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(Në foto)  Artan Lame gjatë konferencës për shtyp me drejtoreshën e ATP-së Jonida Baçi dhe kreun e Hipotekës, Elion Semanaj
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DURRES

Vrau të riun me 
thikë, 17-vjeçari 
pranon krimin: 
U vetëmbrojta

Zv/kryeministrja, 3 shtëpi në pronësi

“Open Data Albania” publikon pronat dhe “Open Data Albania” publikon pronat dhe 
llogaritë. Rudina Hajdari jeton me qirallogaritë. Rudina Hajdari jeton me qira

Duma, Pampuri, 
Spiropali dhe Mesi, 
zbardhen pasuritë e 
deputeteve të reja

Zbardhen pasuritë e deputeteve të reja të Kuvendit. Depu-
tetet janë kryesisht të pasura, vijnë nga një e shkuar që, 
sipas të ardhurave që kanë krijuar rezulton e suksesshme. 
Gratë deputete para si t’i hynin jetës parlamentare ...

Në faqen 3

PRESIDENTI I KE

Juncker: Nuk ka 
anëtarësim në BE 
pa zgjidhur më 
parë “kufijtë”

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

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

Tentoi të ndalojë 
grabitjen në Fier, 

ndërron jetë 
babai i 4 fëmijeve

KRERET E ALUIZNI-t DHE ATP: NE SITE TE GJITHA AKTET E MARRJES NE PERDORIM

Nga EUREPORTER

Autoritetet thonë se ngarkesa 
më e madhe e kokainës e gjetur 

ndonjëherë në Shqipëri, me një vlerë 
prej 180 milionë eurosh, është një 
shembull i progresit... Vijon në faqen 21

Lufta kundër krimit,
 kusht për negociatat

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 22

Nga DRITAN HILA

Me tërheqjen e aktorëve të Teatrit 
Kombëtar nga protesta e tyre, 

ngjan se fati i godinës u vulos. Nuk 
dihet pse u tërhoq Ndrenika apo 
Asqeriu. Ndoshta ...

Mos na lini pa histori: ky vend 
nuk ka prodhuar vetëm trafikantë

Opinioni
 Ditësi

Nga BEN ANDONI

 

Basha: Paraja 
e krimit dhe e 
drogës po futet 

në ekonomi

KREU I PD

Në faqen 4

pages

4 FAQE SPECIALE

 

Aplikimet që nga 
viti 2008, ATP: 

Dosjet e pronave 
që kompensohen

Në faqet 11-12

LISTA EMERORE

Nga ORNELA MANJANI

Në faqen 5

Analiza e profesor Kristo Frashërit si replike per historianin Oliver Shmit

Pse ka debat për emrat e familjes së Skënderbeut?!

Suplement

Në brendësi: Tregim nga Mira Meksi. Në kujtim të Gëzim Qendros
tur tre herë deri më tani. 
Por i duhej dhe njëherë e 
katërt. Mjekime, konsulta, 
terapi, por të pamundura 
për t’ia dalë kundër të keqes 
së madhe. I ndjeri kishte 
shumë dëshirë në të gjallë, 
që me miqtë e tij të ndante 
një episod ...

Pak ditë më parë, Gë-
zim Qendro, studiuesi, 

historiani i artit dhe përk-
thyesi ndërroi jetë. Një 
luftë e papërballueshme me 
kancerin, një nga sëmund-
jet më të egra historike të 
njerëzimit. E kishte mposh-

Kontroll dokumentacioni për çdo vendim, për rreth 30 mijë parcela që u ndanë me 
ligjin 7501, që nga viti ‘91. Lame: Para se të blini pronë në bregdet, bëni verifikime
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PAKTI ME GREQINE
REAGIMET

Ish-presidenti flet për konsultën me kreun e shtetit: Meta do e japë autorizimin për marrëveshjen

Moisiu: Në diktaturë, distanca ka qenë 15 milje
"Meçollari, me ndjenja patriotike. Këtu e bëjnë edhe priftin me barrë"

Zëvendësministri i Jash
tëm i Greqisë, Jorgos

Katrougalos, duke folur në
Forumin Ekonomik të Del-
phit që zhvillohet në
Athinë, ka zbuluar detaje
për bisedimet me Tiranën
zyrtare. "Sa i përket Sh-
qipërisë, Greqia është
shumë pranë zgjidhjes së të
gjitha çështjeve me vendin
fqinj",-nënvizoi ai. Gjith-
ashtu, zëvendësministri i
Jashtëm tha se "Greqia ka
marrëveshje bilaterale
bashkëpunimi me të gjitha
vendet e Ballkanit Perën-
dimor, pasi dëshiron të lu-
ajë një rol të rëndësishëm
në rajon". Katrougalos kri-
tikoi dhe Bashkimin Euro-
pian, ndërsa nënvizoi se

Katrougalos: Dëshirojmë të luajmë rol të rëndësishëm në rajon

Zv.ministri i Jashtëm grek: Jemi
pranë zgjidhjes së të gjitha çështjeve

janë rritur pabarazitë bren-
da Unionit dhe standardi i
jetesës së qytetarëve evropi-
anë është përkeqësuar. "Ar-

kitektura e eurozonës sh-
kakton pabarazi dhe deficite
për vendet në periferi dhe
duhet ndërtuar një Europë
më demokratike, me barazi
sociale"- tha zv.minsitri
grek. Gjatë ditëve të fundit
ka pasur një sërë reagimesh
për marrëveshjen e Greqisë
me Shqipërinë për kufirin de-
tar. Ndërkohë që në Shqipëri
ministri i Jashtëm po pret
autorizimin nga Presidenti
i Republikës, për të vijuar
bisedimet zyrtare për ar-
ritjen e një marrëveshjeje,
në Greqi ka pasur po ashtu
përplasje mes opozitës dhe

qeverisë. Kështu ditët e
fundit ish-ministrja e
Jashtme Dora Bakojanis
kërkoi informacione
nga ministri Kotzias për
territoret që po diskuto-
hen me Shqipërinë. Kot-
zias ka sqaruar edhe më
parë se kjo marrëveshje
ende nuk është mbyllur,
por janë vënë në rrugën
e zgjidhjes probleme të
hapura që prej 70 vje-
tësh. Pritet që në prill,
kjo marrëveshje të nën-
shkruhet nga kryeminis-
trat Tsipras dhe Rama, në
Korçë.

Ish-Presidenti i Repub
likës së Shqipërisë Al
fred Moisiu teksa ishte i

ftuar në emisionin 'Kjo javë'
në 'News24' u shpreh se Pres-
identi Ilir Meta do ta japë
autorizimin për negociatat
e marrëveshjes me Greqinë,
por vetëm po merr disa in-
formacione. Ai theksoi se
ligji i luftës është një nga
kontradiktat kryesore me
Greqinë, ndërsa zgjidhjet
gjysmake sipas tij kanë
sjellë këto probleme dhe sot.
Mes të tjerash ai gjatë inter-
vistës tha se gjatë kohës që
ai ishte në krye të shtetit sh-
qiptar distanca mes Sh-
qipërisë e Greqisë ishte 15
milje.

Ç'mund të na thoni nëÇ'mund të na thoni nëÇ'mund të na thoni nëÇ'mund të na thoni nëÇ'mund të na thoni në
lidhje me marrëdhënietlidhje me marrëdhënietlidhje me marrëdhënietlidhje me marrëdhënietlidhje me marrëdhëniet
me Greqinë?me Greqinë?me Greqinë?me Greqinë?me Greqinë?

Historia ka ardhur në atë
mënyrë që unë njoh nga afër
disa gjëra në raport me Sh-
qipërinë që nga lufta e Dytë
Botërore. Gjatë kohës që
kam qenë president, gjatë
takimeve me krerët e shtetit
grek ua kam treguar his-
torinë tonë dhe u kam thënë
se s'jemi armiq. S'mund të
mbajë populli grek përgjegjë-
si për atë që ka bërë qeveria
kukull greke e kohës gjatë
regjimit të gjermanëve. Kur
u zgjodha president, ende
nuk ishte bërë ceremonia,

më thonë se Karamanlis do
të vinte në Tiranë. Gjatë
takimit tonë po i shtjelloja se
mikun dhe shokun mund ta
zgjedhësh, por jo fqinjin,
shprehje të cilën e kam thënë
dhe në një konferencë.

Si trajtohej çështje e ku-Si trajtohej çështje e ku-Si trajtohej çështje e ku-Si trajtohej çështje e ku-Si trajtohej çështje e ku-
firit para '90?firit para '90?firit para '90?firit para '90?firit para '90?

Po të lexoni librin e Edit'h
Duram, 'Brengat e Ballkan-
it' ajo flet që disa ambasadorë
kanë bërë një ndarje kufiri
pa menduar që do sjellë
shumë gjak në të ardhmen.
Kufijtë u stabilizuan në 1913-
ën, dhe më pas në 1922.

Po më pas çfarë ndodhi?Po më pas çfarë ndodhi?Po më pas çfarë ndodhi?Po më pas çfarë ndodhi?Po më pas çfarë ndodhi?
Ai kufi ka mbetur, por me

problematika pas çlirimit,

dhe gjatë luftës ka pasur ten-
tativa për të vënë në dis-
kutim Vorio-Epirin. Zhvilli-
met treguan se gjërat s'mund
të viheshin sipas interesit të
njërës palë. Gjatë kohës së
diktaturës në kufi në 1949
pati përplasje mes dy forcave,
por nuk ishin konflikt
direkt, por kundër pjesës
kryengritëse. Atëherë është
minuar kufiri dhe ka pasur
probleme dhe shumë ngjar-
je më vonë, deri sa u morën
masa për ta ç'minuar. Prob-
lem ka qenë kufiri detar.

A janë dy vende me pozi-A janë dy vende me pozi-A janë dy vende me pozi-A janë dy vende me pozi-A janë dy vende me pozi-
ta të barabarta Greqia dheta të barabarta Greqia dheta të barabarta Greqia dheta të barabarta Greqia dheta të barabarta Greqia dhe
Shqipëria?Shqipëria?Shqipëria?Shqipëria?Shqipëria?

Këto janë gjëra që janë

transferuar. Zgjidhjet gjys-
make krijojnë problematike.
Pastaj kohë pas kohe dalin
në sipërfaqe. Dalin probleme
si në detin Jon dhe Egje, që
në tërësi ka rezerva
hidrokarburesh, këtu lind
interesi që secili do të marrë
sa më shumë. Kjo krijoi
problemin e ndarjes detare.

Pse nuk aplikohet dis-Pse nuk aplikohet dis-Pse nuk aplikohet dis-Pse nuk aplikohet dis-Pse nuk aplikohet dis-
tanca prej 12 miljeve de-tanca prej 12 miljeve de-tanca prej 12 miljeve de-tanca prej 12 miljeve de-tanca prej 12 miljeve de-
tare?tare?tare?tare?tare?

Ne i kemi pasur në atë
kohë 15 milje. Bëhet fjalë për
zonat e hapura, që kemi në
drejtim të Italisë, apo ne
pjesën e hapur. Spekulohet
dhe është për të ardhur keq
dhe për të krijuar situata të

qenë dhe të paqena.
Plotfuqishmëria përPlotfuqishmëria përPlotfuqishmëria përPlotfuqishmëria përPlotfuqishmëria për

Bushatin. Pse është njëBushatin. Pse është njëBushatin. Pse është njëBushatin. Pse është njëBushatin. Pse është një
çështje që po zgjat  kaqçështje që po zgjat  kaqçështje që po zgjat  kaqçështje që po zgjat  kaqçështje që po zgjat  kaq
shumë?shumë?shumë?shumë?shumë?

Sigurisht nuk hyj dot në
këto detaje pasi nuk i di
mirë. Shtypi i jep të pjekura
dhe të papjekura lajmet.
Fakti që kërkohet plotfu-
qishmëri është e drejtë dhe
e kryetarit të shtetit. Ne
jemi shtet dhe duhet të ve-
projmë si shtet.

Në këtë kërkesë sa ësh-Në këtë kërkesë sa ësh-Në këtë kërkesë sa ësh-Në këtë kërkesë sa ësh-Në këtë kërkesë sa ësh-
të ftë ftë ftë ftë fororororormale dhe rmale dhe rmale dhe rmale dhe rmale dhe reale dhëniaeale dhëniaeale dhëniaeale dhëniaeale dhënia
e autorizimit?e autorizimit?e autorizimit?e autorizimit?e autorizimit?

