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Në faqen 9

 

Në faqen 8

VENDIMI 

Banda e tritolit, 
Gjykata e Elbasanit 
lë në burg gjashtë 

të arrestuarit

Rrëfimi në “News 24” në prag të ekstradimit 

Vrasja në ’98, i dënuari për vrasjen e Vrasja në ’98, i dënuari për vrasjen e 
deputetit të PD: Ishte krim i paramenduar deputetit të PD: Ishte krim i paramenduar 

Izet Haxhia: Nuk 
e nxora në pritë 
Azemin, Berisha i 
telefonoi 15 herë 

Vrasja e Azem Hajdarit ishte e paramenduar dhe deri tani 
është zbardhur vetëm një pjesë e saj, ajo e ekzekutorit, pasi 
një ka qenë. Por, kjo është një çështje shumë e komplikuar, 
në të cilën janë përfshirë shumë segmente. Janë përfshirë 
segmente nga Shërbimet Sekrete, segmente të tjera, të cilat 
në bashkëpunim kanë vepruar. Nuk mund ta ...
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KUFIJTE ME GREQINE 

Protestë për 
“detin” në Tiranë, 
Nishani: Hetime, 

akt i madh tradhtie 

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

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

    Viti XXIV - Nr. 7437 E diel 11 Shkurt 2018      Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)
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LISTA PER GJYQTARE 

Frikë nga vetingu? 
Ish-kryeprokurori 

Adriatik Llalla 
ikën nga drejtësia 

AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES: PERFITOJNE APLIKANTET E VITIT ’97 

KOMPENSIMI, FORMULARI 
PER 1500 ISH-PRONARE 

Nga ENI VASILI 

Pak ditë më parë, Ministria e Dre-
jtësisë vendosi me urgjencë dhe 

në mungesë të plotë transparence, 
ekstradimin e Nezar Seitajt drejt 
Italisë. Nezar Seitaj... Vijon në faqen 21

Ikën Nezari 
vjen Izeti

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 22

Nga “DEUTSCHE WELLE” 

Stella Testa i mbijetoi Holokaustit 
dhe sot jeton në Jerusalem. Kujti-

met e Luftës së Dytë Botërore janë sot 
omniprezente për 90-vjeçaren. Ajo e 
ka ndjekur ...

Polonia, e vetme 
në shtëpi 

Opinioni
 Ditësi

 

Tarifa për 
administrimin 
e pallateve, në 
faturën e ujit 

PROJEKTI 
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pages

4 FAQE SPECIALE

 

Arian Leka: 
Si e zhdukin 
ballkanasit 

fqinjin nga harta
Suplement

“MILOSAO” 
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Konferenca “15 vjet arsim i lartë privat”, Et’hem Ruka: Nivel i thellë reformash 

Rektori i “Luarasit”: Arsimi i lartë, i certifikuar 
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Ministrja e Arsimit, Nikolla: Akreditimi, proces i pandikuar politikisht 
u shpreh se tashmë ka di-
ploma të merituara dhe 
se sot arsimi i lartë është 
i certifi kuar. Ndër të tjera, 
rektori Ruka theksoi se 
Universiteti “Luarasi” 
funksionon në mënyrë të 
pavarur.“Kishte ardhur 
koha për një ...

Vendimi, 20% e vlerës së pronës ndahet në lekë, 80% me kompensim fizik. 
Nëntë dokumentet që duhen dorëzuar, cilat janë dosjet që janë vlerësuar 

Kolegji Universitar “Lu-
arasi” zhvilloi këtë të 

shtunë konferencën “15 
vjet Arsim i Lartë”, në të 
cilën morën pjesë rektorë 
të universiteteve publike 
e private si dhe ministrja 
e Arsimit, Lindita Nikolla. 
Në fjalën e tij, rektori i 
universitetit, Et’hem Ruka 

Ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla; rektori i “Luarasit”, Et’hem Ruka 
dhe presidenti i “Hysenbelliu Group”, Irfan Hysenbelliu 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

NJOFTIM - SHPALLJE
PËR

HAPJEN E PROÇEDURAVE TË APLIKIMIT PËR VENDIN VAKANT GJYQTAR NË GJYKATËN
KUSHTETUESE

Presidenti i Republikës, në mbështetje të nenit 93, 125, 127 pika 1/b, 179 pika 2 dhe 12 të Kushtetutës, si dhe
të neneve 7, 7/a, 7/b, 86 pika 4 shkronja “a”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe referuar shkresës nr. 101
prot, datë 25.03.2016 të Gjykatës Kushtetuese, me të cilën njoftohet se data 25.04.2016, konsiderohet si
datë e mbarimit të mandatit të ish-gjyqtarit Sokol Berberi, me cilësinë e organit të emërtesës dhe me qëllim
plotësimin e “Vakancës së parë”, të krijuar në Gjykatën Kushtetuese, me Dekretin nr. 10722, datë 07.02.2018,
ka miratuar;

· Shpalljen e procedurës së aplikimit për emërim gjyqtari në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së
Shqipërisë, me qëllim plotësimin e “Vakancës së parë” të krijuar për shkak të përfundimit të mandatit
të ish-gjyqtarit të kësaj gjykate Z. Sokol Berberi.

Presidenti i Republikës fton;

Çdo person të interesuar që plotëson kushtet dhe kriteret e parashikuara në Kushtetutën e vendit dhe nenin
7/a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës
së Shqipërisë”, i ndryshuar, të marrë pjesë në këtë procedurë të konkurrimit të hapur publik, për vakancën e
mësipërme, për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese dhe të paraqesë pranë Institucionit të Presidentit të Republikës;

 Kërkesën për shpehjen e interesit për të kandiduar për vendin vakant të shpallur;
 Jetëshkrimin, me të dhënat e plota të kontaktit (numër telefoni/email);
 Fotokopje të kartës së identitetit;
 Dokumentacionin shoqërues nëpërmjet të cilit vërteton përmbushjen e kushteve dhe kritereve të

përcaktuara në nenin 7/a të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

 Formularin e vetëdeklarimit të plotësur dhe nënshkruar sipas përcaktimeve të ligjit nr.138/2015 “Për
garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
Formulari i vetëdeklarimit, është i publikuar në faqen kryesore të institucionit të Presidentit të
Republikës.

 Formularin e aplikimit të plotësuar “Për informim përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta”, në
përputhje me parashikimet ligjore të nenit 29, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për
dokumentet e Ish-sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, formular ky i
cili është i publikuar në faqen kryesore të institucionit të Presidentit të Republikës.

Për lehtësinë e të gjithë aplikantëve, me qëllim plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm, më poshtë
gjeni të botuar përmbajtjen e nenit 125, pika 4 e 5 të Kushtetutës dhe nenit 7/a, të ligjit nr.8577, datë
10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar, ku parashikohen kushtet dhe kriteret për emërimin e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese,

· Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Neni 125

4. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese duhet të kenë arsim të lartë juridik, të paktën 15 vjet përvojë pune si
gjyqtarë, prokurorë, avokatë, profesorë ose lektorë të së drejtës, nëpunës të nivelit të lartë në administratën
publike, me një veprimtari të spikatur në fushën e së drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose në sfera të
tjera të së drejtës.

5. Gjyqtari nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese
në një parti politike gjatë 10 vjetëve të fundit përpara kandidimit. Kritere të tjera, si dhe procedura për
emërimin dhe zgjedhjen e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese rregullohen me ligj.

· Ligji nr.8577, dt 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Neni 7/a
Kriteret dhe kushtet e emërimit të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese

1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtuese mund të zgjidhet shtetasi shqiptar që përmbush këto kushte:
a) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
b) të ketë mbaruar arsimin e lartë juridik, Diplomë e Nivelit të Dytë;
c) të mos ketë ushtruar funksione politike në administratën publike dhe të mos ketë mbajtur pozicione
drejtuese në parti politike gjatë 10 viteve të fundit nga data e kandidimit;
ç) të mos jetë në procedim penal dhe të mos jetë dënuar me burgim për kryerjen e një vepre penale;
d) të mos jetë larguar nga detyra për shkaqe disiplinore dhe të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
dh) të ketë kaluar me sukses procesin e kontrollit dhe verifikimit të pasurisë së tij personale dhe të familjarëve
të tij, sipas ligjit.

2. Kandidati që përmbush kushtet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, duhet të plotësojë edhe këto
kritere:
a) të ketë përvojë pune jo më pak se 15 vjet si gjyqtar, prokuror, avokat, profesor ose lektor i së drejtës, jurist
i nivelit të lartë në administratën publike;
b) të ketë një veprimtari të njohur në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose sfera të tjera
të së drejtës;
c) të jetë vlerësuar për aftësitë profesionale dhe integritetin etik e moral.

3. Plotësimi i kritereve të mësipërme vlerësohet në bazë të:
a) vjetërsisë në profesion;
b) përvojës së veçantë të kandidatit në një fushë të caktuar të së drejtës, ose këshilltar ligjor i Gjykatës
Kushtetuese a Gjykatës së Lartë;
c) kualifikimeve pasuniversitare dhe trajnimeve në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose
në një fushë tjetër të së drejtës;
ç) treguesve shkencorë, ku përfshihen botimet dhe artikujt shkencorë në fushën juridike;
d) ecurisë gjatë kryerjes së arsimit të lartë juridik, me një mesatare notash jo më pak se 8 ose të barasvlershme
me të, nëse arsimi i lartë është përfunduar jashtë vendit ose vlerësimit përfundimtar në Shkollën e Magjistraturës;
dh) informacioneve të marra nga institucione të tjera publike.
4. Organet e emërtesës marrin parasysh përbërjen e Gjykatës Kushtetuese në momentin e emërimit të
kandidatit për të garantuar balancën ndërmjet përvojave profesionale të anëtarëve dhe respektimin e
barazisë gjinore.

Kërkesa dhe dokumentat shoqëruese mund të dorëzohet me postë ose drejpërsëdrejti në ambjentet e
Presidencës, në adresën: Institucioni i Presidentit të Republikës, Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1 Tiranë,
Kodi Postar 1001.

Afati i paraqitjes së kërkesës me dokumentacionin e nevojshëm, është brenda datës 22 shkurt
2018.

Pas administrimit të dokumentacionit, lista e aplikantëve do të publikohet në faqen zyrtare të internetit
të institucionit të Presidentit të Republikës dhe me mjetet e informimit publik, dhe menjëherë dosjet
respektive për secilin aplikant do t’i përcillen Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) për vlerësim sipas
ligj i t .

Institucioni i Presidentit të Republikës, do të bëjë transparente çdo rezultat të këtij procesi në përputhje
me Kushtetutën dhe procedurën e parashikuar në nenin 7/b, të ligjit nr.8577/2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Për çdo sqarim mos hezitoni të kontaktoni në këto të dhëna kontakti:
Numri telefonit: 042389898

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

NJOFTIM - SHPALLJE
PËR

HAPJEN E PROÇEDURAVE TË APLIKIMIT PËR PLOTËSIMIN E “VAKANCËS SË PARAKOHSHME” TË KRIJUAR PËR
VENDIN GJYQTAR NË GJYKATËN KUSHTETUESE

Presidenti i Republikës, në mbështetje të nenit 93, 125, 127 pikat 1/c, 2, 3, dhe nenit 179 pika 2 të Kushtetutës, neneve
7 pika 2, 7/a, 7/b, 7/dh pika 2, 86 pika 4 shkronja “d”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin
e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr. 2, datë 31.01.2018 të Gjykatës
Kushtetuese për “Deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, zotit Besnik Imeraj në datën
31.01.2018, për shkak të heqjes dorë prej tij”, njoftuar me shkresë nr. 64/1 prot, datë 31.01.2018, me qëllim plotësimin e
“Vakancës së pararakoshme”, të krijuar në Gjykatën Kushtetuese, dhe me cilësinë e organit të emërtesës me Dekretin
nr. 10723, datë 07.02.2018, ka miratuar;

· Shpalljen e procedurës së aplikimit për emërim gjyqtari në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë,
për plotësimin e “Vakancës së parakohshme” të krijuar nga përfundimi përpara kohe i mandatit, të ish-
gjyqtarit Z. Besnik Imeraj, më datë 31.01.2018, për shkak të heqjes dorë prej tij nga kjo detyrë.

Presidenti i Republikës fton;

Çdo person të interesuar që plotëson kushtet dhe kriteret e parashikuara në Kushtetutën e vendit dhe nenin 7/a të ligjit nr.
8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i
ndryshuar, të marrë pjesë në këtë procedurë të konkurrimit të hapur publik, për vakancën e mësipërme, për gjyqtar në
Gjykatën Kushtetuese dhe të paraqesë pranë Institucionit të Presidentit të Republikës;

 Kërkesën për shpehjen e interesit për të kandiduar për vendin vakant të shpallur;
 Jetëshkrimin, me të dhënat e plota të kontaktit (numër telefoni/email);
 Fotokopje të kartës së identitetit;
 Dokumentacionin shoqërues nëpërmjet të cilit vërteton përmbushjen e kushteve dhe kritereve të përcaktuara në

nenin 7/a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

 Formularin e vetëdeklarimit të plotësur dhe nënshkruar sipas përcaktimeve të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin
e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. Formulari i vetëdeklarimit,
është i publikuar në faqen kryesore të institucionit të Presidentit të Republikës.

 Formularin e aplikimit të plotësuar “Për informim përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta”, në përputhje me
parashikimet ligjore të nenit 29, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e Ish-sigurimit të
shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, formular ky i cili është i publikuar në faqen kryesore të
institucionit të Presidentit të Republikës.

Për lehtësinë e të gjithë aplikantëve, me qëllim plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm, më poshtë gjeni të botuar
përmbajtjen e nenit 125, pika 4 e 5 të Kushtetutës dhe nenit 7/a, të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e Gjykatës Kushtetuese në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku parashikohen kushtet dhe kriteret për
emërimin e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese,

· Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Neni 125
4. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese duhet të kenë arsim të lartë juridik, të paktën 15 vjet përvojë pune si gjyqtarë,
prokurorë, avokatë, profesorë ose lektorë të së drejtës, nëpunës të nivelit të lartë në administratën publike, me një
veprimtari të spikatur në fushën e së drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose në sfera të tjera të së drejtës.

5. Gjyqtari nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese në një parti
politike gjatë 10 vjetëve të fundit përpara kandidimit. Kritere të tjera, si dhe procedura për emërimin dhe zgjedhjen e

gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese rregullohen me ligj.

· Ligji nr.8577, dt 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës
së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Neni 7/a
Kriteret dhe kushtet e emërimit të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese

1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtuese mund të zgjidhet shtetasi shqiptar që përmbush këto kushte:
a) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
b) të ketë mbaruar arsimin e lartë juridik, Diplomë e Nivelit të Dytë;
c) të mos ketë ushtruar funksione politike në administratën publike dhe të mos ketë mbajtur pozicione drejtuese në parti
politike gjatë 10 viteve të fundit nga data e kandidimit;
ç) të mos jetë në procedim penal dhe të mos jetë dënuar me burgim për kryerjen e një vepre penale;
d) të mos jetë larguar nga detyra për shkaqe disiplinore dhe të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
dh) të ketë kaluar me sukses procesin e kontrollit dhe verifikimit të pasurisë së tij personale dhe të familjarëve të tij,
sipas ligjit.

2. Kandidati që përmbush kushtet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, duhet të plotësojë edhe këto kritere:
a) të ketë përvojë pune jo më pak se 15 vjet si gjyqtar, prokuror, avokat, profesor ose lektor i së drejtës, jurist i nivelit
të lartë në administratën publike;
b) të ketë një veprimtari të njohur në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose sfera të tjera të së drejtës;
c) të jetë vlerësuar për aftësitë profesionale dhe integritetin etik e moral.

3. Plotësimi i kritereve të mësipërme vlerësohet në bazë të:
a) vjetërsisë në profesion;
b) përvojës së veçantë të kandidatit në një fushë të caktuar të së drejtës, ose këshilltar ligjor i Gjykatës Kushtetuese a
Gjykatës së Lartë;
c) kualifikimeve pasuniversitare dhe trajnimeve në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose në një fushë
tjetër të së drejtës;
ç) treguesve shkencorë, ku përfshihen botimet dhe artikujt shkencorë në fushën juridike;
d) ecurisë gjatë kryerjes së arsimit të lartë juridik, me një mesatare notash jo më pak se 8 ose të barasvlershme me të,
nëse arsimi i lartë është përfunduar jashtë vendit ose vlerësimit përfundimtar në Shkollën e Magjistraturës;
dh) informacioneve të marra nga institucione të tjera publike.
4. Organet e emërtesës marrin parasysh përbërjen e Gjykatës Kushtetuese në momentin e emërimit të kandidatit për
të garantuar balancën ndërmjet përvojave profesionale të anëtarëve dhe respektimin e barazisë gjinore.

Kërkesa dhe dokumentat shoqëruese mund të dorëzohet me postë ose drejpërsëdrejti në ambjentet e Presidencës,
në adresën: Institucioni i Presidentit të Republikës, Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1 Tiranë, Kodi Postar 1001.

Afati i paraqitjes së kërkesës me dokumentacionin e nevojshëm, është brenda datës 22 shkurt 2018.

Pas administrimit të dokumentacionit, lista e aplikantëve do të publikohet në faqen zyrtare të internetit të institucionit
të Presidentit të Republikës dhe me mjetet e informimit publik, dhe menjëherë dosjet respektive për secilin aplikant
do t’i përcillen Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) për vlerësim sipas ligjit.

Institucioni i Presidentit të Republikës, do të bëjë transparente çdo rezultat të këtij procesi në përputhje me
Kushtetutën dhe procedurën e parashikuar në nenin 7/b, të ligjit nr.8577/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Sqarim:

Në zbatim të nenit 127 pika 3 të Kushtetutës, dhe nenit 7/dh pika 2 të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për oganizimin
dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, kandidati që do të përzgjidhet
për tu emëruar gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, për plotësimin e vakancës së parakohshme të krijuar për shkak të
përfundimit përpara kohe të mandatit ish-gjyqtarit Bensik Imeraj, do të qëndrojë në detyrë deri në përfundimin e
mandatit të gjyqtarit të larguar.

Për çdo sqarim mos hezitoni të kontaktoni në këto të dhëna kontakti:
Numri telefonit: 042389898
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Ish-presidenti Bujar Nis
hani duke iu referuar
mediave greke shprehet se

marrëveshja e detit mes Sh-
qipërisë dhe Greqisë është
arritur dhe territoret zyrtare
shqiptare i kanë kaluar sh-
tetit helen. Nishani parala-
jmëron se nëse kjo është e
vërtetë, atëherë do nisë një
konflikt i ri mes dy vendeve,
me pasoja rajonale. Ai i bën
thirrje kryeprokurores
Marku të ndërhyjë. Sipas Nis-
hanit, nëse lajmi i medieve
greke është i vërtetë, që qever-
ia shqiptare i ka dorëzuar
Greqisë zonat më të rëndë-
sishme ekonomike, atëherë
kjo është tradhtia më e mad-
he që prej vitit 1912. "Së pari,
nuk ka të deklaruar nëse
qeveria shqiptare ka marrë
'Autorizimin e Plotfuqish-
mërisë' nga Presidenti i Re-
publikës? Deklaroj se deri më
24 korrik 2017 në Institucion-
in e Presidentit të Republikës
nuk është paraqitur asnjë
kërkesë nga qeveria për 'Plot-
fuqishmërinë', ndonëse tash-
më shihet qartë se negociatat
dhe bisedimet janë zhvilluar
edhe përpara kësaj date. Nëse
pas kësaj date ka një kërkesë
dhe nëse kjo 'Plotfuqishmëri'
është dhënë apo jo, kjo mbe-
tet për t'u mësuar. Por, që pas
vendimit nr. 15, datë 15.04.2010
të Gjykatës Kushtetuese,
marrja e 'Plotfuqishmërisë'
për negocimin e marrëve-
shjes së detit është detyrim
ligjor. Moszbatimi i këtij ven-
dimi të gjykatës përbën vepër
të rëndë penale. Citoj vendi-
min e Gjykatës Kushtetuese:
'26. Gjykata vlerëson se pre-
tendimi i kërkuesit për mu-
ngesën e 'Plotfuqisë' së
lëshuar nga Presidenti i Re-
publikës për grupin negocia-
tor shqiptar gjatë bisedimeve
dhe lidhjes së marrëveshjes
për delimitimin e zonave de-
tare midis Shqipërisë dhe Gre-
qisë është i bazuar dhe duhet
pranuar". Pra, Gjykata thotë:
'Gjatë bisedimeve dhe lidhjes
së marrëveshjes'", shprehet
z.Nishani. Ai kërkon: "Si ish-
President i Republikës, i
kërkoj Prokurorit të Përgji-
thshëm që të nisë verifikimin
ligjor kur kanë nisur negoci-
atat dhe bisedimet, theksoj,
'negociatat dhe bisedimet' për
marrëveshjen e detit dhe nëse
gjatë këtyre bisedimeve ësh-
të marrë 'Plotfuqishmëria' si-
pas detyrimit të vendimit të
Gjykatës Kushtetuese. Në
këtë rast Prokurori i Përgji-
thshëm dhe Prokuroria sh-
qiptare janë përpara një
përgjegjësie të madhe ligjore
kushtetuese mbi sovranite-
tin e shtetit". Kurse ish-krye-
ministri Berisha e quajti
kryeministrin aktual Edi
Rama si tradhtar të kombit.
Berisha publikoi dje  në pro-
filin e tij në "Facebook" disa
shkrime të mediave greke, të
cilat flasin për marrëveshjen

MARREVESHJA
DEBATI

Marrëveshja për detin, ish-presidenti: Konflikt i ri, me pasoja rajonale

Pakti detar, Nishani: Hetim të
plotë, akti më i madh i tradhtisë
Berisha: Rama tradhtoi atdheun, shiti detin

Valentina Madani

mes Shqipërisë dhe Greqisë,
ku sipas tyre negociatat janë
mbyllur. Berisha shkruan se
është zbuluar e vërteta dhe
Edi Rama është tradhtari ko-
mbit, pasi mediat grekë i kanë
çjerrë maskën e tradhtisë. "Del
e vërteta! Edvin Rama,
tradhtar i kombit! Shtypi grek
i çjerr maskën e tradhtisë ko-
mbëtare Edi Ramës. Rama i

fali Greqisë fushat më të
mëdha të naftës dhe gazit në
Jon dhe Mesdhe, shkruan
'energypress.gr', duke i falur
blloqet 1 dhe 2 Greqisë, kurse
Shqipëria merr krundet dhe
llogjet! Pas një trillimi grek se
marrëveshja e mëparshme ka
pasur disa gabime metod-
ologjike, gazeta greke e spe-
cializuar fushën e energjisë,

informon pikërisht atë që
kemi denoncuar këto javë
disa herë, pra faljen nga Rama
të fushave më të mëdha të
naftës dhe gazit në Jon dhe
Mesdhe. Kështu gazeta shk-
ruan se 'Në këmbim, zyrtarët
shqiptarë nuk mund të
ngrenë pretendime lidhur me
hidrokarburet në zonën e
ndarjes kontinentale pranë

ishujve Othoni dhe Erik-
ousa, të vendosur në veri të
Jonit', (pra, për blloqet 1 dhe
2 të naftës), vazhdon argu-
mentin e tij ky portal. Dhe se
'Drejtuesit e qeverisë greke
kanë shprehur besimin se
problemi i së shkuarës, që
vinte prej kundërshtimit të
Shqipërisë kundër aktivitetit
të Greqisë për nxjerrjen e

TRANSPARENCA
Z.Nishani akuzon
se, "me një
arrogancë
ekstreme qeveria
shqiptare mban
sekret
marrëveshjen dhe
nuk bën me dije
asnjë informacion
nga kjo
marrëveshje e
negociuar dhe
përfunduar sipas
ministrit të Jashtëm
të Greqisë para pak
kohësh dhe medias
greke sot".

naftës në rajon, tashmë me
nënshkrimin e marrëveshjes
nuk do të përsëritet'. Blloqet
1 dhe 2 janë përfshirë në një
paketë greke prej 20 blloqesh
dhe janë tenderuar në vitin
2015", shprehet z.Berisha. Si-
pas tij, "kjo është e vërteta
lakuriq e marrëveshjes së
tradhtisë së lartë kombëtare
të Edvin Kristaq Ramës.

Protesta kundër shitjes së detit,
thirrje për dorëheqjen e Bushatit

Me dhjetëra qytetarë të shoqërisë civile protestu
an dje përpara Kryeministrisë me flamuj ko-

mbëtar dhe me pankarta kundër marrëveshjes së detit
me Greqinë. Në tubim me veshje kombëtare ka marrë
pjesë edhe vogëlushi Gjergj Kastrioti. Aktivistët e sho-
qërisë civile kërkuan transparencë mbi bisedimet.
Ndërsa para firmosjes së marrëveshjes kërkuan
mbajtjen e një referendumi. Në protestë nuk munguan
edhe thirrjet për dorëheqje kundrejt ministrit të Jas-
htëm, Ditmir Bushati. Një nga organizatorët kryesorë
të protestës së djeshme, Aulon Kalaja, u shfaq me një
pankartë ku shkruhej "Të dashur grekë, ju falim qever-
inë, mos na prekni Shqipërinë!". Aktivistët parala-
jmëruan protesta në të gjithë vendin deri në momen-
tin që kjo çështje të bëhet transparente. Megjithëse
ende nuk ka një draft përfundimtar të ës, deklaratat
e ministrit të Jashtëm grek, Nikos Kotzias se hapë-
sira detare greke zgjerohej me 12 milje prej disa jav-
ësh kanë shkaktuar shumë debate në Shqipëri.

INTEGRITETI
"Rama tradhtoi atdheun. U bëj thirrje shqiptarëve të përgatiten për të mbrojtur me të

gjitha mjetet integritetin territorial të Shqipërisë dhe për t'i ofruar skëterrën që meriton
Edvin Kristaq Ramës për aktin e tij të tradhtisë së lartë kombëtare", tha z.Berisha.

Ministri për Diasporën takon zyrtaren e DASH

Majko: SHBA mbështet
Shqipërinë për integrimin në BE

Zv.drejtoresha e Zyrës për
Çështjet e Evropës Qen-

drore e Jugore, Susan K.
Falatko garantoi ministrin
shqiptar, Pandeli Majko se,
"SHBA-të qëndrojnë në
krah të Shqipërisë në rrugë-
timin e saj drejt BE". Në
vijim të vizitës në SHBA,
ministri i Shtetit për Di-
asporën, Pandeli Majko zh-
villoi një takim të rëndë-
sishëm në Departamentin
Amerikan të Shtetit, i cili u
takua me zv.drejtoren e
Zyrës për Çështjet e Evro-
pës Qendrore e Jugore, Su-
san K. Falatko. Në njofti-

min për mediat bëhet e ditur
se, "gjatë bisedimeve me Sus-
an K. Falatko, fokusi ishte re-
forma në fushën e diasporës,
ndërsa ministri e informoi
për arritjet dhe përpjekjet që
po bëhen në këtë aspekt në
bashkëpunim me qeverinë".
Ministri Majko foli gjithash-
tu edhe për rritjen e koordin-
imit me vendet fqinje, si një
mënyrë për ta bërë më të efekt-
shme punën në mbështetje të
diasporës. Po ashtu, një tjetër
çështje e rëndësishme e
prekur në bisedime ishte heq-
ja e taksave të dyfishta mes
dy vendeve, marrëveshje në

fushën e sigurimeve sho-
qërore. Gjatë bisedës u vu
theksi tek rëndësia e mar-
rëdhënieve të mira mes dy
vendeve, ndërsa zyrtarja e
lartë e DASH shprehu mbësh-
tetjen në procesin e integrim-
it të Shqipërisë në BE. "SHBA
qëndron në krah të Shqipërisë
në rrugëtimin e saj drejt BE",
theksoi Zv.drejtoresha e
Zyrës për Çështjet e Evropës
Qendrore e Jugore.

Vota kundër SHBA në OKB
LSI: Tjetër "21 dhjetor" i Ramës

Zëvendëskryetari i LSI, Luan Rama akuzoi dje kryem
inistrin lidhur me votën e Shqipërisë pro rezolutës së

Egjiptit në OKB. Përmes një postimi në "Facebook", ai sh-
kruan se kryeministri Rama i dha Shqipërisë një tjetër '21
dhjetor' (duke iu referuar emërtimit të kryqëzimit të '21
Dhjetorit'), duke qenë se rezoluta e OKB për Jerusalemin u
votua më 21 dhjetor të vitit që lamë pas. "Prej '21 dhjetorit',
në '21 dhjetor' dhe Edi Rama në mes! Është një shesh në
Tiranë që të gjithë e njohin si '21 Dhjetori' e këtë adresë të
japin sa herë i referohen atij, emërtim i lidhur me faktin se
aty pranë gjatë viteve të ndërtimit të socializmit, gjendej
ndërmarrja e ndërtimit '21 Dhjetori', e pagëzuar kështu në
kujtim të ditëlindjes së Stalinit. Edhe pse Shqipërinë e sot-
me nuk e lidh më asgjë me Stalinin, 21 dhjetori i ditëlindjes
së tij vazhdon të jetë toponimi i atij sheshi, si një referencë
turpi prej një historie të shkuar!", shprehet z.Rama. Ai
shton më tej: "E si të mos na mjaftonte '21 dhjetori' i parë i
Stalinit, Edi Rama i dha Shqipërisë edhe një '21 dhjetor' të
dytë, '21 dhjetorin' e dytë të Edi Ramës, si një referencë
tjetër turpi e më shumë se kaq, edhe si referencë pabesie e
mosmirënjohjeje ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës".

Ish-presidenti Bujar Nishani
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PERBALLJA
SHIFRAT

Kreu i opozitës, Lulzim
Basha akuzoi dje
qeverinë për politika

të këqija ndaj biznesit dhe
me një thirrje për ndryshim
të thellë politik. Sipas
Bashës, mbyllja e 1747 bi-
zneseve brenda muajit janar
u bë për shkak të taksave të
larta të qeverisë, ndaj sh-
qiptarëve u kujtoi se duhet
të zgjedhin alternativën e PD-
së për një të ardhme më të
mirë. Kreu i PD-së bëri pub-
like të dhënat zyrtare për
ekonominë shqiptare, që si-
pas tij, çdo ditë e më shumë
po thellon krizën. Sipas
Bashës, kjo shifër zyrtare
është vetëm për janarin që
sapo kaloi, një përkeqësim
prej 35 për qind krahasuar
me një vit më parë. "1747 bi-
znese mbyllën qepenat për të
mos i hapur më. Kjo shifër
zyrtare është vetëm për jan-
arin që sapo kaloi, një
përkeqësim prej 35 për qind
krahasuar me një vit më
parë", deklaroi z.Basha. Sipas
tij, janë 1747 biznese që nuk
munden më. "Zgjidhni vetë
kujt u besoni, dokrrave që
predikon Edi Rama për rritje
dhe mirëqenie, apo vendimit
të dhimbshëm që kanë mar-
rë në janar 1747 biznese për
të mos ushtruar aktivitetin,
për shkak të taksave të lar-
ta, agresionit qeveritar,
rënies së konsumit dhe mu-
ngesës së perspektivës. 1747
biznese vetëm në janar, që
nuk munden më janë ekono-
mia reale, janë dëshmia kri-
tike për krizën e rëndë. Janë
klithma urgjente për ndry-
shim të thellë politik dhe
ekonomik", shprehet kreu i
PD-së.
REAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMI

Ministri i Financave, Ar-
ben Ahmetaj, reagoi pas de-
klaratave të kryedemokratit
Basha se gjatë muajit janar
janë mbyllur 1747 biznese në
vendin tonë. Ahmetaj bëri
publike shifrat zyrtare nga
Drejtoria e Tatimeve, ku thu-
hej se ishin mbyllur 1747 bi-
znese vetëm në muajin janar
2018. Por, sipas Arben Ah-
metajt, në muajin janar 2018
janë regjistruar 237 biznese
më shumë se në të njëjtin
muaj të vitit 2017. Përmes një
reagimi në rrjetin social "Fa-
cebook", ministri Ahmetaj
shprehet se ekonomia matet
me shifra dhe jo me emo-
cione politike. Sipas tij, në
muajin janar 2018 në QKB
janë regjistruar 2394 biznese
të reja dhe janë çregjistruar
732. "Efekti neto është 1662
biznese të reja në ekonomi",
shprehet ministri Ahmetaj,
duke shtuar se përmirësimi
i mëtejshëm i terrenit
ekonomik dhe klimës se bi-
znesit është sfidë që vazhdon.
"Ekonomia matet me shifra
dhe shifrat, përtej emocion-
eve politike janë lehtësisht të
verifikueshme. Në janar 2018

Ministri i përgjigjet kreut të PD: Ekonomia matet me shifra, jo emocione politike

Basha: 1747 biznese të mbyllura.
Ahmetaj: Janë 237 më shumë

"Mbyllën qepenat, falimentuan nga taksat e larta"

Deputetet e PD-së të
qarkut të Tiranës,

Grida Duma, Oriola Pam-
puri dhe Rudina Hajdari
vizituan dje disa familje në
zonën e Bathores, të cilat
janë hequr nga skema e
ndihmës ekonomike. Sipas
informacioneve që ka PD-
ja, që nga janari dhe deri
tani nga skema ekono-
mike janë përjashtuar më
shumë se 20 mijë familje.
Deputetet ishin në famil-
jen e Eduard Thaçit, ku ai
jeton së bashku me bash-
këshorten, Teftën dhe 3 fëm-
ijët e mitur. Atyre u është
hequr ndihma ekonomike
dhe zonja e shtëpisë thotë
se jetojnë vetëm me borxhe.
Edhe në familjen e Ilir Bra-
himit jetojnë në gjendje të
mjeruar katër anëtarë,
prindërit me dy fëmijë të
vegjël. Por që prej janarit
ata nuk marrin më ndih-
mën ekonomike, edhe pse
jetojnë në një banesë të
rrënuar. Deputetet e PD-së
konstatuan se mes skamjes
dhe lagështirës jetojnë 13

Deputetet, në familjet pa ndihmë ekonomike

PD, Duma: Jetojnë me borxhe,
cilat janë kriteret e vlerësimit?

