veten edhe duke
heshtur. Në ca gjëra ndihej se kish-
te informacion, po seç nuhasja diç-
ka që s’më pëlqente tek ai njeri.

Unë nuk fola. Ajo ngriti supet
për të përsëritur: seç kishte diçka
që s’më pëlqente tek ai njeri!

- Seç …! diçka! Lexonte dhe, për
shumë libra, fliste me mospërfill-
je, … me përçmim. S’e kam këtu,
xhanëm, po se si është, sesi është
ai njeri! Ja, do ta vërente me mo-
spërfillje këtë fshatar, do ta shikon-
te nga larg. Ose do të shtirej hapur.
Po gjithmone  m o d e r n! Nëse do
të shkruhej tamam kështu për
këtë katundar, ai do të kundërsh-
tonte. Ky është fshatari ynë i
dikurshëm. S’është kështu fsha-
tari i shekullit të njëzetë! Ai s’do
ta kuptojë se ky është Qebiri, janë
njëzet apo dyqind Qebirë të tillë,
apo edhe më shumë, dhe edhe këta
kanë jetën e vet. Tërë katundarët
duhet të ndërrojnë: të bëhen si i
kërkon ai. Çudi e madhe! Dhe hesh-
tte si kapacitet. Vuan nga deliri i
madhështisë. Bosh, po, gjithsesi
s’janë pa dëm të tillët!

- Qebiri është njeri i mirë, që
nuk shtiret dhe e fiton bukën me
djersë, - i thashë.

- Edhe unë kam njohur të tille, -
tha ajo. – Ka edhe ashtu, edhe kësh-
tu.

Mbrapa nesh ndali urbani. Unë
hipa dhe Vjollca më përshendeti
me pëllëmbën e vogel.
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Përjashta binte shi. Një javë

rrjesht që shiu s’pushonte. Një
javë që s’ndalonte. Isha në ditën e
fundit të lejes së zakonshme dhe
qesh ngujuar brenda. Atëkohë po
lexoja librin KUJTIME PËR KAP-
ITALIN.

Dikush perjashta derës shtypi
butonin e ziles. E ngjishte rënd-
shëm dhe s’e hiqte mollëzen e gish-
tit! Korridori dhe dhomat u
mbushën me alarm.

U ngrita dhe hapa derën. Ishte
Sheremeti, burri i motrës sime, i
Hatijes. Qe lagur. Çadrën me bisht
druri të trashë dhe pa dorezë e
mbante nën sqetull. Mushamaja
ushtarake i kullonte.

Rrinte dy këmbë tej pragut të
derës.

- Hyr! – i thashë.
Ai kqyri veten dhe tha:
- Ku të hyj, jam bërë ujë.
- Hyr, ore!
Çapi me ngathtësi. Mezi i gjeti

vend çadrës dhe hoqi mushamanë.
Përpara këmbëve të tij dhe
përqark, ujërat që kullonin nga
çadra dhe veshjet e tij sajonin ca
figura abstrakte në dysheme.
Pastaj zgjati buzët dhe më puthi
fort. Streha e kapelës së zezë kadife
më njomi.

Sheremeti qeshi si në ngërç.
Kur po hynim në kuzhinë, tha:

- Do të iki në spital.
- Pse?
- Gruaja e Qebirit është ligsht.
- Pse?!
- Seç i ra në një anë të gjoksit

dhe ka të dhëmbura.
Pimë kafe me surba dhe dolëm.
- Heee! – ia bënte rrugës Sher-

emeti.
Sheremeti ishte trupbëshëm e i

lartë. Çapitej i sigurt dhe qe ve-
shur mirë.

Arritëm në spital. U ngjitëm në
katin e dytë dhe kthyem në të ma-
jtë.

- Te dhoma katër, - na tha një

sanitare.
Dera qe hapur. Kishte pesë sh-

tretër. Pranë njërit shtrat, mbi një
stol ndodhej Ka… Qebiri. Koka i
dukej e gjatë dhe e hollë. Mbi kof-
shët e shajakta, te prehri, kishte
shtrirë krahun e zhveshur të zver-
dhur të së shoqes, mbështjellë me
një peshqir të lagur. Një peshqir
tjetër, po të lagur, ia pat shtrirë mbi
ballë dhe në tëmtha.

Kapakët e syve të saj ishin të
rënduar. Të mbyllur.

Unë dhe Sheremeti vërenim
Qebirin. Gjithmonë, kur isha për-
ballur me të, Qebiri, që në çastin e
parë, gazmohej. E qeshura e tij pat
qënë tërë mirësi.

Por ato çaste s’fytyrëqeshi. Na
shikonte edhe ai drejt. Ngulshëm.
Pa folur. Sheremeti hodhi dy çape.
Ate kohë Qebiri lëvizi pak kryet
nga e majta, uli pëllëmbën në faqe
e te buzët e së shoqes dhe diç
mërmëriti. Pastaj ngriti kokën, e
uli dhe gropat e syve e tij u mbush-
ën me lot. Qante si femijë. Nyja e
grykës hyri në punë të madhe.

- Po mbahu, mbahu! – i foli i vël-
lai, Sheremeti.

Po supet e Qebirit kërcenin.
Vetëm pas një farë kohe heshti.

Fshiu dosido fytyrën e lagur dhe
iu lut së shoqes që të hapte pak
sytë dhe të shihte Sheremetin, të
më shihte mua!!!

- Pa hapi sytë…, hë, Kanakare!
Ështe Seferi; Seferi, moj,  Për,  Për,  Për,  Për,  Për
kokën tendekokën tendekokën tendekokën tendekokën tende!

Ajo merrte frymë thellë. Sher-
emeti hoqi nga zemra.

Dikush solli dy stola dhe u ulëm
pranë shtratit, afër gjunjëve të
Qebirit.

Njëzet minuta më vonë
Kanakarja mërmëriti:

- Erdhi Seferi?
- Ëhë, erdhi, ja Seferi, Seferi,

moj! - i pëshpëriste Qebiri.
- Bën be, - arriti të

mërmërinte ajo.
Qebiri u betua: PërPërPërPërPër kokënkokënkokënkokënkokën

tëndetëndetëndetëndetënde dhe të fëmijëvedhe të fëmijëvedhe të fëmijëvedhe të fëmijëvedhe të fëmijëve. Beja ishte
prekëse, qe ... dhëmbje.

Ajo s’foli. Pasi u ngop me frymë
thellëthellë, ndryshe nga më parë,
belbëzoi:

- Qebir, ngremë kapakët e syve
që të shoh Seferin!

Zemra ime u drodh si kur-
rëherë.

O njerëz të mirë, më falni! Më
falni për pajkujdesitë! Më ndjeni
nëse ju kam lënduar ndonjëherë
padrejtësisht! Ndjeeesë!

- Ngriji! – mërmëriti ajo përsëri.
Mund të mos i kisha shkuar në

spital, dhe ateherë s’di në do të më
kishte rënduar kaq shumë në
ndërgjegje. Tani e dija mirë, më
mire se kushdo tjetër se qenia e
saj, shpirti i saj e lypte këtë.

Unë isha njeriu me shkollë të
lartë në fisin tim. Motra ime ishte
martuar në fshatin tjetër. Njerëz-
it e Sheremetit, të burrit të motrës,
gëzoheshin me mua. S’kërkonin
asgjë materiale. Veç që të isha i
tyre. Edhe i tyre! Se ata ende
s’kishin një njeri me shkollë të
lartë në fis. Unë isha ëndrra e tyre,
si duket. Dhe ata më përqafonin
me mall e dashuri.

Buzët e së sëmurës u drodhën.
Qebiri mundohej t’i shkoliste ka-
pakët e syve.

- Mos e mundo, - i thashë.
Nëpër grykë më kullonin lotë

të hidhur.
Qebiri arriti t’ia ngrinte kapa-

kun e sipërm të syrit. Sytë e saj
ishin të zbërdhultë, të veshur nga
njëfarë mjegull e turbullt.

Ajo, më duket, shikoi tek unë
dhe u mundua të buzëqeshte. Sh-
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qiptoi emrin tim dhe, tërë mun-
dim, me dorën tjetër preku dorën
e Sheremetit.

Sytë e Sheremetit u bënë pellg.
- E sheh, ja Seferi! - i thoshte

Qebiri. – Foli një fjalë Seferit!
Ajo u gëlltit dhe belboi:
- Si e ke gruan?
- Hë, hë, fol! Po gruaja e Sefer-

it i mban sytë hapur! - i tha. Ajo
tundi pak kokën me një mendim
të zymtë.

- Oh, - ia bëri ajo.
- Ç’ke, ç’ndien?! - i pëshpëri-

ta.
- Një orë gjumë, një million

lekë! - mërmëriti ajo.
- Çfarë thotë? – fola unë.
- S’flë dot, s’flë dot, - tha Qe-

biri. – Ngordhi për gjumë, po s’fle
dot!

Asaj i ranë kapakët e syve. S’foli
më.

Hyri mjeku kardiolog. Pas ca
dola me të në korridor.