Nuk është se ka të drejtë
mos t'ia japë. Por ka detyrë
që të kërkojë disa gjëra që t'i

qartësojë. Pasi të bindet për
këtë punë, ai e jep. S'e besoj
që s'do ta japë. Nuk mundet
që një kryetar i shtetit të
shkojë kundër interesave të
vendit.

VVVVVija e  kuqe a ështëija e  kuqe a ështëija e  kuqe a ështëija e  kuqe a ështëija e  kuqe a është
GjykaGjykaGjykaGjykaGjykata Kta Kta Kta Kta Kushtetuese?ushtetuese?ushtetuese?ushtetuese?ushtetuese?

Ka ikur koha kur çdo gjë
zgjidhej nga njëshi. Janë
pushtete të ndara.

A ia dhatë këtë sugjer-A ia dhatë këtë sugjer-A ia dhatë këtë sugjer-A ia dhatë këtë sugjer-A ia dhatë këtë sugjer-
im që po jepni këtu, zotitim që po jepni këtu, zotitim që po jepni këtu, zotitim që po jepni këtu, zotitim që po jepni këtu, zotit
Meta, në takim?Meta, në takim?Meta, në takim?Meta, në takim?Meta, në takim?

E quajta të drejtë
kërkesën e tij. Ai na thirri
dhe e quaj gjë pozitive. Kon-
sultimin e quaj të mirë dhe
jo që të veprosh me mendjen
tënde. Dikur kur nuk kish-
te ligje për të qenë, vendimet
i merrte pleqësia. Jemi më-
suar që ta shohim.

Rastin 'Meçollari" si eRastin 'Meçollari" si eRastin 'Meçollari" si eRastin 'Meçollari" si eRastin 'Meçollari" si e
keni parë?keni parë?keni parë?keni parë?keni parë?

Kjo është një gjë e çudit-
shme, sepse unë e njoh per-
sonalisht Meçollarin. E
kam pasur edhe anëtar të
shoqatës. Është oficer i për-
gatitur dhe me ndjenja pa-
triotike. Këtu është si ajo
kënga; e bëjnë priftin me
barrë. Këtu ka ligje dhe in-
stitucione. E kam të vështirë
të flas për këto punë. Do
dëshiroja që të merreshim
më pak me këto punë, me
vogëlsira. Është Meçollari
apo Moisiu, këto gjëra du-
het të zgjidhen.

"Po të lexoni librin e
Edit'h Duram, "Brengat
e Ballkanit" ajo flet që
disa ambasadorë kanë
bërë një ndarje kufiri

pa menduar që do sjellë
shumë gjak në të

ardhmen. Kufijtë u
stabilizuan në 1913-ën,
dhe më pas në 1922",-

tha dje, Moisiu.

HISTORIK

Ish-Presidenti i Republikës
së Shqipërisë Alfred Moisiu
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Komisioneri i "vetingut", ONM: Gjetëm
shkelje, kërkuam procedim për Saraçin

PROTESTA
Patriotët e rinj dhe aktivistë të shoqërisë civile u mblodhën
dje, në Lezhë, për të protestuar kundër marrëveshjes së
detit me Greqinë. Në protestë kanë marrë pjesë edhe të
afërmit e Pëllumb Marknikollës, të riut që u vra në Greqi.
Prej javësh patriotët e rinj dhe aktivistë të shoqërisë civile
mblidhen në qytete të ndryshme për të sensibilizuar për
rrezikun që i kanoset Shqipërisë nga marrëveshja sekrete
mes qeverisë "Rama" dhe qeverisë greke të Tsipras.



Presidenti i KE-së: Vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të vendosin rendin

Juncker: Asnjë shtet s' anëtarësohet
në BE pa zgjidhur çështjet kufitare
"Duam të eksportojmë stabilitet, jo paqëndrueshmëri"

DEKLARATA
"Jam i bindur që vendet
e rajonit, që kanë
konflikte territoriale, do
të përpiqen t'i
kapërcejnë ato dhe këto
nuk mund të bëhen pas
anëtarësimit. Zgjidhja e
tyre duhet bërë para
anëtarësimit. Pra, dua
t'i inkurajoj ato, si
Shqipërinë edhe Gre-
qinë, të bien dakord e
ky është një element
plus për të pranuar
hapjen e negociatave
kur të vijë momenti", tha
Juncker në Shqipëri.

Kreu i Kuvendit pritet në Gjenevë nga drejtoresha e UNICEF

Ruçi: Shqipëria, e përkushtuar për
mbrojtjen e të drejtave të njeriut

Presidenti i Komisionit
Europian, Jean-Clau-

 de Juncker bën të qar-
të se asnjë shtet nuk mund
të anëtarësohet në BE pa
zgjidhur çështjet kufitare.
Në një intervistë për Eu-
ronews ai foli edhe për viz-
itën e tij në rajonin e Ball-
kanit Perëndimor. Presiden-
ti i Komisionit Europian,
Jean-Claude Juncker, në një
prononcim për Euronews
ka folur për ndikimin e çësh-
tjeve të pazgjidhur në pro-
cesin e zgjerimit të BE-së.
Duke komentuar vizitën e tij
në rajonin e Ballkanit Perën-
dimor, jep dhe një udhëzim
të rëndësishëm për Sh-
qipërinë dhe Maqedoninë.

"Mesazhi im i përgjiths-
hëm në rajon dhe, veçanër-
isht sa i përket dy vendeve
të përmendura, është se as-
një vend nuk do të jetë
anëtar i Bashkimit Europi-
an nëse mosmarrëveshjet e
kufirit nuk janë të mbyllu-
ra. Ata duhet të vendosin
rendin në rajon. Ne nuk po
importojmë paqëndruesh-
mërinë e mbetur në Ballka-
nin Perëndimor, por ne
duam të eksportojmë stabi-
litetin tonë. Pra, të gjitha
vendet që dëshirojnë të
bëhen anëtare të Bashkimit
Evropian duhet të zgjidhin
çështjet kufitare dhe ne
kemi shumë çështje kufitare
në këtë rajon",-u shpreh
Jean-Claude Juncker, Presi-
dent i Komisionit Europian.
Gjatë konferencës për shtyp,
bashkë me kryeministrin
Edi Rama në Tiranë, Junck-
er u shpreh: "Ka të bëjë me
problemet që mund të ekzis-
tojnë ndërmjet Shqipërisë
dhe Greqisë. Jam i mendim-
it se ato duhen zgjidhur sa
më shpejtë të jetë e mundur.
Këtu kemi një dritare
mundësish të hapura, pra,
duhet ta përdorim hapjen
nga të dyja palët, për t'i
lejuar këtyre vendeve të bien
dakord për zgjidhjen e këtij
problemi që nuk është ende
një konflikt. Jam i bindur që
vendet e rajonit, që kanë
konflikte territoriale, do të
përpiqen t'i kapërcejnë ato
dhe këto nuk mund të bëhen
pas anëtarësimit. Zgjidhja e
tyre duhet bërë para anë-
tarësimit. Pra, dua t'i inku-
rajoj ato, si Shqipërinë edhe

Greqinë, të bien dakord e ky
është një element plus për të
pranuar hapjen e negociat-
ave kur të vijë momenti".
Juncker u pyet nga gazetar-
ja e Euronews edhe për ro-
lin e Bashkimit Europian në
negociatat mes Shkupit dhe
Athinës për zgjidhjen e kon-
testit për emrin. "Presioni

nuk është një instrument që
duhet të përdorim. Ne po
inkurajojmë grekët dhe ish-
Republikën Jugosllave të
Maqedonisë që të gjejnë një
marrëveshje sa i përket em-
rit. Ata janë në një proces
negocimi, ne nuk duhet të
ndërhyjmë". Ndërsa presi-
denti i Komisionit Europi-

an përmend ndikimet e
huaja në Ballkanin Perën-
dimor, nënvizon faktin se
lidhja e ngushtë e Serbisë
me Rusinë shikohet si
problematikë. Kurse për
Turqinë, Juncker thotë se
luan një rol në rajon, por
që nuk është aq i madh sa
mendojnë njerëzit.

Kryetari i Kuvendit të
Shqipërisë, Gramoz

Ruçi në vijim të vizitës së tij,
në Gjenevë të Zvicrës u prit
në një takim nga znj. Afs-
han Khan, Drejtoreshë ra-
jonale për Evropën dhe
Azinë Qendrore në UNICEF.
Gjatë takimit, z. Ruçi vlerë-
soi faktin që ekipi i OKB-së
në Shqipëri vepron sipas
konceptit "Një OKB", një
model që Shqipëria e ka
mbështetur dhe vazhdon të
mbështesë, si një mënyrë më
efikase për të bërë ndihmën
e OKB-së më efektive duke
shprehur besimin se pro-
jektet që po zbatohen nën
"Një OKB" do të përm-
bushin prioritetet e vendit,
të përfshira në programin e
qeverisë shqiptare dhe
Strategjisë Kombëtare për
Zhvillim dhe Integrim 2015-
2020. "Shqipëria, si një vend

kandidat për anëtarësim në
BE, është shumë e intere-
suar që programet e bash-
këpunimit me UNICEF të
jenë tërësisht të pajtueshme
dhe pjesë e strategjisë së zh-
villimit të qeverisë shqiptare,
në mbështetjen e reformave
të gjithanshme të Shqipërisë
drejt integrimit në BE",-tha
Ruçi. "Në fakt, dokumenti i
Programit të Kombeve të
OKB-së është plotësisht në
përputhje me prioritetet sh-
qiptare për të forcuar qever-

isjen për barazi sociale. Sh-
qipëria është mes shteteve
që janë të përkushtuara për
të mbrojtur dhe promo-
vuar të gjitha të drejtat e
njeriut dhe mbështet inte-
grimin e dimensionit të të
drejtave të njeriut në
agjendën e Kombeve të
Bashkuara dhe Këshillit të
Evropës",-u shpreh kreu i
Kuvendit. Kryetari i Kuven-
dit të Shqipërisë, z. Gramoz
Ruçi u prit në një takim nga
znj. Olga Algayerova, Sek-
retare Ekzekutive e Komi-
sionit Ekonomik të Ko-
mbeve të Bashkuara për
Evropën (UNECE). Ruçi u
shpreh se Shqipëria do të
rrisë bashkëpunimin në
sektorë si bujqësia, trans-
porti, lehtësimet në shkëm-
bimet tregtare, energjia,
statistikat, dhe dixhitalizi-
mi i publikimeve.

I pari zyrtar qe është kapur ne shkelje nga vëzhguesit
ndërkombëtare është një prej anëtarëve te vete insti-

tucioneve te vetingut. Në datën 9 shkurt Operacioni
Ndërkombëtar i Monitorimit i ka kërkuar Kolegjit të
posaçëm të Apelimit të nisë një hetim disiplinor ndaj
komisionerit publik Herald Saraçi. Vizion Plus iu drej-
tua vëzhguesve ndërkombëtare për të mësuar se çfarë
shkeljesh ka konstatuar ONM për komisionerin Saraçi.
"Kërkesa u depozitua bazuar në gjetjet dhe vëzhgimet e
kryera nga vetë vëzhguesit ndërkombëtarë, të cilët janë
përgjegjës për monitorimin e procesit në të gjitha fazat
dhe nivelet. Këto detyrime janë parashikuar në Kush-
tetutën e Shqipërisë, në Aneksin për vlerësimin kalimtar
të gjyqtarëve dhe prokurorëve." Operacioni Ndërkombëtar
i Monitorimit ka preferuar te mos japë detaje duke thek-
suar se çështja është në duart e komisionit disiplinor.
"Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit pret që shqyrti-
mi i çështjes do të jetë i plotë dhe do të mbajë shënim
rezultatin",-thuhet nga ONM. Nga ana tjetër, Kolegji i
Posaçëm i Apelimit ka njoftuar se seanca dëgjimore për
shqyrtimin e procedimit disiplinor ndaj komisionerit pub-
lik, Herald Saraçi do të jetë mesditën e së hënës.