SITUATA
Partia Demokratike,
që po e ndjek prej disa
ditësh situatën, u ofroi
të gjithë të
përjashtuarve nga
skema ndihmë ligjore
për rikthimin e tyre në
skemën e ndihmës
ekonomike.

janë regjistruar në Qendrën
Kombëtare të Biznesit 2394
biznese të reja dhe janë
çregjistruar 732. Efekti neto

është 1662 biznese të reja në
ekonomi, nga 1425 që ishin në
janar 2016, ose thënë ndry-
she, një rritje prej 237 bizne-

Valentina Madani

anëtarë të një familjeje tjetër,
mes tyre 2 fëmijë të mitur.
Familjes së Binak dhe Osman
Mulakut në Bathore i është
hequr ndihma për të vetmen
arsye se një anëtar i tyre ësh-
të punësuar në një fabrikë kë-
pucësh. Zj.Duma i ka kërkuar
Ministrisë së Shëndetësisë
dhe Çështjeve Sociale të bëjë
transparencë për sistemin e
ri të pikëve për marrjen e ndi-
hmës ekonomike. "Ajo që do
bëjmë është se përveç sh-
kresës që i kemi dërguar
ministres së Shëndetësisë
për të na treguar dhe bërë
transparente kriteret mbi të

cilat vlerësohet marrja ose
jo e ndihmës ekonomike,
është që në zyrën tonë të
avokatisë në Partinë
Demokratike, me zyrën
ekonomike me bashkinë
përkatëse të ndjekim rast
pas rasti të gjitha famil-
jet që janë përjashtuar
nga ndihma ekonomike
dhe të tregojnë që janë jo
vetëm në meritën e tyre
dhe në detyrimin e shtetit
për t'i rifutur në skemë,
por edhe për t'i treguar se
kjo lloj skeme nuk funk-
sionon dhe është e dështu-
ar", deklaroi Duma.

BASHA
"Zgjidhni vetë kujt u
besoni, dokrrave që
predikon Edi Rama për
rritje dhe mirëqenie, apo
vendimit të dhimbshëm
që kanë marrë në janar
1747 biznese për të mos
ushtruar aktivitetin, për
shkak të taksave të larta,
agresionit qeveritar", tha
z.Basha.

AHMETAJ
"Ekonomia matet me
shifra dhe shifrat, përtej
emocioneve politike
janë lehtësisht të
verifikueshme. Në janar
2018 janë regjistruar në
Qendrën Kombëtare të
Biznesit 2394 biznese
të reja dhe janë
çregjistruar 732", tha
ministri Ahmetaj.

sesh më shumë se një vit më
parë, vetëm për muajin jan-
ar", deklaroi ministri Ah-
metaj.

Kryeministri Edi
Rama dje me
fermerët e Kukësit

Tabaku, Ahmetajt: Keni 4 vjet që
gënjeni shqiptarët, bizneset po mbyllen
Nënkryetarja e Komisionit të Ekonomisë, Jorida

Tabaku, i është përgjigjur ministrit të Financave, Ar-
ben Ahmetaj, i cili deklaroi se ka më shumë biznese të
hapura. Tabaku shkruan në 'FB' se Ahmetaj gënjen si në
media, ashtu dhe në komision, pasi e vërteta është ndry-
she. "A po mbyllen bizneset në Shqipëri? Ministri Ahmetaj
sot iu përgjigj kryetarit të opozitës për shifrën e bizneseve
që nuk paguajnë më taksa, pra janë të mbyllura, duke
këmbëngulur që sot ka më shumë biznese të hapura se
një vit më parë. Ironikisht, ministri mbështetej jo tek
Drejtoria e Tatimeve prej nga ku buron shifra e 1747 bi-
zneseve të mbyllura, por nxjerr një shifër nga Qendra
Kombëtare e Regjistrimit. Arsyeja e shmangies është e
thjeshtë, sipas ligjeve dhe rregullave në fuqi, një biznesi
për t'u çregjistruar përfundimisht i duhet më shumë se
një vit punë intensive. Për rrjedhojë, shifra e paraqitur
në QKR ka disa 'mangësi' të karakterit procedural, të cilat
ministri i përdor për të fshehur të vërtetën. Nuk është e
re që bizneset sot paguajnë më shumë taksa pothuajse sa
60% e xhiros, që sot paguajnë fatura më të larta energjie
elektrike e që nga prilli bizneset e vogla do të kenë edhe
TVSH-në prej 20%, që do të vendosë në kushte mbijetese
pjesën më vitale të ekonomisë shqiptare. Nuk është habi
që ministri Ahmetaj të gënjejë si në media, ashtu edhe në
komisione. U bënë mbi katër vite që shqiptarëve u ofro-
hen shifra të rreme mbi rritjen ekonomike, borxhin pub-
lik apo vlerën e PPP-ve. Fatkeqësisht, disa njerëz as nuk
skuqen dhe as turpërohen kur manipulojnë të vërtetën,
por realiteti është ndryshe. Atë e tregojnë bizneset që çdo
ditë mbyllen", shprehet zj.Tabaku.

MINISTRI NËN HETIM
Deputeti i PD-së, Agron Shehaj publikoi dje emrin e
ministrit që sipas tij është nën hetim nga ana e
Prokurorisë së Elbasanit. Duke iu referuar mediave,
Shehaj shkruan se prokuroria duhet që të sqarojë
opinionin publik nëse është e vërtetë. "Sipas
mediave, ministri Gjiknuri është i përfshirë në hetimet
e Prokurorisë së Elbasanit. Në një vend normal,
prokuroria duhet të sqarojë opinionin publik nëse
është e vërtetë", shkruan Shehaj.

Kreu i opozitës, Lulzim Basha
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Ish-deputetja e PD dhe një nga zërat kundër Lulzim
Bashës, Majlinda Bregu ka reaguar pas deklaratave të

kryedemokratit se PD e do Shqipërinë në BE dhe do që të
hapen negociatat për anëtarësimin. Përmes një statusi në
"Facebook", Majlinda Bregu shprehet se reagimi i Lulzim
Bashës ishte i vonuar. "Është thjesht trajta e pashquar e
personalitetit vetjak, që nuk e lejon të ketë një qëndrim të
kthjellët. Lulzimi drejton sot Partinë Demokratike të Sh-
qipërisë, e cila lindi prej këtij vokacioni perëndimor të sh-
qiptarëve. Kaq duhet të mjaftonte që ai të kishte prej ko-
hësh qartësinë e shpjegimit se pse është jetike sot çelja e
negociatave të Shqipërisë me Europën, të fshikullonte
aradhën e ca honxhobonxhove injorantë të potershëm që
atij i thurin lavde, teksa ëndërrojnë se pushteti këtë radhë
iu afrohet, vetëm nëse largohen negociatat!", - deklaroi
zj.Bregu. Basha deklaroi më parë se: "Ne duam që negoci-
atat të hapen, edhe pse vendi përballet me shqetësime të
rënda dhe serioze nga një sërë vendesh anëtare të BE-së në
lidhje me krimin dhe drogën me origjinë nga Shqipëria dhe
me emigracionin e paligjshëm nga bashkëqytetarët tanë, që
kanë humbur shpresën dhe mundësitë të jetojnë në Shqipëri".

Qeveria synon përm
bushjen e reformës
së ujit, ndaj kryemi-

nistri Rama zbriti dje vetë në
terren për të  monitoruar sit-
uatën për investimet në këtë
sektor si edhe luftën ndaj in-
formalitetit ndaj vjedhësve të
ujit. Rama ishte dje në Kukës,
ku u njoh nga afër me një in-
vestim në rrjetin e ujës-
jellësit, kjo falë edhe bash-
këpunimit me kreun e bash-
kisë së këtij qyteti. "Inves-
timet në rrjetin e ujësjellësit
po sjellin ndryshime të
ndjeshme falë edhe bash-
këpunimit pozitiv me bash-
kinë përtej çdo ngjyrimi poli-
tik, edhe pse ka ende shumë
akoma për të bërë", shprehet
kryeministri. Aksioni për
prerjet e paligjshme të ujit
është shtrirë në të gjithë ven-
din.
FINANCIMIFINANCIMIFINANCIMIFINANCIMIFINANCIMI

Në një drekë me fermerë
të Kukësit, kryeministri
Rama i shoqëruar dje nga
ministri i Bujqësisë dhe Zh-
villimit Rural, Niko Peleshi
dhe nga kryetari i Bashkisë
Kukës, Bashkim Shehu pre-
zantuan nismat e reja të
qeverisë në lidhje me skemat
mbështetëse në bujqësi dhe
blegtori. Mbështetja për këtë
zonë është parashikuar për
thertoret e reja, pikat e grum-
bullimit të qumështit dhe për
investimet në agroturizëm.
Kryeministri Rama rithek-
soi nevojën për bashkim të
fermerëve, pasi sipas tij, nëse
secili rri në ngastrën e tij, të
gjithë humbasin dhe mun-
dësitë e shtetit për të mbësh-
tetur nuk maksimizohen,
por minimizohen. Gjithash-
tu, ai theksoi se nuk do
mbështetet financiarisht çdo
kulturë e mundshme, por
vetëm ato të cilat janë të stu-
diuara si kultura me poten-
cial të madh eksporti. Kryem-
inistri nuk la pa përmendur
edhe thertoret, ku ftoi bash-
kitë që të bëhen bashkaksio-
nere në ndërtimin e tyre në
përputhje me standardet më
të larta. "Është shumë e
rëndësishme pjesa që ka të
bëjë me thertoret dhe këtu
bashkitë kanë rolin e tyre,
sepse nuk duhet të presim që
të bashkohen patjetër disa
fermerë, por bashkia mund
të jetë aksionere në këtë
pjesë", - tha kryeministrit. Të
njëjtën gjë konfirmoi dhe
kryetari i Bashkisë së
Kukësit, i cili gjithashtu e
vlerësoi këtë si qark me ka-
pacitete të mëdha. "Kukësi ka
kapacitete, por ata që duan
të bëjnë një punë, duhet të
organizohen. Edhe gjatë op-
eracionit të fundit që kishim
në lidhje me thertoret e pamë

Kryeministri, drekë me fermerët e qarkut të Kukësit, prezantohet skema e financimit

Reforma e ujit, Rama: Bashkëpunimi
me bashkitë, pa ngjyrime politike

"Deri në 2019 të gjitha rrethet do të plotësohen me mjekë"

këtë. Nëse në bashkitë e tjera
ka shumë konkurrencë se
kush e merr lejen për ta bërë
thertoren, këtu është e lirë,
madje hajdeni e t'ju mbësh-
tesim", - u shpreh kryetari i
bashkisë, Shehu. Ai përgë-
zoi edhe nismën e qeverisë

për reformën e ujit, duke u
shprehur se edhe ujitja në
fshat duhet të ketë sahat
dhe për këtë ka gati një pro-
jekt të ngjashëm me fsha-
tra në Kosovë dhe në Tur-
qi, të cilët aplikojnë të njëj-
tin metodë për ujitjen e

tokave bujqësore.
PREMTIMIPREMTIMIPREMTIMIPREMTIMIPREMTIMI

Sistemi i patronazhimit të
spitaleve rajonale dhe pro-
grami për bonusin e mjekëve
i kanë shtrirë efektet edhe në
spitalin rajonal të Kukësit.
Banorët e këtij qyteti dhe jo
vetëm, nuk kanë më nevojë
të udhëtojnë deri në Tiranë
për një shërbim më të special-
izuar mjekësor, pasi prej një
muaji Spitali Rajonal i
Kukësit patronazhohet nga
Spitali Universitar "Shefqet
Ndroqi". Patronazhimi bëhet
me sistem rotacioni çdo javë
për shërbimet Neurologji,
Endokrinologji dhe Reuma-
tologji. Kryeministri Edi
Rama së bashku me minis-
tren e Shëndetësisë, Ogerta
Manastirliu, kanë vizituar
spitalin e qytetit verior për
të parë nga afër funksion-
imin e patronazhimit, i cili
pritet të vijojë për afro një
vit, kur do të përfundojnë dhe
300 specializantët e parë, të
cilët do plotësojnë vakumet
në të gjithë sistemin. "Ne e
thamë që në fillim, se për të
gjitha rastet kur mjekë spe-
cialistë të nivelit tuaj do pra-
nojnë të shkojnë në spitale
të tjera ku s'ka mjekë special-
istë, do japim një bonus, plus
rrogës, që të marrin aq sa
marrin kur shkojnë ditën e
parë në Gjermani e Itali, po
qe se kanë fatin të gjejnë
punë. Kështu që kjo po funk-
sionon. Ndërkohë, edhe pa-
tronazhimi po funksionon,
sepse po ulet jashtëzakon-
isht fluksi i njerëzve që du-
het të vijnë në Tiranë, sepse
do i marrin shërbimet tani
nëpër spitalet rajonale. Në
janar të 2019-ës më në fund
do dalin mjekët specializantë
që plotësojnë të gjitha nevo-
jat në të gjithë territorin.
Pastaj do të jetë një fazë tjetër
e rëndësishme e trans-
formimit të shërbimit shën-
detësor", u shpreh z.Rama.

Kreu u grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili, dek
laroi dje se qeveria miratoi ligjin për importin e ple-

hrave, por iniciativa u bllokua në Kuvend. Ai akuzon se,
"kryeministri ynë, që nuk ka asnjë merak se mjedisi në
Shqipëri do të shkatërrohet, boll që ai të bëjë para u vetof-
rua për ta bërë vendin tonë, gropën e plehrave të Europës
dhe të trafikimit kriminal të mbetjeve të rrezikshme".
Vasili shprehet se Europa është në hall për riciklimin e
plehrave, ndërsa kryeministri nuk ka asnjë merak se mje-
disi në Shqipëri do të shkatërrohet. Vasili shkruan: "Zbu-
lohet strategjia e zezë e kryeministrit për riciklimin e
plehrave në Shqipëri. Shqiptarët
mbetën pa gojë muaj më parë kur
kryeministri që kishte firmosur
si të parin vendim të tij ndalimin
e importit të plehrave, papritmas
e gëlltiti, e harroi dhe miratoi në
qeveri një ligj për importin e ple-
hrave, por që u bllokua në parla-
ment. Strategjia e zezë e kryemi-
nistrit për importimin e plehrave
është shumë më e qartë sot…". Va-
sili shton më tej: "Bëri gjithçka
kryeministri edhe për të mbyllur
skandalin e 1300 konteinerëve me
mbetje të rrezikshme, që kaluan
në Shqipëri nga 2014-2016, të de-
noncuar gjerësisht nga mediat
italiane, çështje shumë e rëndë e pazbardhur akoma edhe
sot, por që nën dritën e fakteve të reja edhe zbardhja e saj
është afër. Për këdo, qytetarë, të rinj e të reja, fëmijë e të
moshuar, ambientalistë etj. është shumë e qartë si drita e
diellit se kryeministri është i gatshëm ta shkatërrojë këtë
vend, duke ua lënë të keqen pa kthim edhe brezave që do
të vijnë pa ndjerë asnjë dhimbje, ndaj duhet ndalur sot,
pasi nesër do të jetë shumë vonë".

PUBLIKIMI
Kryeministri Edi
Rama u uroi dje
ditë të mbarë
ndjekësve të tij në
"Facebook" me një
pamje nga punimet
në gjirin e Jalës,
për të cilin thotë
se po
transformohet
cilësisht në për
sezonin turistik.
Ndonëse ende e
papërfunduar, në
pamje duken
palma të mbjella
dhe një shëtitore e
shtruar pranë detit.

Frikë nga vetingu?
Llalla "ikën" nga drejtësia

Ish-kryeprokurori Adriatik Llalla është dorëhequr nga
e drejta për t'u emëruar gjyqtar. Sipas News 24, ai de-

pozitoi ditën e sotme një kërkesë tek organet e vettin-
gut. Tërheqja nga sistemi i drejtësisë bën që procesi i
Vettingut ndaj Llallës, i nisur
një vit më parë kur mbante
detyrën e Kryeprokurorit, të
ndërpritet, por për këtë çësh-
tje do vendosë Komisioni i Pa-
varur i Kualifikimit nëse Lla-
lla do i shpëtojë apo jo veri-
fikimit të pasurisë dhe integ-
ritetit profesional.Pas zgje-
dhjes së Arta Markut në krye të organit të akuzës, am-
basada amerikane nxitoi të publikonte një deklaratë
ku theksohej se u largua kryeprokurori që nuk donte
të hetonte dosjet e politikanëve të korruptuar.

Riciklimi i plehrave në Shqipëri

Vasili: Zbulohet strategjia
e zezë e kryeministrit

AKUZA
"Kryeministri jo vetëm e
bëri ligjin për importin e
plehrave, por edhe e
mbrojti si asnjë ligj
tjetër për muaj e muaj
të tërë, duke i çuditur të
gjithë për zellin e tij të
palodhur, kaq të madh
e të habitshëm të
pashfaqur kurrë më
parë për ndonjë çështje
tjetër", tha z.Vasili.

"Shqipërisë t'i hapen negociatat"

Bregu: Reagim i vonuar i Bashës,
fshikullo ca honxhobonxho

Kryeministri Edi
Rama dje në Kukës
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Vetëm në 10 ditët e para
të muajit shkurt, Ko-

rporata Elektroenergje-
tike Shqiptare ka hapur 4
procedura të shitjes së en-
ergjisë elektrike, duke
lënë pas periudhën e vësh-
tirë që kaloi si pasojë e
thatësirës së tejzgjatur. Shit-
ja e energjisë pritet t'i sig-
urojë të ardhura të larta
kompanisë, çka do të
ndikojë në pozitat financia-
re jo fort të favorshme të
regjistruara deri në muajin
nëntor të këtij viti. TV
"SCAN" ka përllogaritur
vlerën e siguruar nga kjo
kompani si pasojë e shitjes
së energjisë me nisjen e
shirave, çka rezulton të jetë
rreth 9.5 milionë euro. Shi-
fra i përket periudhës 29
nëntor deri 9 shkurt,
ndërkohë që ende nuk janë
publikuar rezultatet e tri
procedurave të tjera të
hapura. Bilanci i ko-
mpanisë për vitin 2017 nuk

PALLATET
TARIFAT

Detyrimi, edhe për blloqet e pallateve të ndërtuara para vitit 1990

Tarifa e administrimit të
pallateve, në faturën e ujit
Banorët që nuk paguajnë detyrimin shkojnë në gjykatë

Nëse nuk e keni rënë
dakord për të zgje-
dhur administrator-

in e pallatit, shumë shpejt do
t'ua caktojë bashkia. Janë 19
kompani private që kanë
shprehur interes për të ad-
ministruar jo vetëm pallatet
që kanë dështuar në këtë
proces, por edhe komplekse
të ndryshme apo objekte të
ndërtuara para viteve 1990.
Tarifat e mirëmbajtjes do të
caktohen nga privatët, pas
studimeve të kryera për
zonën dhe aprovimin nga
bashkia. Mospagesat nga
banorët do të shoqërohen me
penalitete deri në gjykate.
"Ka një studim të nxjerrë
nga ne që i çuar kompanive,
i cili bazohet në vlerat e
tregut dhe kompania duhet
të ecë mbi bazën e saj shine.
Kompanitë kanë të drejtën
që pjesën e tarifës që nuk
kanë marrë, mund ta çojnë
në Gjykatë Administrative
dhe në përmbarim", - tha
Erind Bejko, drejtori i
përgjithshëm i bashkëpronë-
sisë për "Vizion Plus".

Ornela Manjani

MBLEDHJAMBLEDHJAMBLEDHJAMBLEDHJAMBLEDHJA
E E E E E TTTTTARIFËSARIFËSARIFËSARIFËSARIFËS

Për të mos pasur prob-
leme me mbledhjen e tari-
fave, Bashkia e Tiranës do të
kërkojë ndryshimin e ligjit
për vendosjen e taksës së ad-
ministrimit në faturën e ujit.
65% e pallateve në Tiranë
janë në fazën e zgjidhjes së
administratorit. Ndërkohë,
600 persona janë licencuar
deri tani për këtë punë, ndër-
sa 300 pallate kanë dështu-
ar në zgjidhjen e administra-
torit. Bashkia u sugjeron

banorëve ta zgjidhin vetë ad-
ministratorin, pasi në këtë
rast nuk ndërhyhet për
vlerën e tarifave të mirëm-
bajtjes, në të kundërt hyjnë
në veprim kompanitë pri-
vate dhe taksat e vendosura
prej tyre.
ZGJEDHJA EZGJEDHJA EZGJEDHJA EZGJEDHJA EZGJEDHJA E
ADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRATTTTTORITORITORITORITORIT

Prej vitit 2009 është mirat-
uar një ligj, i cili rregullon
mënyrën sesi duhet të ad-
ministrohen hapësirat e për-
bashkëta në pallate. Por, 8
vite pas miratimit të tij, Ti-

rana ende nuk ka të ngritur
një sistem të mirëfilltë në
këtë drejtim, ndërsa në
shumë ndërtesa banorët re-
fuzojnë të paguajnë tarifat
e mirëmbajtjes apo pastrim-
it, duke reflektuar probleme
e mangësi në ambientet e
përbashkëta. Ndërkaq,
Bashkia e Tiranës prej disa
muajsh ka ndërmarrë një
proces rregullimi, çka sipas
këtij dikasteri do t'i japë
fund situatës aktuale. Me
rregullimet ligjore, kjo tarifë
do të jetë një titull ekzeku-

tiv, ndërsa alternativa më e
mundshme është përfshirja
e saj në faturën e ujit.
SKEMASKEMASKEMASKEMASKEMA

Administrimi i përbash-
kët i ndërtesave, rregulluar
së fundmi ligjërisht, synon
të krijojë organizime qyteta-
re dhe komunitare, që do të
zgjidhin nëpërmjet aktiviz-
imit të vetë banuesve dhe
Bashkisë së Tiranës nevojat
dhe problemet në ndërtesat
ku banojmë. Për këtë duhet
që të gjithë banorët e pallatit
të organizohen në struktu-
rat e përbashkëta për admin-
istrimin e ndërtesës, të për-
caktojnë nëpërmjet tyre
rregullat e bashkëjetesës dhe
për përdorimin dhe mirëm-
bajtjen e përbashkët të
ndërtesës. Të gjithë banorët e
pallatit bëhen pjesë automa-
tikisht e Asamblesë së Bash-
këpronarëve, e cila vendos për
të gjitha çështjet kryesore të

administrimit të përbashkët
të pallatit. Kryesia që drejton
këtë asamble menaxhon fon-
det e krijuara për adminis-
trimin e pallatit dhe përgjig-
jet përpara asamblesë për
miradministrimin e pallatit.
Kujdestari që caktohet nga
vetë banorët kontrollon cilës-
inë e punës së administratorit
dhe siguron mbështetjen për
të gjithë banorët në kërkesat
e tyre për administrimin e pal-
latit. Administrimin e pallatit
ku jetojmë nuk mund ta bëjë
çdokush në mënyrë individu-
ale. Pallati, duke qenë një
ndërtesë e përbashkët dhe
pjesë të tij si oborri, themelet,
shkallët, ashensori, tarraca
etj., i përdorim bashkërisht
edhe mirëmbajtjen e tyre du-
het ta kryejmë bashkarish.
Pikërisht për këtë fakt Bash-
kia e Tiranës harton një udhë-
zues për krijimin e asamblesë
së pallatit.



Ankesat e bizneseve

Qato: Janë trajtuar 51 kërkesa,
janë zgjidhur 33 prej tyre

Ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Soni
la Qato ka publikuar raportin e katërt mbi trajn-

imin e ankesave për muajin janar të vitit 2018. Gjatë
këtij muaji sipas raportit janë trajtuar 51 kërkesa, ku
kanë marrë zgjidhje rreth 33 kërkesa/ ankesa. "Gjith-
sej kemi trajtuar 51 kërkesa, prej të cilave 33 kërkesë/
ankesa, pas këshillimeve dhe gjetjes së hapësirave lig-
jore për të trajtuar çështjet, janë zgjidhur", shkruhet
në raport. Referuar regjistrit të ankesave të trajtuara,
numri më i lartë i ankesave të bizneseve është regjistru-
ar ndaj Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, pasuar
nga ato drejtuar bashkive dhe Ministrisë së Infrastruk-
turës dhe Energjisë si dhe ZRVP-ve.

është bërë ende publik, por
pritshmëritë nuk janë shumë
pozitive, për shkak të shpen-
zimeve të kryera gjatë vitit që
lamë pas për importin e en-

ergjisë. Ndërkohë, të dhënat
për 9-mujorin e nxorën me 4.2
miliardë lekë humbje, ndry-
she nga viti i kaluar ku u
regjistrua një bilanc pozitiv

prej 1.7 miliardë lekësh. Si
pasojë e thatësirës së tejzgja-
tur, kompania konsumoi edhe
kredinë e Bankës Botërore
për rimëkëmbjen e sektorit.

Shitja e energjisë KESH shton
fitimet, hap 4 procedura për shkurtin

NDRYSHIMI
Bashkia e Tiranës do
të kërkojë ndryshimin
e ligjit për vendosjen
e taksës së
administrimit në
faturën e ujit. 65% e
pallateve në Tiranë
janë në fazën e
zgjidhjes së
administratorit.
Ndërkohë, 600
persona janë
licencuar deri tani për
këtë punë, ndërsa
300 pallate kanë
dështuar në zgjidhjen
e administratorit.

Foto ilustruese

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

1- Apartament nr.3 me sip. 90.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/
241+1-3, Vol.18, Fq.80,  e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,  Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në
favor te ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 79.640 Euro.

2- Apartament nr.4 me sip. 103.4 m² , ZVRPP Tirane, ZK: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-4,
Vol.18, Fq.81,  e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,  Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te
ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 90.992 Euro.

3- Apartament nr.16 me sip. 189 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/
241+1-16, Vol.18, Fq.93, e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,  Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në
favor te ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 166.320 Euro.

4- Apartament nr.20 me sip. 103.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë:
ND3/241+1-20, e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,  Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te
ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 91.080 Euro.

Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara zhvillohet ne date 22.02.2018, ora 16.00 ne
zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur ne Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6,
Tirane.

Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka dhënë
vlerësimin financiar

për rreth 1500 dosje, të cilat
i përkasin vitit 1997. Për-
fituesish duhet të dorëzojnë
në ATP nëntë dokumente
për të marrë 20% të vlerës
së pronës në para dhe 80%
kompensim fizik. Shifrat
janë bërë të ditura nga
burime zyrtare pranë Agjen-
cisë së Trajtimit të Pronave,
sipas të cilave mësohet se të
gjithë pronarët, për dosjet e
të cilëve është dhënë një
vlerësim duhet të paraqiten
në agjenci për të dorëzuar
kërkesë për kompensim,
konfirmimin nga ZVRPP-ja
përkatëse mbi gjendjen ju-
ridike të pronës që kompen-
sohet dhe nëse është ushtru-
ar apo jo e drejta e para-
blerjes (nëse është njohur në
vendim), dëshmi trashëgim-
ie, prokurë, deklaratë note-
riale të nënshkruar nga sub-
jekti i shpronësuar, vërtetim
për numrin e llogarisë ban-
kare, dokument identifikimi
dhe mandatpagese.
VLERËSIMIVLERËSIMIVLERËSIMIVLERËSIMIVLERËSIMI
FINANCIARFINANCIARFINANCIARFINANCIARFINANCIAR

Në ndryshimet që ka
miratuar Këshilli i Minis-
trave përcakton që ATP-ja,
për efekt të kompensimit
dhe të ekzekutimit të vendi-
meve përfundimtare, vlerë-
son financiarisht vendimet
duke u bazuar në vlerat e
përcaktuara në hartën e
vlerës dhe procedon si më
poshtë vijon: a) Vlerëson fi-
nanciarisht pronën e njohur
për kompensim, në bazë të
zërit kadastral që ka pasur
prona në kohën e shpronë-
simit, duke u bazuar në
hartën e vlerës. b) Vlerëson
financiarisht pronën e kthy-
er të kompensuar fizikisht,
apo të përfituar në një nga
mënyrat e tjera sipas legjis-
lacionit për kthimin dhe ko-
mpensimin e pronave, duke
përcaktuar diferencën që do
të rezultojë ndërmjet vlerës
së saj sipas zërit kadastral
aktual dhe vlerës së kësaj
prone sipas zërit kadastral
në kohën e shpronësimit. ç)
Për vendimet që kanë njo-
hur vetëm të drejtën për ko-
mpensim, vlerësimi do të
bëhet në bazë të zërit kadas-
tral që ka pasur prona në
kohën e shpronësimit, sipas
shkronjës "a", më sipër. d)
Zëri kadastral i origjinës së
pronës përcaktohet duke u
bazuar në dokumentacionin

DOKUMENTET

1. Kërkesë për kompensim.
2. Konfirmimin nga ZVRPP përkatëse mbi gjendjen
juridike të pronës, që kompensohet dhe nëse është
ushtruar apo jo e drejta e parablerjes (nëse është
njohur në vendim).
3. Dëshmi trashëgimie nëse ka ndryshuar rrethi i
trashëgimtarëve.
4. Prokurë e nënshkruar nga të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm, ku si tagër i nevojshëm
të jetë edhe e drejta për të tërhequr vlerën
financiare në emër të tyre.
5. Deklaratë noteriale e nënshkruar nga subjekti i
shpronësuar/përfaqësuesi me prokurë i të gjithë
trashëgimtarëve ligjorë të subjektit të shpronësuar,
përmes së cilës subjektet vetëdeklarojnë nëse
vendimi përfundimtar i kompensimit apo vlerësimi i
tij është ankimuar apo jo në rrugë gjyqësore, si dhe
nëse këto subjekte kanë qenë apo jo të paditura
apo persona të tretë në proceset për të cilat ata
aplikojnë për kompensim. Janë kundërshtuar apo
jo gjyqësisht nga ana e tyre, si dhe nëse këto
subjekte kanë qenë të paditur apo jo nga persona
të tretë në proceset gjyqësore me objekt ankimin e
vendimit, për të cilin ata aplikojnë.
6. Deklaratë noteriale të nënshkruar nga subjekti i
shpronësuar/përfaqësuesi me prokurë të të gjithë
trashëgimtarëve ligjorë të subjektit të shpronësuar,
përmes së cilës subjektet vetëdeklarojnë nëse
kanë përfituar apo jo nga dispozitat e ligjit për
ndarjen e tokës bujqësore.
7. Vërtetim për numrin e llogarisë bankare.
8. Dokument identifikimi.
9. Mandat pagese.

Kompensimi financiar dhe fizik, nëntë dokumentet që duhet të dorëzohen në agjenci

ATP: 1500 ish-pronarët që
duhet të dorëzojnë dokumentet
Formulari-tip, dosjet janë aplikime të vitit 1997

Ornela Manjani

ligjor të administruar në
dosje ose në mungesë të
këtij të fundit, për përcak-
timin e zërit kadastral do të
përdoret harta e kohës së

shpronësimit dhe në mung-
esë të saj, harta që është më
e afërt me kohën e shpronë-
simit. Në pamundësi objek-
tive për përcaktimin e zërit

kadastral, sipas kësaj shk-
ronje, atëherë vendimi i ko-
mpensimit vlerësohet finan-
ciarisht me çmimin minimal
të përcaktuar në hartën e

vlerës për atë njësi adminis-
trative dhe për atë kategori
prone. dh) Në rastet kur në
hartën e vlerës mungon
vlera e caktuar për zërin ka-
dastral të origjinës, vlerësi-
mi financiar i vendimit për-
fundimtar që ka njohur të
drejtën e kompensimit bëhet
duke marrë si referim vlera
me të njëjtin zë kadastral, që
ndodhet më afër pronës që do
të kompensohet. Në rast se
pranë pronës që do të ko-
mpensohet gjenden disa zëra
kadastralë të njëjtë me atë të
origjinës së pronës, me dis-
tancë të njëjtë dhe me vlera

të ndryshme, atëherë për
referim në përllogaritje mer-
ret zona që ka çmimin më të
lartë. Vlera e aksioneve, ob-
ligacioneve, kompensimit fi-
nanciar apo çdo lloj kompen-
simi tjetër, duke përfshirë
edhe vlerën e pronës së mar-
rë sipas dispozitave për ndar-
jen e tokës bujqësore, që sub-
jekti apo trashëgimtarët e tij
kanë përfituar më parë do të
zbritet nga shuma e përllog-
aritur për kompensim. Për
efekt të kësaj përllogaritje-
je, vlerësimi i tokës bujqë-
sore bëhet sipas hartës së
vlerës së pronës".