- Ç’të të them! – tha ai.
U ktheva brenda. Sheremeti më

vështronte drejt.
- Ç’të foli doktori? – më pyeti

Qebiri.
Si t’i thosha? Si t’uuu

thooosha?!
Një çikë me vonë, gruaja e Qe-

birit s’ndjehej hiç mirë. Erdhën me
nxitim infermierët dhe kryeinfer-
mieri. Thirrën mjekët. Bënë
përsëri konsultë. Kur dolën në
korridor më thanë se ishte rëndë.
Sërish e kishte goditur infarkti.

Brenda, në tërë dhomën, ndihej
frymëmarrja e rëndë e gruas së
Qebirit. Qebiri e fërkonte te kyçet
e duarve e në qafë dhe fliste si me
vete:

- Vdekje, o vdekje! Po hiqu, moj,
nga gruaja ime. Hiqu, mos më
bjerr në qafe, mos më lër pa short!
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Atë pasdite u nisa urgjent me

shërbim në Tiranë. Atë mesnatë
gruaja e Qebirit qe shuar.

Oh! Sigurisht, kur e kanë var-
rosur është bere qetësi dhe Qebi-
ri, në heshtje, do t’i ketë folur së
shoqes që të mos kishte merak se
djemtë do t’ia martonte. Do i mar-
tojmë.

Unë i vajta për ngushëllim në
fshat, gjashtë ditë më vonë.

Qebiri u ngrit i pari në këmbë,
buzagazi shkurt, zgjati gojën dhe
më puthi me përzëmërsi.

Folëm për të ndjerën dhe Qebi-
ri tha:

- Atë ditë, natën vonë ndali
frymën. Po hë, ç’kemi? Si i ke fem-
ijët? Si e ke gruan? Po ajo shoqja
që e njoha atë pasdite në anë të
asfaltit në qytet? Sa vajzë e mirë!
Më shihte mua, atje tek hëngrëm
nga një të ëmbël, me sy të ngrohtë.
Merri nganjëherë shokët e dilnani

këtej. Me ç’të na ndodhet.
Përjashta ishte bërë natë. Kuiste

me të madhe një qen.
- Vraje atë qen! – mërmëriti pla-

ka e shtëpise. – Vraje, se më mori
nusen.

Qeni, si për inat, kuiste kob-
shëm.

- Vrajeni, - klithi plaka.
Qebiri shikoi nga ajo me dhimb-

je, vështroi nga unë dhe më tha:
- E vjetër Nëna, tetëdhjetëenëntë

bukë, dhe i këndon mendja se qeni
na lëshoi vdekjen. Helbete, plakë!

Qebiri vështroi radion. Ajo kish-
te një mbulesë të qëndisur me fjalët
MIRË SE ERDHËT, një vazo dhe një
tufë me lule butaforike. Te muri
ishte fotografia e shokut Enver.

Qebiri shikoi andej, u zgjua, si
të kujtonte diçka, dhe përplasi
pëllëmbët sikur nxitoi të trembte
heshtjen e ligë.

Ai qeshi, po si tjetërlloj! Dhe foli
për të mbjellat.

Te shkallët përjashta u ndien
çape. Po ngjiteshin njerëz njerëz të
tjerë.

Era vazhdonte të rrinte zgjuar

...NGA NUMRI I SHKUAR
“Milosao” e këtij numri ishte rela-

tivisht e zakonshme. Korrespondon-
te me numrin e parë të vitit 2018.
Shkrimi kryesor iu la Martin Beilskit,
një historiani të njohur polak, në një
argument për Skënderbeun. Shkri-
mi duke marrë parasysh kohën dhe
njohuritë e kohëve të atëhershme (u
shkrua në shekullin XVI), mund të
quhet shumë i rrallë, sepse u për-
gatit nga kronikani, historiani e sh-
krimtari polak Martin Bielski dhe u
botua në Krakow më 1564. Ai është
përkthyer mrekullisht nga z.Arqile
Teta, një përkthyes i njohur prej kësaj
gjuhe. Nuk duhet të harrojmë edhe
një fakt se kishim të bënim me polo-

nishten e shekullit XVI, fakt që tre-
gon më së pari një sfidë të vërtetë
filologjike, një gjuhë që afërmendsh
është e largët nga e sotmja...

Vetë redaktori shtoi një argument
për pseudot që na lodhin duke dek-
lamuar për librin, porse po e pen-
gojnë atë në çdo hap. Kjo është ar-
syeja që librit sot i afrohen gjithnjë e
më pak veta sepse janë të velur nga
klithmat dhe lëbyrjen e ndyrë që sjell-
in kinset, që kanë pushtuar Tv-të,
rubrikat dhe shpallin e shpallin libra
qokash, që pas kumtit nuk i kujton
askush. Armiku (lexo: injoranca që
po prodhojnë kinset) është tek
porta...Redaktorit iu duk se e teproi
me vetë reagimin e tij jonatyral.

Në këtë numër u mbyll shkrimi
kushtuar Dritëro Agollit prej Shpëtim
Çuçkës. Duhet thënë se ishte një
monografi, që e shtrimë në gati më
shumë se dy muaj dhe nga ku
urojmë për autorin të arrijë e ta bot-
ojë sa më shpejt. Përgjatë shkrimit,
Çuçka shpalosi jo thjesht nderimin
por edhe arsyen, sipas tij, sepse
shkrimtari i njohur duhet vlerësuar.

Agron Shala na dha vështrimin e
tij për romanin e Stefan Çapalikut,
“Secili çmendet simbas mënyrës së
vet” II duke e treguar me një analizë
krejt ndryshe. Stefani, Marketini, Ale-
ksi, Mondi, Niku, Arbeni, Durimi, Al-
fredi, Arjani… si shumë të rinj tjerë
ishin viktima të humorit të zi të push-

tetit që kishte të drejtën absolute
për t’u tallë. E mira ishte larg dhe
lufta bëhej veç mes të keqes e më
të keqes. Sa për me mbetë gjallë,
mundësisht njeri, e mbi të gjitha
ëndërrimtar… Një analizë ndry-
she e veprës më të fundit të Ste-
fan Çapalikut.

Meri Lalaj na solli një etyd të
ndjerë për një mikun e saj, kurse
poezia e numrit u përfaqësua nga
Sokrat Paskali... Autori bën një
përshfaqje gjendje, shkroi redak-
tori duke e transplantuar qenien
prej formave më të ulëta në for-
mat më të larta...Mendojmë se
ishte një numër i zakonshëm me
disa momente të mira...
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Në mëngjes nuk tundej ajri:

s’kishte erë. Në kasolle buluriti një
viç. Qebiri i kerkoi të birit tele-
gramet e ngushëllimit dhe m’i dëf-
toi mua. Unë i kalova me rradhë.
Kur mbarova, Qebiri zgjati një tele-
gram tjetër dhe tha:

- Po ky telegram, mor vëlla! nga
vjen! se s’e kërrejme dot?!

Ai numëroi djemtë me rradhë.
Njeri prej tyre tha:

- Ne s’e njohim këtë emër!
Unë lexova telegramin dhe m’u

ngroh gjoksi. Telegramin e dërgon-
te Vjollca.

- Jo, moreee! – ia bëri Qebiri. –
Hëk, hëk, hëk, më i lumtë! Bravo i
qoftë! Hallall Mëmë e Babë, hajr
shkolla!

Ai u mendua thellë dhe sytë iu
rrëmbushën me lot (më ngjau
sikur në gjithë trupin e tij buisën
lotët).

- Hajde, shkolle, hajde! E paç të
gjatë, o vajzë, e paç të gjatë, o Par-
ti e madhe, që rrit të këtilla vajza
e të tillë djem! Qofshi!

Q E B I R I
Ai hoqi hundët dhe qau i pa-

përmbajtur. Unë, gjithashtu, tha-
va sytë. Në përlagien e të pamit tim
lëvizte imazhi i bukur i Vjollcës.

Qebiri rreshti dhe më pyeti
gjatë për Vjollcën dhe prindërit.

- Është martuar? – tha ai.
- Po, - i thashë.
- Ashtu? Ka marrë ndonjë si

vetja, apo…
- Ka marrë një djalë shumë

të mirë, - thashë.
- Të rrojnë, - tha. – Po ku?
- Në Tiranë.
- Jo more! Po nga Tirana vjen

telegrami?
- Nga Tirana.
Sytë dhe fytyra e tij shprehën

habi, dhe njëherësh u mbushën
me dritë.

- Po ku mësoi për hatanëhatanëhatanëhatanëhatanë
tonë?

- Unë isha atë pasdite në Ti-
ranë dhe që andej fola me spitalin
këtu në rreth. Përjashta, rastë-
sisht gjeta Vjollcën dhe i thashë.

- Ashtu, thuaj!
Qebiri uli kokën dhe trazonte

prushin me një copë dru.
- Hë, ç’vajzë ka pjellë barku!
Pas ca, ata hapën bisedën e

varrit.
- Po, po, do t’i bëjmë varr të

mirë, - tha Qebiri. – Tërë jetën ka
punuar.

- Do ta bëjmë, - tha edhe djali i
madh.

- Varri është gjë fisnike, - sh-
tova unë.

- Gjë e bukur, - tha Qebiri. Ai
foli me krisma, sikur do të kërcente.

Djali i madh mori një letër mbi
oxhak dhe lexoi fjalët e epitafit.