Presidenti i Komisionit Europian,
Jean-Claude Juncker

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :
“  “Apartament” me sip 123.1 m2 e rregjistruar ne rregjistrin hipotekore me nr 183 , date 02.10.2013
, me vol 6 , faqe 132 , me nr pasurie 19/30+1-51, ne ZK 8597, me adrese Rruga e Pazarit , Kati i 8
Shkoder
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në vleren
2,016,000  (Dymilione e gjashtembedhjetemije )  leke
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  09.03.2018  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

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE  ANKANDI

Më datë 21 mars 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore
do zhvillohet ankandi i I-rë për shitjen e pasurisë  nr.58/54,vol 17, fq 2 të
ndodhur në L.13, ZK 8518, Plazh, Durrës Mbi këtë truall që ka sipërfaqen prej
600 m² rëndon një marrëveshje sipërmarrje.
Prona është e vëllezërve, z.Arben e z.Shkëlqim Riza Brameta
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi do të jetë 570020 Euro.
Çmimi mund të llogaritet edhe në lek sipas kursit të këmbimit ditor.
Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

A.     Automjetit tip ‘SKODA’, ngjyrë ‘GRI’, vit prodhimi ‘2009’, nr. shasie TMBDG41U4A8840601,
me targë ‘TR 2338 T’ , në pronësi të dorëzanësit z. ALKET Suad KOTONI, ÇMIMI  351.146 LEKË ;
B.     Automjetit tip ‘HYUNDAI’, ngjyrë ‘GRI’, vit prodhimi ‘2009’, nr. shasie MALAM51CBAM416803,
me targë ‘AA 714 BH’ , në pronësi të dorëzanësit znj. AIDA Luan KOTONI  , ÇMIMI 340.505 LEKË .

Data e zhvillimit të ankandit do jetë 05.03.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866
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PD
"Në asnjë vend të botës nuk do kishte ndodhur që
qeveria të mos kishte rënë pas skandalit të
ministrit të Brendshëm", tha Topalli. "Në fakt, ata
vazhdojnë marrëveshjen midis tyre dhe kur nuk e
vazhdojnë rrisin presionin për të bërë një pazar të
ri….",-u shpreh ajo për Ramën e Bashën.



Kreu i PD-së jep alarmin: "Në Shqipëri jeta dhe prona janë nën kërcënimin e krimit dhe drogës"

Basha: Rama i zhytur në krim, nuk e lufton atë
"Paraja e drogës dhe e krimit po futet në ekonomi"

Berisha: 613 kg drogë, nën
mbrojtjen e Ramës dhe Olsit

Ish-kryetarja e Kuvendit: "Basha nuk thotë asnjëherë të vërtetën"

Parti e re? Topalli: S'jam indiferente,
qeveria e opozita, gjysmat e së keqes

Ish-kryetarja e Kuvendit,
Jozefina Topalli, tashmë

edhe jashtë sallës së Kuven-
dit deklaroi dje, se qeveria
dhe opozita janë gjysmat e
një së keqeje. E pyetur nëse
ajo do të krijojë një parti
politike, u shpreh: "Unë nuk
mund të them një gjë të tillë.
Sigurisht nuk jam indifer-
ente". Në një intervistë për
Top Channel, Topalli tha:
"Në kushte kur populli më
shumë se kurrë ka nevojë që
dikush me sinqeritet të
thotë të vërtetën e tyre". Ish-
kryetarja e parlamentit dhe
ish-nënkryetarja e PD-së,
thotë se vendi është në
emergjencë kombëtare, ku
qeveria dhe opozita janë dy
gjysmat e një të keqeje.
"Qeverisja inekzistente që
ka çuar në rritjen e varfërisë
ekstreme, në boshatisjen e
kombit nga shqiptarët, nga

një vend që përmendet vetëm
për drogë dhe ku çdo ditë
qytetarët e saj lexojnë vetëm
për vrasje, për vdekje për
grabitje. Por kjo është gjys-
ma e së keqes. Gjysma tjetër,
ndoshta edhe më e rëndë ësh-

të korruptimi i opozitës nga
qeverisja e lidershipit të
qeverisë", shprehet ish-kry-
etarja e parlamentit. Sipas To-
pallit, e djathta është asgjë-
suar, ndaj nivelin e sulmit ndaj
Lulzim Bashës e mban në

kulm. "Në asnjë vend të botës
nuk do kishte ndodhur që
qeveria të mos kishte rënë pas
skandalit të ministrit të
Brendshëm", thotë Topalli.
Është e bindur se marrëvesh-
ja Rama-Basha e 18 majit vazh-
don. "Në fakt, ata vazhdojnë
marrëveshjen midis tyre dhe
kur nuk e vazhdojnë rrisin
presionin për të bërë një paz-
ar të ri….". Nuk e di se çfarë
mendojnë kolegët e saj si Pa-
tozi, Bode, Imami apo Ruli që
njësoj Lulzim Basha i la jash-
të listës së kandidimit për de-
putet dhe nuk i komenton ve-

primet e paralajmëruara të
tyre. "A është kjo PD?! Nuk e
di nëse ata mendojnë njësoj si
unë, unë besoj se kjo nuk ësh-
të PD",-thotë ish-nënkryetar-
ja e PD-së. Produkti i analizës
së nisur në fillim të vjeshtës
për humbjen e thellë të Par-
tisë Demokratike në zgjedhje

do duhej të kishte dalë, por
Jozefina Topalli nuk beson se
ka për të pasur një të tillë.
"Mes fjalëve dhe veprave të
Lulzim Bashës është një
oqean i tërë. Nuk thotë kur-
rë të vërtetën dhe as atë që
mendon",-shprehet Jozefina
Topalli.

Kryetari i PD-së, Lul
zim Basha akuzoi
sërish dje, kryemi-

nistrin Edi Rama si perso-
nin që mbolli krimin në
vend dhe sipas Bashës nuk
mund të jetë në krye të qever-
isë për ta luftuar atë. Gjatë
një deklarate për mediat,
ndërsa shprehu ngushëlli-
met për qytetarin nga Fieri,
Agur Vrenozi që u vra një
ditë më parë, Basha tha: "Sot
në Shqipëri jeta dhe prona
janë nën kërcënimin e
përditshëm të krimit dhe të
drogës. Vetëm dje kanë
ndodhur 4 grabitje me armë.
Në Shqipëri ka vetëm një re-
alitet: drogë dhe krim. Nën
dhunën e tyre askush nuk
është i sigurt". "Javët e fun-
dit të gjithë ne këtu në Sh-
qipëri dhe mbarë bota po
shohim realitetin e vërtetë
të krimit në Shqipëri. Lumë
droge drejt Europës, gra-
bitje me armë të bankave
dhe bizneseve, vrasje ma-
fioze dhe përplasje bandash

në mes të ditës. Tani për të
gjithë botën po bëhet e qartë
ajo që ne kishim parala-
jmëruar: Cikli i krimit po
thellohet. Nga marijuana
është kaluar në heroinë dhe
kokainë. Nga grupe të vogla
vendase të krimit është kalu-
ar në organizata ndërko-

mbëtare të drejtuara nga
krimi shqiptar, të cilët arr-
ijnë të sjellin ngarkesa si ajo
prej 613 kg kokainë, që kur-
rë nuk mund të kishte
ardhur në Shqipëri pa ga-
ranci dhe mbrojtje politike.
Ju kujtoj se për çdo
ngarkesë që kapet, 10 të tjera

kalojnë", u shpreh Basha.
Sipas tij, "paraja e drogës
dhe e krimit po futet në
ekonomi. Bumi i ndërtimeve
pa asnjë logjikë ekonomike
në Tiranë; bankat me pr-
onarë offshore që po blejnë
bankat e tjera; projekti i
famshëm PPP-1 mld dollarë

janë të kapura apo të finan-
cuara nga paraja e zezë e
krimit dhe e drogës. Në vend
të investimeve të huaja, kemi
kokainën e huaj. Në vend të
eksporteve artizanale, kemi
eksportin e krimit". "Prej
muajsh Edi Rama po finan-
con miliona euro propagan-
dë brenda dhe jashtë Sh-
qipërisë për të krijuar idenë
se ai është reformuar, për të
krijuar idenë se ka hequr
dorë nga lidhjet me
kriminelët dhe trafikantët e
drogës dhe tani është i
përkushtuar të luftojë
krimin. Është e njëjta skemë
që përdori për të bindur sh-
qiptarët dhe gjithë botën se
në Shqipëri nuk kishte
drogë, se policia ishte insti-
tucioni më i besuar dhe më i
mirë i qeverisë dhe se Saimir
Tahiri ishte ministri më
shembullor që Shqipëria
kishte pasur ndonjëherë.
Besimi i kësaj propaganda
do të kishte pasoja fatale për
vendin", deklaroi Basha. Si-
pas kreut të PD-së, "Edi
Rama nuk reformohet dhe
nuk çlirohet dot nga krimi

se është i zhytur thellë në të.
Ata që e sollën krimin, nuk
mund ta luftojnë krimin.
Ata që bashkëpunuan me
kriminelë, nuk mund ta
luftojnë atë. Për sa kohë Edi
Rama do të jetë në krye të
qeverisë, nuk do të ketë asn-
jë shpresë për luftë kundër
krimit dhe korrupsionit".
"Për sa kohë Edi Rama ësh-
të në pushtet, nuk do të ketë
drejtësi. Saimir Tahiri do të
jetë i paprekshëm. Vangjush
Dako do të vazhdojë të sun-
dojë Durrësin dhe Qazim
Sejdini Elbasanin, në bash-
këpunim me bandat krimi-
nale. Tirana do të vazhdojë
të jetë lavatriçja më e mad-
he në vend e pastrimit të
parave të pista të drogës dhe
krimit",- tha më tej, Basha.

"Për sa kohë Edi Rama
është në pushtet do të kap-
en vetëm shoferë dhe punë-
torë krahu, por jo kokat e
krimit. Për sa kohë Edi
Rama është në pushtet, sh-
qiptarët do të kërkojnë, por
nuk do të gjejnë as siguri, as
mirëqenie, as zhvillim
ekonomik",-e mbylli dek-

Darina Tanushi

Ish-kryeministri Sali Ber
isha tha dje, se droga që u

kap në Durrës kishte si ga-
rantë kryeministrin Rama
dhe vëllain e tij. "Ramës i bie
maska me të cilën mbulonte
veten dhe Olsin e tij si klani
politik i 613 kg i kokainës që
u zbulua në Durrës!", -shk-
roi dje, në rrjetin social, ish-
kryeministri. "Të dashur
miq, pas njoftimit zyrtar të

marinës kolumbiane, se
kishte njoftuar policinë sh-
qiptare për konteinerin e
drogës qe u nis nga Kolum-
bia për firmën Arbri Garden
në Shqipëri, gazetari Artur
Çani parqet dokumentin për
konteinerin e drogës që
Guardia di Finanzia, e cila
shoqëroi dhe fizikisht këtë
konteiner pasi u hap në
Livorno, për në Maltë dhe

pastaj në Shqipëri, i dorëzoi
prokurorisë shqiptare. Ky
dokument dëshmon dhe një
herë se jo hetimi dhe identi-
fikimi i klanit politik të
drogës Edi dhe Olsi Rama,
por e kundërta ishte qëllimi
i veprimeve të policisë sh-
qiptare dhe e deklaratave të
mashtrimit të publikut nga
vetë Edi Rama, narkopoli-
cia",-u shpreh Berisha.

"Prej muajsh Edi
Rama po financon

miliona euro
propagandë brenda

dhe jashtë Shqipërisë
për të krijuar idenë se
ai është reformuar, për
të krijuar idenë se ka

hequr dorë nga lidhjet
me kriminelët dhe
trafikantët e drogës

dhe tani është i
përkushtuar të luftojë

krimin",-tha dje,
Basha.