Të gjithë ish-pronarët që
kanë aplikuar në Agje-

ncinë e Kthimit dhe Ko-
mpensimit të Pronave për
të përfituar kthimin ose ko-
mpensimin duhet të para-
qiten pranë agjencisë për
të plotësuar formularët
për pagesa të përshpejtu-
ara, ose për t'u bërë pjesë e
ankandeve të kompensim-
it fizik. Mund të aplikojnë
për pagesë të përshpejtuar
pronarët që kanë aplikuar
për kompensim në vitet
1993-1996. Është në dëshirë
të pronarit plotësimi i se-
cilit prej formularëve, por
është e domosdoshme që
pas plotësimit të tij të
paraqesin në Agjencinë e
Trajtimit të Pronave 10 do-
kumente. "Gazeta Sh-
qiptare" publikon formu-
larët që mund të plotëso-
hen që sot për të përfituar
nga përparësitë që jep ligji
i ri për marrë kompensimin
me procedurë të përshpej-
tuar apo për të marrë pjesë

PAGESAT E PËRSHPEJTUARA

1. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 1
viti, atëherë ai përfiton 20% të vlerës së kompensimit dhe heq
dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
2. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 3
vitesh, atëherë ai përfiton 30% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
3. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 5
vitesh, atëherë ai përfiton 40% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
4. Prioritet do të kenë aplikimet që kërkojnë të kompensohen
financiarisht brenda 1 viti.

Ish-pronarët, ja si aplikoni për
kompensim të përshpejtuar

simi, pavarësisht rendit kro-
nologjik të tij dhe llojit të
zërit kadastral të pronës së
vlerësuar kanë të drejtë të
aplikojnë pranë ATP-së me
kërkesë të veçantë, ku shpre-
hin vullnetin për t'u ko-
mpensuar financiarisht.
Kërkesat e veçanta për ko-
mpensim financiar do të tra-
jtohen sipas kësaj proce-
dure: nga çdo fond vjetor
buxhetor i kompensimit fi-
nanciar, jo më shumë se 1/3 e
tij mund të përdoret për
kërkesat e veçanta të ko-
mpensimit financiar. Të
gjitha subjektet kërkuese, të
cilat shprehin vullnetin për
t'u kompensuar financiar-
isht me kërkesë të veçantë
duhet të aplikojnë pranë
ATP-së brenda vitit të çeljes
së fondit vjetor buxhetor të

kompensimit financiar. Pas
aplikimit për kompensim fi-
nanciar me kërkesë të
veçantë, ATP-ja përgatit
vlerësimin financiar të
pronës, pavarësisht rendit
kronologjik të vendimit dhe
në rastin e disa aplikimeve
për kompensim me kërkesë
të veçantë do të zbatohet ren-
di kronologjik i datës së ven-
dimeve për këto aplikime.

në ankande. Janë vendosur
tri afate pagesash të përsh-
pejtuara. Pagesë brenda një
viti, brenda tri vitesh dhe
brenda pesë vitesh. Për seci-
lin variant në një VKM të
posaçme është përcaktuar
edhe përqindja e pagesës.
Për pagesën brenda një viti

pronari merr 20% të vlerës
së faturës, për pagesën bren-
da tri viteve merr 30% dhe
brenda pesë viteve merr 40%
të vlerës së kompensimit
dhe heq dorë nga pjesa
tjetër e kësaj vlere. Të gjitha
subjektet që kanë një ven-
dim përfundimtar kompen-

Foto ilustruese

DOKUMENTACIONI
Zëri kadastral i origjinës së pronës përcaktohet duke u bazuar në dokumentacionin
ligjor të administruar në dosje ose në mungesë të këtij të fundit, për përcaktimin e

zërit kadastral do të përdoret harta e kohës së shpronësimit dhe në mungesë të saj,
harta që është më e afërt me kohën e shpronësimit.
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Grupi po hetohet për disa ngjarje kriminale, u zbulua nga agjentët e infiltruar

Banda e tritolit, gjykata lë në burg 6
të arrestuar nga Pogradeci e Gramshi
Iu gjetën 82 kallëpe eksploziv, armë dhe drogë



Vrasja e Devi Kasmit, apelohet
masa e sigurisë për specialin

grek, avokati: S'ka asnjë provë

Fatmir Xhafaj në Vlorë: Nuk jemi të kënaqur me punën
e policisë në Vlorë, disa vrasje ende s'janë zbardhur

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Ministri i Bren-
dshëm, Fatmir Xhafaj dje
ka paralajmëruar ndry-
shime të drejtuesve të pol-
icisë së Vlorës, pasi disa
ngjarje kriminale në këtë
qytet ende nuk janë zbar-
dhur. Në analizën vjetore
të Policisë së Vlorës, ku
merrte pjesë edhe drejtori
i përgjithshëm i Policisë
së Shtetit, Ardi Veliu,
ministri Xhafaj është
shprehur i pakënaqur me

punën e bluve në këtë qytet.
"Disa ngjarje të rënda krim-
inale në këtë qytet mbeten
ende pa autorë. Janë disa
vrasje të pazbuluara, situ-
atë e cila nuk gjendet në disa
qytete të tjera, ku ngjarje të
tilla janë përballuar shumë

mirë nga drejtoritë vendore
të policisë", u shpreh Xhafaj.
Ndërkohë, ai pohoi se "do të
ketë një organizim të ri dhe të
mirëpërcaktuar të policisë.
Kemi hyrë në një fazë tjetër,
atë të goditjes së grupeve të
strukturuara kriminale.

Nuk jemi shumë të kënaqur
me punën e strukturave të
Policisë së Vlorës". Gjith-
ashtu, ministri  i  Bren-
dshëm deklaroi se policia
do rrisë efikasitetin e
goditjes së grupeve krimi-
nale. "Nuk do ketë asnjë

pjesë të territorit pa pre-
zencë të punonjësve të pol-
icisë. E kemi nisur në El-
basan, së shpejti do e kemi
edhe në Vlorë e Fier", tha
Fatmir Xhafaj. Ndër-kaq,
ai theksoi se procesi i
vetingut në radhët e poli-
cisë që pritet të nisë së shpe-
jti, do forcojë besimin te
uniformat blu. "Forcimi i
integritetit të policisë ësh-
të prioritet për vitin 2018",
u shpreh Xhafaj.

ELBASANELBASANELBASANELBASANELBASAN

Gjykata e Shkallës së
Parë e Elbasanit dje
vendosi masën e sig-

urisë "Arrest me burg" për
gjashtë anëtarët e bandës së
tritolit, të cilët u arrestuan
pasditen e së mërkurës gjatë
operacionit të koduar "Poro-
sia". Pas paraqitjes së provave
materiale nga prokurori i
çështjes, togat e zeza të këtij
qyteti vendosën lënien në qeli
të shtetasve Geraldo Yzeirl-
lari, 20 vjeç, banues në Po-
gradec; Kristi Maxhari, 21
vjeç, banues në Pogradec; Kris-
tian Petani, 22 vjeç, banues në
Pogradec; Edmond Abazi, 39
vjeç, banues në fshatin
Hudenisht, Pogradec; Gazmor
Kokla, 39 vjeç, banues në fsha-
tin Gribë, Gramsh dhe të 30-
vjeçarit Erges Lipo, banues në
Pogradec. Sipas burimeve zyr-
tare nga policia e Elbasanit,
këta persona janë pjesë e një
grupi kriminal që merrej me
shitjen e tritolit. Gjatë kon-
trollit të ushtruar në bane-

sat e shtetasve në fjalë, poli-
cia gjeti dhe sekuestroi 82
kallëpe me tritol si dhe u
sekuestrua kanabis, armë
dhe 400 fishekë. Ndërkohë,
mësohet se gjashtë të arres-
tuarit nuk kanë pranuar të
bashkëpunojnë me drejtës-
inë. Po të njëjtat burime bënë
me dije se anëtarët e grupit të
tritolit që u arrestuan në El-
basan, Pogradec dhe Gramsh
u zbuluan pas një hetimi
njëmujor me metoda speciale
(falë një agjenti të infiltruar.
Ky agjent kishte arritur të
komunikonte me grupin dhe
të kryente blerje tritoli me ta.
Agjenti i infiltruar kishe kry-
er 4 porosi dhe kur u mor in-
formacioni se grupi i tritolit
po përgatiste një vrasje,
atëherë u vendos të ndërhy-
hej. Policia dhe prokuroria po
heton këtë grup për disa ng-
jarje kriminale në vend. Fak-
ti që atyre që iu gjetën 82
kallëpe tritoli ngre dyshime
se të arrestuarit kanë shitur
mina me telekomandë në disa
ngjarje kriminale në vend.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Ekzekutori i dyshuar i Devi Kasmit mbrëmjen e
29 janarit të këtij viti kërkon lirinë në Gjykatën e Apelit të
kryeqytetit. Dje avokati i specialit grek, Saimir Vishaj ka
ankimuar masën e sigurisë "arrest me burg" ndaj Efthymi-
ou Efthymious. Sipas Vishës, prokuroria nuk ka sjellë asn-
jë provë për klientin e tij dhe materialet e depozituara nga
akuza nuk vërtetojnë se greku ka lidhje me vrasjen e 41-
vjeçarit Devi Kasmi. "Prokurori
nuk solli asnjë provë për Efthy-
mioun. Provat e depozituara nuk
vërtetojnë se greku ka lidhje me
vrasjen", tha Vishaj pas paraqitjes
së kërkesës për ndryshim të masës
së sigurisë. Devi Kasmi (baba i dy
fëmijëve) u vra në një atentat
shumë pranë banesës në rrugën
"Petro Çani". Në lidhje me vrasjen
u arrestuan shtetasit Elton Hali-
paj, Efthymiou Efthymious,
Malvin Dinellari, Elton Hoxhal-
lari si dhe u shpall në kërkim sh-
tetasi (Altin) Aurel Hoxhallari.
Gjithashtu, përfundoi në pranga
dhe Mario Meshini i dyshuar se
nxori në pritë Devi Kasmin. Për
prokurorinë dhe policinë kjo është një ngjarje e zbardhur
sa u përket autorëve. Por, motivi i saj vazhdon të jetë mister,
pasi grupi hetimor nuk ka mundur të japë një version zyr-
tar. Por, sipas informacioneve policore, shkak i vrasjes dys-
hohet të jenë konfliktet e trafikut të lëndëve narkotike.

TË ARRESTUARIT

1.Geraldo Yzeirllari 20 vjeç, Pogradec
2.Kristi Maxhari  21 vjeç, Pogradec
3.Kristian Petani 22 vjeç, Pogradec
4.Edmond Abazi 39 vjeç, Pogradec
5.Gazmor Kokla 39 vjeç, Gramsh
6.Erges Lipo 30 vjeç, Pogradec

DEKLARATA
"Prokurori nuk solli
asnjë provë për
Efthimyoun. Provat e
depozituara nuk
vërtetojnë se greku ka
lidhje me vrasjen", tha
avokati Saimir Vishaj
pas paraqitjes në
gjykatë të kërkesës
për ndryshim të
masës së sigurisë
ndaj klientit të tij.

Efthymiou
Efthymious

Personat e shoqëruar dhe të
arrestuar nga policia e Elbasanit
gjatë operacionit “Porosia”

 Ministri i Brendshëm, Fatmir
Xhafaj në policinë e Vlorës

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje pjesë këmbimi, mirëmbajtje
dhe riparim të automjeteve të Bankës se Shqipërisë, për një periudhë një vjecare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 6,500,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411(ext.
4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me
shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e
pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas
detajeve të mëposhtme:

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje pjesë këmbimi, mirëmbajtje
dhe riparim të automjeteve të Bankës se Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 07 Mars  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

United Nations Development Programme

VACANCY ANNOUNCEMENT

The United Nations Development Programme in Albania is looking for qualified candidates who could fill
the following vacancies:

Posts Titles: 1- Team leader for mid-term review of the implementation of the National
Employment and Skills Strategy 2020
2- National Consultant – Mid-term review of the implementation of the
National Employment and Skills Strategy 2020 for Albania
3- National Consultant – Assess developments and draft the Annual
Progress Report 2017 in the employment and skills sector
4- National Consultant - Monitoring and Reporting
5- National Expert - Quality Assurance in VET
6- Legal Expert
7- Senior private sector expert

Type of Contract: Individual Contract
Project: Skills Development for Employment Programme
Duty Station: Tirana, Albania
Deadline for Application: February 19, 2018
Job Description: http://al.undp.org
Qualified and interested candidates are requested to apply online via UNDP Albania website:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/.
Interested applicants are advised to carefully study all sections of this ToRs and ensure that they meet
the general requirements as well as specific qualifications described. Incomplete applications will not be
considered. Please make sure you have provided all requested materials. Qualified women and mem-
bers of social minorities are encouraged to apply.
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"Ekstradimi im është marrëveshje politike, sapo të mbërrij në Shqipëri, do të kërkoj hapjen e dosjes

Izet Haxhia: Vrasja e Azem Hajdarit ishte e paramenduar
"Nuk e nxora unë në pritë, atë natë i ka telefonuar 12-15 herë Berisha

TABULATET
TELEFONIKE
I pyetur se çfarë faktesh
apo informacionesh ka
në lidhje me vrasjen e
deputetit të PD-së, Izet
Haxhia tha se,
"disponoj tabulatet e
telefonave që nuk janë
paraqitur deri më sot në
gjykatë. Telefonave të
Berishës dhe Hajdarit,
të cilët kanë qenë të
regjistruara me emra të
ndryshëm. Ato tabulate
ekzistojnë. Për ditën e
vrasjes dhe për orët e
fundit. Edhe telefonata
e fundit që i është bërë
atij. Janë këto
telefonata që do të
çojnë tek zgjidhja e
këtij rrjeti të
komplikuar".

MARRËVESJA PËR
EKSTRADIMIN
"Unë kam 12 vite që
mbahem peng në Turqi,
sipas interesave të
qeverisë turke. Një herë
duan, një herë s'duan.
Kur kanë ndonjë tender
andej thonë ta kthejmë,
kur rregullohen, thonë të
mos e kthejmë. Si top
futbolli të hedhin andej-
këtej. Tani nuk e di se
çfarë interesi kanë në
lidhje me qeverinë
shqiptare, por ngaqë
Shqipëria është një
qendër e organizatës së
Gylenit, ndoshta kanë
bërë ndonjë marrëveshje
për këmbimin të disa
eksponentëve që
ndodhen në Shqipëri",
tha ndër të tjera
Izet Haxhia.

Dokumenti sekret i 2007-ës, çfarë përmban kërkesa
dërguar Turqisë për ekstradimin e Izet Haxhisë

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE

Vrasja e Azem Haj
darit ishte e para
menduar dhe deri

tani është zbardhur vetëm
një pjesë e saj, ajo e ekzeku-
torit, pasi një ka qenë. Por,
kjo është një çështje shumë
e komplikuar, në të cilën
janë përfshirë shumë seg-
mente. Janë përfshirë seg-
mente nga Shërbimet
Sekrete, segmente të tjera, të
cilat në bashkëpunim kanë
vepruar. Nuk mund ta them
me siguri, por edhe shërbime
sekrete të huaja kanë qenë
në dijeni të këtij plani për
vrasjen e Hajdarit. E them
këtë, pasi vrasja e tij ka qenë
e përgatitur, nuk ka qenë
momentale", ka deklaruar
dje ish-truproja i Sali Ber-
ishës, i cili është dënuar me
25 vjet burg në mungesë nga
drejtësia shqiptare për përf-
shirje në ekzekutimin e de-
putetit të Partisë Demokra-
tike, Azem Hajdari. Reagimi
i tij erdhi katër ditë pasi
Gjykata e Lartë turke ven-
dosi ekstradimin e tij në Sh-
qipëri. Në një lidhje me
"Skype" nga Turqia, Izet
Haxhia tha në emisionin
"Kjo Javë" me Nisida Tufën
në "News 24", se sapo të ek-
stradohet në Shqipëri, do të
kërkojë hapjen e dosjes.

Çfarë prisni të ndodhëÇfarë prisni të ndodhëÇfarë prisni të ndodhëÇfarë prisni të ndodhëÇfarë prisni të ndodhë
me ju pas vendimit  tëme ju pas vendimit  tëme ju pas vendimit  tëme ju pas vendimit  tëme ju pas vendimit  të
Gjykatës së Lartë turke?Gjykatës së Lartë turke?Gjykatës së Lartë turke?Gjykatës së Lartë turke?Gjykatës së Lartë turke?

Pas vendimit që Gjykata
e Lartë turke dha për ek-
stradimin tim, pastaj në
mënyrë të rrufeshme u krye
edhe miratimi nga ana e
Ministrisë së Drejtësisë
turke, e cila dha porosi për
gjykatën vendore këtu që të
kryhet menjëherë arrestimi
im, për arsye se unë mund
të largohem, sipas tyre. Por,
kjo nuk është e vërtetë
sepse nuk kam ndonjë men-
dim të tillë që të largohem,
pasi po të kisha dashur ta
bëjë një gjë të tillë, do isha
larguar me kohë.

E prisnit një vendim tëE prisnit një vendim tëE prisnit një vendim tëE prisnit një vendim tëE prisnit një vendim të
tillë?tillë?tillë?tillë?tillë?

Normal që e prisja, pasi
në vitin 2013 gjykata ven-
dore këtu vendosi për ek-
stradimin tim, pastaj pas
ankesës në Gjykatën e Lartë
po pritej vendimi. Por edhe
këtu si në Shqipëri, ndonëse
pak më ndryshe, drejtësia
është e varur nga politika.
Nuk është drejtësi e pavarur.
Këtu gjykatës e prokurorë
janë ata që kanë mbaruar
medresetë me kurse 6-mu-
jore dhe pothuajse është e
njëjta gjë. Gjithçka është
politike.

Ju mendoni se kjo ështëJu mendoni se kjo ështëJu mendoni se kjo ështëJu mendoni se kjo ështëJu mendoni se kjo është
një marrëveshje mes dynjë marrëveshje mes dynjë marrëveshje mes dynjë marrëveshje mes dynjë marrëveshje mes dy
vendeve për ekstradiminvendeve për ekstradiminvendeve për ekstradiminvendeve për ekstradiminvendeve për ekstradimin
tuaj? Është marrëveshjetuaj? Është marrëveshjetuaj? Është marrëveshjetuaj? Është marrëveshjetuaj? Është marrëveshje

politike?politike?politike?politike?politike?
Po patjetër, se unë kam 12

vite që mbahem peng në Tur-
qi, sipas interesave të qever-
isë turke. Një herë duan, një
herë s'duan. Kur kanë ndon-
jë tender andej thonë ta kthe-
jmë, kur rregullohen, thonë
të mos e kthejmë. Si top fut-
bolli të hedhin andej-këtej.
Tani nuk e di se çfarë intere-
si kanë në lidhje me qeverinë
shqiptare, por ngaqë Sh-
qipëria është një qendër e
organizatës së Gylenit,
ndoshta kanë bërë ndonjë
marrëveshje për këmbimin të
disa eksponentëve që ndod-
hen në Shqipëri. Apo rasti i
aeroportit të Vlorës, nuk e di,
sepse politika nuk merret
vesh, është shumë e vështirë
ta perceptosh se çfarë mund
të sajojnë këta politikanët e
famshëm.

Juve kush ua komunikoiJuve kush ua komunikoiJuve kush ua komunikoiJuve kush ua komunikoiJuve kush ua komunikoi
këtë vendim?këtë vendim?këtë vendim?këtë vendim?këtë vendim?

Avokati i caktuar nga sh-
teti turk.

Kur e morët këtë vendim?
Para 4 ditësh mora vesh

vendimin e Gjykatës së Lartë
turke. Të nesërmen mora
vesh edhe vendimin që ka
dalë urdhër-arresti për mua.

Ju e keni shkruar edheJu e keni shkruar edheJu e keni shkruar edheJu e keni shkruar edheJu e keni shkruar edhe
në profilin tuaj në "Face-në profilin tuaj në "Face-në profilin tuaj në "Face-në profilin tuaj në "Face-në profilin tuaj në "Face-
book" se prisni nga momen-book" se prisni nga momen-book" se prisni nga momen-book" se prisni nga momen-book" se prisni nga momen-
ti në moment që të arresto-ti në moment që të arresto-ti në moment që të arresto-ti në moment që të arresto-ti në moment që të arresto-
heni. Në çastin që do të ek-heni. Në çastin që do të ek-heni. Në çastin që do të ek-heni. Në çastin që do të ek-heni. Në çastin që do të ek-
stradoheni në Shqipëri dhestradoheni në Shqipëri dhestradoheni në Shqipëri dhestradoheni në Shqipëri dhestradoheni në Shqipëri dhe
do të vini këtu, çfarë men-do të vini këtu, çfarë men-do të vini këtu, çfarë men-do të vini këtu, çfarë men-do të vini këtu, çfarë men-
doni të bëni fillimisht? Dodoni të bëni fillimisht? Dodoni të bëni fillimisht? Dodoni të bëni fillimisht? Dodoni të bëni fillimisht? Do
të kërkoni një rihapje tëtë kërkoni një rihapje tëtë kërkoni një rihapje tëtë kërkoni një rihapje tëtë kërkoni një rihapje të
dosjes?dosjes?dosjes?dosjes?dosjes?

Unë e thashë atë, pasi në
bazë të urdhër-arrestit, të ci-
lin e mora vesh në mënyrë
private nëpërmjet miqve të
mi. Ata më thanë ik, pasi
presim një urdhër për të bërë
arrestimin tënd brenda një
kohe 30-ditore, sepse ashtu
janë procedurat sipas ligjeve.
Pasi të vijnë ekipet nga Sh-
qipëria, do bëjnë dërgimin
tim në Shqipëri. Sapo të kthe-
hem në Shqipëri, puna e parë

që do të bëj është që të kërkoj
hapjen e dosjes, sepse edhe në
bazë të ligjeve dhe konven-
tave ndërkombëtare, ligjeve
të shtetit shqiptar, Kodit të
ri Penal, unë e kam të drejtën
time legjitime që të hap këtë
çështje. Kjo pasi unë jam
gjykuar dhe dënuar në mu-
ngesë pa pasur të drejtën e
mbrojtjes, hetimit, pa pasur
asnjë lloj të drejte. Ndaj kjo
është e drejta ime legjitime
që unë të kërkoj hapjen e
këtij procesi.

KKKKKur deklarur deklarur deklarur deklarur deklaroni se vrasja eoni se vrasja eoni se vrasja eoni se vrasja eoni se vrasja e
Azem Hajdarit nuk ështëAzem Hajdarit nuk ështëAzem Hajdarit nuk ështëAzem Hajdarit nuk ështëAzem Hajdarit nuk është

zbarzbarzbarzbarzbardhurdhurdhurdhurdhur, çf, çf, çf, çf, çfarë farë farë farë farë faktesh dis-aktesh dis-aktesh dis-aktesh dis-aktesh dis-
pononi ju që nuk kanë dalëpononi ju që nuk kanë dalëpononi ju që nuk kanë dalëpononi ju që nuk kanë dalëpononi ju që nuk kanë dalë
deri tani? Pasi është njëderi tani? Pasi është njëderi tani? Pasi është njëderi tani? Pasi është njëderi tani? Pasi është një
vrasje e veshur me mistervrasje e veshur me mistervrasje e veshur me mistervrasje e veshur me mistervrasje e veshur me mister
thoni ju.thoni ju.thoni ju.thoni ju.thoni ju.

Për çështjen "Hajdari"
është zbardhur pjesa e ekzek-
utorit, pasi një ka qenë. Por
kjo është një çështje shumë
e komplikuar, në të cilën janë
përfshirë shumë segmente.
Janë përfshirë segmente nga
Shërbimet Sekrete, seg-
mente të tjera, të cilat në
bashkëpunim kanë vepruar.
Nuk mund ta them me sig-
uri, por edhe shërbime

sekrete të huaja kanë qenë
në dijeni të këtij plani për
vrasjen e Hajdarit. E them
këtë, pasi vrasja e tij ka qenë
e përgatitur, nuk ka qenë
momentale. Pas shumë anal-
izave dhe fakteve të reja që
unë kam arritur të mësoj, del
që ajo nuk ka qenë një vrasje
momentale.

Çfarë faktesh apo infor-Çfarë faktesh apo infor-Çfarë faktesh apo infor-Çfarë faktesh apo infor-Çfarë faktesh apo infor-
macionesh keni ju? Çfarëmacionesh keni ju? Çfarëmacionesh keni ju? Çfarëmacionesh keni ju? Çfarëmacionesh keni ju? Çfarë
dispononi?dispononi?dispononi?dispononi?dispononi?

Janë tabulatet e tele-
fonave që nuk janë paraqitur
deri më sot në gjykatë. Tele-
fonave të Berishës dhe Haj-

darit, të cilët kanë qenë të
regjistruara me emra të
ndryshëm. Ato tabulate ekz-
istojnë.

Tabulate për ditën eTabulate për ditën eTabulate për ditën eTabulate për ditën eTabulate për ditën e
vrasjes?vrasjes?vrasjes?vrasjes?vrasjes?

Po, për ditën e vrasjes dhe
për orët e fundit. Ato që nga
ora 3 pasdite deri në momen-
tin që ka arritur në Tiranë.
Edhe telefonata e fundit që i
është bërë atij. Janë të gjitha
të regjistruara nga kush ësh-
të marrë, nga cilët numra
telefoni. Janë këto telefona-
ta që do të çojnë tek zgjidhja
e këtij rrjeti të komplikuar.

Telefonata e kujt? E Ber-Telefonata e kujt? E Ber-Telefonata e kujt? E Ber-Telefonata e kujt? E Ber-Telefonata e kujt? E Ber-
ishës me kë?ishës me kë?ishës me kë?ishës me kë?ishës me kë?

E Berishës me Hajdarin, e
Hajdarit me të tjerët. Sepse
Azemi duke dalë nga selia e
PD, ka qenë duke bërë një
telefonatë, ka qenë duke folur
në telefon dhe akuza që më
është bërë mua ka qenë sikur
Azem Hajdari atë telefonatë
të fundit e ka bërë me mua.
Në këto tabulate tregohet me
kë e ka pasur telefonatën.

Rreth sa telefonata janëRreth sa telefonata janëRreth sa telefonata janëRreth sa telefonata janëRreth sa telefonata janë
që ju dispononi?që ju dispononi?që ju dispononi?që ju dispononi?që ju dispononi?

Sipas atyre datave që kam
unë, janë 12-15 telefonata që
janë bërë nga ana e Berishës,
që ka thirrur Azem Hajdarin
atë natë.

Por ju keni vetëm tabu-Por ju keni vetëm tabu-Por ju keni vetëm tabu-Por ju keni vetëm tabu-Por ju keni vetëm tabu-
latet apo jo? Nuk i keni tëlatet apo jo? Nuk i keni tëlatet apo jo? Nuk i keni tëlatet apo jo? Nuk i keni tëlatet apo jo? Nuk i keni të
zbardhura?zbardhura?zbardhura?zbardhura?zbardhura?

Kam numrat e telefonave
të marra nga AMC-ja.

Po sa Po sa Po sa Po sa Po sa mund të ndihmojëmund të ndihmojëmund të ndihmojëmund të ndihmojëmund të ndihmojë
tabulatet,  apo mund tëtabulatet,  apo mund tëtabulatet,  apo mund tëtabulatet,  apo mund tëtabulatet,  apo mund të
hidhni poshtë vetëm faktinhidhni poshtë vetëm faktinhidhni poshtë vetëm faktinhidhni poshtë vetëm faktinhidhni poshtë vetëm faktin
se nuk keni qenë ju ai qëse nuk keni qenë ju ai qëse nuk keni qenë ju ai qëse nuk keni qenë ju ai qëse nuk keni qenë ju ai që
jeni kontaktuar apo kenijeni kontaktuar apo kenijeni kontaktuar apo kenijeni kontaktuar apo kenijeni kontaktuar apo keni
biseduar me Azem Haj-biseduar me Azem Haj-biseduar me Azem Haj-biseduar me Azem Haj-biseduar me Azem Haj-
darin?darin?darin?darin?darin?

Kjo është kryesorja, pasi
akuza që më është bërë dhe
jam dënuar 25 vjet është se
sipas tyre kam bërë tele-
fonatë me Hajdarin dhe e
kam nxjerrë në pritë. Kjo
është gjëja kryesore, me këtë
akuza jam dënuar.

TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Gazetarja Klod-
jana Lala, e ftuar në emi-
sionin "Kjo Javë" të
gazetares Nisida Tufa në
"News 24" ka siguruar do-
kumentin e garancisë nga
Ministria e Drejtësisë sh-
qiptare drejtuar Minis-
trisë së Drejtësisë së Tur-
qisë, ku kërkohet ek-
stradimi i ish-truprojës të
ish-kryeministrit Sali Ber-
isha, Izet Haxhia, i cili
akuzohet për vrasjen e
Azem Hajdarit. Ai u arres-
tua në Turqi në vitin 2006,
por arriti të fitonte bete-
jën gjyqësore dhe drejtë-
sia e vendit turk ka ur-
dhëruar që ai të mos lar-
gohet nga vendi, duke
penguar edhe ekstradimin
e tij deri më tani. Doku-
menti sekret mban datën
06 prill 2007 dhe në përm-
bajtje të saj thuhet se Izet
Haxhia është gjykuar në
mungesë, ndërsa shteti
shqiptar i siguron atij
rigjykim të drejtë në zba-
tim të Kushtetutës. "Do t'i

akordojë personit të ek-
straduar garancitë proce-
durale të njohura nga Pak-
ti Ndërkombëtar i 16 dhje-
torit 1996. Asnjë gjykatë
speciale nuk do të merret
me aktet penale për të cilat
akuzohet personi i ekstrad-
uar. Personi i ekstraduar
nuk do t'i nënshtrohet asn-
jë lloj trajtimi që cenon in-

tegritetin e tij fizik dhe
psikik. Kushtet e arrestit
nuk do jenë çnjerëzore ose
degraduese dhe shëndeti i
të arrestuarit do të garan-
tohet në mënyrë të përsh-
tatshme", - thuhet në do-
kumentin e firmosur nga
ministri i Drejtësisë në
qeverisjen e PD, Ilir Rusma-
li para afro 11 vitesh.