- M’i përpiloi shkrimtari Al-
tin, - tha i biri.

- Cili?! – pyeta unë.
- Një flokëdrudhë. U ndodha

në qytet, kur ai po grindej me disa
që s’e respektonin. Unë jam poet, u
thoshte ai i shkreti, por ata tall-
eshin. Unë, ia gjeta anën dhe e hoqa
mënjanë dhe e shpura në kafene.
Ai tha se ishte poet dhe kishte botu-
ar katër libra, dhe gjashtëmbëdh-
jetë të tjerë i kishte në shtyp. I
dhashë kafe e fërnet dhe ai m’i sh-
kroi në minutë vargjet për pllakën
e varrit të Mëmës.

Qebiri rrinte si pa frymë, si në
ajër. Ai kishte shtrembëruar
mjekrën, dhe dëgjonte me vëmend-
je. Fytyra i qe trishtuar.  Gur.

Në fund lëvizi kokën dhe më

shikoi drejt.
- Si thua, ti, Sefer? – mërmëriti.
Unë s’dija ç’të flisja. Isha në

mëdyshje. Por epitafi i atij shkrim-shkrim-shkrim-shkrim-shkrim-
taritaritaritaritari të shpifur, llafazan e të pask-
rupull, që thërriste nëpër rrugët
dhe zyrat e qytetit, s’më pëlqente.
Ato fjalë ishin turp. Për herë të dytë
s’mund ti dëgjoje.

Qebiri sikur nuhati diçka dhe
lëvizi dhe më pyeti përsëri. Dukej
sheshit se atij s’i ngjitnin ato fjalë.

Hyri motra ime dhe pyeti përse
bisedonim.

- Ç’mendon ti? – më tha prapë
Qebiri.

Motra më nguli vështrimin. Unë
kujtova diçka, kujtova edhe të nd-
jerën dhe thashë:

- Ajo qe punëtore.
- Punonte kiamet dhe ishte pa

gojë, - tha Qebiri me nxitim. – Bam
e bum në punë, tërë jetën.

- Pra, ishte e ndershme, -
thashë sikur t’i flisja vetes. - Nje-
riu që punon, shpesh është i nder-
shëm.

- Hë, të paça!
- Ajo gjithashtu i donte

njerëzit, se njeriu që punon e do
njeriun, atë që punon.

- Pyet kë të duash, - tha Qebi-
ri.

- Ndofta mund të bëhet kësh-
tu epitafi, diçka tjetër!

Ata më shikonin të heshtur, me
ngulm, drejt, pa lëvizur.

Thashë:
- Këtu prehet KANAKARE

LLAKATURA. Lindi në këtë vit dhe
vdiq në këtë vit. E donte punën, pra
qe e ndershme. I donte njerëzit që
punonin. I donte shumë bash-
këshortin dhe fëmijët. Diçka e tillë,
mbase!

Qebiri ngriu. Thellinat e syve iu
lagën përsëri. Paskëtaj brofi dhe
më përqafoi.

- Jemi të punës ne, - mërmëriti. –
Kështu po, - tha pas pak dhe u ul.

Ndjeva se qafa ime ishte njomur
nga lotë të vakët.

Djali i madh heshti dhe foli si të
gdhendte:

- Kështu do ta bëjmë.
U ngrita. Dolëm përjashta. Qe-

biri më ndiqte. Kur zbritëm sh-
kallët, ai më propozoi:

- Dalim pas shtëpisë të shikojmë
kopshtin?

Ai ecte përpara. Drurët e
pemëve ishin të zhveshur, po lim-
fa, e ndjeja: lëvrinte.

Qebiri ndaloi dhe preku me
dorë një fidan.

- Kjo është hurma e re, - tha. –
S’ka ca që e mbolli Kanakarja. Ja,
po çel, shih sa e ka mbufatur syth-
in.

6
Pranvera po vinte nga sythet.

GjirGjirGjirGjirGjirokastërokastërokastërokastërokastër: Nëntor: Nëntor: Nëntor: Nëntor: Nëntor, 1980., 1980., 1980., 1980., 1980.
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Czerminski erdhi në territorin shqiptar, kur vendi ynë ishte pjesë e perandorisë turke në shekullin XIX. Ai duke njohur
kulturën e kohës, botimet që lidheshin me historinë dhe etnografinë e saj, shumë materiale të botuara dhe të pabotuara,
por edhe epistolarë të ndryshëm, ndërtoi një përshkrim të territorit të vendit tonë, duke folur me shumë respekt

Marcin Czerminski
për Shqipërinë, Malin

e Zi dhe Bosnjën
Përkthyesi Leonard Zissi duhet vlerësuar për durimin, punën dhe
sjelljen në shqip të tri punimeve të Martin Czerminskit, misionarit
jezuit polak, kushtuar Shqipërisë, Malit të Zi dhe Bosnjës. Duhet

thënë se informacioni i tij për këto tri vende, i cili lidhet me
fillimin e shekullit të shkuar, të jep mundësi të kesh një panoramë

të mirë e shumëkëndore të atyre kohëve...

NGA BEN ANDONI

Pas librit të parë kushtuar
Shqipërisë, Marcin Czer
minski vjen edhe me dy
libra të tjerë kushtuar

Malit të Zi dhe Bosnje e Herce-
govinës. Leonard Zissi, përkthye-
si i tij, njëkohësisht nga punëtorët
më të pasionuar të gjuhës dhe kul-
turës polake në vendin tonë du-
het vlerësuar se me iniciativën e
tij arriti jo thjesht të mblidhte in-
formacione për misionarin jezuit,
por edhe të sillte të përkthyer tre
librat, që ishin produkt i udhëtim-
it të para një shekulli të misionar-
it jezuit polak në Ballkan.

Czerminski erdhi në territor-
in shqiptar, kur vendi ynë ishte
pjesë e perandorisë turke në shek-
ullin XIX. Ai duke njohur kul-
turën e kohës, botimet që lid-
heshin me historinë dhe et-
nografinë e saj, shumë materiale
të botuara dhe të pabotuara, por
edhe epistolarë të ndryshëm, ndër-
toi një përshkrim të territorit të
vendit tonë, duke folur me shumë
respekt. Ai identifikoi si të gjithë
udhëtarët para dhe pas tij, ndar-
jen Geg dhe Toskë, cilësitë fizike
dhe kulturën materiale të
paraardhësve tanë. Ai u ndal krye-
sisht në zakonet dhe organizimin
e tyre shoqëror por edhe i kushtoi
shumë historisë së kishës kato-
like në territorin shqiptar. Libri
jo vetëm u mirëprit nga komuni-
teti katolik në vendin tonë, por në
shenjë respekti ajo iu dhurua
Papa Françeskut, në vizitën e tij
në Shqipëri në Universitetin ka-
tolik. Në një farë mënyre, botimet
e Czerminskit, të asaj kohe, mund
të konsiderohen nga qasjet më
patriote të këtij komuniteti ndaj
shqiptarëve.

Duhet të theksojmë se libri
mbart kujdesin e madh të përk-
thyesit të saj, i cili është munduar
ta sjellë me një gjuhë shumë të
përshtatshme por edhe me të
gjithë ngarkesën e duhur të ko-
hës. Një meritë tjetër e Zissit ësh-
të skrupuloziteti për të mos iu
shmangur as edhe një momenti,
por duke na e dhënë sa më të plotë
veprën e Czerminskit. Prej këtij
fakti, ne kemi një kuadër të plotë
të veprës së tij.

Duke parë rëndësinë e kësaj
vepre për shqiptarët dhe më gjerë,
Shoqata jezuite e Provincës
Jugore të Polonisë me qendër në
Krakow, por edhe peshën e një
mendimtari dhe vëzhguesi të tillë,
ndihmoi edhe për botimin e dy li-
brave të tjerë, të cilat tashmë janë
në shqip. Pra, përveç “Shqipëria-
përshkrime historike, et-
nografike, kulturore dhe fetare”
(1893) në vitin 2014 dhe “Në Dal-
maci dhe në Malin e Zi” (1896) dhe
“Nga Udhëtimi nëpër Bosnjë dhe
Hercegovinë” (1899), Shoqata Je-
zuite nuk hezitoi të ndihmojë bot-
imin.

Pasja parasysh e faktit se si gji-
ni punët e Czerminskit shkojnë
pak afër reportazhit dhe se Polo-
nia ka një traditë të spikatur në

këtë lëmë atëherë duhet të kuj-
tojmë se autori u përball në të
gjallë me shumë reagime të lex-
uesve, një traditë e cila sot është
harruar krejtësisht. Pikërisht në
bazë të këtyre mesazheve, ai ven-
dosi ta shkruante edhe librin për
Bosnjën, që z.Zissi na e solli në
shqip me durimin dhe përkush-
timin e tij.

Librat e klerikut polak kushtu-
ar vendeve të Ballkanit e përcjell-
in atë vetë si personalitet përtej

misionit të tij fetar dhe e bëjnë
autorin një qenie tejet të intere-
suar për arritjet më të mëdha të
këtyre vendeve, por edhe të veçan-
tat e tyre, mënyrat e jetesës, të për-
bashkëtat në Perandorinë Os-
mane dhe mbijetesën. Në të tre
vëllimet, ai ka qenë i fokusuar,
ashtu si mund të merret me mënd,
edhe në mbijetesën e vështirë të
komunitetit katolik, ku Peran-
doria Osmane kishte peshë të
madhe specifike, por edhe habita-

tin sesi vetë komunitetet mbije-
tonin.