PROPAGANDA

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me  PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

  Dt. 09.03.2018 ora 16:00
Përfundon Ankandi i Dytë për pasurinë:

- Pasuria “Apartament” (1+1)  me sip. 102 m2, me ambjente ndihmëse, regjistruar në
regjistrin hipotekor Nr. 57, datë 27.04.2005, e ndodhur në Z.K Nr. 3369 me adresë: Ap. 6
katësh, Shijak, Durrës. Me çmim 29 120 Euro

- Pasuria “Apratament” me Nr. 496/246+2-50, Sip. totale 59.7 m2, Z.K Nr. 2460, Vol. 15, Fq.
163, me adresë në Linzë, Tiranë. Me çmim 19 600 Euro

- Pasuria me Nr. 421/39/1, Truall me sip. 300 m2 dhe Ndërtesë me sip. 100 m2, ndodhur në
Z.K Nr. 1514, vol. 4, Fq. 35, me adresë Domje Bërxull, Tiranë.
           Me çmim 58 800 Euro

- Pasuria “Apartament” me sip. 60m2, Regj. Hipotekor 161, Z.K Nr. 3369 me adresë L. 29
Nëntori, Shijak, Durrës. Me çmim 16 240 Euro

- Pasuria “Apartament 2+1” me sip. 102m2,  Z.K Nr. 3369 me adresë Shijak, Durrës.
Me çmim 23 520 Euro

- Pasuria “Apartament” me sip. 106m2, Nr. Pasurie 8/40+1-20, Z.K Nr. 8512, Vol 35 , Fq. 30,
adresë L. 7, Rr. “Hajdar Demiri”, Durrës. Me çmim 29 848 Euro
 Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”, me
adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës, Kontakt Cel 0682096575
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Problematika në zonat turistike, kreu i ALUIZNI-t: Kujdes me zullumet e pronave

Artan Lame: Do verifikojmë
30.000 parcela përgjatë bregdetit
Tokë me ligjin 7501, në 'sitë' të gjithë aktet e marrjes në përdorim dhe tapitë

Të gjithë personat që
kanë përfituar tokë
me ligjin 7501 në

zonat bregdetare do të veri-
fikohen. Janë në total 30
mijë parcela, të cilat janë
shpërndarë në vitin 1991 me
ligjin 7501 për tokat bujqë-
sore, të cilat do të kalojnë në
sitën e ALUZINI-t Hipotekës
dhe Agjencisë së Trajtimit
të Pronave. Lajmin për veri-
fikimin e akteve të marrjes
së tokës në pronësi apo të
certifikatës së pronësisë ësh-
të bërë i ditur dje nga kreu i
ALUIZNI-t, Artan Lame në
një konferencë për shtyp ku
shoqërohej nga drejtoresha
e ATP-së Jonida Baçi dhe
kreu i Hipotekës, Elion Se-
manaj. Lame tha se qeveria
po përgatit një skemë për
qartësimin lidhur me pronat
në zonat bregdetare të ven-
dit, për t'i rikthyer shteti sh-
qiptar pronat e grabitura në
mënyrë abuzive. "Qeveria po
përgatit një skemë veprimi
si nevojë për të qartësuar
një pjesë të mishmashit me
pronat në zonat bregdetare
të vendit. Pikërisht atë pjesë
që lidhet me ndarjen e këty-
re zonave në mënyrë abuzive
përmes procesit të ndarjes
së tokës të ish kooperati-
vave bujqësore apo AMTP."-
tha Lame. Kreu i ALUIZNI-t
së bashku me kryeregjis-
truesin, Elion Selmanaj dhe
drejtoreshën e ATP-së Joni-
da Baçi u kanë bërë apel
qytetarëve që të verifikojnë
çdo rast para se të blejnë një
pronë në bregdet.
VERIFIKIMI I AMTPVERIFIKIMI I AMTPVERIFIKIMI I AMTPVERIFIKIMI I AMTPVERIFIKIMI I AMTP

"Një prej proceseve më të
stërzgjatura dhe njëkohë-
sisht edhe më të abuzuara,
mbetet procesi i ndarjes dhe
regjistrimit të tokës në fshat,
ose siç quhen ndryshe, pajis-
ja me AMTP (Akti i Marrjes
së Tokës në Pronësi). Para
pak kohe u kalua në Kuvend
përfundimi i këtij procesi
brenda 31 dhjetorit 2018. Kjo
është ana pozitive e këtij pro-
cesi. Por kemi edhe një anë të

errët të tij. Ky proces, i nisur
që në vitin '91 me ligjin 7501,
do të duhej që t'i ndante tokën
e ish-kooperativave bujqë-
sore gjithë anëtarëve të tyre,
por, për fat të keq, në shumë
raste është keqpërdorur nga
funksionarë shtetërorë, ko-
misione fshatrash, kryetarë
komunash, etj., me qëllime
përfitimi. Këta, në abuzim të

pastër me pushtetin që kanë
pasur, kanë ndarë dhe
përvetësuar si toka të koop-
erativave bujqësore, toka
dhe zona bregdetare që kur-
rë nuk kanë qenë prona të
kooperativave, troje që kur-
rë nuk kanë qenë toka bujqë-
sore, përfshirë brezin pyjor
dhe ranor përgjatë bregdetit'-
tha Lame.

SKEMASKEMASKEMASKEMASKEMA
Sipas kreut të ALUZINI-t

qeveria po përgatit një skemë
veprimi për të qartësuar sit-
uatën me pronat në zonat
bregdetare të vendit. "Pikër-
isht atë pjesë që lidhet me
ndarjen e këtyre zonave në
mënyrë abuzive, përmes pro-
cesit të ndarjes së tokës së ish-
kooperativave bujqësore, apo

siç njihet nga publiku përmes
AMTP-ve. Qeveria synon
pikërisht t'i thotë fund këtij
procesi të turpshëm dhe t'i rik-
thejë shtetit shqiptar pronat
e grabitura në këtë mënyrë.
Prona që, duke u rigrupuar
në duart e shtetit, do të kenë
destinacion të qartë: për-
dorimin e tyre në procesin e
kompensimit të ish-pronarëve

dhe në procesin e investimeve
në turizëm"-tha Lame.
ZONZONZONZONZONAAAAATTTTT
PRPRPRPRPROBLEMAOBLEMAOBLEMAOBLEMAOBLEMATIKETIKETIKETIKETIKE

Artan Lame bëri të ditur se
zona me problematika janë në
: bregdetin e Velipojës, atë të
Lezhës, të Shëngjinit, zonën e
Kune-Vainit, Ishull Lezhën,
Gjirin e Lalëzit, bregdetin e
Spillesë në zonën e Kavajës,
bregdetin e Semanit, zonën e
Nartës, zonën e Orikumit, dhe
bregdetin e Rivierës në
përgjithësi në jug. "Janë ndarë
duke i konsideruar si toka
bujqësore, zona e rërës, së
plazheve, është ndarë zona e
brezit pyjor të bregdetit, janë
ndarë kënetat ligatinat e
moçalet e ultësirës, janë ndër-
ruar zërat kadastralë duke
kthyer tokat e pafrytshme në
toka bujqësore, është vepru-
ar mbi prona që kanë qenë
jetë e mot prona shtetërore,
poligone apo reparte ushtar-
ake. Kohët e fundit, puna e or-
ganeve ligjzbatuese ka dhënë
fryte, përmes disa operacion-
eve që ka përfshirë zona të
veçanta të bregdetit, si ato në
zonën e plazheve të Spillesë
në Kavajë. Procesi që do të fil-
lojë qeveria këto ditë, përmes
disa institucioneve sh-
tetërore, ku vlen të përmen-
det roli që do të ketë sistemi i
prefektëve, do të bëjë krehjen
e vendimmarrjeve abuzive
përgjatë gjithë vijës bregde-
tare, për ta çliruar atë nga
ngërçi pronësor. Këtij proce-
si ligjvënës, do t'i nënshtro-
hen rreth 30.000 parcela përg-
jatë gjithë bregdetit sh-
qiptar"-tha Lame.

Ornela Manjani

RAPORTI

Kredia për ekonominë,
rritje e lehtë për janarin

Kredia për ekonominë
e nisi vitin 2018 me një

rritje të lehtë. Sipas të
dhënave nga Banka e Sh-
qipërisë, totali i kredisë
në fund të muajit janar
arriti në afro 551 miliardë
lekë, rreth 500 milionë
lekë më shumë kraha-
suar me dhjetorin.  Me
bazë vjetore, ecuria e kre-
disë ka dhënë shenjat të
një daljeje nga stanjacio-
ni. Portofoli i kredisë për
ekonominë është rritur
me 1% krahasuar me të
njëjtën periudhë të një

viti më parë. Problemi
themelor për rimëkëmbjen
e kreditimit të ekonomisë
ngelet segmenti i biznesit.
Në fund të janarit, porto-
foli i kredisë në këtë seg-
ment pësoi rënie të lehtë
krahasuar me dhjetorin
dhe vlera e kredisë totale
për biznesin është rreth 6
miliardë lekë më e ulët
krahasuar me një vit më
parë.  Gjallërimi i  këtij
tregu ngelet përcaktues,
duke qenë se ai përbën mbi
61% të kredisë totale për
ekonominë. Kredia për bi-

znesin vuan një kërkesë
ende të zbehtë nga tregu,
ashtu edhe një qëndrim
shumë të kujdesshëm të
bankave, veçanërisht
kundrejt  bizneseve të
mëdha. Segmenti i indi-
vidëve ngelet më i shën-
detshëm dhe regjistroi
sërish rritje për janarin.
Vlera totale e kredisë
dhënë individëve nga
bankat dhe institucionet
e tjera financiare ka ar-
ritur në afro 178 miliar-
dë lekë, në rritje me 6%
krahasuar me të njëjtën
periudhë të një viti më
parë. Bankat janë më ak-
tive në tregun e indi-
vidëve, edhe për shkak se
përqendrimi i rrezikut të
kredisë në huamarrës të
veçantë është më i ulët.

Verifikoni para se
të blini toka në bregdet

Kreu i ALUIZNI-t së bashku me kryeregjistruesin,
Elion Selmanaj dhe drejtoreshën e ATP-së, Jonida

Baçi u kanë bërë apel qytetarëve që të verifikojnë çdo
rast para se të blejnë një pronë në bregdet. "I bëjmë
thirrje qytetarëve shqiptarë që në padijeni mund të
bien në kurthe të tilla, të tregohen të kujdesshëm kur
ju duhet të blejnë toka në zonën bregdetare, prona apo
sipërfaqe toke me prejardhje të dyshimtë, apo që mund
të duken si me çmime avan-
tazhuese. Pas tyre fshihen
njerëz apo ish-funksionarë që i
kanë përfituar këto prona në
mënyrë të paligjshme dhe tani,
në panikun e zbulimit, përpiqen
t'i heqin qafe me çfarëdolloj çmi-
mi. Qytetarë, përpara blerjes, in-
teresohuni pranë zyrave urban-
istike nëpër bashki, nëse në
këto zona parashikohen plane
zhvillimi apo jo. Përpara blerjes,
interesohuni pranë institucion-
eve shtetërore, pranë zyrave të pasurive të paluajtshme
(hipotekave) për origjinën e këtyre pronave. Përpara
blerjes kërkoni informacion pranë ATP (Agjencia e
Trajtimit të Pronës) nëse janë prona të fituara ligjshëm
përmes procesit të kthimit të pronave. Ju bëj thirrje
qytetarëve që ndërkaq kanë përfituar prona të tilla
t'iu kërkojnë llogari shitësve për sigurinë juridike të
këtyre pronave në origjinë"-tha Lame.

PRONAT

“Qeveria po përgatit një skemë për
qartësimin lidhur me pronat në zonat

bregdetare të vendit, për t'i rikthyer
shteti shqiptar pronat e grabitura në

mënyrë abuzive”.

“
Artan Lame gjatë konferencës së djeshme
për shtyp me drejtoreshën e ATP-së Jonida
Baçi dhe kreun e Hipotekës, Elion Semanaj

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: “Sigurimi i pronës për disa objekte të
Bankës së Shqipërisë, për një periudhë 1 vjeçare”

‘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 6,384,000 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: “Sigurimi i pronës për disa objekte të
Bankës së Shqipërisë, për një periudhë 1 vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 28 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.
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Përcillet për në banesën e fundit Angjelo Gjokazaj, xhaxhai i viktimës: Të ndëshkohet autori

Vrau të riun me thikë, 17-vjeçari pranon krimin
Devi Lala në polici: Nuk doja ta vrisja, u vetëmbrojta

BABAI I AUTORIT
"Shpirtërisht jemi pranë tyre në këtë ditë të zezë të

shkaktuar nga djali jonë. Ju lutem që të pranojnë
ngushëllimet tona si prindër, që e kemi vuajtur dhe e

vuajmë këtë ngjarje të rëndë. Djali jonë të marrë
dënimin e merituar, siç e parashikon ligji. Kemi çuar

5 njerëz që t'i kërkojmë falje për t'i shprehur
ngushëllimet tona për këtë humbje të madhe.