Izet Haxhia

Faksimile e dokumentit të
Ministrisë së Drejtësisë
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3755 Berat 10050 Arë 2,036,328.28
3756 Berat 2150 Arë 425,762.07
3757 Berat 32000 Arë 6,446,749.63
3758 Berat 2350 Arë 443,580.44
3759 Berat 5650 Arë 1,135,580.49
3760 Berat 74200 Arë 14,661,491.32
3761 Berat 2900 Arë 562,235.73
3762 Berat 5200 Pemtore 742,815.28
3763 Berat 2000 Pemtore 526,076.43
3764 Berat 2050 Arë 492,912.94
3765 Berat 2800 Arë 587,960.60
3766 Berat 3500 Arë 694,122.95
3767 Berat 4500 Arë 965,051.69
3768 Berat 7600 Arë 1,527,800.09
3769 Berat 2000 Ullishte 210,033.64
3770 Berat 19600 Arë 4,001,738.43
3771 Berat 3200 Ullishte 493,000.77
3772 Berat 3000 Ullishte 512,119.92
3773 Berat 7750 Ullishte 1,576,859.74
3774 Berat 3500 Arë 733,725.98
3775 Berat 6500 Ullishte 1,300,058.92
3776 Berat 22700 Ullishte 4,578,563.79
3777 Berat 29150 Arë 5,226,529.90
3778 Berat 2100 Ullishte 419,682.46
3779 Berat 2000 Ullishte 373,517.06
3780 Berat 2000 Ullishte 414,449.83
3781 Berat 3850 Ullishte 783,596.51
3782 Berat 13050 Arë 2,643,258.35
3783 Berat 9600 Arë 1,963,312.86
3784 Berat 14700 Arë 3,066,576.05
3785 Berat 3500 Arë 697,776.41
3786 Berat 12700 Arë 2,586,757.71
3787 Berat 3150 Arë 612,512.31
3788 Berat 8100 Arë 1,640,508.69
3789 Berat 6250 Arë 1,199,176.77
3790 Berat 3200 Arë 2,377,763.11
3791 Berat 2800 Arë 553,733.51
3792 Berat 2850 Arë 566,635.60
3793 Berat 4550 Arë 975,056.25
3794 Berat 7650 Arë 1,525,107.03
3795 Berat 2500 Arë 499,453.46
3796 Berat 2500 Arë 636,706.88
3797 Berat 5000 Arë 1,092,005.67
3798 Berat 4650 Arë 904,218.72
3799 Berat 43800 Pemtore 7,406,652.75
3800 Berat 7200 Arë 1,484,765.39
3801 Berat 24200 Pemtore 4,950,367.07
3802 Berat 6850 Arë 1,392,137.95
3803 Berat 2250 Pemtore 459,197.23
3804 Berat 2000 Ullishte 424,266.87
3805 Berat 3000 Arë 610,349.06
3806 Berat 3500 Arë 719,408.00
3807 Berat 5200 Arë 1,040,741.01
3808 Berat 8300 Pemtore 1,427,607.18
3809 Berat 2000 Arë 475,026.13
3810 Berat 2500 Arë 499,635.32

3811 Berat 2050 Arë 421,704.70
3812 Berat 10800 Arë 2,260,529.30
3813 Berat 14300 Arë 2,923,639.13
3814 Berat 9200 Arë 1,810,790.87
3815 Berat 3350 Arë 676,002.72
3816 Berat 28800 Arë 5,885,735.07
3817 Berat 3900 Arë 766,094.45
3818 Berat 4450 Arë 905,286.32
3819 Berat 3650 Arë 717,159.48
3820 Berat 4500 Arë 953,897.12
3821 Berat 7050 Arë 1,473,895.61
3822 Berat 3600 Arë 383,879.15
3823 Berat 10550 Arë 2,224,022.79
3824 Berat 4500 Arë 924,912.40
3825 Berat 3950 Arë 817,418.64
3826 Berat 20500 Arë 4,286,355.54
3827 Berat 3500 Arë 830,399.31
3828 Berat 3000 Arë 597,090.67
3829 Berat 2750 Arë 485,794.07
3830 Berat 4400 Arë 871,800.29
3831 Berat 2000 Pemtore 391,358.72
3832 Berat 2700 Arë 351,240.51
3833 Berat 3350 Ullishte 689,969.91
3834 Berat 3900 Arë 1,034,940.35
3835 Berat 5300 Arë 1,044,492.87
3836 Berat 3450 Arë 693,895.23
3837 Berat 10300 Arë 2,106,488.44
3838 Berat 5650 Arë 1,156,309.86
3839 Berat 6300 Arë 1,224,779.51
3840 Berat 3850 Arë 783,299.22
3841 Berat 11000 Arë 2,206,435.58
3842 Berat 3800 Arë 840,013.76
3843 Berat 18600 Arë 3,758,493.41
3844 Berat 6200 Arë 1,256,144.55
3845 Berat 7500 Arë 1,495,268.09
3846 Berat 7550 Arë 1,463,518.12
3847 Berat 6550 Arë 1,336,007.77
3848 Berat 4750 Arë 939,096.45
3849 Berat 2200 Arë 442,138.34
3850 Berat 3350 Arë 644,615.85
3851 Berat 2400 Arë 492,979.29
3852 Berat 15400 Arë 3,110,255.38
3853 Berat 2700 Arë 543,946.84
3854 Berat 2300 Arë 454,393.99
3855 Berat 6750 Arë 1,408,592.78
3856 Berat 12300 Arë 2,476,719.48
3857 Berat 3200 Arë 658,724.90
3858 Berat 4650 Arë 910,783.29
3859 Berat 3400 Arë 727,943.16
3860 Berat 3900 Arë 771,051.62
3861 Berat 8500 Arë 175,138.71
3862 Berat 2500 Arë 497,413.55
3863 Berat 7500 Arë 156,957.66
3864 Berat 16100 Arë 3,251,859.94
3865 Berat 2700 Arë 468,599.93
3866 Berat 3750 Arë 750,699.63
3867 Berat 2250 Ullishte 576,050.92

3868 Berat 2125 Ullishte 547,924.78
3869 Berat 9750 Pemtari 2,605,742.52
3870 Berat 4000 Are 1,150,157.03
3871 Berat 6125 Are 1,588,716.40
3872 Berat 2187 Are 595,037.03
3873 Berat 4625 Are 1,240,666.93
3874 Berat 4437 Are 1,172,899.71
3875 Berat 2500 Are 676,564.86
3876 Berat 5250 Are 1,344,691.69
3877 Berat 3125 Are 883,363.24
3878 Berat 19562 Pemtari 5,298,915.13
3879 Berat 11312 Pemtari 2,955,919.36
3880 Berat 4817 Are 2,002,357.90
3881 Berat 3175 Pemtari 888,173.74
3882 Berat 2500 Ullishte 641,137.08
3883 Berat 3675 Ullishte 1,005,301.32
3884 Berat 9178 Ullishte 262,501.87
3885 Berat 2345 Ullishte 873,899.47
3886 Berat 2484 Ullishte 644,242.32
3887 Berat 2150 Ullishte 612,032.27
3888 Berat 4240 Ullishte 923,943.49
3889 Berat 3000 Ullishte 713,172.72
3890 Berat 2394 Ullishte 676,658.45
3891 Berat 7637 Are 1,577,614.69
3892 Berat 7000 Are 1,906,664.91
3893 Berat 7000 Are 1,951,498.02
3894 Berat 2310 Are 586,155.34
3895 Berat 4700 Are 1,207,116.61
3896 Berat 4440 Are 1,235,569.47
3897 Berat 3400 Are 901,082.16
3898 Berat 5350 Are 1,389,014.95
3899 Berat 5600 Are 1,462,804.29
3900 Berat 3250 Are 919,148.09
3901 Berat 4812 Are 1,222,053.17
3902 Berat 5637 Are 1,541,163.37
3903 Berat 3000 Are 512,534.79
3904 Berat 5500 Are 1,550,173.83
3905 Berat 2812 Ullishte 759,502.87
3906 Berat 3140 Are 904,720.46
3907 Berat 8000 Are 2,661,903.55
3908 Berat 2714 Ullishte 356,156.46
3909 Berat 2240 Ullishte 635,142.97
3910 Berat 2400 Ullishte 601,184.76
3911 Berat 3351 Are 895,884.97
3912 Berat 7777 Are 1,574,836.74
3913 Berat 3097 Are 604,374.06
3914 Berat 3375 Are 855,790.89
3915 Berat 2075 Are 470,124.48
3916 Berat 5950 Are 1,712,552.09
3917 Berat 3437 Are 320,985.56
3918 Berat 2875 Are 767,703.22
3919 Berat 2030 Are 700,616.40
3920 Berat 2409 Are 650,073.33
3921 Berat 2000 Are 737,464.68
3922 Berat 5000 Are 1,218,487.66
3923 Berat 5800 Are 1,677,687.36
3924 Berat 3250 Are 874,442.80

3925 Berat 5000 Are 1,161,460.65
3926 Berat 2475 Ullishte 605,887.00
3927 Berat 3425 Ullishte 930,723.98
3928 Berat 3000 Are 2,761,201.49
3929 Berat 6750 Are 1,866,355.25
3930 Berat 3875 Are 1,107,781.49
3931 Berat 2250 Are 608,131.23
3932 Berat 2450 Pemtore 644,542.65
3933 Berat 2400 Pemtore 494,270.92
3934 Berat 2800 Pemtore 533,317.13
3935 Berat 30100 Ullishte 4,838,644.54
3936 Berat 2000 Ullishte 500,368.17
3937 Berat 8875 Ullishte 2,583,442.74
3938 Berat 3350 Ullishte 932,562.83
3939 Berat 2000 Ullishte 555,120.60
3940 Berat 3200 Are 270,599.67
3941 Berat 2800 Are 1,123,672.62
3942 Berat 4090 Are 1,083,372.31
3943 Berat 7700 Ullishte 2,627,358.79
3944 Berat 2500 Ullishte 349,251.11
3945 Berat 6600 Are 1,733,186.00
3946 Berat 5420 Are 1,282,737.39
3947 Berat 23000 Are 6,357,913.59
3948 Berat 3220 Ullishte 1,001,081.54
3949 Berat 3120 Ullishte 232,641.75
3950 Berat 2900 Are 523,233.61
3951 Berat 3100 Are 795,360.04
3952 Berat 6350 Ullishte 2,044,330.38
3953 Berat 3200 Pemtari 893,099.13
3954 Berat 4200 Pemtari 1,203,091.00
3955 Berat 7500 Pemtari 2,226,642.92
3956 Berat 4000 Ullishte 444,611.34
3957 Berat 6700 Ullishte 3,399,430.19
3958 Berat 6750 Ullishte 2,676,843.09
3959 Berat 18000 Ullishte 2,797,973.83
3960 Berat 2550 Ullishte 725,803.56
3961 Berat 6300 Are 1,963,413.11
3962 Berat 4000 Are 1,111,261.85
3963 Berat 2850 Are 785,528.96
3964 Berat 9870 Are 3,192,064.17
3965 Berat 3000 Are 1,422,471.16
3966 Berat 2000 Are 1,534,612.18
3967 Berat 53200 Ulli 14,708,472.39
3968 Berat 2100 Are 445,593.57
3969 Berat 15700 Are 4,593,411.13
3970 Berat 23300 Are 7,825,094.05
3971 Berat 17600 Are 4,654,790.13
3972 Berat 2700 Are 689,502.09
3973 Berat 6300 Are 1,817,537.20
3974 Berat 2400 Ulli 560,490.88
3975 Berat 14300 Are 4,188,169.98
3976 Berat 7500 Are 1,960,087.98
3977 Berat 13800 Are 1,481,832.47
3978 Berat 2100 Are 446,296.82
3979 Berat 8000 Are 4,115,440.50
3980 Berat 2000 Are 501,852.93
3981 Berat 11300 Are 2,370,140.61

PRONARET
TOKAT

Kompensimi fizik merr përparësi, do të shpërndahen 23 mijë hektarë

Ish-pronarët, ATP: Tokat
e lira, ja kush përfiton

Përfitojnë dosjet e viteve 1993, 1994, 1995 dhe 1996

Ornela Manjani

Pas hyrjes në fuqi të vendimit të qever
isë, i cili jep përparësi kompensimit
fizik të ish-pronarëve, Agjencia e Tra-

jtimit të Pronave ka përditësuar listën me
toka të lira. Tokat e lira janë arë ullishte,
pemëtore në Berat, Elbasan Gjirokastër dhe
Korçë. Në total janë 23 400 parcela me një
sipërfaqe të përgjithshme rreth 23 mijë hek-
tarë dhe me vlerë 37,1 milionë lekësh. Për të
përfituar tokat e lira mund për aplikojnë
pronarët për të cilët ka përfunduar procesi
i njohjes dhe vlerësimit të pronës dhe
konkretisht ato ish- pronarë që aplikuar në
AKKP në vitet 1993, 1994, 1995 dhe 1996.
LIGJILIGJILIGJILIGJILIGJI

Në ankandin për kompensimin fizik nuk
do të marrin pjesë pronarët, të cilët kanë
paraqitur dosjet për kompensim nga viti 1993
deri në vitin 1996. Në rastin e kompensimit
me ankad nuk ndiqet rendi kronologjik i
vendimit. Agjencia e pronave nxjerr në faqen
e saj zyrtare pronat, të cilat do të nxirren në
ankand për ish-pronarët dhe 20 ditë pas këtij
njoftimi, pronarët duhet të dorëzojnë ap-
likimin në Agjenci. Kjo e fundit brenda 10
ditëve duhet të marrë vendim për shpalljen e
fituesit. Aplikimi bëhet nga të gjithë pronar-
ët që kanë një vendim përfundimtar, i cili ka
njohur të drejtën për kompensim. Si rregull

duhet që vendimi për kompensim të ketë edhe
vlerën financiare. Pra, pronarit i njihet një
sipërfaqe toke e zënë, me një vlerë financiare
prej x lekësh. Por qeveria është e interesuar
të kryejë kompensimin me ankand, ndaj në
vendimin e saj parashikon që edhe kur pr-
onarët nuk kanë një vlerësim financiar të
pronës së njohur, mund të marrin pjesë. Në
fondin e pasurive të paluajtshme, që mund
të përdoren për kompensim fizik, bëjnë pjesë
sipërfaqe toke, pronë shtetërore, të cilat nuk
ushtrojnë funksion publik. ATP-ja mund të
përdorë për kompensim fizik me pronë sh-
tetërore pasuri, të cilat, në zyrat e regjistrim-
it të pasurive të paluajtshme, figurojnë në

pronësi të shtetit dhe plotësojnë, të paktën,
njërën nga kushtet e mëposhtme: a) Toka të
ndodhet ndërmjet ose ngjitur pronave/
pronës së kthyer me vendim përfundimtar
administrativ apo gjyqësor; b) Toka të mos
ketë asnjë funksion publik; c) Toka të mos
ketë vlerë më të madhe sesa vlerësimi i tokës
së njohur për kompensim; ç) Toka, fizikisht,
me vërtetimin e organit kompetent për plan-
ifikimin dhe zhvillimin e territorit, nuk prek
infrastrukturën apo ndonjë zhvillim pub-
lik të ardhshëm. Subjektet e interesuar, të
cilët disponojnë një vendim përfundimtar
që ka njohur të drejtën e kthimit dhe ko-
mpensimit të pronës, që të përfitojnë ko-

TOKATOKATOKATOKATOKAT E LIRAT E LIRAT E LIRAT E LIRAT E LIRA

mpensim fizik, sipas këtij kreu, duhet të
paraqesin: a) kërkesën për kompensim fiz-
ik me pronë shtetërore, pranë ATP-së; b) si-
pas rastit, vendimin përfundimtar të ish-
AKKP-së, ish- ZRKKP-së, ish-KKKP-së apo
vendimin gjyqësor përkatës, që njeh të
drejtën e kthimit dhe kompensimit të
pronës, shoqëruar me planvendosjen e ven-
dimit; c) vërtetim nga Zyrat e Regjistrimit
të Pasurive të Paluajtshme për statusin ju-
ridik të pronës që kërkohet, shoqëruar me
kartelën e pasurisë dhe hartën treguese; ç)
vërtetimin nga bashkia se sipërfaqja e tokës,
sipas studimit dhe/ose gjendjes faktike, nuk
ka funksion publik.

(vijon ng(vijon ng(vijon ng(vijon ng(vijon nga nra nra nra nra nr. i kaluar). i kaluar). i kaluar). i kaluar). i kaluar)
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3982 Berat 39700 Are 9,666,965.67
3983 Berat 3500 Are 1,111,091.11
3984 Berat 3800 Are 901,545.98
3985 Berat 6500 Are 1,960,685.14
3986 Berat 4800 Are 1,730,304.67
3987 Berat 3300 Are 1,894,994.21
3988 Berat 17200 Are 4,691,625.28
3989 Berat 37100 Are 3,450,507.91
3990 Berat 19000 Are 2,161,738.56
3991 Berat 8200 Are 2,629,303.58
3992 Berat 12000 Are 3,667,681.34
3993 Berat 2000 Are 409,765.57
3994 Berat 5200 Are 1,058,660.58
3995 Berat 7600 Are 2,623,055.09
3996 Berat 7300 Are 3,130,553.42
3997 Berat 4000 Are 1,012,018.36
3998 Berat 4750 ARE 434,557.35
3999 Berat 2560 ARE 274,944.20
4000 Berat 3200 ARE 436,378.19
4001 Berat 5560 ARE 661,002.22
4002 Berat 3250 ARE 237,046.35
4003 Berat 2125 ARE 230,549.88
4004 Berat 2060 ARE 229,776.23
4005 Berat 2310 ARE 257,443.04
4006 Berat 50500 PEMTORE 4,340,490.06
4007 Berat 16000 ARE 1,741,598.69
4008 Berat 2250 ARE 239,109.19
4009 Berat 2750 ARE 304,413.85
4010 Berat 4875 ARE 524,381.67
4011 Berat 85840 ARE 7,334,445.67
4012 Berat 5560 ARE 599,028.25
4013 Berat 3125 ARE 348,511.56
4014 Berat 7700 ARE 839,222.35
4015 Berat 2800 ARE 276,125.93
4016 Berat 2430 ARE 260,426.11
4017 Berat 8750 ARE 932,491.87
4018 Berat 2750 ARE 336,057.43
4019 Berat 2100 ARE 240,315.00
4020 Berat 2625 ARE 289,944.11
4021 Berat 8500 ARE 879,721.49
4022 Berat 6300 ARE 911,228.26
4023 Berat 9400 ARE 1,080,466.97
4024 Berat 6200 ARE 536,423.65
4025 Berat 8000 ARE 550,537.49
4026 Berat 9810 ARE 1,057,084.31
4027 Berat 2430 ARE 254,295.45
4028 Berat 7000 ARE 2,281,073.97
4029 Berat 24800 VRESHTE 2,767,004.95
4030 Berat 3375 ARE 364,978.23
4031 Berat 13000 ARE 1,295,112.31
4032 Berat 4000 ARE 346,677.83
4033 Berat 2400 PEMTORE 360,039.19
4034 Berat 3680 ARE 401,426.17
4035 Berat 2500 ARE 250,253.37
4036 Berat 4060 ARE 441,269.98
4037 Berat 7930 ARE 843,793.11
4038 Berat 2900 ARE 296,974.67
4039 Berat 4400 ARE 378,947.77
4040 Berat 12600 ARE 1,310,304.66
4041 Berat 5400 ARE 490,055.22
4042 Berat 5100 ARE 444,938.46
4043 Berat 6900 ARE 769,740.73
4044 Berat 4500 ARE 472,761.69
4045 Berat 4250 ARE 504,094.22
4046 Berat 2810 ARE 298,221.75
4047 Berat 10560 ARE 1,153,230.25
4048 Berat 18625 ARE 2,024,354.54
4049 Berat 3200 ARE 291,906.48
4050 Berat 3430 ARE 351,135.18
4051 Berat 38680 ARE 4,193,902.39
4052 Berat 2000 ARE 222,330.54
4053 Berat 2060 ARE 226,148.74
4054 Berat 2000 ARE 210,098.85
4055 Berat 2500 ARE 278,682.19
4056 Berat 4000 ARE 431,093.05
4057 Berat 2000 ARE 266,220.57
4058 Berat 2810 ARE 305,495.12
4059 Berat 5180 ARE 555,374.36
4060 Berat 2310 ARE 239,915.58
4061 Berat 2750 ARE 288,255.26
4062 Berat 2250 ARE 328,026.59
4063 Berat 2250 ARE 213,852.16
4064 Berat 3570 ARE 289,727.31
4065 Berat 4500 ARE 590,096.53
4066 Berat 4000 ARE 439,566.82
4067 Berat 4000 ARE 463,814.46
4068 Berat 4750 ARE 675,729.02
4069 Berat 3250 ARE 402,078.28
4070 Berat 2375 ARE 255,567.63
4071 Berat 2000 ARE 207,409.43
4072 Berat 3750 ARE 387,079.18
4073 Berat 30000 PEMTORE 3,249,575.82
4074 Berat 5100 PEMTORE 562,490.08
4075 Berat 2500 ARE 213,743.05
4076 Berat 3075 ARE 334,716.99
4077 Berat 5350 PEMTORE 558,262.45
4078 Berat 2850 ARE 279,824.76
4079 Berat 10900 PEMTORE 1,349,154.06
4080 Berat 2500 PEMTORE 292,638.76
4081 Berat 18450 ARE 783,947.02
4082 Berat 2250 ARE 241,655.13
4083 Berat 6500 ARE 726,524.34
4084 Berat 3180 ARE 362,927.57
4085 Berat 2000 ARE 213,855.40
4086 Berat 12000 ARE 1,313,831.80
4087 Berat 6025 ARE 687,982.96
4088 Berat 5500 ARE 615,597.90
4089 Berat 25550 ARE 2,385,077.78
4090 Berat 2125 ARE 226,530.75
4091 Berat 31475 PEMTORE 3,358,010.84
4092 Berat 21550 PEMTORE 2,295,611.41
4093 Berat 3650 ARE 404,840.04
4094 Berat 4450 ARE 475,963.38

4095 Berat 5180 ARE 566,306.07
4096 Berat 10700 ARE 1,151,505.76
4097 Berat 3125 ARE 360,208.02
4098 Berat 5200 ARE 594,581.56
4099 Berat 8400 ARE 904,327.79
4100 Berat 2250 ARE 237,780.58
4101 Berat 3400 Pemtore +Tr -
4102 Berat 4875 PEMTORE 186,224.58
4103 Berat 3000 ARE 289,196.74
4104 Berat 5975 ARE 635,931.74
4105 Berat 3000 ARE 589,529.19
4106 Berat 16200 ARE 1,685,193.54
4107 Berat 8750 ARE 943,205.88
4108 Berat 5050 ARE 497,973.62
4109 Berat 2300 ARE 354,437.51
4110 Berat 3250 ARE 251,261.37
4111 Berat 2810 ARE 281,091.02
4112 Berat 17650 PEMTORE 1,924,043.36
4113 Berat 2625 PEMTORE 338,076.70
4114 Berat 9050 ARE 970,127.10
4115 Berat 2250 ARE 245,698.58
4116 Berat 9260 ARE 967,854.29
4117 Berat 2325 ARE 263,839.63
4118 Berat 4930 ARE 546,204.05
4119 Berat 5180 ARE 556,696.64
4120 Berat 2810 ARE 298,907.01
4121 Berat 6430 ARE 767,803.78
4122 Berat 2310 ARE 251,528.18
4123 Berat 4620 ARE 349,274.89
4124 Berat 2275 ARE 235,052.82
4125 Berat 4225 ARE 451,710.65
4126 Berat 3300 ARE 337,590.60
4127 Berat 2225 ARE 256,913.67
4128 Berat 15225 PEMTORE 1,527,543.02
4129 Berat 15100 ARE 1,638,336.93
4130 Berat 2800 ARE 305,885.59
4131 Berat 6025 ARE 677,777.24
4132 Berat 9625 ARE 1,068,701.32
4133 Berat 11500 ARE 1,259,691.16
4134 Berat 4125 ARE 433,705.46
4135 Berat 6430 ARE 687,855.74
4136 Berat 3250 ARE 348,833.97
4137 Berat 2810 ARE 290,929.86
4138 Berat 7000 ARE 732,972.80
4139 Berat 5000 ARE 632,848.15
4140 Berat 2500 ARE 330,070.47
4141 Berat 46000 ARE 4,682,148.25
4142 Berat 4000 ARE 443,485.61
4143 Berat 2375 ARE 258,452.07
4144 Berat 3750 ARE 407,785.39
4145 Berat 3875 ARE 433,054.67
4146 Berat 2500 ARE 268,843.20
4147 Berat 4750 ARE 551,505.45
4148 Berat 3930 ARE 648,185.83
4149 Berat 6500 ARE 721,755.41
4150 Berat 7562 ARE 813,574.91
4151 Berat 2750 ARE 306,483.98
4152 Berat 3312 ARE 359,933.52
4153 Berat 4625 ARE 504,596.48
4154 Berat 12125 ARE 1,313,246.59
4155 Berat 3062 PEMTORE 334,038.56
4156 Berat 4187 PEMTORE 450,581.04
4157 Berat 4687 PEMTORE 512,606.54
4158 Berat 4562 PEMTORE 494,744.58
4159 Berat 7562 ARE 850,079.19
4160 Berat 76687 ARE 8,276,163.11
4161 Berat 76312 ARE 8,289,867.08
4162 Berat 4500 ARE 482,981.12
4163 Berat 29188 ARE 3,161,938.00
4164 Berat 38750 ARE 4,162,618.63
4165 Berat 27500 ARE 2,946,818.18
4166 Berat 3000 ARE 326,741.59
4167 Berat 6437 ARE 695,987.90
4168 Berat 2125 VRESHTE 226,023.18
4169 Berat 35062 VRESHTE 3,804,015.30
4170 Berat 6062 ARE 650,897.87
4171 Berat 2625 ARE 297,851.51
4172 Berat 9312 ARE 1,035,182.05
4173 Berat 3250 ARE 349,760.09
4174 Berat 6437 ARE 704,817.46
4175 Berat 3500 ARE 362,288.55
4176 Berat 81500 VRESHTE 8,813,762.77
4177 Berat 7750 ARE 831,923.89
4178 Berat 3500 ARE 383,986.57
4179 Berat 3250 ARE 350,358.81
4180 Berat 2437 ARE 272,236.97
4181 Berat 3375 ARE 360,024.92
4182 Berat 3000 ARE 339,553.21
4183 Berat 5312 ARE 583,662.41
4184 Berat 12938 ARE 1,388,984.17
4185 Berat 3625 ARE 390,432.65
4186 Berat 35338 ARE 2,470,199.61
4187 Berat 13500 ARE 1,482,904.13
4188 Berat 3500 ARE 371,880.86
4189 Berat 2938 ARE 325,872.04
4190 Berat 8000 PEMTORE 869,116.46
4191 Berat 43187 PEMTORE 4,656,517.19
4192 Berat 5687 ARE 594,453.84
4193 Berat 3938 ARE 435,406.43
4194 Berat 17125 ARE 1,850,356.43
4195 Berat 2000 ARE 213,826.88
4196 Berat 8125 ARE 578,737.92
4197 Berat 2800 ARE 316,980.42
4198 Berat 11580 ARE 1,181,066.18
4199 Berat 3625 ARE 385,860.56
4200 Berat 6100 ARE 638,859.94
4201 Berat 2800 ULLISHTE 224,353.01
4202 Berat 37000 ARE 3,801,987.31
4203 Berat 32000 ARE 2,918,661.11
4204 Berat 32750 ARE 3,539,323.03
4205 Berat 12000 ARE 1,222,808.45
4206 Berat 15000 ARE 1,683,979.78
4207 Berat 4125 ARE 446,347.33

4208 Berat 2750 ARE 294,505.46
4209 Berat 2600 ARE 312,032.09
4210 Berat 4875 ARE 529,800.77
4211 Berat 2190 ARE 224,693.94
4212 Berat 2000 ARE 592,850.62
4213 Berat 30300 PEMTORE 12,311,370.41
4214 Berat 20100 PEMTORE 2,594,348.69
4215 Berat 2000 ARE 207,783.93
4216 Berat 5125 ARE 542,175.38
4217 Berat 50875 ARE 5,160,369.90
4218 Berat 10600 ULLISHTE 1,188,251.34
4219 Berat 7800 ARE 814,977.76
4220 Berat 6250 ARE 675,651.41
4221 Berat 5625 ARE 620,558.48
4222 Berat 2190 ARE 227,369.43
4223 Berat 15440 ARE 571,146.43
4224 Berat 3400 ARE 378,667.57
4225 Berat 12200 ARE 1,354,524.93
4226 Berat 55810 ARE 6,164,801.74
4227 Berat 6680 ARE 716,765.93
4228 Berat 5600 ARE 605,736.34
4229 Berat 6200 ARE 788,354.76
4230 Berat 17300 ARE 1,906,922.14
4231 Berat 2000 ARE 194,795.52
4232 Berat 5200 ARE 610,492.70
4233 Berat 8000 ARE 722,743.00
4234 Berat 5400 ARE 241,657.48
4235 Berat 6000 ARE 324,017.27
4236 Berat 2900 ULLISHTE 220,912.68
4237 Berat 5100 ARE 541,024.87
4238 Berat 3400 ARE 653,151.19
4239 Berat 2180 ARE 218,143.13
4240 Berat 225975 PEMTORE 674,509.88
4241 Berat 3400 ULLISHTE 341,496.95
4242 Berat 3100 PEMTORE 330,144.47
4243 Berat 100600 ARE 10,961,672.16
4244 Berat 5000 ARE 541,422.66
4245 Berat 6500 ARE 600,752.47
4246 Berat 8250 ARE 877,796.43
4247 Berat 6250 ARE 725,591.99
4248 Berat 18800 ARE 2,018,150.12
4249 Berat 9750 ARE 1,074,406.99
4250 Berat 45660 ARE 4,040,314.11
4251 Berat 5125 ARE 546,034.10
4252 Berat 7550 ARE 918,040.26
4253 Berat 9000 ARE 920,171.04
4254 Berat 12750 ARE 1,255,216.65
4255 Berat 2180 ARE 240,721.87
4256 Berat 2430 ARE 253,933.31
4257 Berat 33440 ARE 3,545,999.97
4258 Berat 9250 ARE 885,959.49
4259 Berat 5125 ARE 537,250.30
4260 Berat 7625 ARE 816,849.54
4261 Berat 2000 ARE 203,256.81
4262 Berat 2625 ARE 303,995.93
4263 Berat 3060 ARE 318,554.51
4264 Berat 6000 ARE 696,775.18
4265 Berat 6000 ARE 738,197.35
4266 Berat 20600 ARE 2,208,133.60
4267 Berat 9250 ARE 142,899.60
4268 Berat 14750 ARE 1,638,500.85
4269 Berat 5500 ARE 638,852.88
4270 Berat 7680 ARE 772,320.91
4271 Berat 9560 ARE 1,042,772.85
4272 Berat 78200 ARE 7,886,507.78
4273 Berat 5075 ARE 430,228.23
4274 Berat 3430 ARE 363,130.09
4275 Berat 6200 ARE 647,204.45
4276 Berat 4000 ARE 372,036.85
4277 Berat 3600 ARE 351,590.97
4278 Berat 8180 ARE 844,825.66
4279 Berat 2526 ARE 281,621.33
4280 Berat 2500 ARE 275,664.52
4281 Berat 5250 ARE 621,228.69
4282 Berat 2400 ARE 242,822.76
4283 Berat 11100 ARE 1,175,631.08
4284 Berat 19420 ARE 2,183,445.16
4285 Berat 5450 ARE 576,916.83
4286 Berat 2180 ARE 240,391.27
4287 Berat 36720 ARE 3,559,170.71
4288 Berat 2400 ARE 244,974.54
4289 Berat 5500 VRESHTE 648,474.06
4290 Berat 36200 ARE 3,538,269.05
4291 Berat 32510 ARE 3,612,241.46
4292 Berat 2625 ARE 294,527.66
4293 Berat 7375 ARE 798,409.47
4294 Berat 2000 ARE 177,870.52
4295 Berat 14600 ARE 1,607,446.55
4296 Berat 3600 ARE 395,041.31
4297 Berat 2000 ARE 157,611.81
4298 Berat 2000 ARE 248,956.29
4299 Berat 3750 ARE 437,885.12
4300 Berat 2060 ARE 223,901.11
4301 Berat 2560 ARE 282,217.12
4302 Berat 3375 ARE 372,978.08
4303 Berat 3430 ARE 387,269.66
4304 Berat 3750 ARE 393,457.33
4305 Berat 11800 ARE 1,241,524.18
4306 Berat 12025 ARE 1,092,244.66
4307 Berat 3250 ARE 366,335.10
4308 Berat 2875 ARE 310,688.16
4309 Berat 3500 ARE 398,176.88
4310 Berat 8400 ARE 855,564.03
4311 Berat 14300 ARE 1,548,761.85
4312 Berat 3560 ARE 409,299.48
4313 Berat 3750 ARE 401,358.54
4314 Berat 4000 ARE 423,076.85
4315 Berat 4060 ARE 454,968.92
4316 Berat 6560 ARE 684,363.35
4317 Berat 65750 ARE 7,227,864.19
4318 Berat 7500 ARE 822,106.96
4319 Berat 3000 ARE 348,091.70
4320 Berat 4400 ARE 476,516.23

4321 Berat 8100 ARE 890,190.04
4322 Berat 12300 ARE 1,273,781.43
4323 Berat 6600 ARE 615,281.05
4324 Berat 81000 ARE 9,070,569.84
4325 Berat 2200 ARE 186,523.22
4326 Berat 3750 ARE 420,963.24
4327 Berat 15000 ARE 1,811,577.39
4328 Berat 3250 ARE 374,416.25
4329 Berat 70510 ARE 4,683,266.60
4330 Berat 17930 ARE 1,984,253.04
4331 Berat 9000 ARE 942,532.02
4332 Berat 6200 ARE 667,533.02
4333 Berat 18300 ARE 1,902,891.06
4334 Berat 10000 ARE 1,189,751.64
4335 Berat 12400 ARE 1,351,189.29
4336 Berat 5050 PEMTORE 871,980.30
4337 Berat 3000 ARE 277,031.74
4338 Berat 6000 ARE 600,498.44
4339 Berat 2000 ARE 230,974.74
4340 Berat 2400 ARE 225,167.94
4341 Berat 4800 ARE 516,690.61
4342 Berat 22800 ARE 2,695,190.69
4343 Berat 11800 ARE 1,263,655.77
4344 Berat 7800 ARE 802,257.95
4345 Berat 2600 ARE 193,646.04
4346 Berat 11200 ARE 1,219,234.29
4347 Berat 3180 ARE 354,811.70
4348 Berat 52775 ARE 2,006,735.43
4349 Berat 2500 ARE 270,007.81
4350 Berat 2180 ARE 239,582.72
4351 Berat 51400 PEMTORE 5,425,960.01
4352 Berat 13200 PEMTORE 1,408,169.94
4353 Berat 2400 PEMTORE 254,228.28
4354 Berat 3000 ARE 304,234.87
4355 Berat 2800 ARE 309,614.85
4356 Berat 40000 ARE 4,148,747.62
4357 Berat 10400 ARE 890,315.64
4358 Berat 23905 ARE 3,017,410.04
4359 Berat 8600 ARE 891,332.12
4360 Berat 2000 ARE 249,323.69
4361 Berat 14400 ARE 1,553,213.85
4362 Berat 5800 ARE 659,274.91
4363 Berat 3200 ARE 362,963.71
4364 Berat 2200 ARE 234,598.70
4365 Berat 8400 ARE 852,469.28
4366 Berat 8800 ARE 965,951.77
4367 Berat 4000 ARE 410,180.01
4368 Berat 2000 ARE 257,090.64
4369 Berat 47800 ARE 5,266,966.11
4370 Berat 20600 ARE 2,249,356.42
4371 Berat 2000 ARE 217,231.08
4372 Berat 6400 ARE 723,212.48
4373 Berat 6000 ARE 668,049.79
4374 Berat 2000 ARE 197,392.24
4375 Berat 3250 ARE 342,063.92
4376 Berat 5345 ARE 409,647.38
4377 Berat 5375 ARE 580,158.54
4378 Berat 3350 ARE 559,404.21
4379 Berat 4000 ARE 426,389.16
4380 Berat 21100 ARE 1,895,629.06
4381 Berat 10600 ARE 1,145,211.21
4382 Berat 12400 ARE 1,210,638.48
4383 Berat 43100 ARE 2,953,358.92
4384 Berat 2500 ARE 268,939.57
4385 Berat 5200 ARE 526,192.57
4386 Berat 5500 ARE 454,951.59
4387 Berat 9800 ARE 1,080,137.27
4388 Berat 17000 ARE 1,770,270.94
4389 Berat 12560 ARE 1,359,782.39
4390 Berat 20390 ARE 2,187,484.42
4391 Berat 2500 ARE 266,385.90
4392 Berat 12500 ARE 1,291,119.74
4393 Berat 11000 ARE 1,141,939.64
4394 Berat 5765 ARE 549,971.26
4395 Berat 5400 ARE 619,626.43
4396 Berat 3750 ARE 412,719.35
4397 Berat 4000 ARE 429,139.11
4398 Berat 4906 ARE 527,987.17
4399 Berat 36050 ARE 3,935,186.04
4400 Berat 3812 ARE 405,216.04
4401 Berat 5687 ARE 581,247.92
4402 Berat 2062 PEMTORE 246,092.82
4403 Berat 2031 ARE 202,340.04
4404 Berat 2687 PEMTORE 294,923.50
4405 Berat 2500 ARE 275,423.48
4406 Berat 5531 ARE 577,561.71
4407 Berat 2281 ARE 237,540.69
4408 Berat 2062 ARE 212,893.35
4409 Berat 9468 ARE 1,036,436.57
4410 Berat 6656 ARE 727,629.34
4411 Berat 3312 ARE 357,441.34
4412 Berat 2045 ARE 218,986.18
4413 Berat 2125 ARE 261,031.33
4414 Berat 2125 ARE 253,823.44
4415 Berat 7093 ARE 740,640.31
4416 Berat 2000 ARE 187,328.71
4417 Berat 9343 ARE 876,142.05
4418 Berat 2625 ARE 287,806.94
4419 Berat 5875 ARE 646,015.56
4420 Berat 6218 ARE 405,681.47
4421 Berat 3062 ARE 326,504.55
4422 Berat 3125 ARE 415,349.54
4423 Berat 5062 ARE 540,103.52
4424 Berat 3812 ARE 423,024.20
4425 Berat 23312 ARE 2,485,585.73
4426 Berat 2625 ARE 272,481.12
4427 Berat 3000 ARE 327,298.11
4428 Berat 4531 ARE 474,188.06
4429 Berat 9300 ARE 1,000,517.96
4430 Berat 5600 ARE 590,884.72
4431 Berat 13600 ARE 1,473,150.80
4432 Berat 2400 ARE 272,811.28

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



E diel 11 Shkurt  201812 -

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :

“Toke Are truall nr pasurie 222/11, vol 4 , faqe 83  ne Zonen Kadastrale  3652   ndodhur ne fshatin Trush
, Njesia Administrative Berdice , bashkia Shkoder
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në
vleren 463,680 ( katerqind e gjashtedhjete e tremije e gjashteqind e tetedhjete) leke

Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  15.02.2018  ora 16.16 ne Zyren e permbaruesit
gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore
Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci
ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie 41064051, ose ne Tirana Bank me nr IBAN  AL74 2065
1017 0000 6

NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima, në datë 26/02/2018, ditën e
Hënë, ora 16,00,  përfundon ankandin e ri (të parë), për shitjen e pasurisë së
paluajtshme të llojit “Apartament” me sipërfaqe 34,8m2, e ndodhur në Bilisht,
Bashkia Devoll në vlerën 1.840.000 lekë. Pasuria është lenë garanci nga
debitorët z.Genci Sami Berberi  banues në Bilisht, Bashkia Devoll, për detyrimin
ndaj kreditorit Fatmir Ymer Kutrolli.
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

Njoftim për shitje me ankand
Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e parë për pasurinë e debitorit
Shoqeria “Extra Cleaner” sh.p.k dhe Hipotekuese A Milla. Pasuria që  shitet në ankand përbëhet
nga :
·“ Apartament” me numur pasurie 1/126+1 - 4 Zone Kadastrale 8170 Volumi 1, Faqe 154. me
siperfaqe 75.1 m2. në adresën Rr” Q Stafa” pall 8, shk 1, kati dyte , Ap 4  Tiranë
  Ankandi i pasurisë  fillon me çmimin fillestar në masën 42.056 Euro
Ankandi do të zhvillohet në datë  21.02.2018  në orën 15:00 në selin e shoqerise Bulv “Gjergj
Fishta” Pall. i shoqërisë “Gora” Kulla 1, Kati 2, Zyra nr. 5. Ofertuesit duhet te paraqiten ose të
kontaktojnë tel. 00355 67 20 82 543 ose e-mailit ilir_dervishaj@yahoo.com si dhe  WEB
www.powerjustice-al.com.