E veçanta e Dom Czerminskit
është se ai i kundron me shumë
kujdes tiparet karakteristike të
nacionaliteteve por edhe stereoti-
pet e ndryshme, të cilat ekzisto-
nin asokohe mes tyre. I bën për-
shtypje se bashkëvendasit e tij që
janë pjesë e administratës austro-
hungarezë si ushtarakë apo si
pjesë e administratës kanë lënë
përshtypje të mirë në popull.

Megjithatë, edhe kjo është pak,
sepse ai merret edhe me mjedisin
sesi jetonin komunitetet e ndry-
shme duke e përshkruar arkitek-
turën dhe artin sakral por edhe
monumentet e ndryshme të kul-
turës. Kaq i pasionuar është, saqë
vendasit që e shoqërojnë mision-
arin janë të përkushtuar t’i tre-
gojnë gjithçka, që nga bazilikat
dhe deri te kishat e thjeshta, qelat
dhe manastiret, xhamitë, mina-
retë, varreza dhe shumë
kështjella...Nga ata merr materi-
alin burimor, që e përshtat me
kujdes.

Ai qëmton kulturën e mbetur
të antikitetit në këto vende, por ai
përcjell edhe kulturën e madhe e
të gjithanshme të Shqipërisë, Dal-
macisë, Malit të Zi dhe Bosnjës e
Hercegovinës. Duke thënë se kon-
tributi i tij dhe skrupuloziteti i
shërbejnë sot studimeve për të
ndërtuar krahasime me atë kohë.

“Shqipëria e tij, thotë Bogus-
llab Stecek SJ, Drejtor i Arkivit të
Shoqatës Jezuite të Provincës të
Polonisë Jugore me qendër në Kra-
koë, përbën një vetvete një encik-
lopedi kushtuar këtij vendi, që
nuk ndodh në vendet e tjera, duke
përshkruar historinë e saj, fenë,
kulturën dhe zakonet, organizimi
e jetës shoqërore. Kemi marrë sin-
jale se do të ishte i nevojshëm ri-
botimi i tij në gjuhën polonisht për
turistët polakë, të cilët gjithnjë e
më shumë po vizitojnë Atdheun e
Skënderbeut. Polakët e dinë mirë
dhe e vlerësojnë se çdo të thotë të
jetosh për shumë vite në robëri dhe
të luftosh për lirinë e Atdheut”.

Dom Czerminski kishte inter-
es për Shqipërinë që shumë vite më
parë se të botonte, pasi ai e kishte
bërë një udhëtim në trevat sh-
qiptare që më 1878 dhe pikërisht
në Janinë, ku një vit më pas ai do
të shkruajë një artikull të gjatë me
titull “Nga udhëtimi nëpër Sh-
qipëri”. Ai e shtriu pikëpamjen e
tij dhe kërkimet në faktin që do e
shprehë edhe më vonë se: territoret
e banuara në të shumtën me pop-
ullsi shqiptare t’i quajë Shqipëri.

Czerminiski është lindur më
7janar të vitit 1860 në Glinsk. Ai i
kreu studimet e mesme në Krakow,
kurse studimet teologjike i mbaroi
në Romë, ku edhe u shugurua ka-
pelan. Kultura e shkollës e bëri që
të studionte gjuhët klasike por
edhe shumë nga ato bashkëko-
hore, që e ndihën shumë në mis-
ionet dhe pasionet e veta. Ai hyri
në Shoqatën e Jezuitëve që nga
8.8.1885, kurse në vitin 1889 mori
përsipër të drejtonte redaksinë e
revistës “Misione katolike”, një
revistë mujore me ilustrime. Li-
brat e tij janë të shumtë dhe të
natyrave të ndryshme, kurse në
fushën didaktike do të mbahet
mënd pasi nga viti 1885 deri më
1930 dha 306 leksione për sakra-
mentin e rrëfimit dhe për misio-
net popullore.

Shqiptarët, malazezët, dal-
matët dhe boshnjakët i janë
mirënjohës për vëzhgimet
dashamire që la për vendet e tyre.

Marcin Czerminski
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Poezi ndjesie mund të konsiderohet cikli i zgjedhur nga krijimtaria e Erinës, që vjen pas shumë kohësh në faqet e
“Milosaos”...

NGA ERINA ÇOKU

NJERIUT QË NUK E KAM
NJOHUR ENDE

Ti je, unë jam
dy krijesa në botë të tjera jemi.

Pas shiut mëngjesi shkruhet me diell
në hartën e kalimtarëve
dhe rrjedhat e tyre kryqëzohen
në një pikë pa ngjyrë,
ata shkojnë e vijnë
vijnë e shkojnë,
aq sa nuk të lënë
të mendosh më shumë se një arsye
për t’u kacavjerrë në gjithsej ngjan
normale
pas qelqit të një dritareje.

Ti nuk ke mëngjese,
je një krijesë që nuk ke ndodhur ende.

Ndijoret e mia po mbyllen një nga një
e po u bie të vranët aq ngadalë,
si bimë në terr,
por unë jam këtu
e njohshme, e pandodhur
për gjithsej shqisat e tua nuk dinë ende
syri tjetër që sheh brenda,
zëri tjetër që bluan heshtjen,
ndijimi tjetër përtej lëkurës.

Ti nuk ke as ditë, as natë,
për ty elipsi nuk formohet ende.

Diçka ngjan e zhurmshme,
por lëvizjet janë pa emër
të fashitura si trup nën ujë
urtohen imazhet e botës në vijim
dhe shërojnë kujtesën e ndjenjave,
kurse të tashmen e të ardhmen
nuk e përmend asgjë.

Ti nuk ke përmasa kohe,
koha ty nuk të ka mbërritur ende.

Më vjen keq që do takohemi shumë
vonë
ndoshta aq vonë
sa një mesditë me diell të paqartë
për njerëz si unë
që ende në vesh u ka mbetur
gugatja e parë e pëllumbave të strehës,
gjer atëherë shiu do të jetë prerë
sa për të përkëdhelur melankolikët
herakë,
ndoshta.

Ti nuk matesh me hapat e mi
ty koha nuk të vret njësoj.

Ka shumë të ngjarë të njihemi vonë
do të na vijë keq për petalet e bardha
të belbëzimeve të pranverës
ose për gjethet e thara
në ahtin e vjeshtës,
asgjë nuk do të jetë e ngjashme me sot.

Ti nuk ke stinë,
ty të ndodhin mote të tjera.

Ndoshta do të njihemi më vonë
unë do të të pyes:
Ku ishe kaq kohë?
Dhe ti do të ngresh supet
ose do të kesh një përgjigje
që unë tani

nuk mund ta marr me mend,
me siguri.

Ti nuk ke pyetje ende,
ty nuk mund të të prekin përgjigjet.

Më vjen keq që do të njihemi shumë
vonë
mendja ime tashmë shumë e thukët
dhe zemra ime pas një gardhi
në udhën mes tyre
tendosin një fill me nyja
prej të cilit nuk di ta kuptoj më botën.

Ti nuk ke lindur ende në këtë botë,
ty nuk të ndodh asnjë nyjë ende.

Ndoshta nuk do të njihemi aspak,
ndoshta do të këputemi në shpirt prej
njohjes,
por sot unë jam këtu dhe ti diku tjetër
në një rrugë çfarëdo,
shumë larg a shumë afër,
nuk ka rëndësi.

Mua më pyetesh ende pa u njohur:

ekuatorin
dhe i sillet
hënës qark
nën baticë.

Më dëgjo, do thuash ti.

Kështu janë poetët,
ndijojnë zëra
e lëndë
frymojnë me to,
po pakkush i beson
krijesat e tyre
aq sa shpesh
i lëshon zemra
e duan të ngjajnë
me gurë.

Gurët janë të thjeshtë, do thuash ti.

Dashuria për ty
nuk është shpikur ende,
por uji do të vijë
që së largëti
e ti do të krijohesh
nga fillimi

e ta nderfut shpirtin
n’buzen sapak çel’
jermi e re numer dy.

III.
E dashtun hân per pak e plot
vetem un
vetem dhe ti,
kryevar
si maja e nji peme,
qe ku jam
m’nji kan
me ty perball.
Kush tjetren ma njat e bjen
un ty a ti mu?

IV.
E dashtun hân me krye menjan
ktu ku gjithsej nis,
ktu ku gjânat
mbyllin ciklin e vet
t’bâj shenj edhe nji her
a ndin?
A ndin qafkputuna ime
m’ kânin tjeter atje larg?

V.
E dashtun hân mes reve zbardh
dielli t’ka njoft
e drita t’ka pa,
a i je ndërmjet atij
najher per mu?
Fjalt veriu t’i ka tret
a juga krejt t’i ka shperbâ?

VI.
E dashtun han
m’tre t’mgjesit perndez
a din gjâ per tullat e kuqe
nji mbi nji?
Krijesa t’zanuna dora-dors,
nji melodi e ngroht
mes qiellit e toks,
dheu i zen fill
e ajri i man fort.