Lala
Një ditë pas vrasjes së

16-vjeçarit Angjelo
Gjokazaj në Durrës,

zbardhet dëshmia e autorit
Devi Lala. Policia e Durrësit
ka zbardhur ditën e djeshme
dëshminë e 17-vjeçarit Devi
Lala, i cili vrau me thikë në
zemër bashkëmoshatarin e
tij Angjelo Gjokazaj. Autori
ka treguar në polici se vikti-
ma e kishte ofenduar dhe në
përleshje e sipër Devi Lala ka
nxjerrë thikën dhe e ka godi-
tur për vdekje. Përpara
grupit hetimor Devi Lala tha
se nuk kishte pasur konf-
likte të mëparshme me vik-
timën, por kishin antipati për
njëri-tjetrin. "Nuk kisha
qëllim ta vrisja, thjesht doja
të mbrohesha pasi u për-
leshëm me njëri-tjetrin.
S'kishim ndonjë konflikt,
thjesht antipati për njëri-
tjetrin". Me tej 17-vjeçari ka
dhënë detaje se si ndodhi
konflikti duke pohuar se
gjithçka nisi si një konflikti
verbal mes dy djemve. "Isha
në lagje, aty ku rri gjithnjë.
Aty u hasa me Angjelon. Po
më shikonte. Pse më shikon
i thashë, ka ndonjë gjë për të
parë?! Ai më ofendoi, më
shau. I thashë pusho se do ta
pësosh keq, por ai vazhdon-
te të më shante. Edhe unë
nisa ta shaja dhe u përleshëm
fizikisht. Në një moment nxo-

ra thikën dhe e qëllova disa
herë. Nuk më kujtohet sa
herë i qëllova, pasi isha në
gjaknxehtësi e sipër. Por, pa-
shë që mbeti i shtrirë në tokë
dhe u mbulua nga gjaku. Në
këtë moment u tremba dhe u
largova. Pak metra më tej
hodha thikën në një kanal",
është shprehur Devi Lala për-

para grupit hetimor. Ndërsa
16 vjeçari Angjelo Gjokazaj
është përcjellë ditën e
djeshme në banesën e fundit,
policia i frikësohet një
hasmërie mes familjeve Lala
dhe Gjokazaj, banesat e te
cilëve janë pranë njëra-
tjetrës ne Spitalle. Banesat e
dy familjeve po mbahen nën

mbikëqyrje të vazhdueshme
nga policia për të parandalu-
ar vijimësinë e një konflikti.
Ndërkohë në gjendje të dësh-
përuar dy prindërit e autorit
Devi Lala, Artiri dhe Mimo-
za, treguan ditën e djeshme
se si e kishin marrë vesh ng-
jarjen e rëndë. Mimoza tha
se tri vite më parë kishte
humbur djalin e saj të madh
17-vjeçar, Frenkin, i cili u
hodh nga tarraca e shtëpisë.
"Vdekja e Angelos prej
dorës së djalit tim është një
vdekje e dytë për familjen
tonë. Unë nuk e dua më
jetën. Për çfarë ta dua më
jetën pas kësaj? Unë qaj si
nëna e Angjelo sot dhe ndjej
të njëjtën dhimbje. Nuk e di

si djali im që ishte nxënës i
shkëlqyer ka bërë këtë gjë,
që as nuk merret dot me
mend nga ne", tha Mimoza
me lot në sy. Babai i Dejvit,
Artiri, i kërkoi falje familjes
së Angjelo. "Shpirtërisht
jemi pranë tyre në këtë ditë
të zezë të shkaktuar nga djali
jonë. Ju lutem që të pranojnë
ngushëllimet tona si
prindër, që e kemi vuajtur
dhe e vuajmë këtë ngjarje të
rëndë. Djali jonë të marrë
dënimin e merituar, siç e
parashikon ligji. Kemi çuar
5 njerëz që t'i kërkojmë falje
për t'i shprehur ngushëlli-
met tona për këtë humbje të
madhe. Akoma s'kanë kthy-
er përgjigje", tha babai i au-

torit. Nga ana tjetër, xhax-
hai i 16 vjeçarit Angjelo
Gjokazaj që humbi jetën
pasi u godit me thikë nga
bashkëmoshatari i kërkon
drejtësisë që të ndëshkojë
autorin. Ai thotë se ndihet i
shokuar nga ngjarja dhe
nuk e kupton shkakun pse
nipi i tij u vra. "Nuk mund
të them gjë më tepër, se çoje
fëmijën në shkollë e ma sjell-
in të therur. Duke ardhur
rrugës ka debatuar për një
fjalë goje, pse më shikon ti
mua. Familja e tij ka kërkuar
me pi kafe po ne jemi traditë
mirditore, po ne nuk mund
të pranojmë. Se ai më ka
vrarë me thikë", është shpre-
hur xhaxhai i viktimës.

Kasem Pirjasi: I vrava se nuk takoja dot Hysnien

Vranë e dogjën nënë e bir në Vlorë, gjykata
lë në burg nusen dhe të dashurin e sajVLOREVLOREVLOREVLOREVLORE- Gjykata e Vlo-

rës ka dhënë ditën e
djeshme masën 'arrest
me burg' për Kasem Pri-
jasi dhe Hysnije Hoxhal-
larin, të cilët akuzohen se
kanë vrarë dhe më pas
djegur në banesë Salkie e
Olsi Hoxhollarit, më 21
janar në Vlorë. Gjatë se-
ancës gjyqësore Kasem
Prijasi ka thënë se i ka
vrarë nënë e bir, pasi nuk
takonte dot Hysnien, me
të cilën kishte një lidhje
dashurie jashtëmarte-
sore. Ndërkohë, nga ana
tjetër, nusja e shtëpisë,
Hysnije Hoxhallari nuk
e ka pranuar krimin.  Më-
sohet se rikthimi i burrit
të Hysnies nga Greqia
ishte shkaku i vrasjes së
nënës së moshuar dhe të
birit brenda banesës.

Ndërsa, nga ana tjetër, 32-
vjeçarja Hysnie Hoxhallari
është distancuar nga krimi
i rëndë. Ajo pranoi se ishte
në dijeni, por nuk tregoi pasi

druhej prej opinionit publik.
Avokati i Hoxhallarit kër-
koi që Hysnia të akuzohet
vetëm për moskallëzimin
krimi dhe jo për vrasje. Hys-

nie Hoxhallari dhe Kasem
Prijasi akuzohen se në
bashkëpunim me njëri-
tjetrin, vranë dhe dogjën
nënë e bir në 21 janar ne
Vlorë. Ishin përgjimet e
komunikimit mes të
dashurve, të cilat u kryen
menjëherë pas vdekjes në
rrethana të dyshimta te
Salike dhe Olsi Hoxhal-
larit, ato qe zbuluan jo
vetëm autoret, por edhe
lidhjen e tyre të jash-
tëligjshme. Pak minuta
pas vrasjes zbulohet se
Hysnia i kishte dërguar
sms të dashurit të saj.
"Ç'më bëre, më more në
qafë"- është mesazhi që
ka shkruar Hysnia, Ka-
sem Pirjasit.

Hysnije Hoxhallari Kasem Prijasi

Vendi ku ndodhi grabitje në Fier

Viktima Angjelos Gjokazaj

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me  PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

Dt 07.03.2018 ora 16:00 ‘
Përfundon Ankandi i Tretë për pasurinë:
- Truall + Ndërtesë me sip. 198 m2, me Nr. Pasurie 6/214, Z.K 8572,
Vol. 15, Fq. 227, me adresë L. "Skënder Libohova", Lushnje.  Me çmim 53 928
Euro ( 7 206 938 Lekë)
 Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE
“KREON”, me adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës,
Kontakt Cel 0682096575
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Vrasësi i 54-vjeçarit Lulëzim Demiraj në polici: Arma u shkrep aksidentalisht

Tentoi të ndalonte grabitjen në
Fier, ndërron jetë Agur Vrenozi
Babai i 4 fëmijëve u fut mes rrezikut për të shpëtuar të tjerët

NGJARJA

3 grabitësit e braktisën mjetin dhe u
arratisën në këmbë, por policia arriti të

kapë në Baltëz njërin prej tyre, Zini Fyraj
nga Vlora, kur në përpjekje për t'i

shpëtuar ndjekjes ai ra në kanal.

“

Pas ndërhyrjes për të
ndaluar grabitësit e
exchang-it në Fier, 54-

vjeçari Agur Vrenozi nuk u
mbijetoi plagëve të armës së
tyre. Ai ndërroi jetë në Spi-
talin e Traumës në kryeqytet
mëngjesin e së shtunës.  54-
vjeçari ndërhyri për të ndih-
muar pronarin e pikës së këm-
bimit valutor, por është qëllu-
ar me armë zjarri në kokë nga
grabitësit. Trupi i pajetë i
Agur Vrenozit u përcoll ditën
e djeshme për në banesën e
fundit. Në ceremoninë mor-
tore të qytetarit fierak, i cili u
cilësua si hero për aktin e tij,
morën pjesë të afërm dhe ban-
orë të shumtë të qytetit të Fi-
erit, të cilët e përcollën me lot
në sy babain e 4 fëmijëve.
Pjesëmarrës në ceremoninë
mortore ishte edhe ministri i
Turizmit dhe Mjedisit, Blen-
di Klosi. Ndërkohë persona të
dashur të Agurit janë shpre-
hur se do ta kujtojnë gjith-
monë si një hero që ndërhyri
pa hezituar për të shpëtuar
bashkëqytetarët e tij nga rrez-
iku. "Kishte profesionin inx-
hinier pyjesh, por zotëronte
disa ambiente, të cilat i linte
me qira. Aguri nuk tha kur-
rë një fjalë të keqe për vone-
sat e detyrimeve nga qirax-
hinjtë. Me dashamirësinë e tij
ai shprehte përherë mirëkup-
tim", u shpreh një i afërm i
54-vjeçarit. Në vendin ku
Aguri u qëllua për vdekje,
pranë pikës së këmbimit valu-
tor njerëzit vendosin lule, në

shenjë mirënjohje për 54-
vjeçarin jeta e të cilit u ndër-
pre në mes padrejtësisht.
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

Në mes të ditës dhe në sy të
dhjetëra kalimtarëve, para-
diten e së premtes në orën
10:45 pranë "Zogut të zi" në
qytetin e Fierit, në pak minu-
ta pati panik, tmerr, të shtë-
na dhe të plagosur. Kjo pasi
një pikë këmbimi valutor u bë
shënjestër e grabitësve të ar-
matosur dhe të maskuar. Ish-

in 2 persona qe hynë në
pikën e këmbimit valutor,
ndërsa tjetri i priste në një
mjet tip 'Benz' jashtë dyqan-
it. Grabitësit kërcënuan me
armë  pronarin e pikës së
këmbimit valutor Gëzim
Hoxha, dhe bashkëshorten
e tij, e cila ishte në kasë, qe
t'iu jepnin paratë. E frikë-
suar gruaja ka nisur të ul-
ërijë duke alarmuar edhe
shitësit e zonës. Pa nguruar
Agur Vrenozi, i cili u ndodh

rastësisht përpara dyqanit
që ia kishte lënë me qira Hox-
hës, ndërhyri sapo dëgjoi brit-
mat. Grabitësit pasi rrëmby-
en një çantë me para, tentu-
an të dalin nga dera e ex-
hang-it, por në këtë moment
u qëlluan me karrige nga
Vrenozi. Si kundërpërgjigje
2 grabitësit qëlluan me kal-
lashnikov mbi Vrenozin
ndërsa Hoxhën e goditën me
një mjet të fortë. Ky i fundit
ndodhet në spitalin e Fierit,
ndërsa Vrenozi si pasojë e
plagëve të rënda u transpor-
tua drejt Tiranës për mjekim
të specializuar. Ku ndërroi
dhe jetë.
ARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMI

Menjëherë pas arratisë së
tre grabitësve policia u vu në
ndjekje të mjetit tip "Benz"
me të cilën ata u larguan.

Mësohet se më pas 3 gra-
bitësit e braktisën mjetin dhe
u arratisën në këmbë, por
policia arriti të kapë në Bal-
tëz njërin prej tyre, Zini
Fyraj nga Vlora, kur në për-
pjekje për t'i shpëtuar nd-
jekjes ai ra në kanal. Policia
i gjeti edhe çantën me paratë
që grabitën në exchange. Pak
me vonë u lokalizuan në per-
iferi të Fierit dhe u arrestu-
an edhe 2 autorët e tjerë Lulë-
zim Demiraj dhe Dashamir
Gërgali. Sipas policisë autori
i vrasjes së Vrenozit është
Lulëzim Demiraj. Ai u tha
hetuesve se nuk kishte
qëllim të vriste 54-vjeçarin
dhe se arma iu shkrep aksi-
dentalisht. Bëhet me dije se
autorët morën rreth 6 mijë
euro dhe 900 mijë lekë në
pikën e këmbimit valutor.