Ministrja e Arsimit, Nikolla: Akreditimi, proces i pandikuar politikisht

Konferenca e "Luarasit", Ruka: Sot,
arsimi i lartë është i certifikuar

Rektori: Jemi në një nivel të thellë të reformës

Kolegji Universitar
"Luarasi" zhvilloi
këtë të shtunë kon-

ferencën "15 vjet Arsim i
Lartë", në të cilën morën
pjesë rektorë të univer-
siteteve publike e private si
dhe ministrja e Arsimit, Lin-
dita Nikolla. Në fjalën e tij,
rektori i universitetit,
Et'hem Ruka u shpreh se
tashmë ka diploma të meri-
tuara dhe se sot arsimi i
lartë është i certifikuar.

Ndër të tjera, rektori
Ruka theksoi se Universite-
ti "Luarasi" funksionon në
mënyrë të pavarur.

"Kishte ardhur koha për
një ndryshim thelbësor.
Qeveria 'Rama 1' dhe zonja
Nikolla në vitin 2013 ndër-
morën një reformë shumë të
thellë për ta disiplinuar me
një ligj arsimin e lartë, duke
bërë një skaner të shkollave
të larta. 18 shkolla të larta
të mbyllura. Ky është guxim
i madh për të vënë rregull në
këtë lloj arsimi. Duke vendo-
sur rregullin e parë për ar-
simin e lartë në Shqipëri. Sot
arsimi i lartë është i certi-
fikuar. Mesatarja e akredit-
imit, 4 vite.

'Luarasi' është një ndër
këto 4 institucione të akred-
ituara. Jemi në një nivel të
thellimit të reformës. Për
mua është e rëndësishme që
paragjykimi për arsimin e
lartë në Shqipëri ka përfun-
duar. Jemi në një etapë të
dytë, ku shoqëria shqiptare
e ka kuptuar që këto insti-
tucione që kanë mbetur në
këmbë janë në përputhje me

ligjin", deklaroi Ruka, duke
shtuar se sfidat për arsimin
e lartë publik dhe jo publik
janë të njëjta. "Në qoftë se
ka një mjet ky vend për të
mbytur varfërinë është
dija", theksoi Ruka.

Ndërsa, ministrja Nikol-
la u shpreh se universitetet
iu nënshtruan akreditimit,

një proces i pandikuar poli-
tikisht dhe se tashmë kemi
një arsim të lartë me stan-
dardet e kërkuara.

"Është përgjegjshmëri
edhe vlerësim për mua të
marr fjalën pas një profesori
të nderuar, e po aq i nderuar
në detyrën e tij si ministër i
Arsimit e Shkencës. Jam be-

simplotë që edhe ky forum
do jetë një ditë angazhimesh
të reja për të përmbushur
ato që janë parësore për të
gjithë sistemin tonë arsimor
të lartë në drejtim të cilësisë.
Falënderoj profesorin për
rezymenë e punës, që bash-
kë me ju për të ndëshkuar
një sistem fiktiv në arsimin

e lartë që u rrënua, u përm-
bys me mbylljen e 22 univer-
siteteve private dhe një akad-
emie të arsimit të lartë pub-
lik, por ishte një hap i domos-
doshëm, por i pamjaftue-
shëm për të thënë që kemi
një nivel të arsimit të lartë
siç do donim. Besoj se ky fo-
rum do adresojë në mënyrë

shteruese momentet krye-
sore. Në këtë forum do doja
të shprehja një dëshirë, që
në të ardhmen të mos jemi
të ndarë forumi i rektorëve
të arsimit të lartë jopublik
dhe publik sepse çështjet
me interes për arsimin e
lartë i kemi të përbashkëta",
tha Nikolla.

SOCIALE

"Do doja të
shprehja një

dëshirë, që në të
ardhmen të mos

jemi të ndarë
forumi i rektorëve
të arsimit të lartë

jopublik dhe
publik, sepse
çështjet me
interes për

arsimin e lartë
i kemi të

përbashkëta", u
shpreh ministrja

e Arsimit.

LINDITA NIKOLLA

Ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla, në
konferencën "15 vjet Arsim i Lartë"

Rektori i universitetit "Luarasi", Et'hem Ruka,
në  konferencën "15 vjet Arsim i Lartë"

Gjatë punimeve të konferencës "15 vjet Arsim
i Lartë" në Kolegjin Universitar "Luarasi"

Ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla; rektori i “Luarasit”, Et’hem
Ruka dhe presidenti i “Hysenbelliu Group”, Irfan Hysenbelliu
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Në këtë numër: Arian Leka, Gjergj Bubani përmes Kristaq Nanushit, Moikom Zeqo prej
 Fatmir Mingulit, Zlata Kosic prej Anton Paplekës etj…
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Si e zhdukin
ballkanasit
fqinjin nga
harta?!

NGA ARIAN LEKA

Pa një arsye
nuk mund të
nisë. Por
n d o n j ë h e r ë

nuk mjaftojnë as dy.
Shkak i parë për sh-
krimin e këtij teksti u
bë harta alegorike e
njëqind vjetëve më
parë, që mban titullin
shënimin Europa lin-
dore, 1917. Gjëja që bie
në sy është një rul që
drejtohet nga ariu i
bardhë rus dhe konti-
nenti si një zoopark i
madh në panik. Mbi atë Dušo – Shpirt; Dušman – Armik

hartë shfaqet edhe portreti
i një njeriu, shqiptari në
përfytyrimin e kartografit,
i cili duket sikur po del nga
territori mbi të cilin shkru-
het ALBANIA.

Hollësia e dytë lidhur me
shkrimin i përket kujtimit
të një mikeje, e cila disa vjet
më parë, më tha diçka që e
kam mbajtur mend: – Nuk
ndihem serbe, tha. Ndihem
jugosllave. Kupton? Edhe
pse Jugosllavia nuk ekzis-
ton më në asnjë hartë, unë
jugosllave jam, - vazhdoi ajo
dhe, duke më vështruar në
sy, shtoi: – E di ti se cila ësh-
të fjala më e bukur në

jugosllavisht? Jo? Dëgjoje. si
tingëllon! Dui-ššoo! Është
fjala më e bukur e gjuhës
jugosllave, edhe pse
jugosllavishtja nuk mëso-
het më në asnjë shkollë.
Duu–šš–oo! Të gjithë ko-
mbet që dolën pas shpër-
bërjes së Federatës e përdor-
in ende fjalën dušo! Kjo na
mban të bashkuar, edhe pse
nuk jemi më bashkë. E kup-
ton rëndësinë e kësaj fjale,
prijatelju moj? Jo? Have a
nice flight, Dušo!, i dha fund
monologut dhe, teksa largo-
hej, përshëndeti me dorë,
duke shtuar: – Mos e keni
edhe ju në shqip, fjalën Dušo?
Jo?! Sa keq! A jetohet pa
dušo, my Albanian friend?!

Ato ishin fjalët e fundit
që dëgjova prej poetes ser-
be, me të cilën kisha qenë në
të njëjtin festival poetik. Më
ishte dhënë rasti fatkeq të
bëhesha pjesë e atyre
gjykojnë. Francis Scott
Fitzgerald-i nuk kishte pa-
tur të drejtë. Jo vetëm fy-
tyrat e grave amerikane mbi
të tridhjetat u ngjajnë har-
tave të pakënaqura. Tiparet
në fytyrën e mikes sime ish-
in rrudhur dhe ruanin dhim-
bjen e hartës së vogël, që
nuk përputhet me territor-
in.

Me të hyrë në dhomën e
hotelit fillova të kërkoj në
Google se ç’kuptim mund të
kishte fjala dušo që, sipas
saj, i mbante ende bashkë
kombet e ndarë të ish–
Jugosllavisë. Për ne sh-
qiptarët, Jugosllavia ishte
zhdukur prej hartës së miqë-
sisë që prej vitit 1948. Bash-
kë me të po zhdukeshin edhe
ata që e mbanin mend ko-
hën e simbolikave me yllin
e kuq pesëcepësh dhe të slo-
ganeve të përbashkëta Smrt
fašizmu - Sloboda narodu /
Vdekje fashizmit - Liri pop-
ullit.
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Edicioni special i suplementit kulturor “BETON”, revistë e pavarur e gazetës ditore të Beogradit “Danas” botoi tekstin
e Arian Lekës nën titullin NESTANAK ONOG DRUGOG SA METEOROLOŠKE KARTE (Zhdukja e ‘Tjetrit’ nga harta
meteorologjike). Është një fakt/fiction me qasje kritike ndaj modelit kulturor që, në vend të mirëkuptimit prodhoi urrejtje
dhe që mban gjallë frymën e armiqësimit mes fqinjëve në Europën Juglindore. Përmes teknikave patchwork, Arian Leka
ndërthur përvojat personale të autorit me kujtimet kolektive, sloganet e propagandës me hartat e vjetra alegorike europi-
ane të fillimshekullit XX, kronikat e epokës së Skënderbeut me eposet ballkanike, karikaturat ideologjike të komunistëve
ndaj Titos me këngët sllave e shqiptare.

NGA ARIAN LEKA
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Po veniteshin edhe kujtimet
e korrikut të vitit 1946, kur
Enver Hoxha, teksa
kthehej nga vizita e tij në

Beograd, udhëzonte Koci Xoxen të
merreshin masa për organizimin e
një manifestimi madhështor në
sheshin kryesor të Tiranës në të
cilin, populli i ngazëllyer nga ky
takim historik, të tundte flamuj të
Jugosllavisë dhe të Shqipërisë, të
ngrinte lart parullat kushtuar
“marrëveshjes mes popullit
shqiptar dhe popujve të
Jugosllavisë” dhe “vëllazërimit të
ushtrisë kombëtare shqiptare dhe
ushtrisë heroike jugosllave”,
ndërkohë që mikrofonët e
megafonët të shpërndanin kudo
thirrjet “Enver -Tito”. Që prej asaj
kohe ishim ndarë prej Titos dhe çdo
gjë jugosllave dhe prej Jugosllavisë
kishte hyrë në mënyrë klandesitine
në Shqipëri. Thelbi i armisësisë së
re, në kohërat moderne,
shpjegohet nga karikatura me
titull “Pija e preferuar e Titos”, të
cilën gazetari gjerman Harry
Hamm fotografoi në Shkodrën e
vitit 1961. Edhe sot slogani lexohet
qartë. Klika revizioniste e Titos
ushqehet me dollarët e
imperializmit amerikan.
Kisha shkruar vetëm Duš.. në
tastjerë, kur Google sugjeroi: Do you
mean Dušan? Stefan Dušan the
Mighty? Nuk po kërkoja Stefan
Dušan-Ngadhënjyesin, nën
sundimin e të cilit Serbia njohu
kulmin e zgjerimit territorial, politik
e kulturor i cili, “shtini nënë sunimin
e tij mpronjat bizantine në Shqipëri”,
siç shkruhej në shtypin shqiptar1.
Burimet përmendnin se ndërroi jetë
në Devollin shqiptar, si pasardhës i
Stefan Deèanski-t, emri i të cilit
shfaqet sa herë që përmendet
Manastiri i Deçanit në Kosovë. Po
kërkoja kuptimin e një fjale të vetme:
Dušo. Shkrova sërish Duš..., kur
Google sugjeroi versionin e dytë: Do
you mean Dušman? Në monitor
levova: Düºmen - huazim prej
turqishtes otomane. Dushmán!
Përveç shpjegimit në fjalorin
etimologjik2 fjalën dushmán e kisha
ndeshur edhe si emër krahine a fisi.
Po atë fjalë aspak të panjohur për
mua, e kisha ndeshur edhe te
Theodor Ippen i cili,  siç saktësova
në kthim, kishte botuar artikullin
“Shqipërija e ndarë në zotëní
regjionale”,3 ku mes të tjerëve,
përmendej edhe “Luk Dushmani,
zotëni i Pultit, mbi bregun e veriut të
Drinit”4.

Kisha lexuar gjithashtu edhe
shkrimin “Në shka fajíset
Skânderbegu?”, ku P. Marin Sirdani
përmendte Lekë Dushmanin,
princin e Zadrimës i cili, “bashkë me
princa tjerë toskë e gegë”, iu bashkua
Lidhjes së Princave Shqiptarë, ku
“Skënderbeu u zgjodh një zani
kryetar i saj e kryegjeneral i ushtrisë
së federatës”.5 Vijimi i artikullit me
njohu edhe me një dushman tjetër,
me emrin Gjergj, që ndryshe  nga i
pari, “mbajti anën e Venedikut”.
Por nuk mbaronte me aq.
Dushmanët kishin zënë vend mirë
në kulturën shqiptare, duke filluar
që nga Eposi i Kreshnikëve, ku në

Skënderbeut dhe Lekë Dukagjinit.7.
Por fjala dušman nuk gjendej e
izoluar vetëm në një gjuhë e në një
kulturë. Ajo i kishte bërë ballë
aksioneve që mëtuan spastrimin
nga çdo gjurmë dhe prani e të
huajve në gjuhët e Ballkanit. Fjala
dušman ishte treguar aq
këmbëngulëse sa, jo vetëm që nuk
u zhduk, por ruajti të njëjtin kuptim
si për shqiptarët ashtu edhe për
serbët, malazezët, maqedonasit,
kroatët e boshnjakët. Edhe pse
kishte kaluar më shumë se sa një
shekull që prej pavarësimit nga
Turqia, fjala dushman vazhdonte t’i
mbante ballkanasit sërish bashkë,

t’i përshtatesh klimës dhe të jesh i
përgatitur për çdo ndodhi. Një
flakërimë a krismë në qiell mund të
jetë paralajmërim i një shtrëngate,
po aq sa ç’mund të jetë edhe shenjë
e fillimit të një lufte botërore.
Vetëtimat përforconin mendimin se
atentati është një gjendje e
përhershme e një vrasjeje,
pavarësisht nëse krimi ndodh në
tokë, në kokë apo në qiell dhe se orët
e fundit të pritjes para kthimit të
shtëpi përmbajnë ankthe e
mendime që nuk ndjellin mirë.
Shkreptima e parë: Po sikur, për
shkak të reshjeve të dendura të
anulohen fluturimet drejt Tiranës?
Për të larguar dyshimet mora
telekomandën dhe fillova të kërkoj
ndonjë stacion televiziv, që
transmetonte rubrikën e
parashikimit të motit. Nuk kisha
nevojë të njihja gjuhën. Shigjetat
mbi frontet atmosferike mjaftonin,
thua se nuk bëhej fjalë për klimën,
por për fronte luftimesh që
ndodhnin mbi hartën e vendeve
fqinjë.
No 1 në telekomandë: BHT 1–
Sarajevo. No. 2: Vojvodina–ÂÅÑÒÈ
Novi Sad. Më pas Ljubjana. Shkupi.
Podgorica. Emisione porno me
shenjën +18. Rubrika me produkte
bio, të kushtueshme për banorët e
rajonit të varfër europian. Debat
politik. Enë kuzhine dhe bizhuteri
në shitje online. Rubrika gatimi pa
hurdha e qepë, që i lejojnë njerëzit
të puthen, pa drojën e duhmës
kutërbuese dhe të gromësimës
ekzotike të ngopjes ballkanase.
Kishte gjithçka, po jo atë që doja.
Kur nuk pritej, në ekran u shfaq një

valle e kënduar, motivin e së cilës e
kisha dëgjuar teksa udhëtoja nga
Shkodra drejt Malit të Zi. “Ajde
Jano, ‘ajde dušo, kolo da igramo.
Ishte një 7/8 i qetë i cili, që kur
ballkanasit filluan luftën nën ritme
marciale, mbeti pa përkatësi
etnike. Një Jano i panjohur i
këngës ftohej të merrte pjesë në
gëzim, të dalldisej, të kërcente
bashkë me të dashurën, ta shisnin
kalin dhe shtëpinë, vetëm për të
mos e lënë në mes vallen. Por a
çmendej kush për dashurinë? As
serbët me emonodinë e tyre dhe as
shqiptarët me polifoninë e Jugut që
premtuan “Do marr sharrën / Do
sharroj selvinë / Ty të t’bej sehirë/
Kur mbledh trëndafilë, moj /  O, për
dashurinë”, nuk çmendeshim më.
Koha kur njerëzit rrëmbenin jo
armën, por sharrën, për të
sharruar selvinë, e cila e pengonte
të dashuruarin të shihte fqinjën e
bukur të shtëpisë përtej, ishte kohë
poetike brenda formës së kohës.
Ndaj dhe dashnorët serbë nuk e
shesin kalin, nuk shesin as
shtëpinë. Ndaj dhe dashnori
shqiptar nuk e mori kurrë sharrën.
Nga shpikës të hedonizmit dhe të
komedisë, ballkanasit ishin bërë
placentë ushqyese për armiqësinë
dhe pakush e kujtonte se kur kishte
filluar ajo armiqësi mes fqinjëve në
Ballkan?
Gazetat, ekranet dhe politikanët
përmendin qindravjeçarë luftërash
dhe shekuj urrejtjeje, ardhur prej
kohërave kur “n’mëni t’sho’shoqit
kemi le / kemë ndërmjet nji qiellë
e’i dhe!”. Prej këtej krijohej
përshtypja sikur dikush mezi që

Dikush mungon në hartë
Dušo – Shpirt; Dušman – Armik

Të mësuar me shpërngulje
Të mësuar me shpërngulje, vrasje dhe vare masive, shikuesit as
që do e vënë re një ndryshim kaq imcak sa zhdukjet popujve nga
hartat e reshjeve. Madje as që do e marrin seriozisht se bëhet
fjalë për kanosje, agresion, shantazh apo kërcënim. Fundja çfarë
ndodh? Qesharake ta besosh. Ballkanasit nuk janë më ata, që
merrnin gjak në vetull,  që këndonin se t’i hanë mëlçitë gjallë
dhe që i ndryshonin kufitë si të ishte lesa e derës së kopshtit.
Dëbimet nga harta klimaterike nuk ishin shenjë e mirë për
ballkanasit. Ishin zbutur.

këngën e Ali Bajraktarit -
“Konstandini i vogëlith i këngeve
akrite [që] ndërrohet në Shqiperinë
pasturke e bëhet në Toskeri Ymer
Ago, në Gegëri Aga Imeri dhe Ali
Bajraktari”6 - se “n’Bjeshkë të Nalta
dushmani â dalë/n’medis t’udhës
kamkryq–o ish nalë” e deri në
Kangën e Dytë te Lahuta e Malsisë,
ku djelmt shqiptarë lëvdoheshin se
kishin qenë “ma t’parët n’fushë
t’mejdanit” dhe “ma të rreptë n’ballë
t’dushmanit”.
Veçse “dushmanët tanë” paskëshin
qenë jo vetëm të jataganit, por edhe
njerëz si ipeshkvi i Pultit, Pal
Dushmani që, pavarësisht se për
Papatin quhej Paolo Dusso/
Dusmanus e për serbët Pavle
Dušman, kishte qenë edhe autor
kronikash e biografish dhe besohej
se ndikoi në pajtimin mes

siç peri mban tespihet. Përmes
kësaj fjale, ballkanasit kandidatë
për në Bashkimin europian, duhet
të kujtonin se ana tjetër e sloganit
modern “të bashkuar në diversitet”,
donte të thoshte, veç të tjerash edhe
“të bashkuar në armiqësi”. Mikja
serbe kishte pyetur mos kishim
ndonjë Dušo të fshehur edhe në
shqip? Kërkova në YouTube, derisa
dëgjova zërin e një shkodrani, që
këndonte: Shyqyr Dush–o’ që t’kam
kojshie / Kur t’mërzitem, o vij e
rrije. Dy skaje litari mbi humnerën
e fqinjësisë: Dušo – Shpirt; Dušman
– Armik.

SHPIKËSIT E HEDONIZMIT
MBËSHTJELLË ME
PLACENTËN E ARMIQËSISË

Kur udhëton nëpër Ballkan duhet
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pret t’i japë kuptime shoviniste
Marko Kraljeviæ–it, (heroi
kulturor që, për llogari të Sulltanit,
me ndihmën e Zanës së vet dhe me
thikën e fshehur në brez, vrau
kreshnikun shqiptar me tri zemra
a me tre gjarpërinj në gjoks), siç e
gjejmë në eposin e Vuk Stefanoviæ
Karad•iæ–it, në të cilin ndodhet
edhe vargu pendesëtar: “Zot i
mëshirshëm! Paskam vrarë një më
të mirë se vetja”. Dhe sa herë që
dëgjon fjalimet apo një lajm mbi
martesat ndëretnike në Ballkan, të
duket se dikush do të të kujtojë
gruan e Mark Kraleviæ–it, e cila i
ankohet të shoqit se nuk i paskë
sjellë “ndoj shqyptar të ri gjallë me
ma kishe pru / e dadicë na fëmive
do t’ja bajshim”, siç del te Kanga e
Gjergj Elez Alis në botimin e “Ora
e Shkodrës” në vitin 1939.

trazuar të Europës.
Çudia filloi më pas. Si mbaroi punë
me vranësirat dhe reshjet,
parashikuesi i motit filloi leximin
e temperaturave. Beogradi 7  gradë
celsius. Podgorica 10. Shkupi 8.
Athina 13. Sofia 12. Bukureshti 11.
Ankaraja 20 gradë. Budapesti 9. Pas
kësaj leximi, ai përshëndeti me
kokë dhe e mbylli duke thënë
Hvala… i laku noæ! Kaq.
Prishtina ishte zhdukur sa hap e
mbyll sytë nga harta e motit të
televizionit serb. Për shkak të
mosnjohjes formale të pavarësisë
së Kosovës nga Serbia, e merrja me
mend     pse Prishtina zhdukej nga
harta e reshjeve të rajonit tonë.
Përderisa emisioni transmetohej
në një ekran me financim shtetëror,
Kosova ishte dhe duhet të mbetej
Serbi jo vetëm në edicionet politike,
por edhe për parashikimin e motit.

ndodhive klimaterike? Do të
futeshin ata nën mëngën e errët të
xhaketës së parashikuesit të motit,
si dikur hebrenjtë nëpër kampe, si
emigrantët afrikanë sot në Europë,
për t’u zhdukur fillimisht nga harta
e motit dhe më pas edhe nga harta
antropogjeografike e racave dhe
popujve?
Tani po, tani mund të shijoje një
hartë pa shqiptarë, të pastër dhe të
spastruar mirë. Vërtet që sot
askush nuk të përjashton dot nga
harta politike, por për të të
zhdukur nga harta e parashikimit
të motit nuk duhet mund i madhe.
Çdo folës i zymtë apo folëse e brishtë
e ekraneve në Ballkan, mund të të
zhdukë nga harta e zhvillimeve
sinoptike.
Të mësuar me shpërngulje, vrasje
dhe vare masive, shikuesit as që do
e vënë re një ndryshim kaq imcak

Të jenë ballkanasit aq të squllur e
spitullaqë sa të ankohen se dikush
i kërcënon me zhdukje nga harta e
parashikimit të motit për sot, për
nesër dhe për ditët në vijim? Por në
Ballkan gjithçka fillon nga e vogla,
si një rrufe e vetmuar në qiell, si
atentati në Sarajevë, në Mitrovicën
e ndarë apo mbi urën mbi lumin
Vardar. Por a e kishte besuar kush
se vrasja e diplomatit gjerman prej
një hebreu polak, me banim në
Paris për më shumë, diku në nëntor
të vitit 1938 apo një Kristallnacht
do të vinte në lëvizje një Holokaust
aq të heshtur dhe aq elegant!?

KILL THAT EAGLE! - TÖTE
DEN ADLER! - DIKUSH
MUNGON NË HARTË
Derisa mbërriti ora e nisjes drejt
aeroportit, e shtyva kohën duke
këqyrur hartat fantazmagorike me
shtete dhe qytete të zhdukur, mbi
të cilat lexoheshin fjalët vrit
shqiponjën. “Kill that Eagle!” “Töte
den adler!”. Ishin alegoritë
ngjethëse të Paul Hadol, të Fred W.
Rose dhe të karikaturistëve të tjerë,
ku fuqitë europiane dhe fqinjët
ballkanikë personifikohen si arinj,
rrëqebuj, majmunë, cerberë
dykokësh, qyqe, lakuriqë nate,
korba, kukuvajka e oktapodë.
Ky kishte qenë dikur përfytyrimi
për tjetrin dhe për fqinjët tanë. Por
nisur nga fakti i zhdukjes së tjetrit
nga meteo–harta për shkak të
shovinizmit meteorologjik, pas
kthimit në Tiranë kërkova të di se
si trajtoheshin fqinjët në rubrikat
shqiptare të parashikimit të motit
në ekranet kombëtare. A kishte
edhe në Shqipëri raste të
hakmarrjes meteorologjike, ku
“tjetri ynë” fshihej nga harta, sikur
të kishim të bënim jo me motin, por
me strategji të spastrimit etnik?
Për fat të keq, edhe në ekranet e
shumtë kombëtarë të Shqipërisë,
ndodhte e njëjta dukuri.
Gjithmonë dikush mungon në
hartë, qoftë kjo edhe hartë e
parashikimit të motit. Herë
mungon Athina, herë Beogradi dhe
herë Shkupi mungon në hartën
tonë. Shpagimi ndodh çdo orë, me
ngulmin e një përbetimi. Zhdukje,
mospërmendje e emrit, sidomos
ndaj fqinjit të dyshimtë.
Teleshikuesit e vendeve të
Ballkanit – këta nxënës që e
mësojnë historinë e urrejtjes nga
mitingjet elektorale dhe
gjeografinë nacionaliste nga
rubrika sportive si dhe nga
parashikimi i motit në ekran – e
kishin tanimë armën sekrete për
asgjësimin e fqinjit. Procesi zgjat
fare paks, si të gjitha anestezitë.
Disa fraksione kohe kushtuar të
shpërfilljes së përditshme të tjetrit-
fqinjë mjaftonin për të na mëkuar
me qumështin e zi të Paul Celan–it
dhe të urrejtjes që marrim çdo
mëngjes e çdo mbrëmje nga
ekranet, në kujtim të flokut tënd
të artë Margaretë, që u bë i
përhimtë, si floku yt, Sulamith.
Sakaq në ekran ishin shfaqur
zyrtarë të lartë të shteteve
ballkanike që, me buzëqeshje të
ngrira dhe zell të shtirur ndaj
ofertës europiane, shtrëngonin
duart duke përsëritur sloganet për
normalizim marrëdhëniesh mes
fqinjëve dhe tejkalimin të
armiqësimit shekullor. Ndërmend
format e fshehura, por ngulmuese
të propagandave, elaborateve me
bazë gjenocidiste që, njëlloj si
populizmi, militantizmi,
autoritarizmi dhe autokracia, janë
ringjallur në rajonin ballkanik dhe
shumëfishohen nga ekrani në
ekran.
Kujtoj me këtë rast një fotografi të

periudhës së izolimit komunist, në
të cilën dy njerëz krejt të panjohur,
por të ngjashëm me prindërit tanë,
për t’u mbrojtur nga dielli
përvëlues i plazheve të Adriatikut
shqiptar, rrinë strukur jo nën një
çadër, por nën hijen e një tabele të
llamarintë. Mbi llamarinën e
ngjashme me një billboard apo
ekran prej teneqeje, me shkronja
kapitale, pa pikë dhe presje, por me
ngjyra kombëtare kuq e zi, ishte
shkruar  një slogan. Edhe sot mund
të lexohet i njëjti mesazh:
“QËLLIMI I TELEVIZIONIT
B O R G J E Z O – R E V I Z I O N I S T
ËSHTË TË DEGJENEROJË
MASAT!”. Ata dy njerëz të ngratë,
por dhe gjithë të tjerët që u
strehuan nën llamarinat e
sloganeve, besuan se llamarina do
i mbronte nga rrezatimi i
televizioneve armiqësore të
fqinjëve.
Lupus in fabula. Ekranet me hartat
e qyteteve të zhdukur të fqinjëve
rrinë varur në muret e shtëpive, të
zyrave dhe të kafeneve tona, siç
vëreheshin dikur hartat në klasat
ku zhvillohej lënda e gjeografisë.
Perandoria e ekranit kujdeset në
mos krijojë vakum. Secilit hartën e
vet. Secili mund ta mbajë hartën e
tij në telefonin celular, por edhe
mund ta shpërndajë me një të
prekur të gishtit tregues
shumëfunksional (i njëjti me
gishtin e këmbëzës së atentateve.)
Perandoria e ekraneve dikur do e
përsosë aq shumë artin e
kartografisë, sa mendjet ripërtyëse
nuk do e kuptojnë më “dallimin
thelbësor mes realitetit dhe
përfaqësimit”. Kemi qenë të
paralajmëruar nga Jorge Luis
Borges për këtë. Atëherë në
kujtesën tonë të ekzistojë vetëm një
formë harte: harta pa fqinj, harta
me shigjeta dhe ngjyra dhe e
ngjashme me hartat e veprimeve
luftarake.
Në këtë ngut dhe me këtë uri për
njoftime dhe lajme, pakkush do e
vërë re dhe më të paktë do jenë ata
që do e ndjejë mungesën
shqiptarëve, serbëve, malazezëve,
maqedonasve, boshnjakëve,
grekëve apo kroatëve të zhdukur
përmes vrasjeve virtuale që
ndodhën brenda një fraksioni prej
pesë minutash në brendësi të
hartës meteorologjike. Pas kësaj,
gjithçka, me gjasë, mund të
përputhet me ëndrrën që Walter
Benjamin-i shënoi në Ditarin e datës
6 Mars të vitit 1938.
Kur e pa veten përballë një harte
me peizazh tmerrësisht të zymtë
dhe aq të zhveshur, ai nuk e
kuptoni nëse kishte të bënte me një
djerrinë të ashpër apo atë me një
tokë të populluar nga shenjat dhe
shkronjat kapitale të shkruara mbi
hartë. E dinte që atë çast ose e
kuptoi më vonë se gjendej brenda
labirinthit të makthit të tij. Por
tmerri iu shumëfishua kur, edhe
pas zgjimit, harta që pa në ëndërr
nuk ishte zhdukur. Kishte mbetur
aty. Një hartë skëterre dhe
shkretimi. Gjurmë e pashlyer në
kujtesë. Shenja e mungesës së një
pranie të padallueshme, siç do të
shprehej Derrida, edhe për fqinjin
e zhdukur, që do i mungojë
përgjithmonë kujtesës sonë.
ShënimeShënimeShënimeShënimeShënime
8 Revista “Dituria” e Lumo Skëndos. Numri 12, tetor 1928 në, f.
378.
2 Shih Eqrem Çabej, Studime etimologjike në fushë të shqipes
III(C-D), Tiranë, 1987, f.365.
3 Po aty, f. 382.
4 Po aty, artikulli i Theodor Ippen. Dy shekëll e gjysn1ë nga histori
e Shqipërisë. ff. 374-384
5 Shih “Hylli i Dritës”, Nr. 1, viti 1936. Për më shumë rreth Lekë
Dushmanit shih “Hylli i Dritës”, Nr. 2, Dhjetor 1932.
6 Shih Eqrem Çabej: Për gjenezën e literaturës shqipe, Hylli i
Dritës”, Nr. 3-7, Marc-Korrik, 1939, f.158.
7 Më shumë rreth Pal Dushmanit shih artikullin e studiuesit Shaban
Sinani Statutet e Drishtit  dhe e drejta urbane në periudhën

arbërore, botuar në revistën “Perla”, Nr. 4, f. 27-57, Tiranë, 2005.