Ti i perket nats si ka râ
e un reve
si njekin njana-tjetren,
po tullat
t’kuqe se t’kuqe
meten.

VII.
E dashtun hân
si munohesh
me u paqtu
e batica nuk t’len,
e zbatica nuk t’len,
ti kryet m’nji an
un kryet m’nji an.

T’lidhuna
m’nji fill t’pazan
rrokull sillena
bashk pa u nda,
her nyjen ma afer ti
her nyjen ma afer un.

VIII.
E dashtun hân matan fillit
vetem un,
vetem dhe ti,
pemt trupholla
degt n’gjethe mshef
japin e marrin
dritares matan.

Bota rrotullohet
me ndijime t’ qelqta,
a un t’shtjell ty
a ti m’shtjell mu?

IX.
E dashtun kâng e amel
kriju n’gishta t’mi
si mjalti i luleve t’egra,
m’ke ngallit
si t’kam ngallit
ndij,
shif,
ndij edhe njiher,
e kupto
si ra kjo hân
e qiellin zu perfund.

Ku ishe ti kaq kohë?

KUR TË SHPIKEM UNË

Zëri yt në kafen time ra
e tash
buzët e mia nuk dinë
si ta shterin.
Shijet deja vu
qiellin përfund e vunë.

Bimë ekuatori do thuash ti.

Kështu janë poetët,
endin male
për një gllënjkë kafeje,
po kur baticat
i shndërrojnë në diçka tjetër
atje thellë
gojëqepur me fill hëne
rrinë.

Me duart e tyre e zdrisin, do thuash ti.

Dashuria për ty
nuk është shpikur ende
diçka duhet bërë
kur zbatica
lakuriq në breg
të të nxjerrë.

Më shih, do thuash ti.

Zëri yt,
bloi filxhanin e kafesë
largësitë,
afritë,
bimët,

lakuriq
me një brinjë mangët
si botë
pas batice.

Historia e brinjës është e vjetër, do
thuash ti.

Por,
dashuria për ty,
dashuria për mua,
dashuritë,
gjithsej
(do them unë),
por gjithsej
nuk është shpikur ende.
Dëgjon?
A dëgjon?
Dashuria për ty
nuk është shpikur ende.

Shpike, do thuash ti.

9 MNYRA HANE ME DASHT

I.
E dashtun kâng
kriju
si ledh e leht
pa koh,
hâna â ka bâhet e plot
e m’shef  n’sy,
a din?

II.
M’shif,
ta puth gojen me fille t’ngatrrume
frym n’ koh surreale numer nji
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Opinioni i   Ditës Ekonomia, shkenca që
u shërben të gjithëveNga Zija Lika
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,,, në funksion të maksimizimit
të mirëqenies së njerëzve.

Duke pasur në qendër të vë-
mendjes së saj problemin
ekonomik themelor, që ka të bëjë
me përndarjen optimale të buri-
meve të kufizuara prodhuese ndaj
nevojave konkurruese të pakufi-
zuara, është njëkohësisht edhe
shkenca e zgjedhjeve optimale,
përmes përgjigjeve efiçente që u jep
tri pyetjeve themelore të ekono-
misë se çfarë, sa, si dhe për kë të
prodhohet. Këto përgjigje përcak-
tojnë qartë se në ekonominë e
tregut duhet të prodhohet gjithç-
ka ligjërisht e lejueshme, që mak-
simizon fitimin e firmave të bizne-
sit, duke zgjedhur kombinimin më
produktiv të përdorimit burimeve
ekonomike, që sjell minimizimin e
kostos për njësi produkti apo shër-
bimi të prodhuar dhe respektuar
këndvështrimin marketing të
tregut, ku në qendër të të cilit qën-
drojnë konsumatorët e gatshëm e
të aftë për të paguar me çmimin e
tregut, blerjen e mallrave e shërbi-
meve të prodhuara e ofruara në
tregje, në përputhje me parapël-
qimet, shijet dhe preferencat e tyre.
Kurrë asnjëherë dhe në asnjë kohë
nuk ka pasur, nuk ka dhe nuk do
të ketë burime ekonomike të mjaf-
tueshme për të realizuar të gjitha
nevojat dhe dëshirat e aktorëve të
ekonomisë (individët, familjet, fir-
mat e biznesit dhe qeveria).

Në kushtet mungesës, rrallësisë
apo pamjaftueshmërisë së buri-
meve ekonomike, del nevoja që ne
të zgjedhim midis mundësive që
kemi. Kjo shkencë na jep mënyrat,
modelet, sesi të alokojmë
(shpërndajmë) burimet prodhuese
të pamjaftueshme apo të kufizuara
që disponojmë. Është kjo arsyeja që
ekonomiksi, si një degë shumë e
rëndësishme e shkencës së ekono-
misë, përcaktohet si shkencë e
zgjedhjes, që ka në qendër rrallës-
inë, fatkeqësinë, apo mungesën dhe
që tenton të zgjidhë  problemin
ekonomik themelor të shoqërisë
njerëzore, atë midis nevojave e
dëshirave materiale të pakufizuara
dhe burimeve ekonomike të kufi-
zuara të nevojshme për realizimin
e tyre. Sipas parimit numër një të
kësaj shkence: “Të gjithë njerëzit
bëjnë zgjedhje, pa llogaritur dobinë
e zgjedhjeve”, ndërsa sipas njërit
prej parimeve të tjera: “Njerëzit e
shkolluar (inteligjentë) bëjnë
zgjedhje të zgjuar, sepse ata stu-
diojnë marxhinat, pra shtesat e
funksionit për një njësi shtesë të
përcaktorit (variablit) të tij pavar-
ur.

Kufizueshmëria e burimeve për-
ballë pakufizueshmërisë së nevo-
jave, domosdoshmëria e zgjedhjes
dhe kostoja oportune që shoqëron
zgjedhjen e bërë prej aktorëve për-
katës të ekonomisë janë koncepte
fondamentale të shkencës së ekon-
omisë. Problemi i përcaktimit të
zgjedhjes më të mirë të mundshme
(zgjedhjes optimale), përbën bosh-
tin rreth të cilit e gjithë shkenca e
ekonomisë mbështjell objektin e
studimit të saj. Në lidhje me atë çka
themi, jo më kot ekonomia ndryshe
quhet “shkenca e ekonomizimit”
(kursimit), pra shkenca e marrjes
së rezultatit maksimal nga përdori-
mi i një burimi ekonomik të dhënë.

Për realizimin e këtij misioni
shumë të rëndësishëm, shkenca e
ekonomisë përveç arsenalit të fu-
qishëm të njohurive përkatëse që
zotëron, mbështet fort edhe nga një
sërë shkencash të tjera, ku si më të
rëndësishme vlen të veçojmë ato
matematike dhe kompjuterike.
Tashmë dihet se shumë zbulime,
koncepte, rrjedhime, teorema, ak-
sioma, formula e të tjera matema-
tikore japin një kontribut të çmuar
në zgjidhjen e saktë dhe efiçente të
shumë e shumë problematikave të
ndryshme ekonomike, me të cilat
përballen shpesh në jetën e përdit-
shme të gjithë aktorët përkatës të
ekonomisë.

Shkencat natyrore dhe ato
ekonomike nuk janë vetëm sisteme
të përsosura dijesh, por edhe mjete
të pazëvendësueshme për të hulum-
tuar, eksploruar e depërtuar ne të
fshehtat e natyrës dhe ekonomisë,
për të ndërtuar saktë çdo sistem
dijesh, si dhe për të arritur në për-
fundime të sakta për çdo sistem e
studim të dhënash. Përveç ekono-
mistëve më me influencë në his-
torinë e njerëzimit si: Adam Smith,
David Ricardo, Alfred Marshall,
John Maynard Keynes dhe Joan
Robinson, janë një plejadë e tërë
matematikanësh, që me zbulimet e
tyre kanë kontribuar dhe kon-
tribuojnë fuqishëm në zgjidhjen
efiçente të shumë problematikave
të ndë rlikuara dhe komplekse, me
të cilat përballet shpesh dhe sistem-
atikisht ekonomia.