Mashtrimi 300 mijë
euro, lihet  i lirë

ish-prefekti i Fierit

Gjykata e Tiranës ka
lënë të lirë ditën e

djeshme ish-prefektin e Fier-
it, Bujar Hasa i cili u arres-
tua tri ditë më parë nën
akuzën për mashtrim. Hasa
është liruar kundrejt garan-
cisë pasurore prej 13 mln
lekë. Gjithashtu ju ndalua
dalja jashtë vendit deri në
përfundim të këtyre heti-
meve. Ish-prefekti është nën
akuzë nga prokuroria për
mashtrim me pasoja të rën-
da kryer në bashkëpunim
kundrejt një shtetasi kana-
dez B.H. dhe shtetasit sh-
qiptar D.M. Ku me anë të fal-
sifikimit të dokumenteve ka
përfituar prej tyre një
shumë rreth 300 mijë euro.

VRASJA
Grabitësit pasi
rrëmbyen një
çantë me para,
tentuan të dalin
nga dera e
exhang-it, por në
këtë moment u
qëlluan me karrige
nga Vrenozi. Si
kundërpërgjigje 2
grabitësit qëlluan
me kallashnikov
mbi Vrenozin
ndërsa Hoxhën e
goditën me një
mjet të fortë.

Nga ceremonia mortore e
përcjelljes së Agur VrenozitViktima Agur Vrenozi

LAJMËRIM
Kryqi i Kuq Shqiptar kërkon të punësojë me kohë të pjesshme (4 orë në ditë) një person në pozicionin
Sekretar i Degës së Kryqit të Kuq Gjirokastër.
Të interesuarit duhet të plotësojnë  kërkesat e mëposhtme për këtë pozicion:
 Të jetë me arsim të lartë
 Të ketë aftësi drejtuese dhe komunikuese
 Të jetë i/e aftë të punojë në grup, të jetë korrekt dhe i përgjegjshëm.
 Të ketë aftësi shumë të mira të përdorimit të programeve bazë të paketës Microsoft

Office
 Të ketë njohuri të mira në anglisht ose frëngjisht (preferohet anglisht)
 Të jetë me banim në Gjirokastër
 Të ketë leje për drejtim automjeti

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit
 Letër motivimi lidhur me aplikimin
 Fotokopje të diplomës
 Cv
 Fotokopje te Kartës së Identitetit;
 dokumente të tjera që plotësojnë kërkesat dhe CV-në

Dokumentacioni do të dorëzohet pranë zyrave të Kryqit të Kuq dega Gjirokastër, në adresën: lagjja “ 11
Janari”, rruga “ Alqi Kondi “, ose në adresën e e-mailit: dega.gjirokaster@kksh.org.al , ose pranë Selisë
së Kryqit të Kuq Shqiptar, në adresën Rr. Pjetër Budi, Pallati Clasic Construction, Hyrja 10, Kutia Postare
1511, ose në adresën e e-mailit xhnushi@kksh.org.al.
Data e fundit e aplikimit (dorëzimit të dokumenteve sipas mënyrës 1 ose 2): 11.03.2018
Do të kontaktohen për datën dhe orën e intervistës vetëm kandidatët e përzgjedhur në bazë të CV-ve
dhe dokumenteve të tjerë të paraqitur.

LAJMËRIM
Kryqi i Kuq Shqiptar kërkon të angazhojë në degën e Kryqit të Kuq Tepelenë dhe Delvinë dy persona vullnetarë për të
cilët do të ketë edhe një motivim financiar.
Pozicionet janë si më poshtë:

- Një person në pozicionin e sekretarit të degës
Të interesuarit duhet të plotësojnë  kërkesat e mëposhtme për këtë pozicion:

 Të jetë me arsim të lartë, preferohet nga fusha e mësuesisë
 Të ketë aftësi drejtuese dhe komunikuese
 Të jetë i/e aftë të punojë në grup, të jetë korrekt dhe i përgjegjshëm.
 Të ketë aftësi të mira të përdorimit të programeve bazë të paketës Microsoft Office
 Të jetë me banim në Tepelenë

- Një person në pozicionin e financierit të degës

Të interesuarit duhet të plotësojnë  kërkesat e mëposhtme për këtë pozicion:
 Të jetë ekonomist ( preferohet me arsim të lartë)
 Të ketë aftësi komunikuese
 Të jetë i/e aftë të punojë në grup, të jetë korrekt dhe i përgjegjshëm.
 Të ketë aftësi të mira të përdorimit të programeve bazë të paketës Microsoft Office
 Të jetë me banim në Tepelenë

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit
 Letër motivimi lidhur me aplikimin
 Fotokopje të diplomës
 Cv
 Fotokopje te Kartës së Identitetit;
 dokumente të tjera që plotësojnë kërkesat dhe CV-në

Dokumentacioni do të dorëzohet pranë Selisë së Kryqit të Kuq Shqiptar, në adresën Rr. Pjetër Budi, Pallati Clasic
Construction, Hyrja 10, Kutia Postare 1511, ose në adresën e e-mailit xhnushi@kksh.org.al.
Data e fundit e aplikimit (dorëzimit të dokumenteve sipas mënyrës 1 ose 2): 11.03.2018
Do të kontaktohen për datën dhe orën e intervistës vetëm kandidatët e përzgjedhur në bazë të CV-ve dhe dokumenteve
të tjerë të paraqitur.
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DEPUTETET E REJA
PARA DHE PUSHTET

Zëvendëskryeministrja, tri shtëpi dhe 70 mijë euro në bankë

Pasuritë e deputeteve të reja,
shtëpitë e llogaritë bankare

Spiropali pa shtëpi, Pampuri aksione në kompani kromi

Funksioni dhe institucioni Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 09-09-2017
Funksioni dhe institucioni Drejtor - Spitali Rajonal, Korçë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 11-05-2016
Perfaqësues politik/I pavarur Partia Socialiste
 Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë:Bashkëshorti, Z. Adi Hoxha
Viti 2017
Pasuri të paluajtshme Bashkëshorti, Z. Adi Hoxha, pronar me 100 % i 2.9 dynym tokë bujqësore
përfituar sipas ligjit 7501 në Progër-Devoll.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 11.05.2016, - 48 879 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare joaktive në një bankë të nivelit të dytë, (në bashkëpronësi me
bashkëshortin me 50 % secili), më 11.05.2016, 6.09 euro.
3) Gjendja e llogarisë bankare joaktive në një bankë të nivelit të dytë më 1.05.2016, 0 lekë.
4) Gjendja cash më 11.05.2016, të ardhura nga pagat, 500 000 lekë.
5) Kredi personale në një bankë të nivelit të dytë në shumën 1 000 000 lekë, filluar në tetor 2013 me
afat 7 vjet. Detyrimi i mbetur pashlyer, 742 742 lekë.
6) Kredi konsumatore në një bankë të nivelit të dytë në shumën 25 990 lekë, filluar në dhjetor 2014
me afat shlyerje 24 muaj. Detyrimi i mbetur pashlyer 9 573 lekë.
7) Overdraft me limit 100 000 lekë. Detyrimi i mbetur pashlyer 48 879 lekë.
8) Bashkëshorti, Z. Adi Hoxha, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më
11.05.2016, të ardhura nga pagat, 24 175 lekë.
9) Bashkëshorti, Z. Adi Hoxha, gjendja e llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë më
11.05.2016, 68 000 lekë.
Automjete
1) Bashkëpronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një
autoveturë tip 'Fiat Seicento', vit prodhimi 2002, blerë me të ardhura nga pagat më 17.01.2011, vlera
300 000 lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Adi Hoxha, pronar me 100 % i një autoveturë tip 'Opel Astra', vit prodhimi 2000,
blerë me të ardhura nga pagat më 21.05.2013, vlera 1 000 euro.
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si mjeke ORL në Spitalin Rajonal Korçë, (1 janar - 11 maj 2016.), 231 529
lekë.
2) Të ardhura nga paga si Drejtore e Spitalit Rajonal, Korçë (11.05.2016 - 31.12.2016.), 575 126
lekë.
3) Të ardhura nga dieta dhe honorare si Drejtore e Spitalit Rajonal, Korçë (11.05.2016 -
31.12.2016.), 66 640 lekë.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Adi Hoxha, të ardhura nga paga si inspektor/përgjegjës i inspektimeve ISHSH,
Korçë, (1 janar - 11 maj 2016.), 211 947 lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Adi Hoxha, të ardhura neto nga paga si inspektor / përgjegjës i inspektimeve,
(11.05.2016 - 31.12.2016.), 385 135 lekë.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kredi personale në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi i shlyer plotësisht 796 320 lekë.
2) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë për blerje telefoni, detyrimi i shlyer plotësisht 15 071
lekë.
3) Kredi konsumatore me hipotekë në një bankë të nivelit të dytë. Detyrimi i shlyer, 0 lekë, detyrimi i
mbetur pashlyer 5 748 790 lekë.
4) Overdraft, detyrimi i shlyer plotësisht 100 000 lekë.

Edlira BODE
Funksioni dhe institucioni Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 09-09-2017
Perfaqësues politik/I pavarur Partia Socialiste
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshorti, Z. Artan Mesi

Viti 2017
Pasuri të paluajtshme
1) Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një ap. banimi
me sip 147.61 m2 për banim plus 150 m2 verandë në Shkodër marrë sipas kontratës së
sipërmarrjes të dt. 23.08.2010 me të ardhura nga paga dhe kredi nga një bankë e nivelit të dytë,
vlera 94 636.7 euro.
2) Bashkëshorti, Z. Artan Mesi, pronar me 98 % i një ap. banimi me sip. 69 m2 në Shkodër, blerë në
07.04.2012 në bazë të kontratës së shitblerjes me të ardhura nga pagat, vlera 1 265 571 lekë.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë krijuar më 11.08.2003, gjendja më
04.05.2017, 3 814 lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë krijuar më 17.01.2006, gjendja më
04.05.2017, të ardhura nga likuidim kuotash në 'Proinvest-Al' sh.a, 10 338.43 euro.
3) Kartë krediti Visa në një bankë të nivelit të dytë, krijuar më dt. 07.08.2015, gjendja më dt.
04.05.207, 1 000 euro.
4) Gjendja e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë krijuar më dt. 01.09.2014, gjendja më
dt. 04.05.2017, të ardhura nga paga (gjatë periudhës 2001 - 2014.), 57 871.58 euro.
5) Gjendja e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë krijuar më dt. 23.04.2001, gjendja më
dt. 04.05.2017, të ardhura nga paga (gjatë periudhës 2001 - 2014.), 730 000 lekë.
6) Gjendja e llogarisë së kursimit në emër të fëmijës në një bankë të nivelit të dytë krijuar më dt.
07.10.2006, gjendja më dt. 04.05.2017 tw ardhura nga paga, 40 000 lekë.
7) Gjendja e llogarisë së kursimit në emër të fëmijës në një bankë të nivelit të dytë krijuar më dt.
07.10.2006, gjendja më dt. 04.05.2017, të ardhura nga paga, 45 000 lekë.
8) Kartë krediti Visa në një bankë të nivelit të dytë krijuar më 14.09.2015, gjendja më dt. 04.05.2017,
1 000 euro.
9) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë krijuar më dt. 24.01.2017, gjendja më
dt. 04.05.2017, të ardhura nga konsulenca në projekte, 2 180.53 dollarë.
10) Gjendja cash e përbashkët me bashkëshortin, 500 000 lekë, pjesa takuese 50 %.
11) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë për blerje shtëpie sipas kontratës së sipërmarrjes
dt. 23.08.2010 në emër të Artan dhe Senida Mesit në shumën 60 000 euro, marrë në 2001, paguar
76 nga 181 këste. Gjendja e detyrimit të mbetur pashlyer, 15 534.83 euro.
12) Pagesë për kartën e kreditit në një bankë të nivelit të dytë, 259.87 euro.
13) Kontratë sipërmarrje dt. 23.08.2010 në emër të Artan dhe Senida Mesi për blerje ap, pa likuiduar
një këst, 9 636 euro.
14) Bashkëshorti, Z. Artan Mesi, kartë krediti e garantuar me overdraft dt. 02.03.2017, 150 000
lekë.
Automjete Bashkëshorti, Z. Artan Mesi, pronar i një autoveture tip "Mercedes Benz, Daimler
Chrysler" 2002, blerë më 13.10.2008 me të ardhura nga pagat, 490 000 lekë.
Sende me vlerë Nuk ka
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë,
shërbime financiare të parapaguara) Aksione 100 % në "SM Consulting" sh.p.k, Shkodër nga dt.
09.02.2015.
Dhurata Nuk ka
Të tjera
1) Të ardhura si anëtare e Këshillit Bashkiak, Shkodër, 47 600 lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Artan Mesi, të ardhura nga Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë, Shkodër, 290 104
lekë.
3) Bashkëshorti, Z. Artan Mesi, të ardhura si pedagog i jashtëm në Universitetin "Luigj Gurakuqi",
Shkodër, 20 272 lekë.
4) Bashkëshorti, Z. Artan Mesi, të ardhura nga shërbimi i konsulencës si mjek në një ndërmarrje, 78
000 lekë.
5) Zonja Senida Mesi të ardhura si pedagoge e jashtme në Universitetin "Luigj Gurakuqi", 37 048
lekë.
3) Të ardhura si konsulente projekti, shoqata 'AARHUS', 2 354.5 dollarë.