NJË SHTET KLIMATIKISHT
I VARUR DHE I
PAPËRFAQËSUAR NË
HARTË
Këto vargje po sillja ndërmend,
duke pritur që emisioni i motit të
shfaqej në ndonjë ekran. Ishte agim
kur stacioni që po transmetonte
Ajde Jano, filloi lajmet dhe fill pas
lajmeve, u shfaq sigla e rubrikës së
shumëpritur: RTRS TV-Televizija
Republike Srpske. Një burrë mbi të
pesëdhjetat, që e mbushi ekranin
me trup, filloi të shpjegonte tabelat
sinoptike të motit mbi Ballkan.
Kishte pamjen e pakënaqur të atyre
që jeta i detyron të ndërrojnë
profesionin në moshë të shkuar. Me
gjithë lodhjen e lexueshme në
fytyrë, ai shfaqej fuqiplotë, sa dukej
sikur kishte nën kontroll jo vetëm
territorin, por edhe zonat operative
të presioneve atmosferike.
Diçka e pabesueshme m’u duk se
ndodhi atë çast para syve të mi.
Rrymat ajrore që kishin mbuluar
hapësirën e Ballkanit i zhdukën
kufijtë mes shteteve dhe retë e
reshjet e shiut u duk sikur po
rithemelonin Federatën
Meteorologjike e ish–Jugosllavisë.
Shtetet e ndara me luftë nga harta
federative, duke lënë viktima e
varre nga pas, sikur i bindeshin
thuprës së njeriut që ndiqte
veprimet e masave ajrore njëlloj siç
një strateg ndjek lëvizjet e ushtrisë
mbi hartat topografike. Prej aty,
parashikuesi i motit dukej sikur
urdhëronte mësymjen e armatës së
reve, shpërthimin e stuhisë apo
kundërsulmin e repartit të shirave
të rrëmbyer mbi rajonin më të

Kosova nuk mund të ishte as
klimatikisht një shtet i pavarur.
Klima dhe moti ishin monopol
shtetëror dhe pjesë e klimës
politike. Ajo duket të mbetej
krahinë autonome në hartën e
reshjeve të Serbisë. Për cilën arsye
duhet të ndaheshin në qiell ata që
kishin qenë dhe do të jenë
përjetësisht bashkë në Tokën e
Shenjtë, siç shpallej nga militantët
në sheshet e mitingjeve elektorale
dhe nga tifozët në  shkallët e
stadiumeve?! Kjo ishte hakmarrja
meteorologjike.
Duke parë se si një shtet i pavarur
u zhduk aq lehtësisht nga harta
meteorologjike, fillova të kërkoj të
njëjtën rubrikë edhe në stacionet e
tjerë. Ljubjana. Zagrebi. Beogradi.
Sarajeva. Shkupi. Ato qytete nuk
ishin zhdukur. Kishin ende vend në
hartën e reshjeve. Por, pikërisht
kur thupra e parashikuesit të
motit duhej të ndalej mbi Tiranë,
ndodhi më e pabesueshmja. Thupra
e tejkaloi Tiranën, u shmang dhe
qëndroi mbi Athinë. Cili do të ishte
fati i kryeqytetit shqiptar dhe i një
milion banorëve të tij, mbetur të
papërfaqësuar në hartë dhe jashtë

sa zhdukjet popujve nga hartat e
reshjeve. Madje as që do e marrin
seriozisht se bëhet fjalë për kanosje,
agresion, shantazh apo kërcënim.
Fundja çfarë ndodh? Qesharake ta
besosh. Ballkanasit nuk janë më
ata, që merrnin gjak në vetull,  që
këndonin se t’i hanë mëlçitë gjallë
dhe që i ndryshonin kufijtë si të
ishte lesa e derës së kopshtit.
Dëbimet nga harta klimaterike nuk
ishin shenjë e mirë për ballkanasit.
Ishin zbutur. Aplikonin forma të
tilla forma elegante kërcënimi dhe
hakmarrjeje? Nuk trashëgonin
asgjë nga tiparet e paraardhësve.

Hartat me fqinjët
Lupus in fabula. Ekranet me hartat e qyteteve të zhdukur të
fqinjëve rrinë varur në muret e shtëpive, të zyrave dhe të
kafeneve tona, siç vëreheshin dikur hartat në klasat ku zhvillo-
hej lënda e gjeografisë. Perandoria e ekranit kujdeset në mos
krijojë vakum. Secilit hartën e vet. Secili mund ta mbajë hartën e
tij në telefonin celular, por edhe mund ta shpërndajë me një të
prekur të gishtit tregues shumëfunksional (i njëjti me gishtin e
këmbëzës së atentateve.)
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Autori jep një përshkrim shumë interesant të figurës së madhe të publicistit Bubani përmes “Veprave të zgjedhura” në tri
vëllime dinjitoze...

NGA KRISTAQ NANUSHI
           1.
 Është një emër që në letërsinë

dhe publicistikën e periudhës së
Pavarësisë dhe të Luftës II Botërore
doli herë hapur,Gjergj Bubani,herë
me pseudonimet Brumbulli, Guri
Malësori, Malësori, Bub., G.D.B, etj.
Me këto është nënshkruar një ngre-
hinë e madhe letrare,origjinale dhe
cilësore, e cila, gjatë diktaturës (me
pëshpëritje) dhe gjatë demokracisë
(me zërin plot) ka marrë vlerësime
të larta. Një pjesë e këtyre,shkruar
nga studiues të ndryshëm, mund
t’i lexojmë në fund të vëll.III: është
një ndër publicistët më brilantë të
shekullit të kaluar (K.Nesturi),
aristokrat i satirës (E.Ymeri), ve-
pra e tij është enciklopedi (N.Dako),
një nga publicistët më të njohur, më
të përgatiturit e më të plotët
(H.Maloku) , çdo problem e shtron-
te me buzë në gaz (M.Greblleshi)
etj. Duke parë fotot,që shpërfaqim
nëpër vëllime, bashkohemi me
O.Grillon që e cilëson fisnik, me sy
xixëllimtarë, çuditërisht i ngjan
Krishtit.

            Po kush është Gjergj
Bubani sipas “Veprave të zgjedhu-
ra”?.

            Në vitet ’20-’30 të shekul-
lit të kaluar, kur ai krijoi, Sh-
qipëria bënte përpjektet e Sizifit për
të krijuar shtetin e parë në his-
torinë e saj. Në atë nisje nga hiçi
vetëkuptohet sa e nevojshme ishte
ndihma dhe kontributi i intelektu-
alëve të kohës. Regjimi shekullor
feudalo-ushtarak otoman la
trashëgim tek ne injorancën,
mendësinë e mykur për jetën. Du-
hej krijuar një shoqëri e re, me të
tjera marrëdhënie ekonomiko-sho-
qërore, me prirje e kulturë perën-
dimore. Në këtë terren Gj.Bubani
u bë ndër zërat më të shquar të
kohës, ndër më aktivët dhe më të
flaktët patriotë. Mendimi i parë i
tij ishte Shqipëria dhe shqiptarët.
Ai la Rumaninë, ku kishte stabili-
zuar jetën, dhe u kthye në vendlind-
jen e tij. Kjo ndodh kështu vetëm
kur atdheu të përthërret përbren-
da. Ai kishte kryer në Athinë stu-
dimet e larta për kimi industriale,
por shtysat ideore dhe talenti i
spikatur e futën në fushën e gaze-
tarisë dhe të letërsisë. Ndodhi ajo
që thotë L.Tolstoi: “Njeriu shkru-
an vetëm kur ndien në veten  e tij
një përmbajtje të re, të rëndësishme
dhe kur nevoja për ta shprehur
këtë përmbajtje nuk të lë të qetë.”

             Gj.Bubani u shpërfaq me
nivel të lartë profesional  dhe zuri
vend qëndror në vëmendjen sho-
qërore. Në Rumani bashkëpunoi në
gazetën “Shqiperi e Re”, drejtoi
gazetat “Dodona” dhe “Zëri sh-
qipëtar”, më pas është botues dhe
drejtues i gazetave “Kosova” dhe
“Kuvendi  Kombëtar”. Pas kthimit
në Shqipëri, më 1936, është  drejtor
i gazetës “Drita” dhe, pasi ngriti e
drejtoi Radio Tiranën,botoi dhe
revistat “Radio-Rivista-Tirana”

dhe “Vatra Shqiptare”. Korrespon-
doi dhe më shumë organe të tjera.

           Pas çlirimit u arrestua e u
dënua me 6 vjet burg, sepse kishte
mbrojtur me zjarr çëshjen e Kos-
ovës (ishte koha e dashurisë së
madhe me Jugosllavinë titiste). Por
edhe pse më 1938 kishe ngritur dhe
drejtuar Radio Tiranën. Këtë akt
madhor për Shqipërinë e quajtën
si një vlerë dhe mjet që u përdor
nga kundërshtarët politikë. Nga
kjo Gj.Bubani u dënua dhe mbeti
“i harruari i përkohshëm”, siç e
quan K.Nesturi në një monografi
dinjitoze kushtuar këtij autori.

           Tani gjithë lëndën e përzg-
jodhi dhe e përgatiti për botim biri
i tij, redaktori i mirënjohur letrar
Loredan Bubani dhe e botoi në tri
vëllime cilësore Shtëpia botuese
“Omsca-1”.

        2.
         Në shkrimet publicistike, të

përfshira në vëll.I dhe II, Gj.Bubani
është një fotoreporter i kohës, që
blicin e shkrep në plagë të rënda të
shoqërisë. Ai pati për zemër dhe
levroi mjeshtërisht sidomos pam-
fletin, duke e çuar atë në majat më
të larta të përsosjes. M.Kuteli që e
vlerësonte lart, në parathënien e

orientoi (viti 1921) që bujqit të or-
ganizoheshin në kooperativa
agrikole, si në Europë, të bashko-
nin pronat në shoqëri anonime me
aksione, t’i kapitalizonin ato në
banka, prodhimet t’i shisnin dhe
fitimet t’i ndanin sipas aksioneve
që kishin. Janë pikërisht format e
përparuara që këshillohen për
fermerët edhe sot, pas afro një shek-

tive, shpërdorimet e fondeve, qever-
itarët me dijeni të kufizuara,
shpenzimet e tepëruara të tyre për
udhëtime luksoze etj. Pra, është “ e
domosdoshme për të shoshitur
vlerat e njerëzve që pretendojnë ta
qeverisin këtë vend.” (f.104).

            Është e habitshme se sa
vetvetiu dalin paralelet me aktual-
itetin tonë!

thotë Shqipëri,gjithmonë përfshin
Kosovën dhe trojet e tjera të mbetu-
ra jashtë kufijve.
Kosovën,sidomos, e ka dashuri e
dhembje. Jo më kot, më 1932-1933
botoi një gazetë të posaçme me tit-
ull “Kosova”, ku  lëvroi probleme
të shumta të saj. Përpjekjet për
çështjen kombëtare, sidomos për
trojet dhe gjuhën shqipe, i kërkon

Gjergj Bubani, që foli
duke qeshur e duke qarë

Çfarë përfaqësonte Bubani
Gjergj Bubani është publicis-
ti më gjithëpërfshirës i
aktualitetit shqiptar të
periudhës se Pavarësisë. Ai
u zhyt në problematikën e
përditshme dhe kapi dukuri
shoqërore e karaktere
njerëzore të tilla që mbeten
përgjithmonë në bash-
kudhëtim me brezat njerë-
zore. Edhe në letërsi, me
poezitë e përkthimet e
dramaturgjisë, është person-
alitet autentik origjinal, me
shërbime të shquara ndaj
artit, sidomos atij skenik.

vëll. III shprehet: “Asnjë nga pam-
fletarët shqiptarë nuk ka arritur
kulmin eksuberant të Brumbullit”.

          Po përimtojmë pak nga
tematika e trajtuar.

          Në “Organizimi ekonomik
i dhepunëtorëve” (i bujqve) pasqy-
ron gjendjen e mjerë të bujqësisë,
që bëhej me mënyra e mjete primi-
tive mesjetare. Fshatarët nda-
heshin në një palë, që ishin
hyzmeqarë nëpër çifligje dhe puno-
nin për një copë bukë, dhe në një
palë tjetër që ishin pronarë të veg-
jël tokash, por që vuanin dhe këta,
se ripeshin nga sarafët dhe ham-
barxhinjtë, të cilët ua merrnin pro-
dhimin me gjysmë çmimi. Autori

ulli.
            Lufta politike midis par-

tive Popullore,  Përparimtare, Kon-
servatore tejshkohet në vëllime
herë si temë e drejtpërdrejtë e herë
si sfond i jetës. Personazhet e poli-
tikës jepen me emrat realë. Lufta
midis tyre bëhej e rreptë, me kriza
ministrore, me ndërrime kabi-
netesh, me debate deputetësh në
parlament. Autori u bënte thirrje
që  të drejtat e popullit të respekto-
heshin nga të gjithë dhe për këtë
“ish nevojë medomosdo të vinin në
marrëveshje... Një qeveri lipset të
ketë besimin e tërë parlamentarëve
që të mund të punojë” (f.31). Nëpër
shkrime kritikohen buxhetet fik-

            Publicistika ka tej e tej
jehonën kumbuese të patriotizmit.
Në një varg shkrimesh të thukëta
për 28 Nëntorin autori bën histori
të Shqipërisë në pikat kulmore të
saj, himnizon flamurin, nxit bash-
këkombasit ta kenë atë në shtëpi e
në festa ta vendosim atë nëpër dri-
tare e ballkone. Autori u ngre himn
figurave patriotike që për çështjen
kombëtare shkuan gjer në theror-
izëm. Eksklamacion të fortë u drej-
ton shqiptarëve:”...le të naltësojmë
zemrat në qiell, le të gjunjëzojmë
përpara Shenjës se Shenjtë dhe le
të kujtojmë të gjithë sa ranë
n’altarin e patriotizmës,therorë
për liri,për Shqipëri.”(f.52). Dhe, kur

nga të gjithë shqiptarët, të kudon-
dodhur. Shqetësim të veçantë ka
edhe për të rinjtë e të rejat qe me
familjet në mërgim rriten e shkol-
lohen jashtë. Këta i fton të vijnë e
të punojnë në Shqipëri.

             Tema të nxehta të kohës
ishin debatet me grekomanët për
trojet e jugut dhe për kishën ko-
mbëtare autoqefale shqip. Kuintes-
encën e tyre dhe të propagandës
antishqiptare e shpreh në artikul-
lin “Grekët dhe ne”, botuar më
1930. Kishën shqip propaganda
greke e kundërshtonte me force, me
një fushatë të ashpër. Autori thotë
se atë e krijoi populli shqiptar dhe
“ne kemi vendosur ta mbrojmë me
gjakun tonë.”(f.42).

            Me hollësi e largpamësi
Gj.Bubani shtroi çështjen  e kul-
turës si nevojë urgjente për të dalë
nga prapambetja. Armiku më i
madh i popullit, evokoi ai, është
mungesa e kulturës. Ne, sh-
qiptarët, ishim “një ishull injo-
rance dhe prapanikërie, një kako-
foni në korin e madh e të bukur të
Europës  së qytetëruar.”(f.163).
Prandaj kërkoi të zgjeroheshin
shkollat kudo, të hapeshin kurse
kundër analfabetizmit për gratë, të
botoheshin më shumë libra, të zh-
villoheshin artet tona. Ai gëzohej
që kishin filluar të jepeshin kon-
certe, të luanin trupa teatrore, të
ekspozoheshin pikturat dhe skulp-
turat. Këto duheshin nxituar e
përhapur shumë. Vetë Gj.Bubani
u bë një kontributor i jashtëzakon-
shëm. Sepse në Radio-Tirana, që

Gjergj Bubani dhe Ahmet Zogu
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ngriti dhe drejtoi, krijoi grupe ar-
tistike me artistët e famshëm të
kohës, si Tefta Tashko Koço,
Jorgjia Filçe Truja, Marie Paluca
Kraja, Lola Gjoka, Kristaq Anto-
niu etj. dhe interpretonin live nga
mikrofoni muzikë, po dhe pjesë te-
atrore, humor etj., gjë e paparë dhe
e mirëpritur me entuziazëm nga
populli. Këto ngjarje sollën një erë
të re në kulturën dhe artin shqiptar
edhe pas çlirimit. Përkundër qën-
drimit zyrtar ato emisione në ra-
dio u kujtuan gjithmonë me adhu-
rim.

            Temë përherë e preferuar
dhe e trajtuar nga autori është
përditshmëria. Nën okelion
“Bisedimet e Ditës” në gazetën “Dri-
ta” ai kapi një varg çështjesh thel-
bësore, që, ndonëse i quante të
ditës, mbetën me vlerë të përher-
shme aktuale. Përshembull, trajto-
het kontrabanda në dogana(si sot),
grabitja e pronave të shtetit (si sot),
shpërngulja e fshatarëve nëpër
qytete edhe pse në to nuk ka
punë(si sot),vrasjet për zakon e
gjakmarrje(si sot), kanalizimet që
duhen  për të shmangur
përmbytjet(si sot), aspekte ironike
nga jeta dhe puna e deputetëve (si
sot), çelja e rrugëve për në zonat e
izoluara(si sot), shfrytëzimi i punë-
torëve të naftës nga shoqëritë e
huaja(si sot), problemet e imta të ditës
në pazar, me çmimet, konkurencën e
pandershme etj.(si sot), vështirësitë
e shtypit në Shqipëri(si sot), dëmet që
pësojmë kur grinden partitë(si sot),
shteti nuk ndjek fatin e shqiptarëve
të mërguar(si sot), peripecitë e të
sëmurëve që vijnë nga gjithë Sh-
qipëria në spitalet e Tiranës(si sot)
etj, etj.

             E çuditshme, prej kaq
shumë vitesh këto situata e këto tema
rrinë këmbëkryq në jetën tonë!

          3.
         Shumë nga temat e publicis-

tikës  trajtohen edhe në letërsinë që
la ky autor, kryesisht në poezi e prozë.
Autori ka patur shtysa të brendshme
që shqetësimet e tij t’i shprehte edhe
artistikisht në llojet e parapëlqy-
era të humorit: ironi, satirë, sarka-
zëm. Te “Kënga e Korçës”, përshem-
bull, pas refrenit “ U bubu,moj
nëno....” me satirë therëse tregon
arsyet pse s’mund të vinte në Ko-
rçën e tij: sepse zyrat ishin mbush-
ur me hajdutë të maleve, sepse ko-
misarët mbyllin sytë para sh-
kelësve të ligjit, sepse beu kish zap-
tuar pyjet e vendit, sepse vjedhjet
bëheshin gjer te buka e gojës, sepse
fajdexhinjtë ripnin me kamatat,
sepse njeriu i artit nuk kishte asn-
jë vlerë! Kjo tablo ishte tipike për
të gjithë Shqipërinë. “Brumbulli”
u ngrit si misionar me buzëqeshje
në gojë, fshikull në dorë e thumb

MEA CULPA

...NGA NUMRI I SHKUAR
“Milosao” e këtij numri mund të

konsiderohet e mirë. Shkrimi krye-
sor i takonte intervistës me historia-
nin e njohur medievalist Oliver
Schmitt. Në këtë intervistë ekskluzive
me redaktorin, historiani ka zbërthy-
er disa nga keqkuptimet shqiptare
me monografinë e ti j kushtuar
Skënderbeut. Referoi se ishte
kërcënuar, tregoi për problemet
lidhur me etninë e Skënderbeut, por
edhe motivet që shoqërojnë librin e
tij, sa i përket rezistencës së sh-
qiptarëve. Nga më kryesorët janë ato
të cilat inspiruan të gjithë kryengrit-
jet kundër Turqve: sistemin e tak-
save të asaj kohe të ish-perandorisë.

“Kërcënimet erdhën menjëherë
pas publikimit të përkthimit në sh-
qip kur njerëzit u nxitën nga Ismail
Kadare, politikanë dhe gazetarë na-
cionalistë dhe ofendimet vazhduan

për një kohë mjaft të gjatë. Unë nuk
e prisja këtë lloj reagimi sepse be-
soj se libri e thekson rëndësinë e
Skënderbeut në historinë ballkani-
ke dhe evropiane dhe e trajton atë si
një figurë madhore të kohës së tij”, u
përgjigj ai për redaktorin.

Akademia Europiane e Shken-
cave Arteve dhe Letërsisë (Academie
Europeenne des Sciences, des Arts
et des Lettres, AESAL) ka dhënë ditët
e fundit, në kuadër të një aktiviteti
multidisiplinor kulturor-shkencor çmi-
met vjetore në disa kategori. Një nga
çmimet, titulluar “Taras Shevçenko”,
ka shkuar për poetin shqiptar Agron
Tufa...Në shenjë respekti për autorin
ne botuam në dy gjuhë poezitë e au-
torit, një gjë që u prit mirë edhe nga
autori, por një përvojë që e kemi bërë
disa herë edhe me autorë të tjerë.

Autori botoi shkrimin promovues
për “Armëpushimin” e Primo Levit,

kësaj historie të trazuar dhe të larm-
ishme të një pranvere lirie të pash-
presuar, siç thuhej në disa nga re-
view-të për të. Romani i Primo Levit
erdhi pak ditë më parë në shqip për
publikun dhe redaktori tha edhe pak
fjalë për kolegen e tij të respektuar
Aida Baro.

Redaktori pa të arsyeshme në
këtë ditë të jepte një shkrim të Tha-
nas L. Gjikës. Pas botimit shqip të
poemave të Homerit prej përkthyesve
të talentuar Gjon Shllaku (“Iliada”)
dhe Pashko Gjeçi (“Odiseja”), men-
dohej se nuk do të guxonte kush të
përkthente dhe një herë këto dy
kryevepra të letërsisë botërore. Mirë-
po në vitin 2013 ndodhi e papritura:
studiuesi i botës së lashtë greke i
heshtur, Ilia Vasil Ballauri, e befasoi
botën e letrave shqipe duke pub-
likuar përkthimin e poemës “Iliada”
përmes një botimi në një numër të

kufizuar kopjesh, luksoz, realizuar
jashtë vendit me ISBN të nxjerrë nga
Libraria KOTTI, Korçë dhe me
shpenzimet e veta dhe më 2017
përkthimin e poemës “Odisea”, na
shkroi zoti Gjika, i cili është krejt i
pakënaqur me redaktorin, që nuk e
boton shpesh.

Vitet ’20 kur “Spitali (i Kryqit të
Kuq) Amerikan” të Tiranës ishte
100% me staf amerikan! Autori i këtij
shkrimi ishte Armand Plaka një i pa-
sionuar pas gjërave historike. Re-
daktori shtoi përcaktimin e Kryqit të
Kuq se mund të krijohej një keqkup-
tim, por pastaj pa se kishte dhe ga-
bim në titull..., faji i tij.

Suplementi i kësaj radhe kishte
vërtetë përmbajtje të mirë por asesi
layout të mirë. Ky i fundit punoi pa
dashur dhe pa finesë. Megjithatë
shpresojmë të rregullohet në num-
rat e ardhshëm...

në bisht. Ai fshikulloi e thumboi
monopolizimin e gjithçkaje të
jetës: të bukës, të drurit, të ujit, të
diellit, madje edhe të ajrit. Gjithë
shtetasit, përqesh ai, duhet të
mbajnë një tapë në gojë dhe, kur të
duan të marrin ajër, të shkojnë të
paguajnë nga një çerek leku që të
ecin tri ditë pa tapë  në gojë.(f.245)
Për këtë duhet duartrokitur kabi-
neti qeveritar i cili, për t’u dukur
perëndimor, shpalli lirinë e shtyp-
it, por nuk lidhet fare me hallet e
mëdha që ka populli, me urinë, me
fukarallëkun. Ministrat injorantë

t’i lëçitim duke qarë...”.
           Në vitet ’30 pati një

ngarendje për të folur pastër e
bukur shqip. Këtë dukuri pozitive
e iniciuan shumë nga intelektua-
let e kohës, madje edhe vetë qever-
ia. Por kishte edhe plot pseudoin-
telektualë ose”glosologë të një fa-
ture tjetër” që me fjalëpjellat e
tyre edhe sot të mbushin me gaz.
Tabelat i institucioneve, të rek-
lamave, të dyqaneve shkruhen me
gabime të rënda gjuhësore. Mad-
je dhe në emërtime rrugësh. Për-
shembull, në një rrugë Para Kris-

heqin brengat.
             Në trashëgiminë e pa-

sur të humorit e satirës, që
Gj.Bubani la, spikat  edhe fryma
polemizuese me të gjithë ata që iu
kundërvunë akuzave të Brumbul-
lit. Se pati dhe të tillë. Autori për-
mend me emra personalitet e ko-
hës, duke ngritur “stuhi” në
arenën kulturore të kohës. Prej
kësaj “stuhie” nuk u tërhoq edhe
kur sakrifikohej. Sepse ishte i
ndërgjegjshëm dhe vizionar për
misionin e publicistit e shkrim-
tarit  të angazhuar, që kerkon e
lufton për përparimin ekonomik
e shoqëror të vendit të tij. Kjo e
nderon.

            4.
            Herë-herë Gj.Bubani ka

dalë nga fusha e tij e dashur e hu-
morit. Në momente të tilla ka sh-
kruar poezi, një pjesë prej të cilave
paraqitet në vëllimin III. Ndonëse
jo të shumta, ato japin një dimen-
son tjetër të personalitetit krijues
të tij. Poezitë  deshmojnë për seri-
ozitet në kapjen e temave të jetës,
ato që proukupojnë shoqërine.
Pas Luftës  I Botërore ishte ende
e nxehtë çështja kombëtare, kur
boton poezi të tilla, si “Erdhi
ora!”, “Shqiptari”, “Përpara!”, etj.
në të cilat bëhet zëdhënës i sho-
qërisë me thirrjet që me pushkë e
flamur të mbrojmë Shqipërinë.
“Luftoni/Lironi/Dhe mbroni/
Shqipërinë!” (f.290). Për autorin,
vdes i lumtur ai që bie për kombin
dhe vendin e tij.

           Gj.Bubani çliron inten-
sitet të madh ndjenjash. Ndjesh-
mëri  dhe humanizëm ka, sido-
mos, për të vuajturit nga fat-
keqësitë. Në poezitë “Lart ballët!”
dhe “Kur vdes nëna” autori vuan
shumë për jetimët, mbetur pa
nënë. Veçanërisht  për këta bën
thirrje për vëmendje e ndihmë. Ka
gjithashtu, edhe disa poezi me te-
men e dashurisë, të mbushura
me frymë melankolike, dukuri
kjo e përhapur shumë në  letërs-
inë e viteve ’30.

           5.
Shqipërimet në këtë vëllim janë

vepra të dy autorëve të mëdhenj
rumunë, V.Eftimiu dhe
J.Karaxhale. Bashkë me ato të au-
torëve të tjerë, si L.Tolstoi,
L.Holberg, H.Ibsen, M.Meterlink,
D.Nikodemi, botuar në dy vëllimet
e mëparshme dhe në një vëllim të
posaçëm me titull “Vepra të shqu-
ra të dramaturgjisë”, pasurojnë
letërsinë tonë që aso kohe kishte
aq nevoje për vepra cilësore të au-
torëve të mirënjohur në arenën
ndërkombëtare. Por, njëherazi, i
dhanë hov jetës së trupave te-
atrore që po ngriheshin njera pas
tjetrës dhe kishin nevojë të ngut-

shme për vepra skenike. Misioni
i shqipërimeve shkonte dhe më
tej, realizohej sentenca se një pop-
ull njeh më mirë vetveten kur
njeh dhe popujt e tjerë.

Shqipërimet e Gj.Bubanit mer-
itojnë një studim e trajtim më
vete, por prekazi, po përmend dy
tipare karakteristike që shquhen,
sipas meje. Së pari, përzgjedhja e
veprave me tema që ngjitin  me
aktualitetin shqiptar. Kështu,
forca e ndikimit në edukimin
ideoestetik të shoqërisë sonë
rritej shumë. Mund të përmend
debatin Ana-Fedor për t’u bash-
kuar në luftën kundër regjimit të
keq te drama “Nusja e kuqe”,
jetën me kriza e ngjarje tragjike
te novela “Risto Dardha”, stigma-
tizimin e gazetarisë që po marros
botën me lajme të rreme, të ha-
mendësuara, të sajuara te novela
“Ora e fundit”, apo korrespon-
dencën zyrtare që gjuhën e gjym-
ton aq shumë sa të merr të qeshu-
rit, te novela “Telegrama”.
Gj.Bubani nuk shqipëron vepra
me subjekte argëtuese, por me
substancë domethënëse për aktu-
alitetin dhe të ardhmen. Sepse
këto lloj veprash i japin atij
oshëtimë të brendshme. Së dyti,
mjeshtëria e përkthimit. Për
Gj.Bubanin nuk është thjesht
gjuha që përkthehet. Është dhe
mendësia, psikologjia. Por është
dhe  zotërimi i thellë, me detaje të
imta, i pasurive të gjuhës shqipe.
Lasgush Poradeci thotë: “Nuk
mund të japësh bukurinë e gju-
hës së huaj në gjuhën tënde, kur
nuk zotëron mirë gjuhën tënde”.
Vini re se ç’bën, përshembull, në
novelën “Risto Dardha”, ku gju-
ha është aq e pasur në leksik  e
figura stilistike, aq e grimcuar në
nuancime shprehëse, aq fine në
përcjellje të ndjenjës! Aty përkthim
bëhet jo shqip, po”shqiptarisht”, siç
do të thoshte Lasgushi.

  Në përfundim, Gjergj Bubani
është publicisti më gjithëpërf-
shirës i aktualitetit shqiptar të pe-
riudhës se Pavarësisë. Ai u zhyt në
problematikën e përditshme dhe
kapi dukuri shoqërore e karaktere
njerëzore të tilla që mbeten
përgjithmonë në bashkudhëtim me
brezat njerëzore. Edhe në letërsi,
me poezitë e përkthimet e drama-
turgjisë, është personalitet auten-
tik origjinal, me shërbime të
shquara ndaj artit, sidomos atij
skenik.

Me veprën që la trashëgim
Gj.Bubani është jo vetëm sh-
krimtar e publicist, por edhe ekon-
omist, filozof, sociolog, kulturolog.
Thënë ndryshe, është një konstruk-
tor i mendimit të ri në shoqërinë
shqiptare të kohës së tij.

to Negovanit mbiemri i ishte vënë
Balkameni. Është sikur ty, i thotë
Asdrenit, me të cilin po shëtiste,
të ta shkruanin Aleksandër
Stavre Boboshtica.

            Nën hostenin shponjës
të Gj.Bubanit nuk mund të mos
ishin edhe problemet e letërsisë.
Kishte shumë shkrimtarë,
vërente ai, që veprat i shkruanin
lehtë e shpejtë, edhe kur temat
ishin të gjera e të vështira për t’u
trajtuar. Ata, madje, merrnin
edhe çmime nëpër konkurse
letrare. Krijimtaria humoristike
e këtij autori nuk la pas dore as
temat  “e vogla”  të përditsh-
mërisë, si kriza e zejtarëve (ber-
berët ankohen se të gjithë që
vijnë nga fshati në qytet marrin
krëhër e gërshërë dhe bëhen ber-
berë), shoferët sorollatin
pasagjerët gjersa u mbushen
makinat për t’u nisur, rrugët fshi-
hen jo natën, po ditën dhe në të
thatë, veshjet e njerëzve jane ca
allafrënga  e ca “çorbë e trazuar”.
Ka edhe lokale të këndshme, si “Te
Dhori Xibraku”,  ku personalitete
reale shkojnë e pijnë verë e raki,
se ashtu ndjehen më të rinj, u
ndërrohet gjaku, mbytin vrerin,

rrinë kot në kabinetin e tyre. Bu-
rokracia është sëmundje e
përhapur ndër zyrtarët, që mbyl-
lin dyert për kafe e llafe dhe
qytetarët rrinë pas dere me orë të
tëra. Këta bëhen theror si cjapi i
legjendës së Abrahamit, që
paguan për tjetrin. E në këtë
gjendje natyrshëm lulëzojnë
veset. Kumari dhe veset e tjera i
shohim edhe në qendër të kryeqy-
tetit. “Ndonëse s’kemi bukë edhe
mish, nuk jemi për të qarë, kemi
plot hashish!” (f.242).