Ndër ta vlen të përmendim
matematikanin e madh francez,
Joseph Louis Lagrange (1738 –
1813), ku ndër të tjera në historikun
e matematikës thuhet: “Matemati-
ka e sotme i detyrohet Lagranzhit,
për disa suksese të veçanta si e ash-
tuquajtura teorema e Lagranzhit,
që shërben si bazë për gjetjen e ek-
stremeve të funksioneve me një, dy
dhe shumë variabla, të apo pa kush-
tëzuara, metoda e variacionit të
konstantes për zgjidhjen e ekua-
cioneve diferenciale, teoria e inte-
graleve të trefishta e të tjera, të cilat
kanë rëndësi të veçantë në
zgjidhjen e problematikave të ndry-
shme ekonomike, por jo vetëm

sikurse citohet më sipër”.
Në mënyrë që të gjithë aktorët e

ekonomisë, në rolet përkatëse të
tyre si konsumatorë, prodhues,
kursimtarë, investitorë e të tjera të
mund të optimizojnë (maksimi-
zojnë apo minimizojnë) sipas ras-
tit konkret, funksionin e rezultatit
ekonomik (fitim apo humbje), të
dobisë apo kënaqësisë nga blerja
dhe konsumi i mallrave dhe shërbi-
meve të blera në kushtet e një bux-
heti të limituar financiar, ose të
minimizojnë kostot e prodhimit apo
të konsumit individual, familjar e
të tjera, nevojitet që ata të kenë
minimalisht njohuritë bazë të sh-
kencës së ekonomisë. Koncepte të
tilla si: tregu, strukturë tregu,
kërkesa, oferta, çmimi, kostoja,
konkurrenca, paraja, banka, letra
me vlerë, buxheti, taksat, rritje/
rënie ekonomike, cikël biznesi, poli-
tika monetare, fiskale, përparësi
absolute, krahasuese (relative), bi-
lanc tregtar, pagesash e të tjera, si
dhe parimet e ligjësitë bazë
ekonomike janë shumë të rëndë-
sishme për t’u përvetësuar dhe ve-
pruar në përputhje me to, në
mënyrë që çdo aktor ekonomie, të
mund të realizojë sjellje ekonomike
racionale (efiçente), në funksion të
maksimizimit të pëfitueshmërisë
apo minimizimit të kostos. Nëse të
gjithë aktorët e ekonomisë do
mund të silleshin në mënyrë
efiçente, atëherë  do mund të
kishim një efiçencë ekonomike në
tërësi, ose e thënë ndryshe një
gjendje të ekonomisë, në të cilën
askush nuk mund të rritë mirëqe-
nien e tij, pa cenuar mirëqenien e
dikujt tjetër, ndërkohë që kjo situ-
atë kërkon padyshim një sistem efi-
kas drejtësie në veprim, për të
eliminuar dhe ndëshkuar të gjitha
padrejtësitë e mundshme.

PËRVETËSIMI I NJOHURIVE
BAZË EKONOMIKE,
DOMOSDOSHMËRI PËR TË
GJITHË

Njohja dhe përvetësimi njohu-
rive bazë ekonomike nuk është i
rëndësishëm vetëm për ata që kanë
ndërmend të vazhdojnë studimet në

arsimin e lartë për ekonomi, biznes,
financë, bankë e të tjera, por edhe
për të gjithë të tjerët, për shumë
arsye, përderisa në një mënyrë ose
në një tjetër janë të lidhur me tre-
gun si konsumatorë, kursimtarë,
investitorë e të tjera. Më shumë njo-
huri ekonomike do të ndihmonin
çdo individ jo vetëm për të pasur
sjellje ekonomike racionale në funk-
sion të maksimizimit të përfitimeve
përkatëse dhe shmangies apo min-
imizimit të efekteve negative, pasojë
e veprimit të rreziqeve të mund-
shme ekonomiko– financiare, por
edhe për të qenë qytetar aktiv dhe
më i përgatitur. Nga ana tjetër, njo-
huritë mbi ekonominë u shërbejnë
edhe të gjitha fushave të tjera si:
financës, biznesit, qeverisjes, ar-
simit, drejtësisë, politikës etj.

Për të vënë në dukje rëndësinë e
madhe që kanë idetë dhe njohuritë
ekonomike, John Maynard Keynes,
një prej ekonomistëve më me influ-
encë në historinë e njerëzimit dhe
më i madhi i shekullit të XX, ndër
të tjera thotë: “Idetë e ekonomistëve
dhe filozofëve politikë edhe kur
kanë të drejtë, edhe kur e kanë ga-
bim janë më të fuqishëm sesa kup-
tohet zakonisht. Vërtet bota sun-
dohet nga veç pak”.

Krahas të tjerash, studime të
ndryshme ekonomike, që iu refero-
hen periudhave të krizave ekonomi-
ko– financiare, rajonale dhe globale
kanë treguar se nëse aktorët
ekonomikë të këtyre vendeve sillen
në mënyrë efiçente në fushat dhe
veprimtaritë e tyre përkatëse
ekonomike, atëherë fazat e rënies
dhe të depresionit ekonomik të
ciklit të biznesit do të zgjasin më
pak në kohë, zbuten më lehtë efek-
tet dhe pasojat negative të tyre, si
dhe do të përgatiten më shpejt
kushtet e kalimit në fazat e tjera të
rritjes dhe prosperitetit ekonomik
të ciklit të biznesit, ndërkohë që do
të ndodhë  e kundërta, në kushte
dhe rrethana të tjera të ndryshme.

Konditë e nevojshme për të pa-
sur dhe demonstruar sjellje
ekonomike racionale (efiçente) ësh-
të përvetësimi i njohurive bazë
ekonomiko–ligjore, ndërkohë që
kjo e fundit në rastin e firmave të

biznesit duhet të shoqërohet edhe
me aftësinë sipërmarrëse, e cila ësh-
të një ndër shtyllat kryesore të
sipërmarrjes së lirë.

Mbartësit e aftësisë sipërmar-
rëse ofrojnë energji dhe imagjinatë,
të cilat ndihmojnë në ecjen përpara
të të gjithë sistemit ekonomik.
Përveç sa më sipër, domosdosh-
mëria e përvetësimit nga të gjithë e
njohurive bazë ekonomike lidhet
edhe me faktin se ekonomia mbësh-
tet dhe u shërben të gjitha shken-
cave, ndërkohë që këto të fundit
janë dhe vendosen në funksion të
ekonomisë, pasi në analizë të fun-
dit, tregu është destinacioni i
produktit apo shërbimit përfun-
dimtar që ofron çdo lloj shkence.

EDUKIMI
EKONOMIKO–FINANCIAR
FILLON NË SHKOLLË

Krahas njohurive të tjera të sh-
kencave natyrore dhe shoqërore, të
përcaktuara në kurrikulat dhe pro-
gramet përkatëse mësimore, të
miratuara prej Ministrisë së Ar-
simit, është shumë e domosdoshme
që nxënësit e arsimit parauniversi-
tar të përvetësojnë njohuritë bazë
ekonomike dhe financiare. Me fjalë
të tjera, procesi përmes të cilit ata
shtojnë njohuritë e tyre në fushën
e ekonomisë, produkteve financia-
re dhe rreziqeve që i shoqërojnë ato,
në funksion të aftësimit të tyre për
të bërë zgjedhje të zgjuara, bazuar
në një informacion të saktë, s’është
gjë tjetër përveçse edukimi
ekonomiko–financiar i synuar, i cili
do t’u shërbejë pozitivisht jo vetëm
në periudhën përkatëse të shkol-
limit, por edhe në  fazat e mëvon-
shme të jetës.

Edukimi ekonomiko-financiar i
shërben jo vetëm individit, por edhe
mbarë shoqërisë. Ai përmirëson
aftësinë e publikut për të vlerësuar
drejt ecurinë e zhvillimit
ekonomik, politik e social të vendit
dhe për pasojë, për të marrë ven-
dime të matura ekonomike, duke
ndihmuar dhe lehtësuar në këtë
mënyrë, funksionimin më të mirë
të shoqërisë ku ne jetojmë. Mendi-
mi ekonomik, ose “mënyra
ekonomike e të menduarit” është
produkt themelor i studimit të
lëndës së ekonomisë. Përvetësimi
i parimeve të përgjithshme të men-
dimit ekonomik synon krijimin
tek nxënësit të njohurive, shpre-
hive, qëndrimeve e vlerave
ekonomike, që janë në përshtatje
me kërkesat e kornizës kurriku-
lare kombëtare.

Përvetësimi si duhet i bazave të
ekonomisë është i rëndësishëm, në
mënyrë që nxënësit të marrin ven-
dime ekonomike efiçente gjatë
jetës, të jenë pjesëmarrës aktivë të
ekonomisë globale, anë tarë
produktivë  të forcës së punës e
qytetarë të përgjegjshëm, promo-
torë të sistemit të sipërmarrjes së
lirë, si dhe kapacitete të fuqishme
intelektuale dhe talente menaxhe-
riale të së ardhmes.

HEQJA E EKONOMISË NGA
KURRIKULA BËRTHAMË E
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Opinioni i   Ditës A ia vlen Vlora
13 milionë?!

Luftoni kundër vështirësive emociona-
le që ju ka sjellë bashkëveprimi i Marsit
me Uranin, duke e marrë jetën pak le-
htë dhe me buzëqeshje. Nëse lexoni lig-
jet e zemrës, do ta kuptoni se jo gjith-
m o n ë  “ f l u t u r o h e t ” ,  d o  t ë  l o d h e s h i t
shumë!

DEMI

T’ia nisësh me këmbë të mbarë është
thelbësore. Por, ju e keni mendjen
gjetiu dhe nuk dini mirë se çfarë të
vendosni. Të merrni një vendim për
diçka, ju duket e pamundur në këtë
moment. Nuk ju mbetet tjetër veçse
të prisni.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Keni ndryshuar mendje ndoshta shumë
shpejt  dhe tani një kolegu i  ka mbetur
qejf i  me ju, duke u ndjerë i  t radhtuar.
Sigurisht që do t ’ ia di lni  t ’ ia shpjegoni
më mirë.  Duhen disa pikëmbështet je
të forta, për të mos lejuar të tërhiqeni
lehtësisht nga çdo drejt im i  rrymës.