Senida MESI

Ornela Manjani

Zbardhen pasuritë e de
puteteve të reja të Ku
vendit. Deputetet janë

kryesisht të pasura, vijnë nga
një e shkuar që, sipas të
ardhurave që kanë krijuar
rezulton e suksesshme. Gratë
deputete para si t'i hynin jetës
parlamentare kanë "trashë-
guar" nga puna në profesione
të lira apo në biznes të ardhu-
ra të majme. Prona të patund-
shme, shtëpi, dyqane, makina
e llogari bankare që variojnë
nga modestet prej 1 mijë eu-
rosh e deri të 50-60 mijë euro.
Open Data Albania ka pub-
likuar të dhëna për pasuri, të
ardhura dhe shpenzime të de-
klaruara për 11 deputet që
janë ulur për herë në parë në
sallën e parlamentit këtë se-
sion parlamentar. Referuar të
dhënave të deklaruara nga
Inspektorati i Lartë i Dekla-

rimit të Pasurive dhe të pub-
likuar nga ODA mësohet se
zëvendëskryeministrja Seni-
da Mesi është ndër parlamen-
taret më të pasura. Mesi ka
deklaruar se është pronare
me 50 % të sipërfaqes së një
apartamenti banimi me sip.
147.61 m2 për banim plus 150
m2 verandë në Shkodër. Ajo
ka deklaruar 10 llogari ban-
kare, me vlera nga 1 mijë
euro deri në 57 mijë euro.

Ndërkohë Orjola Pampuri
deputete e Partisë Demokra-
tike, ka ardhur në parlament
me një pasuri të kon-
siderueshme. Ajo ka dek-
laruar se ka në pronësi një
shtëpi, dyqan depo dhe bash-
këshorti i saj është aksioner
në një kompani kromi. Pam-
puri është tre punësuar
përveçse është deputete. "Të
ardhura si pedagoge pranë
Universitetit Europian të Ti-

ranës 700 euro, të ardhura si
drejtore e klinikës së këshil-
limit psikologjik "UET Enter-
prise" 350 euro, të ardhura si
pedagoge e jashtme pranë
Universitetit të Tiranës,
Fakulteti i Shkencave So-
ciale 120 000 lekë"-deklaron
Pampuri. Rudina Hajdari je-
ton në shtëpi me qira, ndër-
sa bashkëshorti i saj ka për
të shlyer një kredi prej 350
mijë dollarësh në Shqipëri.

Ndërkohë bashkëshorti i
Hajdarit është aksioner në
dy kompani në Amerikë dhe
ka atje një pronë tjetër me
vlerë 750 000 dollarë. Grida
Duma, deklaron se ka në
pronësisë të familjes dy apar-
tamente dhe në pronësi të saj
dy automjete dhe tri llogari
bankari bankare dhe gjend-
je cash 1 250 000 lekë. Elona
Gjebrea është bashkëpr-
onare në 50 % të vlerës në tri

shtëpi, ka për të shlyer një
kredi, por ka edhe pesë llog-
ari bankare. Elisa Spiropali,
nuk ka pasuri të patund-
shme. Së bashku me bash-
këshortin ka marrë një kre-
di prej 1 120 000 lekë. Në vitin
2017 deklaron se nuk ka
makinë në pronësi, por dis-
ponon një llogari rrjedhëse
në një bankë të nivelit të dytë
me 87 509.95 lekë dhe gjendje
cash, 10 000 euro.
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Funksioni dhe institucioni Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 09-09-2017
Perfaqësues politik/I pavarur Partia Socialiste
 Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë:  Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla
Viti 2017
Pasuri të paluajtshme
1) Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një ap. me sip.
63.3 m2 në Tiranë, përfituar sipas kontratës së porosisë më 03.05.2006 dhe kontratës së shitjes në
2016, blerë me të ardhurat e pagës ndër vite të deklarueses dhe bashkëshortit, kursimeve ndër vite
të dhuruara nga prindërit në vlerën 15 000 euro, vlera 44 785 euro.
2) Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një ap. me sip.
137.38 m2 dhe vendit të parkimit në Tiranë blerë në vitin 2014 sipas kontratës për kalim të drejtash
të 22.04.2014 me të ardhura të pagës së deklarueses, bashkëshortit dhe prindërve si edhe me
borxhe marrë tek të afërmit në vlerën e 1 000 000 lekë (borxh i shlyer me kredinë e marrë më
12.07.
2016). Vlera e ap. 114 556 euro.
3) Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, pronar i 25 % të truallit dhe shtëpisë 2-katëshe të
prindërve ndërtuar në vitin 1968, me sip. 121 m2 truall dhe 77 m2 ndërtesë për çdo kat.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 10.10.2017, të ardhura nga pagat
dhe dietat, 1 416 614 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 10.10.2017, të ardhura nga paga,
30.94 euro.
3) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë më 10.09.2017, depozitë e krijuar në
vitin 2006 në emër të deklarueses ose Ion Xhembulla, (kursime të grumbulluara si dhuratë në para
për djalin nga të afërmit që nga lindja), 258 957.78 lekë.
4) Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë
më 10.10.2017, të ardhura nga pagat, 315 877 lekë.
5) Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, kredi konsumatore me qëllim shlyerjen e borxheve marrë
te prindërit dhe të afërmit për të blerë ap. më 12.07.2016, në vlerën 1 000 000 lekë me këst mujor
31 799.73 lekë për një periudhë 3-vjeçare (deri më 12.07.
2019). Detyrimi i mbetur pashlyer 643 030.98 lekë.
Automjete Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, pronar me 100 % i një makine tip 'Mercedes
Benz' vit prodhimi 1992, blerë në vitin 2010 me të ardhura të veta dhe të prindërve, vlera 800 000
lekë.
1) Të ardhura nga paga si këshilltare për avokatinë gjinore pranë organizatës CVNP (Connecting
Natural Values and People) (1 janar 2017 - qershor 2017.), 880 643 lekë.
2) Babai i bashkëshortit, të ardhura nga pensioni (janar - shtator 2017.), 210 368 lekë.
3) Shpenzime për blerjen e një makine tip 'Volswagen Tiguan', vit prodhimi 2009, blerë me hua nga
babai në vlerën 7 000 euro dhe kursime të mbledhura nga paga

Almira XHEMBULLA

Funksioni dhe institucioni Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 09-09-2017
Perfaqësues politik/I pavarur Partia Demokratike
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshorti, Z. Henrik Zotaj
Viti 2017
Pasuri të paluajtshme
1) Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një ap. me sip.
127.4 m2 në Tiranë, Vlera e ap. 55 000 euro. blerë në vitin 2004 me 16 000 euro kursime, 1 000
000 lekë dhuratë nga babait, 1 000 000 lekë dhuratë nga kunati, 25 000 euro kredi bankare.
2) Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një dyqani me
sip. 36 m2, Vlera e dyqanit, 60 000 euro. blerë në 2009 me të ardhura nga aktiviteti i kompanisë së
kromit 'Shkëmbi' sh.p.k ku aksioner është bashkëshorti, 6 000 000 lekë; të ardhura nga aktiviteti
shoqatës së kujdesit onkologjik në vitet 2006-2009 të bashkëshortit, 8 500 dollarë dhe nga një kredi
konsumatore marrë në vitin 2011 në vlerën 1 000 000 lekë.
3) Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një dyqani me
sip. 46 m2 në Tiranë blerë në vitin 2010 me kredi bankare. Vlera e dyqanit, 75 000 euro.
4) Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një: ap. me sip.
51 m2 me plus verandë 84 m2, me vlerë 54 400 euro; garazhi me sip. 18 m2, me vlerë 700 000 lekë
dhe depoje me sip. 4 m2, me vlerë 140 000 lekë, në Tiranë, blerë në dhjetor 2014 me një kredi
bankare 38 000 euro, një kredi konsumatore marrë në vitin 2015, 1 000 000 lekë dhe me kursime
familjare, 15 000 euro.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja cash, kursime familjare, 300 000 lekë, (pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me
bashkëshortin).
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga shitja e ap. në Qerret,
Kavajë, 16 000 euro, (pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshortin).
3) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë (e përbashkët me bashkëshortin) për blerje dyqani,
ka filluar më 11.07.2014 dhe mbaron më 2039, kësti mujor 180 euro. Detyrimi i mbetur pashlyer, 33
000 euro.
4) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë (e përbashkët me bashkëshortin) për blerje shtëpie,
ka filluar më 30.12.2014 dhe mbaron më 2039, kësti mujor 220 euro. Detyrimi i mbetur pashlyer, 36
000 euro.
Automjete Bashkëshorti, Z. Henrik Zotaj, pronar me 100 % i një makine tip 'Toyota Rav4"
prodhim i vitit 2006, blerë në vitin 2014 me kursime familjare, 900 000 lekë.
Sende me vlerë Nuk ka
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë,
shërbime financiare të parapaguara) Nuk ka
Dhurata Nuk ka
Të tjera
1) Të ardhura si pedagoge pranë Universitetit Europian të Tiranës, 700 euro.
2) Të ardhura si drejtore e klinikës së këshillimit psikologjik "UET Enterprise", 350 euro.
3) Të ardhura si pedagoge e jashtme pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale,
120 000 lekë.
4)Të ardhura nga qiraja e dyqaneve, pronë e përbashkët e deklarueses me bashkëshortin, 800
euro/muaj.
5) Të ardhura nga përkthime librash psikologjikë, 100 000 lekë gjatë 2017.
6)Bashkëshorti, Z. Henrik Zotaj, të ardhura nga paga si mjek onkolog pranë Shërbimit të Onkologjikë
Paliative, Tiranë, 58 600 lekë.
7) Shpenzime për blerjen e një ap. me sip. 39.21 m2 në vitin 2017 me kursime të deklarueses dhe
bashkëshortit, vlera 16 900 euro, (pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshortin).

Orjola PAMPURI
Funksioni dhe institucioni Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 09-09-2017
Perfaqësues politik/I pavarur Partia Socialiste
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshorti, Z. Artan Bello
Viti 2017
Pasuri të paluajtshme Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me
bashkëshortin) e një shtëpie banimi me sip. 84 m2, blerë më 03.05.2004 me të ardhurat nga shitja e
shtëpisë së privatizuar në 1990 në Vlorë, vlera 2 000 000 lekë.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës në një bankë të nivelit të dytë, 365 878 lekë.
2) Gjendja e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, në emër të vajzës, dhuratë nga
gjyshërit, 2 117 euro.
3) Gjendja e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, në emër të vajzës, dhuratë nga
gjyshërit, 1 023 euro.
4) Bashkëshorti, Z. Artan Bello, gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës në një bankë të nivelit të
dytë, 261 101 lekë.
5) Bashkëshorti, Z. Artan Bello, gjendja e depozitës së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 6 000
euro.
6) Bashkëshorti, Z. Artan Bello, gjendja e depozitës së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 14
000 euro.
Automjete Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një
automjeti tip "Audi", blerë në 20.10.2014 me kursime familjare dhe nga shitja e një tjetër autoveture
tip 'Audi', vlera 4 000 euro.
1) Të ardhura nga paga plus orë shtesë plus projekte shtesë si pedagoge dhe shefe departamenti
në Universitetin e Vlorës, dega Gjuhë-Letërsi, 820 000 lekë.
2) Të ardhura si këshilltare në Këshillin Bashkiak, Vlorë, 80 000 lekë.
3) Të ardhura nga paga plus pagesa për orë suplementare si inspektor pranë Kapitenerisë së
Portit, Vlorë, 710 000 lekë.