           Me panelata të lehta e të
shkathta, me strofa katërshe, au-
tori përcjell me kartpostale urime
për vit të ri, plot thumba për veset
e njerëzve të të gjitha shtresave.
Këto “urime” duken si trompeta
të fuqishme për bashkim larg
përçarjes nëpër parti, fe, ide. “Për
shumë vjet, përshumë vjet / O i
shkreti arnaut milet!... Milet pa
mend që s’di se c’don/ Që s’di ku
ndodhesh e ç’kërkon/ Ndarë e
përçarë, li e lesh/ Që as vetë dreqi
s’të merr vesh!” (f.284). Prapa
qeshjes së autorit shihet loti i Ar-
lekinit. Ai qesh e qan. E thotë
bukur M.Kuteli: “Brumbulli thote
duke qeshur gjëra të cilat lipset

Gjergj Bubani
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Vëzhgim mbi librin “ Letrat për Makabe Zaharinë “ të Moikom Zeqos, botim i Aparkeas Abraxas, Tiranë, 2017. Autori
është një nga njohësit e veprës së shkrimtarit të njohur

NGA FATMIR MINGULI*

Nuk e di se cili ishte i pari,
Moikom Zeqo apo Mak
abe Zaharia. Nuk është
fjala për njohjen me anë

të shkrimeve apo bisedave të tyre
kryesisht në Durrës dhe në Tiranë.
Ndoshta kanë qenë të lidhur edhe
pa u njohur, por kjo është vetëm një
hamëndje. Por në librin e ri të
Moikomit, “Letrat për Makabe Za-
harinë “ ndoshta kuptojmë diçka
mbi realen e këtij bashkëpunimi, do
të kuptojmë zanafillën e profecisë
që Makabeu i bëri Moikomit  për
poezinë e së ardhmes, poezi që
Moikomi e ka shpalosur në kolanën
e dymbëdhjetë “Miscellaneave” dhe
në disa libra të tjerë, në dy librat e
botuara në Amerikë, të cilat për-
bëjnë një kolanë të dytë poetike pas
asaj të “ Miscellaneave “ por me
sharm tjetër.Një sharm të tillë e
shohim dhe e ndjejmë edhe te ky
libër për të cilin e bëj këtë vëzhgim
letrar. Libri “Letrat për Makabe Za-
harinë “ më tepër se një libër poetik
është libër i dyshimit ekzistencial-
ist. Makabe Zaharia është njëkohë-
sisht udhëheqësi, është lajmëtari
Hermesian, është misteri që bash-
kon padijen dhe ndan të
diturit.Shumë kush që njeh krijim-
tarinë e Moikom Zeqos ka përsh-
typjen se Makabe Zaharia është al-
ter egoja e tij. Bukur do të ishte
kështu, se shkrimtarë të mëdhej
kanë pasur alter egot e tyre, në mos
alter ego, një shpirt binjak. Por
Makabe Zaharia, ky ebre i çudit-
shëm është një domosdoshmëri për
Moikomin, për veten dhe për ve-
prën e tij.

***
  Në letrat drejtuar Makabe Za-

harisë ndihet ajo që e shqetëson
poetin. Është ajo që shqetëson kri-
juesit e mëdhej dhe që quhet “ vet-
mi”, një vetmi ndryshe nga ajo e
njerëzve të zakonshëm. Sa e trish-
tueshme për poetin është “harresa”,
sa e parëndësishme është ajo
përkundrejt boshllëkut dhe
vetmisë.Harresa për poetin është
ardhja e natës që të nesërmen dielli
e shaktërron. Kështu e portretizon
Moikomi harresën por nuk mbetet
me kaq. Poeti Moikom Zeqo nuk
është rob i harresës. Ai kujton
shumë, ashtu siç sjell lumin e Drin-
it, në këtë libër, sjell dithirambet për
të, aty ku Pjetër Budi vdiq realisht
po jo virtualisht. Poezitë për Drin-
in për mendimin tim, janë Letra e
njëmbëdhjetë drejtuar Makabe Za-
harisë:” Drini, Krisht i rrjedhshëm,
teposhtave, rreshpeve, në rrafshnal-
tat pagane. Vjeshtat, parajsat e mia
të humbura”- ky është përkushti-
mi poetik që lexojmë në libër.  Ky
kapitull për Drinin mund të quhet
dhe “ i ndriçuari “. Por nuk është
vetëm Drini por e gjithë  Shqipëria,
e gjitha enigma e saj ndër shekuj, i
gjithë arsenali i trashëgimnisë së
popullit tonë. Dhe kur shprehjen me
modernitetin e poezive moikomi-
ane e ndjen veten krenar për Motet
e Mëdhej dhe pezmatohesh me
motet  e tashmë. Por në këtë libër
ndryshe nga librat e tjerë aq të

shumtë të Moikomit, ndihen edhe
pikëpyetjet  e shumta për jetën e
vërtetë dhe jetën virtuale. Janë
pikëpyetjet që përzgjaten për nga
boshllëkut, heshtja, kaosi dhe med-
itimi universal. Megjithëse pikëpy-
etjet nuk ndalen ato përqëndrohen
në një bosht filozofik, pema e men-
dimeve .” Kur të vdesim, si ta kup-
tojmë se qemë të gjallë si iluzion? -
E ç’rëndësi kanë
frymëmarrjet?”Por  janë metaforat,
ato gjallesa të species moikomiane,
që e shpëtojnë disi nga pikëpyetjet.

***
    Në poezitë e librit “ Letrat për

Makabe Zaharinë “ shpesh feksin
semaforët, ku numuri “tre” është i
mëshiruar jo vetëm te ngjyrat por
dhe te Triniteti i zotit. Metafora e
semaforit si një emblemë poetike e
Moikom Zeqos, një shenjë totemike
urbane  të sjell ndërmend lejim-
ndalimet e jetës. Por ajo që i pëlqen
autorit është pikërisht e verdha e
sinjalit të mesit. Është e verdha e
mistikës, abstraktes, boshllëkut, as

mardhënie me lexuesin dhe
rrëfimin ai tashmë nuk e ka për vete
por për shembull si për një person
që quhet Makabe Zaharia, ndoshta
i panjohur për disa por shumë i njo-
hur ndër lexuesit e veprës së
Moikom Zeqos.Rrëfimi  i Moikom
Zeqos me letrat e fundit drejtuar
Makabe Zaharisë botuar në librin
“Letra Makabe Zaharisë “ herë ng-
jan me atë që bëri Leopardi me “ Zi-
baldone”, herë ngjan me Rusonë me
“Rrëfimet”.Moikom Zeqo ka
zgjedhur një formë të vetën, një ab-
solute të ideve dhe mendimeve të tij,
nëpërmjet letërkëmbimit kon-
struktiv, që i ka fillimet e veta në
librin kompjuterik botuar nga An-
drea Llukani në vitin 2010 me titul-
lin “ Letërkëmbim me Makabe Za-
harinë- nga dorëshkrimet e
humbura”.Ja një shpërthim i
Moikomit në një nga letrat drejtu-
ar Makabesë:” Nuk mund të mos
them se kam një ndrojtje të pa-
kufishme më tepër ndaj vetes se sa
ndaj Teje. Grindem, ngrihem lart,
rrëzohen poshtë në mendim, shpal-
os tërësinë koleksionin e ideve dhe
nuk ndjej aspak qetësi dhe prehje
të paqme.......O Zot, jam kaq i
përkohshëm dhe për fat të mirë i
vdekshëm deri në fund në çdo
molekulë.”Te kushdo kritik Moiko-
mi kërkon Moikomin dhe jo vetëm
te Makabe Zaharia, për të mos
thënë se ai kërkon te çdo kritik
Makabenë, në mos të plotë, edhe të
pjesshëm. Atë e sheh si tempullin e
letërsisë ndryshe, dhe jo vetëm për
letërsinë. Kohë më parë ai ishte në
Tiranë në Klubin që mban emrin e

tij dhe gjëra të çuditshme ndodhën
atë ditë.

***
  Të shkruash  për klubin “Mak-

abe Zaharia “ nuk do të nënkuptosh
se po shkruan për klube të fshehtë.
Në fakt ky klub është nën tokë, dhe
është më i  veçantë se sa shumë
klube mbi tokë. Por  ka dhe një të
vërtetë tjetër, se në këtë klub mblid-
hen shumë shkrimtarë pothuaj
nga e gjithë Shqipëria, madje edhe
nga tokat shqiptare e nga
diaspora.Vinë shumë  studjues, po-
etë, skulptorë, koleksionistë të
hazdisur të artit, botues e shumë
profesionistë të cilët në një farë
mënyre merren me artin në
përgjithesi, pa harruar muzikën,
pikturën.Por që tani, në këto  pak
rreshta lindin pyetje të ndryshme.
Emri i klubit “Makabe Zaharia”
është një emër i panjohur, por jo
klandestin. Pozicioni i këtij klubi
është i pacaktuar, por është në qen-
drën punktuale të Tiranës.  Sh-
krimtarët që vinë janë autorë të njo-
hur me shumë vepra të botuara, dhe
njëkohësisht njerëz të zakonshëm.
Ka dhe pyetje të tjera, por seriali i
tyre është në fund të fundit një
pikëpyetje e kotë për t’ju përgjigjur
sepse nuk përbën qëllimin  apo ob-
jektin e këtij tregimi. Por nuk lejo-
het as dhe dyshimi për përdorimin
e fjalës “nëntokë”, që për gjuhën
ruse ka kuptimin e zbulimit të fshe-
htë, ndërsa për gjuhën angleze ësh-
të krejtësisht  ndryshe. Ajo ka kup-
timin e “nënkalimit”, një kalim su-
plementar në lëvizjen e njerëzve që
ecin në nivelin zero të tokës. Muzi-

ka e Lui Armstrongut është e pran-
ishme në çdo moment. Fotografitë e
të mëdhenjve të këngës bluz, janë
në çdo qoshe muri. Maskat e shek-
ujve të kaluar kanë një ndriçim të
brendshëm.

Në klubin “Makabe Zaharia “
vijnë vazhdimisht shkrimtarët dhe
në tavolina të ndryshme lëvizin li-
bra, dorëshkrime, poezi të printu-
ara, emra botuesish, emra autorësh
të huaj...Shumë gjëra dëgjon aty.Ti
kujton se ndodhesh në një “Aka-
demi vullnetare të letërsisë virtu-
ale”. Ndokush që e ka parë këtë këm-
bim letrash  mund të jepte kra-
hasime të ndryshme, sipas njohjes
së tyre për historinë e letërsisë, si
psh klubi hungarez “Petëf”, kafene-
ja e bulevardit Ramleh në Aleksan-
dri të Egjiptit, grupimin 63 në Itali
etj. Por kjo është një kafene nëntokë-
sore ku i  jepet rrugë kalimit suple-
mentar të letërsisë, jo në nivelin
zero të njohur aty ku gëlojnë me qin-
dra kafene të zhurmëshme.

Midis tavolinave patjetër bie në
sy ajo e qoshes, ku Makabe Zahar-

MOIKOM ZEQO,
binjaku Makabe Zaharia

ndalim, as lëvizje. Por  pasi ndalon,
e verdha e komandon lëvizjen e
radhës por për mirë, por është e ver-
dha që komandon ndalimin tjetër,
për mirë apo për keq, krejt si një
kompjuter midis njeriut të gjallë
dhe atij kibernitik.Metafora e se-
maforit është fakti që lind në poez-
inë e Moikom Zeqos, e cila i rri
bukur kostumit urban modern, e
ku semafori shfaqet edhe lart në
qiejt e pafundësisë kozmike e herë -
herë nën ujrat e thellësive duke rreg-
ulluar trafikun e anijeve të nëndetit
të Atlantidës. Duke ndërtuar god-
inën poetike  me sharmin e të pan-
johurës ku misteri është princesha
e kësaj godine, Moikom Zeqo i  kën-
don i pafrikësuar Apokalipsit.
Apokalipsi është maska e të panjo-
hurit dhe brenda kornizës së
boshllëkut ai sheh optimizmin duke
shkruar:

“Mirmëngjes i Panjohur! Vdek-
ja është përherë e dikurshme. Çdo
vdekje e ardhshme është vetëm e
dikurshme!”

***
   Vetë Makabe  Zaharia është një

lojë perfekte brenda disa aeraleve
jetësorë  të Moikom Zeqos.Poeti
Moikom Zeqo si shumë poetë të
mëdhej ka nevojë të rrëfehen. Ky
rrëfim nuk është i atillë si një rrëfim
i rëndomtë, as për të reklamuar apo
shpjeguar poezitë e tij. Në asnjë
mënyrë. Ai do të gjejë shtigje të pa-
shkelura dhe të depërtojë në hapë-
sira të panjohura. Ndryshe ai
kërkon shpalosjen e ideve dhe gux-
imin e vet poetik në një formë tjetër

ia, i cili i ka dhënë  emrin kësaj kaf-
eneje, flet me një shqipe të trazuar.
Trazimi vjen thjeshtë në vendosjen
e gabuar të theksit, sepse fjalët i
thotë të sakta. I lindur në Durrës në
vitin 1949, me 3 qershor, është një
nga çifutët që mbijetuan në  Shqipëri
falë superhumanizmit të njerëzve
shqiptarë. Në Durrës u rrit dhe pas
adoleshencës u largua së bashku me
familjen e tij në Izrael. Por Sh-
qipërine dhe shqiptarët nuk i har-
ron kurrë. Herën e fundit tregonte
fletë nga ditari i tij ku binte në sy
udhëtimi i  77 –të në Shqipëri. Ai ësh-
të një shqiptar, ai është një  izraelit,
por ai është “studjues  nëntokësor”.
       Çudia më e madhe  e tij është se
merret me kritikë letrare. Çudia
tjetër më e madhe e tij është se e
ndjek letersinë shqiptare këmba –
këmbës dhe boton herë pas here “on-
line” shkrime kritike shpesh shumë
të hidhura, aq të hidhura sa të vjen
madje, inat.
      Në një nga këto shkrime ajrore
ai flet për një dukuri, psh te librat e
Moikom Zeqos. Veçanarisht për lib-
rin “Perendia I “, ai hedh idenë se
Zeqo bën një afrim gati të përher-
shëm midis teologjisë çifute dhe
ideologjisë kineze (orientate). Ai
thotë se ka një afrim dhe largim elas-
tik, të lidhur dhe të palidhur. Ai gjith-
ashtu konstaton haptazi që këto
janë mendime të kundërta të Zeqos
dhe jo vetëm një mendim  i vetëm i
tij.

Guxova një ditë prej ditëve kur
ai që ndodhej në klubin nëntokësor,
t’i shprehja mendimet e mia për sa
trajtonte në atë shkrim ajror. Në

Moikom Zeqo
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POEZIA

Zlata Kosic ka lindur më 1950, në Serbi dhe jeton në Beograd. Ajo është poete, përkthyese dhe eseiste. Është
diplomuar në Fakultetin e Letërsisë në Universitetin e Beogradit për gjuhë e letërsi ruse.  Ka punuar si profesore
dhe redaktore. Ka botuar disa përmbledhje me poema, me prozë poetike, tekste me poezi dramatike, studime për
letërsinë serbe dhe për letërsinë e huaj. Ka përkthyer nga rusishtja autorë të shumtë si: Pushkin, Lermontov,
Tjutçev, Bllok, Pasternak, Cvetajeva, Ahmatova, Hlebnikov, Brodski deri te Jelena Schwarz, Olga Sedakova e Ale-
ksandër Radashkeviç. Ka përkthyer prozë nga Bulgakovi, Bunini, V. Rasputini etj.
Përmbledhjet e saj poetike janë: Gracka me hije, 1982; Valle rreth humnerës, 1990; Brinja e Adamit, 1993; Çerdhja
dhe kupola, 1995; Zogjtë e klloçkës, 1999; Afreska ajrore, 1999; Shkalla e Lazarit, 2003; Aedi mbi ujëra, 2008;
Pulishti i bardhë, 2014; Fara e sinapit, 2014…
Ka botuar një libër me ese për poezinë e Miodrag Pavlovic-it: “Drita e majave”, 1996.
Poezia e saj është përkthyer në gjuhët: ruse, angleze, franceze, bullgare, kineze, armene, gjermane e rumune. Janë
botuar dy përmbledhje me tekste kritike për poezinë e saj.

VALLE RRETH HUMNERËS
NGA ZLATA KOSIC*

RRUMBI I
KAMBANËS

Më lini në atë vend
Ku u ndezën ca zjarre.
Prej aty ku njerëzit iknin
Sikur të iknin nga Parajsa ose nga
barku i nënës.
Besoj se më kujtohet
Se si kërcisnin degëzat e thata
Nën gjurin e nënës sime.
Fantazmat janë dashamirëse
Veç pasi të jenë ngrohur
Dhe pasi të kenë brejtur një kockë.
Do të mbushem prapë me frymë
Dhe do ta shpuzit zjarrin me një bu-
jashkë.
Do të qasen ca qen, por ata nuk do të
lehin
Kundër kufomës së ylberit,
Por do ta sjellin midis dhëmbëve te
këmbët e Ikanakut1
Dhe këtij të fundit do t’i kujtohet pylli
Dhe do t’i shfaqet vendi më i përsh-
tatshëm për gjueti
Dhe fjala, me të cilën do t’i marrë me
të mirë motrat e tij;
Dhe një copë tokë ku mund të qeshë
me të madhe.

1.Për këtë personazh që haset në
disa poema, autorja është frymëzuar
nga figura e Kainit të dënuar nga Zoti
: »po ta punosh tokën, ajo nuk do të të
japë më të korra, ti do të jesh një
ikanak » (Gjeneza, 4, 12).

*
Ai do të bjerë në gjunjë
Dhe do të zhytë fytyrën në dhé
Dhe do të shqiptojë me radhë:
qumësht, strall, ëndërr.
Por në lëntë pa përmendur çfarë-
doqoftë,
Ajo gjë do t’i shfaqet vetë.
Megjithatë në përmendtë atë që shpirti
nuk e njeh,
Sapo të çohet në këmbë, në faqet e tij
do të mbijnë ferra
Që askush nuk do t’i presë dot.
Pra, le të mos çohet
Derisa të mos ketë mblatuar me ballë
Vatrën,
Me një qerpik, një lule zambaku,
Me një qerpik tjetër, rrugën e madhe.
Dhe kur të çohet në këmbë, njeriu le
të mos llahtariset,
Po gjeti një çerdhe në çaçkë të kokës,
Por ai le të ngrejë lart një dorë
Sapo të fluturojë tutje fajkoi femër
Dhe pasi të ketë thënë « pashë zo-
gun e zjarrtë »
Le të kullufitë një vezë të ngrohtë.
Me hijen e tij le të mbulojë një copë
tokë
Pastaj si njërën dhe tjetrën le t’i ujitë
Me dritën që do t’i pikojë nga syri.

*
Dhe ai le të mos lërojë një copë tokë,
Sepse ajo nuk do të jetë pjellore,

Por përreth saj le ta prishë pëlhurën
e merimangës
Që i ka lidhur fort erërat
Për aq kohë sa syri i tij nuk do të sh-
këndijojë përsëri.
Dhe ca gjuhë zjarri do ta qarkojnë atë
copë tokë
Dhe të gjitha rrethinat do të japin fruta
Të lindura nga ligjërimi i tyre
drithërues,
Por kjo gjë nuk do të ndodhë tek ajo.
Dhe shumë herë kallinjtë do të kre-
kosen
Dhe në rrënjët e hardhive do të vlojë
mushti
Por kjo gjë nuk do të ndodhë tek ajo.
Por le të mos e quajmë tokë shterpë
Sepse gjetiu është fruta e saj.
Askush nuk di gjë për kohën e saj,
Madje as për kërcellin e gjelbër.

*
Dhe ca gjuhë të zjarrta do të përdrid-
hen
E prore do të struken në një lëmsh të
ngjeshur.
Dhe lëmshi do të rrokulliset drejt asaj
copë toke
Por nuk do të mbërrijë atje,
Përkundrazi, ai do të pëlcasë vetvetiu
Sepse i ka ardhur ora.
Prej tij do të bjerë një kore e djegur
Dhe kjo e fundit do të zbulojë një ka-
mbanë deltine
Që për mrekulli riprodhon formën dhe
madhësinë
E gojës dhe të gjuhës së Ikanakut
Që mori ngastrën e tokës.
Dhe do të sundojë një heshtje të
madhe.
Dhe njeriu le ta kalojë gishtin përmes
saj,
Pastaj përmes vjegave të kambanës
Pastaj le ta ngrejë lart.
Lëmshi do të rrëshqasë me vërtik
Nën majën e rrumbit
Dhe do ta bëjë gojën të hapet:
Sot e tutje, falë saj ai do të flasë
Me tërë trupin e tij, si çdo rrumb.

*
Sapo të fillojnë të fryjnë erërat,
Ato do ta përmbysin çerdhen e ylberit.
Dhe gjatë fluturimit të tyre vezët do të
çahen
Dhe do të fluturojë andej-këndej
shpezëria e brishtë

Duke u kthyer përmbys mbi një rreze
si një fill ari,
Secili drejt kërthizës së yllit të tij
Dhe shtatë ditë radhazi nuk do të ketë
rrumb qiellor
Pa ecur prapa këtij
Foshnja e ylberit,
Në ditën e tetë, grupe vashash në
moshë martese
Do të vërtiten në kupën qiellore
Dhe çdo vajzë e re do të kalojë pa u
vënë re
Përmes unazës së shtegut, nëpër të
cilin u bë grua
Dhe ajo do ta marrë me vete,
Sikur t’i hiqte një rrotullim çikrikut të
qiellit
Dhe  ta varte në bririn e hënës apo
në një bri tjetër
Në kopé të tjera
Dhe ajo do të vijë të ulet pastaj mbi
supet e barinjve
Duke vjedhur një brerore vezulluese
Mbi kokat e tyre.

*
Dhe erërat do të turren
Si uragane dhe ciklone,
Për t’u vërtitur rreth kambanës së
Ikanakut,
Duke e gërryer tokën.
Dhe do të rënkojnë angrrat e njeriut
Kur nga pluhuri do të brofin dy duar
të puqura,
Dhe dy unaza nga eshtrat e gishtit të
unazës
Do të hoven drejt hënës,
Dhe ca byzylykë dhe ca sita dhe ca
mokra pas tyre,
Dhe ca kurora erëmira drekëze
Dhe një kurorë me degë lisi,
Dhe një valle zanash e rrotash të
panumërta e brezash,
Fushorash, pengesash dhe muri rre-
thues i një qyteti.
Por ai le të mos lëvizë
Sepse këmbët do ta çonin në dhé të
huaj.
Dhe ai le të mos mallkojë nëpër
dhëmbë,
Sepse për të do të jetë një ditë e
pambaruar feste
Ajo që duhet të ndodhë.

*
O, si shkrihen gishtat e tij në hulli
drite!

Me qëllim që duke u ngazëllyer
Ai të mos ia shkulë floknajën ylberit
Dhe duke vajtuar ngaqë është tepër i
vogël
Për t’i dhënë ndihmë
Ndërsa i drejton kurorat mbi flokët e
tij
Dhe ca rrathë që i vërtitin erërat.
Dhe prapë u hedh gjerdanë me gurë
të çmuar
vajzave të tij!
O, gjumi shkoftë tek ai dhe ai e be-
softë!
Sepse si fantoma do t’i shfaqen
Vargonjtë e rënë nga qiejt
Që me gjerdanët do t’i sajojnë
Vajzat e ylberit
Duke u mpleksur vetë ato në vend të
hallkave.
O, ai le të shohë me zemër:
Këto gjëra do të shërbejnë si litarë
Për kambanën e tij.

*
Dhe së pari do të zërë të vallëzojë hija
e rrumbit
Si një shamane në një kryqëzim
udhësh.
Derisa t’i priten fuqitë,
Pastaj do të ngrejë ca pleq
Jashtë thëngjijve të ndezur.
Dhe këta do t’i puthin flakët
Para hapave të saj.
Dhe nga gjuha do t’u pikojë rrëshirë
Dhe brinjët e tyre do të kërcasin duke
kundërmuar
Si pishë, si panjë dhe si gjithfarë rrën-
jësh.
Ata që nuk thonë asnjë fjalë
Do ta fshehin rrënjëzën e pemës së
heshtjes
Aty ku prehet tingulli i zambakut
Dhe i drekëzës, i manjolies,
Dhe kënga e përvajshme e një briri,
Dhe tërë muzika titanike.
Dhe se pastaj ajo vë në zjarr një ka-
zan
Derisa ta ziejë rrënjën e vogël,
Që të rrijë ulur aty ku etërit
E kalonin pragun me një kërcim.

*
Në lëkuqjen e tij, do të agojë që nga
pragu
Një pikë, në të një kërpudhë
Që dikur fëmijët gazmorë
E pagëzuan “veshi i gjyshes”.
Ai le të mos e këputë,
Por le t’i këndojë refrenin
Që do ta ketë shkulur nga kraharori i
një plaku.
Që nga rrënjët, ai do të dëgjojë thir-
rjen
E një çupëze (me fustan të zi)
Dhe të një të moshuare (të veshur me
të bardha).
Cilëndo që ai do të zgjedhë
Do të jetë e njëjta gjë,
Sepse në një farandolë të vetme atë
e tërheqin
Veç  dy anët e kundërta.
Dhe atëherë ai le të ngarkojë në supe
Hijen dhe kambanën
Dhe le të niset për udhë.

*Përktheu nga versioni frëngjisht:
Anton PAPLEKA Vijon në faqen 20

fillim u mërzita se duke qenë çifut
Makabe- ja do të mbante anën e tij ,
apo të Biblës së Izraelit, Talmudit.
Por kot u mërzita. Makabeu më
shpjegoi mua por edhe të tjerëve aty
rrotull se Zeqo ka një guxim të
madh që bën këtë afrim midis dy
ideologjive që  kanë lënë gjurmë në
mbarë letërsinë botërore dhe sido-
mos atë moderne.

-Vetëm se - vrojtoi ai, duhet që
ky afrim të unifikohet dhe natyr-
isht është problem për Zeqon- tha
duke përfunduar mendimin. Por i
pandalur është Makabe Zaharia në
pasjen  frikë që njerëzit e letërsisë
kanë për të bërë autokontratë  me
veten e tyre,   madje  edhe për qën-
drimin e tyre ndaj legjendave,
miteve, vetë Zotit. Pa harruar edhe
frikën ndaj simboleve.
     Mos vallë Çezari është legjendë,
po Aleksandri i Madh, po Eposi i
Kreshnikëve të Veriut shqiptar?
     Autokontrata  duhet të përfshijë
në radhë të parë legjendat, dorësh-
krimet mbi gurë, përrallat e
vendlindjes  dhe të vendeve për
rreth Shqipërise e duke shkuar
larg deri te atlantët, acteket e
babilonasit. Makabeu i palodhur si
gjithnjë jep shembullin e syzeve të
njeriut. Ai po për Moikomin thotë ,
se ky i fundit ka zbërthyer “efektin
e syzeve” , të shprehura te librat e
Meduzës. Ky efekt eshte i  lidhur
edhe me fenomenin e ndërfutjes së
dy ideologjive që përmenda më
sipër. “Efekti i syzeve” është në fund
të fundit shikimi nga plane të ndry-
shme i çdo aspekti  jo vetëm letrar.

Eshtë pra Zaharia që i korigjon
disa shtjellime teorike që Moikomi
ka qejf t’i shpërthejë në librat e vet.
Syzet dhe efekti i tyre letrar teorik
nuk shërbejnë për mjekimin e stra-
bizmit, siç mund të pretendojë një
poet i njohur. Dikush mund të thotë
se hedhja e ideve është problem
ajror, jo tokësor, fantastik. Mirëpo
Zaharia nuk të le. Ai, përsëri pasi
pi dhe kafen e katërt, i pamërzitur,
mbijeton me armën e parë , atë të
besimit në mitet dhe legjendat.

     Duke dëgjuar këtë njeri koz-
mopolit më shkuan në mëndje
shënimet kritike të italianit Loren-
zo Renzi që na prek indirekt neve
shqiptarëve pikërisht brenda këtij
diskutimi:

“Poemat e Homerit duhet të
kenë pasur një shoqërim muzikal
që e kanë dhe këngët epike serbe të
studjuara nga Milman Parry i cili
donte të gjente sekretin e epikës
homerike. Në studime të tjera “
Eposi i kreshnikëve “ është baza-
ment shqiptar dhe diskutimi vazh-
don. Por duke dëgjuar komentet e
Zaharisë  për subjektet letrare-fan-
tastike të Zeqos , kupton se ata që
nuk besojnë mitet dhe legjendat
nuk besojnë dhe hulumtimin fan-
tastik.”

    Por fantastikja ka disa klas-
ifikime që ndahen sipas forcës  rev-
olucionarizuese të tyre, sipas sub-
stancës jo konvencionale në princ-
ipet e ndërtimit teorik. Po kështu
është dhe intuita filozofike dhe ar-
tistike. Janë tepër të lidhura me
njëra tjetrën. A nuk është vallë
“Apokalipsi “, libri i fundit i Gjonit,
kryeskenar i gjithë turbulencës
fantastike në Hollivud! Dhe”
Apokalipsi” është pjesë e Biblës dhe
ajo  është teologjike.

    Po më tej? Përgjigjen mendoje
vetë!

    Kjo ishte dhe mbyllja e tërë
këtij diskutimi  me Makabe Zaha-
rinë.

    Ai foli shumë për Moikomin
edhe për faktin se janë rritur së
bashku në një lagje në Durrës. Por
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Kriteri i vetëm për t’i përfshirë figurat në këtë libër enciklopedik ka qenë që këto figura konform veprimtarisë, punës, dokument-
acionit duhet të kishin kontribute të veçanta për Kosovën. Mund të ketë pak përjashtme si në rastin e Vllamasit apo edhe figurave
të njohura botërore, të tilla si Bill Klinton, Xhorxh Bush, i Riu, Wesley Clark, Noel Malkom, Obri Herbert, por të gjitha këto
personazhe lidhen me kontributin e veçantë që kanë dhënë për Kosovën...

ai ka folur dhe flet për shumë au-
torë shqiptarë. Herën tjetër kur të
vijë  më 3 qershor do të na flasë prap
,por asaj radhe do të na servirë idenë
se Drakula ka jetuar me të vërtetë,
një njeri prej mishi dhe prej kocke
me emrin Vlad Tepes (shqiptohet
Teh- pesh ), Princ i Valakisë që
zotëroi në Transilvani në vitet 1448-
1476. Ishte shumë mizor, nuk ishte
vampir, dmth jo i vdekshëm. Por
pikërisht mizoria e tij e ka futur në
mitologji. Janë të dhëna që vinë nga
enciklopeditë.

     Makabe Zaharia është i pa-
kënaqur me këto informacione të
internetit. Ai ,ndoshta jo pa qëllim
dikur e ngacmoi studjuesin e ri
Azem Qazimi i cili sapo kish për-
funduar “Fjalorin e ri demonologjik
shqiptar”. Ai i tha me një lloj trish-
timi Azemit se duhej t’a shihte mirë
faktin se kur u ndërtua kështjella e
Vlad Tepes qarkullon akoma nëpër
botë një legjendë pothuaj e njejtë me
atë që tregohet për Kalanë e
Rozafës në Shkodër.

-Shikoje mirë -  i tha izraeliti stud-
juesit të ri, se në librin e John Ë.
Polidorit ( 1795- 1821 ) “ Vampiri “ ,
vajza Jante, protagonistja e roman-
it, është greke (apo shqiptare)?- dhe
mos harro – ngulmonte ai se John
Polidori  ishte mjek dhe sekretari i
poetit Xhorxh Bajron. Romani i tij
inspiroi Gëten dhe Bodlerin. Mbas
këtij romani nuk shkruajti më dhe
në Angli njihet si i ati i vampirit,
por është harruar në dokumentat
zyrtare të letërsisë angleze.

    Gëtja shkroi balladën “ Nusja
e Korintit “, pra me subjekt grek.
Bodleri bëri poezinë “ Vampiri “ tek
“Lulet e së keqes”  duke portreti-

zuar një grua si vampir.
    Këto  do t’i  tregonte mirë e

mirë Makabeu  kur të vinte sërish
në klubin nëntokësor.Ai edhe mund
të ketë ndonjë inat me Moikomin
dhe flitej se ai do t’i thonte diçka  të
tillë si psh që ky klub “Underground
“ në mes të Tiranës, i pëlqente  dhe
do t’i fliste me ngazëllim  duke re-
cituar pjesë nga romani  “ Nën-
tokësit “ të Jack Kerouak ( 1922-
1960).

   Klubi i tij nëntokë ndodhej në
San Françisko, klub ku mblid-
heshin  grupet “ beat generation”.
Por Makabeu kish deklaruar me
kohë se klubi i Tiranës i dukej më
interesant apo si më i këndshëm.
Shumë shpejt  u kuptua se kjo his-
tori që unë shkruajta për klubin “
Underground” kishte të bënte me
mundësinë e një drejtimi të letërsisë
ndryshe,  domethënë asaj të nën-
tokës dhe jo të normales. Klubi që
ju paraqita nuk është gjë tjetër
veçse dekori  por edhe skena e zh-
villimit të ngjarjeve që në të ardh-
men edhe mund të kujtohen. Rëndë-
si ka që klubi nuk është klandes-
tin,  përkundrazi është në mes të
kryeqyteti shqiptar,  aty ku marrin
udhëtim rrugët  kryesore për të zbu-
luar letërsinë e vërtetë. Letërsia
nëntokësore është duke u rritur dhe
dikur do shpërthejë filizat e saj të
parë sigurisht mbi tokë.