H ë n a  j u  b u z ë q e s h  d h e  k r i j o n  m a r -
r ë d h ë n i e  t ë  m i r ë  m e  P l u t o n i n  d h e
M ë r k u r i n ,  g j ë  q ë  j u a  s h t o n  s h u m ë
sharmin.  Do të  harmonizon i  idetë  në
n jë  pro jek t  konkret .  Do të  ken i  rezu l -
ta te  të  mi ra  në s tud ime dhe në sh-
ko l lë .

Ngjarje të rëndësime të lidhura me punën
janë bërë më urgjente me ndikimin e Nep-
tunit dhe duhet të jenë në përputhje me
kërkesat e jetës në çift. Nuk do të jetë e
lehtë të gjeni në një ekuilibër midis jetës
private dhe profesionale, por ju do t’ia
dilni.

Është një di të e këndshme dhe do t ’ ju
l indë dëshira për të dalë e për t ’u dë-
fryer. Pak ajër i  f reskët bën mirë gj i th-
monë .  D ikush  shumë shpe j t  do  t ’ j u
shprehë të g j i thë mirënjohjen e vet ,
pasi ju nuk i  gjykoni gjërat nga para-
qit ja.

Nuk duhet  të r rëmbeheni  nga eufor ia!
Duhet të qëndroni  me këmbë në tokë
dhe të mos përfshiheni  nga aventura
tepër të r rezikshme. Mendoni  për pa-
so ja t  e  vepr imeve  që  k ryen i ,  do  të
shmangni t  r rez ikun për ta pësuar.

Së shpejt i  mjegul la do të fashitet dhe
ju do të shihni çdo gjë më qartë. Tani
për tani  nuk mund të bëni  g jë t je tër
përveçse të pr isni,  pa ndërmarrë hapa
të rrezikshme. Nuk është e vësht irë të
kujdesesh për diçka, nëse doni vërtet.
Fi l l imisht f i toni urtësinë.

Duke mësuar të menaxhoni pengesat, do
të vlerësoheni nga të gjithë, por edhe do
t’ju besohen edhe detyra të reja. Nëse jeni
duke kërkuar një ndërmarrje të re, duhet
të jeni ju të parët që besoni në potencialet
që keni.

Rastësi të vogla do t’ju ndihmojnë ta zeroni
vonesën që keni akumuluar. Kështu, në
fund do t’ia dilni edhe para të tjerëve. Nuk
do të mund të shmangni ndonjë vështrim
pak jomiqësor në rrethin tuaj, por do t’ia
dilni t’i pranoni.

Ditë e përsosur për të rivendosur harmoninë në
çift, nëse për çfarëdolloj arsye, gjërat nuk po shko-
nin mirë. Bashkëveprimi i Marsit me Venusin është
në favorin tuaj. Me partnerin dhe në familje do të
keni një ambient të shkëlqyer, ku asgjë nuk do t’ju
duket e pamundur.

Lejojini vetës një pasdite të paqtë, në qetësi
absolute. Bashkëveprimi i Hënës në lidhje
me Neptunin gjatë mbrëmjes mund të bëjë
që t’ju krijohet një gjendje nervozizmi. Mos i
shmangni të tjerët, por gjithashtu jepini vetes
disa momente qetësie duke qëndruar vetëm.

Nga Dritan Hila

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

... dhe të paligjshmes e ka evaziv.
Shpërthimet e dinamitit dhe
matrapiku në ndërtimet pa leje
ngjalli shpresë dhe frikë mes
njerëzve. Viktima shpeshherë u
bënë hallexhinjtë. Mes tyre kishte
edhe të njomë bashkë me të thatët
dhe të pafajshmit e varfër vështirë
se do dëmshpërblehen, pasi Stras-
burgu është rrugë e largët. Por,
në këndvështrim të gjerë ajo ra-
prezalje ndihmoi të ndërpritej ep-
idemia e ndërtimeve apo shtesave
pa leje.

Sa i takon Vlorës, ndihmoi në
punën për kthimin e këtij qyteti
në normalitet. Në vitin 2013 në
qytet hyhej nga një shteg dhish i
pamirëmbajtur. Ndërsa bregu i
detit ishte një lëmsh, ku fare kol-
laj ndrydhje këmbën dhe herën
ngushtohej, sa të kalonte një per-
son dhe herë mund të bije vetë në
gropë. Ujërat e zeza derdheshin
hapur.

Pas katër vjetësh, qyteti mund
të gjykohet se ka marrë investime
të qenësishme. Është i vetmi
qytet ku nuk është punuar për
fasadë. Kanalizimet janë bërë me
perspektivë dhe me themel, duke
i çuar në drejtim të detit. Aty do
të mblidhen dhe dërgohen në për-
punim në zonën e Sodës. Lungo-
marja është nga të paktat vepra
që ka modernizuar vijën bregde-
tare të qytetit, megjithëse do ende
punë. Po vazhdohet në drejtim të
plazhit të vjetër rruga dhe shëti-
torja. Kjo do rikualifikojë komplet
zonën dhe do ta lidhë në mënyrë
organike me Skelën dhe Lungo-
maren.

Rrugët paralele me Lungomar-

en dhe Bulevardin e Skelës po rip-
arohen dhe asfaltohen të gjitha. A
janë kostot e larta? A ka pasur
klientelizëm në shpërndarjen e
punëve? A e ka qelbur me tejzg-
jatjen e bypass-it të Fierit dhe

Vlorës, ç’ka nuk e lejon qytetin të
shfrytëzojë kapacitetet e tij turis-
tike? Këto janë të gjitha pyetje, që
vështirë se Rama u përgjigjet për
notë kaluese.

Por në Vlorë ka punuar, duke e

nxjerrë qytetin nga grija dhe plu-
huri 27-vjeçar i tranzicionit.
Tani le të vijmë tek pallati i vjehr-
rit të Lulzim Bashës dhe dëmshpër-
blimi i tij 13 milionë. Njerëzve u ka
bërë përshtypje. Në ato kohë u fol
se ishte një akt edhe politik për t’i
treguar kryetarit të opozitës se nuk
ishte në gjendje të mbronte as famil-
jen e vet, lëre pastaj demokratët e
thjeshtë. Por e keqja e atij pallati
nuk ishte se kishte shkelur rregul-
lat dhe as sepse kishte abuzim në
dhënien e lejes së tij. Kjo është një
aferë më vete, e cila nuk duhet t’i
shpëtojë hetimit. Arsyetimet se u
bë një shkelje nga Shpëtim Gjika
sepse Berisha nuk i jepte fonde, janë
mbrojtje e dobët dhe nëse do t’i sh-
kohej kësaj logjike, çdo abuzim jus-
tifikohet. Por, ai pallat para së gjith-
ash ishte pionieri sesi do të sh-
katërrohej vija bregdetare.

Sepse derisa pa u ndërtuar ai,
bashkiakë dhe ndërtues kishin
abuzuar duke ndërtuar barbarisht,
deri edhe duke u qasur me vijën e
detit, por kurrë nuk kishin hyrë
brenda në det. Nëse ai do mbijeton-
te, askush nuk do kishte guxim të
blinte pallat buzë detit me shpresë
se do shikonte agimet dhe perën-
dimet, pasi një i fortë rruge apo
politik një ditë të bukur do hidhte
beton brenda në det dhe do të ndër-
tonte duke zënë pamjen. Ai ishte
një shembull sesi do të shkatërro-
hej natyra. Ndaj, nëse ka disa mil-
iona që shpenzohen me hak, ato
janë këto 13 që do paguajë qeveria
për të zbatuar vendimin e Stras-
burgut./dritare.net/dritare.net/dritare.net/dritare.net/dritare.net

GJIMNAZIT, NJË GABIM I
RËNDË ME PASOJA
NEGATIVE PËR TË ARDH-
MEN

Në vitin shkollor 2010–2011,
MASH, bazuar në kurrikulat mësi-
more të vendeve të përparuara eu-
ropiane dhe amerikane, përfshiu në
kurrikulën bërthamë të gjimnazeve
lëndën e ekonomisë, e cila është
zhvilluar si lëndë e detyrueshme
me dy kredite (dy orë mësimore çdo
javë, përgjatë gjithë vitit shkollor
me kohëzgjatje 34 javë mësimore),
për të gjithë nxënësit e klasave të
12-ta, ndërkohë që ata që dëshiro-
nin të thellonin më tej njohuritë,
mund të zgjidhnin dhe zhvillonin
lëndën e ekonomisë së thelluar me
dy kredite, si pjesë e kurrikulës me
zgjedhje të detyruar. Kjo kurrikul
e ka shtrirë kohëzgjatjen e zbatim-
it të saj deri në vitin shkollor 2017-
2018. Sqarojmë se në vitin shkollor
2016-2017, MAS (MASR aktualisht),
ka miratuar dhe vënë në zbatim
kurrikulën e re të gjimnazit, e cila
pritet të implementohet e plotë në
vitin e ardhshëm shkollor 2018–
2019.

Në bazë të kësaj kurrikule, lën-
da e ekonomisë nuk do të jetë pjesë
e kurrikulës bërthamë, por thjesht
pjesë e kurrikulës me zgjedhje. E
thënë ndryshe, kjo lëndë do të zh-
villohet vetëm për ata nxënës, të
cilët do ta zgjedhin atë, me kushtin

që kjo gjë të mundësohet nga gjim-
nazi përkatës ku ata vazhdojnë stu-
dimet.

Fakti që një numër i kon-
siderueshëm i gjimnazeve publike
apo jopublike të vendit tonë kanë
një numër të kufizuar klasash
paralele për çdo vit mësimor, gjë e
cila vështirëson dhe pamundëson
zgjedhjen lëndore mbi bazën e pref-
erencave të nxënësve, mungesa e
personelit mësimdhënës të profilit
ekonomistë, të cilët nga sa parash-
ikohet nuk do të jenë të interesuar
për shkak të kostos së lartë opor-
tune, të ushtrojnë profesionin e tyre
në fushën e mësimdhënies vetëm
për një numër shumë të vogël orësh
mësimore, ndërkohë që edhe në
kushtet e mëparshme vetëm një
numër relativisht i ulët gjimnazesh
e kishin luksin që lëndën e ekono-
misë ta zhvillonin me normë të
plotë mësimore, profesionistë të
profilit ekonomistë; prirja masive
e nxënësve e konstatuar nga për-
voja e deritanishme, për të zgjedhur
kryesisht lëndë në vazhdim të aty-
re të mëparshme, apo të thjeshta
në përvetësim dhe jo ato për të cilat
mungojnë njohuritë paraprake,
pavarësisht nga vlerat dhe dobia
aktuale e perspektive që kanë njo-
huritë përkatëse lëndore, si dhe të
tjerë faktorë ndikues do të bëjnë që
lënda e ekonomisë në zbatim dhe
implementim të plotë të kurrikulës
së re të gjimnazit, duke filluar nga
viti shkollor 2018–2019 e në vazh-
dim të jetë inekzistente, apo në ras-

tin më të mirë një lëndë dytësore
dhe jo e rëndësishme e zgjedhur
nga një numër shumë i vogël
nxënësish në shkallë vendi.

Gjykoj se nisur nga rëndësia
dhe dobia shumë e madhe që kanë
njohuritë ekonomike për të tash-
men dhe formimin e ardhshëm in-
telektual e menaxherial të
nxënësve, të paktën dy kredite të
kësaj lënde duhet të ishin detyri-
misht pjesë përbërëse të kurrikulës
së re bërthamë të gjimnazit, e cila
në tërësinë e saj përbëhet nga 69–
71 kredite lëndore, ndërkohë që
çuditërisht 9 kredite lëndore (të
barabarta në madhësi relative me
13% të totalit të krediteve, apo 26%
të totalit “orë mësimore-mësues” të
kësaj kurrikule) i përkasin vetëm
edukimit fizik dhe sporteve, gjë e
cila nënkupton faktin se më në
fund, vendi ynë ka arritur fazën e
lulëzimit dhe begatisë ekonomike
dhe shqetësimi apo prioriteti krye-
sor i tij mbetet të jetë: edukimi fiz-
ik dhe sporti për të gjithë. Përderisa
ekonomia është baza dhe epiqen-
dra e të gjitha fushave të jetës kudo
në botë, apo e thënë ndryshe në
kuptimin figurativ konsiderohet
“Leva e Arkimedit”, pa të cilën nuk
mund të ketë asnjë lloj progresi dhe
zhvillimi të shoqërisë njerëzore, ajo
duhet të jetë realisht (sidomos në
vendin tonë), boshti prioritar i të
gjitha politikave qeveritare. Nëse
edukimit shkollor të brezit të ri në
arsimin e mesëm të përgjithshëm
parauniversitar i hiqet ai ekonomi-

ko–financiar, sikurse pritet të
ndodhë  realisht me implementimin
e plotë të kurrikulës së re të gjim-
nazit, duke filluar prej vitit shkol-
lor 2018-2019 e në vazhdim, atëherë
kjo gjë do të sjellë pasoja shumë nega-
tive në të tashmen dhe të ardhmen, jo
vetëm për këtë brez dhe atë që do të
vijë, por edhe për zhvillimin ekonomik
dhe mbarë shoqërinë në tërësi.

Përvoja e deritanishme ka treguar
se marrja gati e skemave, modeleve apo
politikave të ashtuquajtura reforma-
tore prej vendeve të ndryshme jo të
rëndësishme të botës, përsa i takon
zhvillimit ekonomik, arsimor e sh-
kencor dhe implementimi i tyre jo
në përshtatje me kushtet e rretha-
nat vendë se, apo me prirjet
përgjithshme bashkëkohore të
këtij zhvillimi sjell shpesh problem-
atika, që shoqërohen me pasoja neg-
ative në lidhje me frenimin apo ngad-
alësimin e ritmeve të zhvillimit e in-
tegrimit, të cilat jo rrallë herë
kërkojnë korrigjime, modifikime dhe
ndryshime totale të skemave, mod-
eleve apo politikave të sipërcituara.

MASR është ende në kohë të rish-
ikojë dhe korrigjojë në drejtimin e
duhur pozitiv “kurrikulën e re të
gjimnazit”, duke përshirë të pak-
tën me dy kredite lëndore në kur-
rikulën bërthamë lëndën e ekono-
misë, njohuritë e së cilës janë tepër
të rëndësishme, efektive, dobishme
dhe me vlera formuese fondamen-
tale jo vetëm teorike, por edhe prak-
tike jetësore të nevojshme për të
gjithë.
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

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

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Kam mësuar se nuk kalohet jeta duke dhënë
spjegime, pasi miqtë e tu nuk kanë nevojë
për to, armiqtë nuk të besojnë ndërsa
budallenjtë nuk të kuptojnë.

- Jeta është si një libër varet si e shkruan dhe
me çfarë boje. . . .

- Asnjë nuk është e vogël për një mend-
je të madhe.

(Sherlok Holms)
- Për të njohur vetveten, duhet ditur

gjithçka për të tjerët.
(Oskar Uajlld)

- Nuk ka asgjë në botë që të
çarmatosë më shumë e më fort
sesa mendimi që përmban mirësi...

- Mirënjohja është një barrë, dhe
çdo barrë është bërë për t’u
çliruar prej saj.

- Nga mënyra e të qeshurit unë
kuptoj se çfarë edukate ka një
njeri, ndërsa nga arsyeja e të
qeshurit kuptoj inteligjencën e tij.

Rumiu

HORIZONTAL

1. Eshtë babëzia.
8. Burton regjisor.
11. Skllavja e Abrahamit.
12. Një dite në mbledhje.
14. Tyson i boksit.
15. Rrethojnë ringun.
17. Beson pa kufij.
19. Zola që shkroi Nana.
20. Eshtë ankimim.
23. Pak elementared
24. Janë me para në bankë.
26. Matet pa kufij.
27. Janë ngrehina për reparte fabrikash.
28. Një zog i verdhë.
29. Inicialet e Moravia-s.
31. Qytet gjerman.
34. Një zonjë që ha gurë.
35. Pak analogji.
36. I ka plasur të paturpit.
37. Janë legjendat.

38. Nuk ka akoma një bebe.
39. Fillojnë mirë.
40. Janë brinjë në skuadër.
42. Shkruhet i shtati.
44. Nget edhe ajo e mirë
47. Mbahet në gisht.
48. Janë numrat 1, 3, 3...

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

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

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

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

VERTIKAL
1. I famshëm ai i Sizifit.
2. Mund të jetë e hollë dhe therëse.
3. Fillojnë rastësisht.
4. Një pjesë e napolitanëve.
5. Janë situatat e rrezikshme para portave.
6. Mund të jenë kundërajrore.
7. Lindin në kokë.
8. Gjysmë shtegu.
9. Hidhen të parat.

10. Eshtë njeriu i përsosur.
13. Një fjalë për tutje.
15. Fundi i një samurai.
16. Mbyllen me epilog.
17. Bel i maupassant.
19. Inicialet e Redford.
23. I manifeston nxënësi i papërgatitur.
24. Në hyrje të tokës.
26. Pak impresioniste.
27. Janë metrat në sipërfaqe
29. Hapet një për ajër.
30. Gjysmë krenar.
31. Një hidrokarbur.
33. Vrau Hektorin.
34. Një film i rixhiruar.
36. Kupat pa kufij.
38. Inicialet e Nolte aktor.
41. Ullmann aktore.
43. Një brilantinë moderne
44. Hotel pa kufij.
46. Ekstremë në hall.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25

26 27

28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38

39 40 41

42 43 44 45 46

47 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38

39 40

41 42 43 44 45

46 47 48

49 50

1 K 3 U 7 L 2 T 14 4 9 7 4 19

8 10 5 1 4 12 2 6 7 5 10

10 4 7 4 1 2 8 10 6 4 7 5

18 7 1 7 5 8 9 4 2 10 4

6 5 1 6 2 10 5 2 5 12

7 1 11 17 5 1 5 10 17 4 2

2 5 10 17 4 2 4 10 14 6 15 5

8 2 8 12 15 6 10 17 5

18 10 5 16 19 10 6 4 8 10 1

6 3 7 5 6 11 5 9 19 6 7

4 11 4 7 6 2 6 1 5 7 17 6

12 5 2 5 12 1 6 15 4 2 8
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