    ***
Prandaj libri i fundit i Moikom

    A nuk është Moikom Zeqo, ky
autor që po zbaton në Shqipërinë
tonë të vogël, teorinë e lindur së
fundmi në botën e letërsisë?

    A nuk është ky autor që nëpër
mjet Makabe Zaharisë, arrin të japë
zgjidhje në garën që shkenca i ka
hapur letërsisë, në mos shkenca e
mirfilltë, ajo teknologjike po se po.
Ajo që bëri Dan Braun me risjelljen
e shkencave në letërsi, Moikomi e
ka sjellë shumë me herët me librin
“ Kështu foli Mona Liza”, shumë
vite më parë.

    Në një nga letrat drejtuar Mak-
abe Zaharisë, ai shkruan:

  “Por në se ti shkruan librin për
Gjon Buzukun, që shekuj më parë
artikuloi emrin “ gluhë” dhe “ klaj
“, çuditërisht krijohet një ndër-
lidhje midis tij dhe Jugut të Sh-
qipërisë dhe Çamërisë epiriotase,
trevave malore,  ku akoma dhe sot
me një këmbëngulje titanike para
dhe pasbuzukiane, dëgjohet fjalët e
pashkatërrueshme në amëshim “
gli” dhe “klaj”, “ Të klash në Glu-
hë.”....”

   Ja shkenca, ja letërsia, ja
Moikom!

***
  Ky poet kërkon mitet, por jo

diktaturën e mitit në letërsi. Miti
diktatorial i një autori në letërsi,
nuk është gjë tjetër veçse dëshira e
vetmuar e një autori, që ...vetëm ai
të lexohet. Po kështu bien poshtë
eksperiencat natyrale dhe ekzisten-
cialiste, ashtu siç e trajton gjërë-
sisht, përkthyesi dhe kritiku gjer-
man Hans Joachim Lanksch.

   Të shkruash për veten, nuk
është një lloj sikur bën Curiculum
Vitae, por është njësoj sikur të shk-
ruash  për atë apo për ata me të cilët

Nga Ben Andoni

Nëse një studiuesi do t’i
duhet diçka për figura
historike dhe më gjerë,
që kanë lidhje me Kos-

ovën apo me çështjen shqiptare në
trojet jashtë kufirit tonë shtetëror,
tashmë e tutje nuk ka pse të hum-
bë në kërkime në internet. 101 por-
trete syresh janë përmbledhur në
një libër të Akademisë së Shken-
cave, realizuar nga Profesor
Marenglen Verli. Pa marrë para-
sysh sensin e kontributit apo qoftë
edhe kundërshtitë, të gjithë këto
portrete rrinë bashkë me logjikën
e impaktit të njohjes së tyre në Ko-
sovë e më gjerë. Një element i
thjeshtë e ka ndihur këtë objektiv
të autorit, pasi ai ka zgjedhur kri-
terin analfabetik. Kjo, jo thjesht,
për të lenë mënjanë qejfmbetjet
dhe paragjykimet, por për të pas-
qyruar informacionin masiv, që ai
ka pasur në zotërim.

Marenglen Verli është studiue-
si shqiptar, i cili që në hapat e para
të karrierës ka filluar të merret
ngushtësisht me Kosovën. Nëse
fillimi ka qenë i imponuar, sepse
ai u emërua që më 1979 në Institu-
tin e Historisë të Akademisë së
Shkencave, pikërisht në Sektorin
e Historisë së Kosovës, vazhdimi i
takon pasionit dhe përkushtimit
të tij të madh në këtë lëmë. Dhe,

nga autori që herët kemi punë in-
teresante që kontribuojnë në njo-
hjen e atyre që ndodhën në këtë
vend. Dy prej të cilave e trasuan
udhën e autorit sa i përket
Kosovës:”Reforma Agrare koloni-
zuese në Kosovë 1918-1941", “Eko-
nomia e Kosovës në vargonjtë e
politikës jugosllave”...Nga këto dy
punime të para autori, ashtu si e
pohon edhe vetë ka gjetur shumë
materiale biografikë, por që i ka
plotësuar pak e nga pak me stu-
dimet e tij, falë edhe shtimit të
marrëdhënieve bilaterale me Kos-
ovën.

Ashtu si merret me mënd, përg-
jatë dekadave nga konsolidimi i
këtij sektori, erdhën dhe u morën
shumë të dhëna të reja arkivore,
bibliografike, kujtime e fotografi.
Një puzzle që ai e plotësoi me
durim dhe që e qartësoi me sh-
timin e njohurive. Sot, Profesor
Verli nuk është thjesht një nga
studiuesit më të mirë të Kosovës
sa i përket historisë por edhe një
nga kontribuuesit më të mëdhenj
të saj.

Kriteri i vetëm për t’i përfshirë
figurat në këtë libër enciklopedik
ka qenë që këto figura konform

veprimtarisë, punës, dokumenta-
cionit duhet të kishin kontribute
të veçanta për Kosovën. Mund të
ketë pak përjashtme si në rastin e
Vllamasit apo edhe figurave të njo-
hura botërore, si Bill Klinton,
Xhorxh Bush, i Riu, Wesley Clark,
Noel Malkom, Obri Herbert, por
të gjitha këto personazhe lidhen
me kontributin e veçantë që kanë
dhënë për Kosovën.

Larg këtyre, libri të jep njohuri
dhe me një narracion shumë të
kujdesshëm dhe me regjistër pub-
licistik për figurat duke na i bërë
jo vetëm shumë të prekshme por
edhe  interesante. Vetë autori, për
shkak të profilit të tij në histori
nuk ka vendosur t’i mbajë në një
gjini, por konform të dhënave dhe
frymëzimeve të rastit i ka trajtu-
ar me veçoritë e gjinive të ndry-
shme: publicistikë, portret, skicë.
Kjo e lidhur edhe me kohën e bot-
imit të tyre.

Për fat, libri të ndihmon dhe me
imazhet e shumë syresh dhe kjo e
bën këtë botim më të prekshëm
por edhe më atraktiv, që paçka
vëllimit shumë të madh mendojmë
se lexohet me kërshëri nga të in-
teresuarit, e përsërisim jo thjeshtë
me ata që kanë lidhje me Kosovën
por edhe më gjerë akoma.

Në një koincidencë shumë inter-
esante libri hapet me veprimtarin
e shquar Adem Demaçi dhe mbyl-
let me Zef Lush Markun.

Libri do të kontribuojë shumë
për njohjen e personazheve dhe
asaj veprimtarie të shquar kush-
tuar Kosovës por edhe njerëzit që e
kanë dhënë këtë ndihmesë. Në fakt,

Një kontribut i madh memorialistik
dhe enciklopedi portretesh për Kosovën

autori ka përfshirë dhe është e
kuptueshme edhe shkrime të tjera
personale që janë bërë në kohë të
ndryshme por që i kanë dhënë
shumë frymëmarrje librit dhe re-
alisht kemi një enciklopedi patri-
otike për Kosovën.

Ashtu si ndodh me botimet e
Akademisë, libri pret një përballje
dhe me studiuesit paçka se recen-
ca ka qenë bërë nga ana e profesor
Beqir Metës. Një vërejtje, që ndosh-
ta mund të rregullohet në të ardh-
men është fakti se në libër mungon
Xhafer Deva, Rexhep Mitrovica
dhe pak personazhe të tjera, që në
Kosovë në disa qarqe nderohen
kurse në Shqipëri mbahen si
tradhtarë. Ndoshta gjëra disi të
vogla por që e prekin pak ndjesh-
mërinë e disa qarqeve.

Gjithsesi autori me këtë kon-
tribut duhet vlerësuar për punën e
tij dhe mbi të gjitha durimin për
një punë të tillë masive që ndihmon
shumë për t’u orientuar për Kos-
ovën. Duhet thënë se njohuritë që
merren për Kosovën në këtë libër
janë të tilla që e ndihmojnë këdo që
mund të ketë interes jo vetëm njo-
hës por edhe studimor për Kos-
ovën.

Zeqos “ Letrat për Makabe Zaha-
rinë “ quhet nga vetë autori si për-
shtatshmëri e tij,  si kur ajo formë
poetike apo stil është  për të na
dhënë poezinë ndryshe. Ky libër ësh-
të sa real aq dhe virtual, sa tokësor
aq dhe hyjnor, ku tharmi i krijimit
është vetë poezia mbi mendimin,
poezia mbi jetën e sotme që instik-
tivisht sheh në jetët që do të vinë.
Një miqësi e vjetér me Makabe Za-
harinë që ripërtrihet vazhdimisht,
ku dialogjet dhe epistolaret, medi-
timet Moikom Zeqo- Makabe Zaha-
ria i shërbejnë poetit të zbërthejë
veten e tij, çka përbën një veprim
tepër intrasigjent dhe  që e çon në
klasifikimet renditëse midis sh-
krimtarëve dhe shkencëtarëve
njëkohshëm.

ndan të njejta mendime. E në se nuk
është Curiculum Vitae, nuk është
as Apologji, që u  trashëgua nga Au-
tobiografia dhe nga Rrëfimet, siç
bënë Shën Agostini dhe Rusoi. Sh-
krimi qoftë në prozë, qoftë në poezi,
ka një destinacion edhe kur e shk-
ruan për vete. Ai është shkrim jo
shumë publik, por për një komunite-
tet që atij i takon, për shembull athi-
nasit për Sokratin, të krishterët për
Shën Agostinin, shpirtrat “senti-
mentalë” të modernitetit për Ruso-
në.

Por në rastin e “ Letrave për
Makabe Zaharinë” do të kemi ko-
munikimin ndryshe, komunikimin
me lexuesin kërkues, me lexuesin
për të cilin metaforat fluide të
Moikomit i sheh si elementë kon-
strukti të një stili të ri.

       Pikërisht për këtë ai në
Letrën e tetë shkruan:

“ A ka humbur vallë artshkrimi
si një mjellmë negre, mbas këngët
së fundit?”

      Stilet klasikë kur bien në dorë
të Mokiomit vishen me pelegrina
magjike që i transformon ato stile
në forma të reja, por jo të fundjetës.
Vetë krijesa Makabe Zaharia është
pré e kësaj magjie. Me emër e mbi-
emër njeriu ai transformohet në një
nga personazhet më inteligjentë në
letërsinë moderne shqiptare dhe më
tej. Prandaj Makabe Zaharia nuk
është thjeshtë mit, ai është matricë,
shembëlltyrë reflektuese, metaforë
e gjallë, njeri. Profecia poetike e
Makabe Zaharisë vazhdon, libra të
tjerë të kohshëm e të pakohshëm
lindin nga Moikom Zeqo.

*Durrës, Dhjetor 2017- 2 janar*Durrës, Dhjetor 2017- 2 janar*Durrës, Dhjetor 2017- 2 janar*Durrës, Dhjetor 2017- 2 janar*Durrës, Dhjetor 2017- 2 janar
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 Vijon nga faqja 19 MOIKOM ZEQO,
binjaku Makabe Zaharia
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Më në fund nga sot  Venusi  nuk do ju
nx isë me pretendime jashtë mundë-
sive tuaja.  Duke kaluar përmes miqë-
s isë,  dashur ia do ketë fytyrën e bash-
këpun im i t .  E  d ie l  e  bukur ,  mad je  e
shkëlqyer për ata që e shi jojnë në sho-
qër i  të mirë,  në mal  ose në udhët ime.

DEMI

Në shënjestër nga Hëna dhe Saturni, ndërsa
Venusi rrëshqet në shtëpinë e dymbëdhjetë,
jeni të heshtur dhe të palëvizshëm si Bukuro-
shja e Fjetur. Të shkatërruar nga udhëtimi,
me maninë e zakonshme që të shihni gjithç-
ka, të provoni gjithçka dhe të shijoni gjithçka,
në darkë do jeni të dërrmuar nga lodhja.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Sot Venusi kalon në shenjën tuaj. Nga
dashuria prisni maksimumin dhe nëse nuk
merrni atë që doni, jeni të acaruar si gjith-
monë. Sot do keni tendencën të ekzagjero-
ni, duke kaluar shumë herë linjën e kuqe.
Përpiquni të reflektoni, do rezultoni më
simpatikë.

Kal imi  i  Venus i t  në t rekëndësh,  edhe
pse  Hëna  me Sa tu rn in  janë  kundër
shenjës,  nuk ju  nd ihmon për  të  qetë-
suar  a tmosferën.  S idoqof të ,  la rg  sh-
tëp isë dhe ru t inës së përd i tshme do
të  jen i  më të  qetë  dhe të  pr i rur  për
dialog.

bashkëpunimi Diell-Jupiter ju bën të ekza-
gjeroni situatat dhe gjendjen emociona-
le. Përpiquni të merrni në konsideratë
edhe pikëpamjet e të tjerëve. Kundërsh-
t imi i  Venusit  tashmë ka përfunduar,
ndoshta do jeni pak më të qetë në rutinën
tuaj.

Debate në çift, por asnjeri nga ju nuk ka
dëshirë të grindet seriozisht, pasi ndjenja
që keni është e fortë dhe tërheqja është e
dukshme. Qëllimi juaj sot është të zbav-
iteni dhe të zbavitni të tjerët, varianti i
vetëm për të ulur konfliktet ose të paktën
të zbusni situatën.

I  r reptë dhe kërkues ç i f t i  Hënë-Sat-
urn  dhe s ikur  mos të  mjaf tonte  k jo ,
sot Venusi  kalon kundër shenjës suaj .
Meg j i tha të ,  mos h iqn i  dorë  nga n jë
festë që keni  kohë që e pr isn i ,  je ta
nuk është vetëm për  të  punuar ,  por
edhe për të shi juar .

Marrëdhënia në çift është e shkëlqyer,
falë ndërhyrjes së Venusit në shenjën
tuaj.  Nëse ka ndonjë debat të vogël,
nuk ka të bëjë fare me keqkuptimet në
ç i f t .  Amb ien t i  pë r re th  ësh të  shumë
çlodhës dhe dita ideale për të vizituar
një qytet t jetër.

Më në fund Venusi largohet nga shenja
juaj. Blerjet dhe ushqimi i mirë si çmim
ngushëllimi nuk do funksionojë, humori
i  keq ju shoqëron. Mos pranoni punë
ekstra për pak të ardhura, më mirë një
orë në palestër.

E diel e bukur në shoqërinë e çiftit Hënë-
Saturn në shenjë dhe nga sot edhe Venusi në
kënd, promovues i një jete shoqërore inten-
sive. Do merrni një ftesë që nuk mund ta
refuzoni, aq më tepër që duhet të filloni të lini
mënjanë rutinën e përditshme.

Përshëndeteni Venusin, që sot kalon në
shenjën pasuese. Javët e fundit ju ka dhënë
kaq shumë dashuri, bukuri, frymëzime kr-
ijuese... Të ardhurat ekstra dhe blerjet ju
ngushëllojnë, duke larguar pak humorin e
keq.

Lajm i  shkëlqyer nga yjet për ju, Venu-
si hyn në shenjën tuaj ndërsa Hëna ju
buzëqesh duke ju mbështetur me një
kënd të bukur. Nga miqësia në dashuri
ë s h t ë  h a p  i  s h k u r t ë r ,  m j a f t o n  n j ë
hedhje e vogël dhe do jeni aty.

Ikën Nezari vjen Izeti
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Nga Eni Vasili

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

...ishte arrestuar si pjesë e
grupit të Habilajve dhe njihej si
“llogaritari” i parave të drogës së
këtij grupi. Ish-ministri i
Brendshëm, Saimir Tahiri, është
akuzuar gjithashtu si i implikuar
në këtë grup kriminal dhe për këtë
arsye, Prokuroria hapi hetimin.
Nezar Seitaj ishte i vetmi dëshmi-
tar në funksion të hetimit për Ta-
hirin, si i akuzuar për implikim në
grupin e Habilajve. Ekstradimi u
konsiderua i dyshimtë, ndërsa nga
opozita u cilësua si një rrugë e shpe-
jtë dhe kriminale për të shpëtuar
nga burgu Saimir Tahirin.

Pa u ftohur ende gjakrat për
ekstradimin e Nazer Seitajt, që
shërbente për një çështje kaq të
rëndësishme sa ajo e Tahirit, në
Shqipëri do të ekstradohet Izet
Haxhia, një prej të dënuarve në
mungesë për vrasjen e Azem Haj-
darit. Një çështje që duket se ësh-
të mbuluar nga pluhuri, kthehet
në këtë situatë kaq të nxehtë kur
po flitet ethshëm për arrestime
peshqish të mëdhenj.

A mund të quhet rastësi ikja
e Nazerit dhe ekstradimi drejt
Shqipërisë i Izetit? Koinçidencat
janë tepër të mëdha për të kon-
sideruar thjesht si të tilla. Situ-
ata nga jashtë duket e
mirëstrukturuar nga mazhoran-
ca, që ajo të dalë pa lagur nga
skandalet e saj, pasi e vërteta
është se çështja “Seitaj” im-
plikon mazhorancën përmes Ta-
hirit, ndërsa çështja “Haxhia”
kërcënon ish-liderin e opozitës,
Sali Berisha. Me ekstradimin e
Seitajt, çështja “Tahiri” shkon
drejt arkivës dhe po nga arkiva,
publikut i  ofrohet një tjetër
dosje me pluhur 12-vjeçar për-

sipër, që vë padyshim në qendër
të vëmendjes mediatike, Ber-
ishën dhe opozitën.

Izet Haxhia ka akuzuar dh-
jetëra herë vitet e fundit Berishën
si të implikuar në vrasjen e Azem
Hajdarit, si njeriun që e nxori në
pritë. Berisha nga ana e tij e cilë-
soi vrasës në shtator të 2014-ës, në
të vetmen përgjigje që dha rreth
kësaj çështjeje në emisionin “Stu-
dio e Hapur”.

Gjykata e Lartë në Turqi ka
miratuar dje ekstradimin në Sh-
qipëri të Izet Haxhisë dhe sot në

kohë rekord, Ministria e Drejtë-
sisë turke e ka bërë fakt.

Ish-truproja i Sali Berishës kur
ishte president, Izet Haxhia, ndod-
hej në arrati, i dënuar si i përf-
shirë në vrasjen e Azem Hajdarit
në shtator të vitit 1998. Haxhia
është dënuar nga drejtësia sh-
qiptare me 25 vite burg. Nga ajo
kohë ai jetonte në Turqi me sta-
tusin e azilantit politik. Duke ko-
mentuar vendimin për ekstradi-
min e tij, ai e ka cilësuar si të di-
rigjuar nga politika, por ka thek-
suar gjithashtu se është gati të

dëshmojë çfarë di për vrasjen e
Azem Hajdarit, por vetëm para
trupës së re të drejtësisë, që do të
rrjedhë nga reforma në drejtësi.

Me një qetësi që lë vend për dy-
shime, Izet Haxhia thotë se do të
kthehet shpejt në Shqipëri. Nuk
dihet se çfarë garancish i janë of-
ruar dhe nga kush, që e bëjnë atë
kaq të sigurt. Nuk dihet gjith-
ashtu nëse është këmbyer me
ndonjë Gulenist apo aferë finan-
ciare, dilema dhe dyshime të cilat
shpresojmë se koha do i tregojë.

* Mar* Mar* Mar* Mar* Marrë ngrë ngrë ngrë ngrë nga “Haa “Haa “Haa “Haa “Hapurpurpurpurpur.al”.al”.al”.al”.al”
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... me vëmendje debatin për
ligjin e ri të diskutueshëm: “Unë
nuk besoj se Polonia do përpiqet
t’i shpëtojë përgjegjësisë”, thotë
Testa duke treguar mirëkuptim
për pozicionin që mban Polonia.
Por nga ana tjetër: “Nuk ka asnjë
që të mos ketë faj, të gjithë kanë
faj. A nuk ka pasur edhe Roosevelti
faj? Pse nuk e bombarduan ata
Aushvicin”?

Testa, e cila ka lindur në Maqe-
doni, ka qenë e re kur i duhej të
fshihej nga nazistët, duke shkuar
vitet e para me disa partizanë në
Evropën Lindore. Edhe në Poloni
kishin frikë, kujton ajo: “Kur py-
eteshin prej gjermanëve, njerëzit
u tregonin bashkëqytetarët. Kur
erdhën gjermanët, fqinjët donin
madje të më vrisnin”. Por nuk du-
hen bërë përgjithësime, “faji është
individual”.

GRINDJEGRINDJEGRINDJEGRINDJEGRINDJE
POLAKO–IZRAELITEPOLAKO–IZRAELITEPOLAKO–IZRAELITEPOLAKO–IZRAELITEPOLAKO–IZRAELITE

Kryeministrat e Polonisë dhe
Izraelit, Netanjahu dhe Morawiec-
ki kanë rënë dakord për krijimin e
një grupi bilateral pune për rish-
ikimin e historisë. Por, Polonia nuk
donte të priste. Presidenti Andrzej
Duda nënshkroi ligjin e disku-
tueshëm të Holokaustit. Ligji
parashikon dënime që shkojnë nga
gjoba deri në tre vjet burgim për
dikë që mes të tjerash quan fajtor
ose bashkëfajtor dikë “në publik
dhe në kundërshtim me faktet” e
popullit ose shtetit polak, për
krimet naziste të kryera nga “Ra-
jhu i tretë”. Duda ia prezantoi këtë
ligj Gjykatës Kushtetuese polake.
Ajo duhet të shohë nëse ligji ve në
rrezik shprehjen e mendimit të lirë
në publik në Poloni.

Ndërkohë, konflikti polako-
izraelit është shtruar të paktën në
nivel qeveritar. Ministri i Jashtëm
izraelit shpreson që të dyja palët
të bien dakord për ndryshimin e
ligjit. “Izraeli dhe Polonia kanë një
përgjegjësi të përbashkët, që është
të studiojnë dhe të ruajnë his-
torinë e Holokaustit”, – thotë dek-
larata zyrtare. Në parlament,
Knesset është duke u përgatitur
një reagim për ligjin polak. Pavar-
ësisht nga partia, të gjithë duan të
arrijnë përmirësimin e dy ligjeve
të veta: Bëhet fjalë për dënimin e
mohimit të bashkëpunimit me
krimin nazist dhe ndihmën jurid-
ike për punonjësit e vendeve
përkujtimore. 80 nga 120 deputetët
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Polonia e vetme në shtëpi

e parlamentit duan të përkrahin
projektligjin.

Edhe studiuesit izraelitë kanë
thënë fjalën e tyre: Megjithëse arti
dhe shkenca është e përjashtuar
nga ligji i diskutueshëm në Polo-
ni. Por: “Ai duhet të prezantojë ro-
lin e Polonisë në Holokaust si një
të vetëm të vërtetë. Kjo është
shumë problematike”, ankohet
David Silberklang, historian në
Institutin Ndërkombëtar për stu-
dimin e Holokaustit në Jerusalem.
Pjesa më e madhe e institucioneve
dhe studiuesve përkrahin idenë që
të mos përdoret shprehja “kampe

polake përqendrimi”, por në këtë
mënyrë ligji pengon debatit pub-
lik. “Natyrisht që populli polak
nuk ka marrë pjesë masive në Ho-
lokaust, megjithatë ka pasur
njerëz që kanë bërë gjëra të
tmerrshme - dhe për këtë duhet
folur”, thotë historiani.

ZHGËNJIME NË SHBAZHGËNJIME NË SHBAZHGËNJIME NË SHBAZHGËNJIME NË SHBAZHGËNJIME NË SHBA
Reagime të ashpra që erdhën

nga SHBA krijuan shqetësime në
Poloni. Pas nënshkrimit të ligjit
për Holokaustin ministri ameri-
kan i Jashtëm, Rex Tillerson, tha
se Shtetet e Bashkuara janë të “zh-

gënjyera”. Tillerson kritikoi ligjin
se ka “efekt negativ mbi shprehjen
e mendimit të lirë dhe studimeve
akademike”. Kritikë kaq e qartë
e shprehur nga partneri më i
rëndësishëm i Polonisë nuk ish-
te dëgjuar në Varshavë kurrë, as
në reformimin e diskutueshëm të
Kushtetutës. Edhe deputetët e
Kongresit të të dyja partive e kri-
tikuan ashpër Poloninë. Orrin
Hatch, senatori më i vjetër i re-
publikanëve dhe anëtar i “Këshil-
lit përkujtimor amerikan të Ho-
lokaustit” theksoi se “ligji është
shumë i dëmshëm për të gjithë

ata që duan të mësojnë nga lek-
sionet e errëta të së kaluarës dhe
të punojnë për një të ardhme më
të mirë”. Debbie Wasserman-
Schulz, kongresiste nga Florida
dhe kryetare e Partisë Demokra-
tike kritikoi vendimin e presiden-
tit polak Duda dhe u tregua
“thellësisht e zhgënjyer dhe e
prekur”.

KRITIKË NGA BASHKIMIKRITIKË NGA BASHKIMIKRITIKË NGA BASHKIMIKRITIKË NGA BASHKIMIKRITIKË NGA BASHKIMI
EVROPIANEVROPIANEVROPIANEVROPIANEVROPIAN

Po Brukseli? Presidenti polak
i Këshillit të BE, Donald Tusk e
vlerëson vendimin e Varshavës si
kontraproduktiv. Tusk akuzon
qeverinë polake se ka arritur me
ligjin të kundërtën e asaj që don-
te të arrinte: “Autorët e ligjit e
shpërndanë në gjithë botën
emërtimin e gabuar “kamp polak
i vdekjes” me efektivitet aq të
lartë sa kurrë më parë”, transme-
toi Tusk me “Twiter”.

Zëvendëspresidenti i Komi-
sionit të BE-së, Frans Timmer-
mans u bëri thirrje të gjitha sh-
teteve të pushtuara dikur nga
nazistët që të prezantojnë fakte
historike: “Ka pasur shumë her-
onj që kanë bërë rezistencë dhe
kanë luftuar kundër pushtuesit.
Por për fat të keq në të gjitha ven-
det ka pasur edhe njerëz që kanë
bashkëpunuar me pushtuesit na-
zist për të zbatuar planet e tyre
të tmerrshme”.

GJERMANIA NËNVIZONGJERMANIA NËNVIZONGJERMANIA NËNVIZONGJERMANIA NËNVIZONGJERMANIA NËNVIZON
FFFFFAJIN E SAJ HISTAJIN E SAJ HISTAJIN E SAJ HISTAJIN E SAJ HISTAJIN E SAJ HISTORIKORIKORIKORIKORIK

Një rol të rëndësishëm në de-
batin e nxehtë merr Gjermania.
Që para nënshkrimit të ligjit të
diskutueshëm, ministri i Jashtëm
gjerman, Sigmar Gabriel, nënvi-
zon fajin historik gjerman: “Nuk
ekziston as më i vogli dyshim
kush është përgjegjës për kampet
e zhdukjes, kush i vuri në për-
dorim dhe kush vrau atje miliona
hebrenj evropianë, pikërisht Gjer-
mania”. Gjenocidi i organizuar ka
filluar nga Gjermania dhe prej as-
një vendi tjetër, “bashkëpunëtorë
të veçuar nuk kanë sjellë ndonjë
ndryshim shumë të madh”.

Kampet e përqendrimit nuk
janë ngritur rastësisht në Polo-
ni, shtoi Gabriel: “Sepse kultura
polake duhej zhdukur po ashtu si
çdo gjë hebreje. Tre nga gjashtë
milionë hebrenjtë e vrarë vinin nga
Polonia”. Ndërgjegjja e këtij faji
historik është titulli i identitetit
të sotëm gjerman dhe “konsensu-
si qendror i të gjitha forcave
demokratike në Gjermani”.
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL:
1. Patricia këngëtare.
5. I vocërr ai i Migjenit
9. Hari spiune.
12. Qyteti i Robespierre.
14. Phineas i famshëm i cirkut.
16. Pak latinisht.
17. Inicilet e Banderas.
19. Janë tek në rrota.
20. Pak efikasitet.
22. Eshtë shkolla fillore.
24. Arrihet duke aderuar
27. Pak iniciativë.
28. Një... art i Don Judd.
29. U kompozua nga Rachmaninov.
31. Diku në qendër.
32. Një është për të lidhur.
33. Jepet për hartim.
35. Sergej, poet i famshëm rus.
37. Veriu pa kufij.

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

- Nëntë të dhjetat e zgjuarsisë qëndron në të qënit
i mençur në kohën e duhur.  (Teodor Ruzvelt)

- I mençuri ka një prirje të fortë për të qenë i
heshtur, dhe aftësinë për të ruajtur një inventar të
tërë sekretesh. Zotësia dhe karakteri i tyre janë
për t’u respektuar.               (Baltazar Gracian)

- Dikur sfilitesha të gjeja kuptimin e jetës: sot
të qënit gjallë më duket një shpjegim mëse i
mjaftueshëm.                      (Xhoan Filld)

- Një burrë realisht i pasur, është ai të cilit
fëmijët i hidhen me vrap në krahë kur i ka
duart bosh.                             (Anonim)

- Kurrë nuk janë të vetmuar ata që
shoqërohen me mendime fisnike.

(Filip Sidnei)

- "Kur shikoj prapa në të gjitha ato
shqetësime, e kujtoj historinë e
plakut të vjetër në shtratin e
vdekjes, i cili kishte shumë
shqetësime në jetën e tij,
shumica e të cilave kurrë nuk
kanë ndodhur".

Winston Churchill

HORIZONTAL
1. Bëjnë arte me re.
2. Krijoi Arsene Lupin (inic).
3. Janë forma.
10. Në hyrje të plazhit.
11. Kapen të parat.
13. Janë ufot.
14. Mbahen nga ata që i thyejnë.
18. Inicialet e Mascagni-t.
19. Në krye të trupave.
20. Eshtë edhe ai i Këngëve dhe valleve.
22. Pak hemorragji.
23. U shkrua nga Jack London.
25. Institucione Ndërkombëtare Europiane.
26. Scarlet e Bashkë me erën.
27. Janë tituj në ekran.
29. Eric aktor.
31. Kështu e ka syrin vigjilenti
32. Janë nofka.
35. Një provë... inteligjence.
37. Mund të jenë me sahat.
38. Një pjesë e naivitetit.

40. Pak imagjinatë.
42. Pikat pa kufij
43. Fillojnë aksionin.
44. Kërkohet nga poetët.
47. Nota e diapazonit.
48. I prin kolonës.
51. Eshtë filozofie moralit.
52. Ulet në dhomën e lartë.

VERTIKAL
1. Malet pa kufij.
2. Janë banorë imagjinarë të planetit të kuq.
4. Inicialet e Altman.
5. Një sportist që arrin majat
6. Courier ish-kampion i tenisit.
7. Fillojnë testin.
8. Mund të jetë parabolike.
9. Bie me ballë.
10. Carnera, ish-kampion i ringut.
11. Lidhet mes punëtorit dhe punëdhënsit

12. I kanë rrënjët në tokë.
15. Eshtë pushkë.
16. Brown i Kodi i Da Vinci-t.
17. Takim Brezash Durrës.
21. Ishte lumi i Elizit
22. Eshtë kardinal.
24. Mbyllin një krah.
28. Artikull anglez.
30. Mbyllin fushatat.
31. Partia pa ara.
32. Zola që shkroi Nana
33. Nganjëherë duhen  vënë mbi i.
34. Një fjalë kastile
36. Inicialet e Mann shkrimtar.
39. Maiden që këndojnë.
41. Ai i shtatë është kinemaja.
43. Fillojnë arsyetimin.
45. Eshtë nënë e Tironës.
46. Eshtë shahu i fundit.
48. Inicialet e Klee piktor.
49. Dy asa.
50. Mbarojnë fare.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

39. Mbyllin një tender.
41. Një pjesë analogjisë.
42. Mjeku pa ju.
43. Nisin nga kreu.
44. Një racë kombi.
46. Një rapper i famshëm.
49. Një pikë... vaji.
50. Në fund majtas.
51. Ndizen me një çelës.
53. Emri i Delon
54. Janë të dërguar specialë

VERTIKAL
1. Eshtë edhe ai i sheqerit.
2. Eshtë lloj papagalli.
3. Një Pop i Andy Warhol.
4. Sapo fillojnë.
6. Qendër në Kubë.
7. Eshtë pluhuri si Dash.
8. Eshtë e hollë dhe therëse.

9. Fillojnë muzikën.
10. Një kontinent i ri.
11. Eshtë për medaljen e parë.
13. Kujtohet për një fitore të grekëve ndaj per-
sëve.
15. Provinca e boerëve.
18. Eshtë qyteti i njëmbinjë dritareve.
21. Eshtë dukuria.
22. Eshtë hidrokarbur.
23. Griffith aktore.
25. Qe perëndesha e fitores.
26. Mbeten në fund.
30. Tregon çmimin.
34. Këndohet në opera.
36. Para Fe në New Mexico.
37. Eshtë princ arab.
38. Tony që këndon Quando, quando, quando.
40. Bën mëza.
45. Pak tolerante.
47. Modem pa zë.
48. Pak marramendëse.
50. Mbyllin  një dyqan.
52. Fillojnë teorikisht.
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51 52

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 51 52

53 54

4 1 9 2 10 19 6 5 4 5 3 19

6 4 1 3 11 3 T 4 R 18U 14P
13 4 3 2 4 3 2 4 5 3

7 2 9 5 4 6 5 4 5 3 18

13 5 11 6 4 5 10 3 5 3 14 4

19 3 2 16 1 4 2 3 2

7 4 6 14 5 2 1 11 5

8 11 1 6 11 14 4 2 18 11

3 2 10 3 2 11 6 18 4 4 2

18 8 4 5 7 6 14 6 3 5

15 2 3 2 11 2 11 6 5 10 5 3

5 3 2 14 2 3 7 2 3 5 3 6
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