Vilma BELLO

Funksioni dhe institucioni  Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 09-09-2017
Perfaqësues politik/I pavarur Partia Demokratike
 Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë:  Bashkëshorti, Muçjon Demiraj

Pasuri të paluajtshme Bashkëshorti, Z. Muçjon Demiraj, pronar me 50 % i një godine me sip. 465
m2 në Nju Jork, USA, vlera 750 000 dollarë.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Kredi studentore për t'u paguar për ofruesin e granteve të shtetit të Nju Jorkut prej 10 000
dollarësh për kostot e shkollimit universitar. Interesi paguhet me 5 % në vite mbi kohëzgjatjen e
kredisë prej 10 vitesh. Detyrimi i mbetur pashlyer, 9 500 dollarë.
2) Kartë krediti me bilanc 500 dollarë.
3) Detyrime për shlyerje qiraje për përdorimin e ap. të vëllait prej 80 m2, 300 dollarë në muaj, 3 600
dollarë në vit. Detyrimi i mbetur pashlyer, 600 dollarë.
3) Bashkëshorti, Z. Muçjon Demiraj, kredi bankare 350 000 dollarë me afat 30 %, normë interesi 5
%. Detyrimi që ka mbetur për t'u shlyer, 315 000 dollarë.
Automjete Nuk ka
Sende me vlerë Nuk ka
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë,
shërbime financiare të parapaguara)
1) Pronare e 10 % të aksioneve dhe kapitalit të kompanisë 'Wilcuma LLC', dhuratë nga bashkëshorti,
Z. Muçjon Demiraj, vlera neto e aksioneve 170 000 dollarë. Sipas marrëveshjes së aksionerëve nuk
ka divident në para që paguhet për vitin e parë të punës në 'Wilcoma LLC'.
2) Bashkëshorti, Z. Muçjon Demiraj, pronar i 20 % të kapitalit në kompaninë 'Wilcuma LLC', Nju Jork,
vlera 340 000 dollarë.
Dhurata Nuk ka
Të tjera
1) Të ardhura mujore nga paga si deputete në Kuvendin e Shqipërisë, 1 050 euro.
2) Bashkëshorti, Muçjon Demiraj, të ardhura nga kompania dhe qiraja e godinës në Nju Jork, 6 500
dollarë.
3) Të ardhura mujore nga kompania e bashkëshortit, Z. Muçjon Demiraj LLC, 6 500 dollarë, pjesa
takuese 50 %.

Rudina HAJDARAJ
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Funksioni dhe institucioni Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 09-09-2017
Perfaqësues politik/I pavarur Partia Socialiste
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshorti, Z. Altin Bushka
Viti 2017 Pasuri të paluajtshme
1) Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një ap. me sip.
114 m2 ndërtuar në vitin 2002 në Tiranë, blerë me kredi marrë në një bankë të nivelit të dytë në vitin
2003, vlera 1 700 000 lekë, rivlerësuar në shumën 7 910 000 lekë.
2) Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një ap. me sip 91
m2, ndërtuar në vitin 2004 në Kavajë, blerë me kredi marrë në një bankë të nivelit të dytë në vitin
2005, vlera 57 900 euro.
3) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, pronar me 100 % i një biznesi të vogël për shërbime teknologjie
informacioni me seli në Tiranë.
4) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, pronar me 33 % i një trualli 250 m2 + shtëpi 80 m2 në Devoll, Korçë
përfituar si trashëgimi nga babai.
5) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, pronar me 33 %, i një toke arë 500 m2, 1840 m2, 660 m2 +
pemëtore 1100 m2 (në bashkëpronësi familjare me mamanë dhe motrën), përfituar nga akti i marrjes
së tokës në pronësi 05.02.1997.
6) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, pronar me 18.7 % i një trualli 4000 m2 në Devoll, Korçë përfituar si
trashëgimi ligjore nga babai dhe dhuruar nga xhaxhai.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, krijuar nga të ardhura si konsulente në
projekte të shoqërisë civile ABA CEELI/Lovells, 87 113 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga shërbime avokatie,
veprimtari e mbyllur më 30.06.2017 datë deri në të cilën janë llogaritur edhe të ardhurat, 1 215 651 lekë.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga shërbime avokatie,
veprimtari e mbyllur më 30.06.2017 datë deri në të cilën janë llogaritur edhe të ardhurat, 36 931 euro
ndërsa pritet për t'u likuiduar edhe një faturë shitje nr. 22 dt. 05.06.2017 nga subjekti TPD sh.a në
shumën 12 000 euro.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me bashkëshortin, 15 603 lekë.
5) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me bashkëshortin, 336 lekë.
6) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, e përbashkët me bashkëshortin, - 3 euro.
7) Gjendja e llogarisë "Futura" në emër të djalit, 629 euro.
8) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga pagesat si anëtare e
Këshillit Bashkiak dhe Këshillit të Qarkut Tiranë, 59 745 lekë.
9) Vjehrra e deklarueses, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga
pensioni i pleqërisë dhe interesat përkatëse, 1 370 391 lekë.
10) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë për blerje ap. dhe mobilim shtëpie në shumën: 35 000
dollarë, 8 000 euro, 4 200 dollarë bashkuar në një te vetme, kohëzgjatja deri më 28.10.2018, normë
interesi 3 % + eurobor, kësti mujor për vitin 2017, 288 euro. Detyrimi i mbetur pashlyer, 4 118 euro.
11) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, për blerje ap. në Kavajë dhe mobilim, 60 000 euro,
kohëzgjatja deri më 20.09.2020, interes 3 % + eurobor, këst mujor për vitin 2017, 450 euro. Detyrimi i
mbetur pashlyer, 17 574 euro.
12) Hua marrë nga babai, Fatmir Ferhati, më 10.01.2017, pa afat, në vlerën 15 000 euro për blerjen e
një toke ullishte në Tiranë.
13) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të
ardhura nga kursime familjare prej punës dhe aktivitetit privat, 902 euro.
14) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të
ardhura nga kursime familjare prej punës dhe aktivitetit privat, 102 152 lekë.
15) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të
ardhura nga kursime familjare prej punës dhe aktivitetit privat, 260 euro.
16) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të
ardhura nga kursime familjare prej punës dhe aktivitetit privat, 42.57 dollarë.
17) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të
ardhura nga kursime familjare prej punës dhe aktivitetit privat, 3 281 866 lekë.
18) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, si
person fizik, 75 euro.
19) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, si
person fizik, 3 755 991.
19) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, të ardhura të pritshme sipas një kontrate huaje dt. 02.06.2013 me
një person të tretë të cilit i ka dhënë 2 200 000 lekë. Nga kjo shumë janë kthyer 400 000 lekë në vitin
2016 ndërsa pritet të shlyhen edhe 1 800 000 lekë.
Automjete Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një makine
'Land Rover Discovery 3' prodhim i vitit 2007, blerë me kursime në vitin 2016, vlera 11 500 euro.
Sende me vlerë Nuk ka
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime
financiare të parapaguara) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, ortak dhe administrator i shoqërisë
'Selcom' sh.p.k në Tiranë ku zotëron 35 pjesë ose 35 % të kapitalit, vlera 35 000 lekë.

Klotilda BUSHKA
Funksioni dhe institucioni Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 09-09-2017
Funksioni dhe institucioni Zv/ministër - Ministria e Integrimit
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 07-09-2011
Perfaqësues politik/I pavarur Partia Demokratike
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshorti, Z. Ilir Shqina
Viti 2017
Pasuri të paluajtshme
1) Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një ap. banimi
me sip. 152 m2 në Tiranë, blerë nga deklaruesja sipas kontratës së porosisë me kursime, kontribute
prindërore, divident nga ortakëria në sipërmarrje private, vlera 90 000 euro.
2) Ap. banimi në Durrës i cili nuk është në pronësi të deklarueses për shkak të moszbatimit të
kontratës nga pala sipërmarrëse. Për këtë arsye kontrata e porosisë është në proces gjyqësor në
Tiranë në një kohë që në vitin 2009 ishin paguar për këtë ap. 72 000 euro.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga si lektore me
kohë të pjesshme dhe të plotë, 287 756 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga si lektore me
kohë të pjesshme dhe të plotë, 372 573.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga si lektore me
kohë të pjesshme dhe të plotë, 3 558 euro.
4) Gjendja cash, 1 250 000 lekë.
Automjete
1) Pronare me 100 % i një makine 'Chevrolet Captiva' blerë me leasing dhe vlera e makinës lënë në
koncesionar, shlyer me të ardhura nga pagat, vlera 33 000 euro.
2) Pronare me 100 % e një makine BMW, blerë me të ardhura nga shitja e ap. me sip 53 m2, vlera 15
000 euro.
Sende me vlerë Nuk ka
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë,
shërbime financiare të parapaguara) Nuk ka
Dhurata Nuk ka
Të tjera
1) Të ardhura si lektore me kohë të plotë në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës,
582 489 lekë.
2) Të ardhura si lektore e ftuar, Lead Albania, 255 dollarë.
3) Bashkëshorti, Z. Ilir Shqina, të ardhura si specialist (grada këshilltar), në Ministrinë për Europën
dhe Punët e Jashtme, (janar-gusht 2017.), 740 040 lekë.

Grida SHQINA DUMA

Funksioni dhe institucioni Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 09-09-2017
Viti 2013 Pasuri të paluajtshme Nuk zoteron
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja cash, kursime ndër vite, 15 000 euro.
2) Të ardhura të përfituara ndër vite nga angazhimet: Lanser & Kubitsche (Firmë ligjore Neës York 2005 -
2006.); Lëvizja 'Mjaft', 2006-2009; Instituti ""Agenda""; Universiteti 'Ufo'. Totali i të ardhurave 35 000 euro.
Automjete
1) Pronare me 100 % e një makine tip 'Opel' e vitit 2004, blerë me kursime ndër vite, vlera 200 000 lekë.
2) Makinë tip 'Mini Cooper' në përdorim ( e regjistruar në emrin e një personi tjetër).
Viti 2017
Pasuri të paluajtshme Nuk ka
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 87 509.95 lekë.
2) Gjendja cash, 10 000 euro.
3) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, ( e përbashkët me bashkëshortin), marrë më
14.04.2016, 1 120 000 lekë. Detyrimi i mbetur pashlyer, 783 867.51 lekë.
4) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më
09.10.2017, 34 069 lekë.
5) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më
12.102017, 47 698.80 lekë.
6) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më
26.09.2017, shtesë nga shitja e automjetit, 951 200 lekë.
7) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, të ardhura nga kontrata e shitjes së automjetit më 28.06.2017,
(likuiduar 950 000 lekë banka), 30 000 euro.
8) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendja cash shtuar me 3 000 euro.
Automjete Nuk ka Sende me vlerë Nuk ka
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime
financiare të parapaguara) Nuk ka
Dhurata Nuk ka
Të tjera
1) Të ardhura nga paga si anëtare e Këshillit Bashkiak, Bashkia Tiranë, 346 800 lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, të ardhura nga pagesa si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës 'Alb Gaz"
sh.a, 197 537 lekë.

Elisa SPIROPALI

Funksioni dhe institucioni Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 09-09-2017
Perfaqësues politik/I pavarur Partia Demokratike
Viti 2017
Pasuri të paluajtshme Nuk ka
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti) Gjendja cash, kursime
familjare, 7 000 euro.
Automjete Nuk ka
Sende me vlerë Nuk ka
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë,
shërbime financiare të parapaguara) Nuk ka
Dhurata Nuk ka
Të tjeraNuk ka

Izmira ULQINAKU

Funksioni dhe institucioni Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 09-09-2017
Funksioni dhe institucioni Zv/ministër - Ministria e Punëve të Brendshme
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 04-10-2013
Perfaqësues politik/I pavarur Partia Socialiste
 Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha; Vajza, Znj.
Fiona Hoxha; Vajza, Znj. Livia Hoxha
Viti 2017
Pasuri të paluajtshme
1) Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një ap. banimi
3+1 me sip. 156 m2, vlera 132 500 euro.
2) Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një ap. banimi
2+1 me sip. 97.61 m2, vlera 68 000 euro.
3) Pronare me 50 % e një ap. banimi 2+1 me sip. 74 m2 (në proces shitje), vlera 63 000 euro.
4) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë për blerje ap. banimi, detyrimi i mbetur pashlyer, 36
343 euro.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)
1) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 17 595.76 dollarë, pjesa takuese 50 %.
2) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 806 862 lekë, pjesa takuese 50 %.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 120 252 lekë.
4) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 995.98 lekë.
5) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 72 .40 dollarë.
1) Të ardhura nga puna si drejtore në QSHPZH (“Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin),
1 183 500 lekë.
2) Të ardhura nga mësimdhënia në Universitetin e New York-ut në Tiranë, 10 269 euro.
3) Të ardhura nga shpërblime nga puna si konsulente 431 500 lekë.
4) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, të ardhura nga konsulencë ndërkombëtare 33 652 euro.
5) Të ardhura nga konsulencë ndërkombëtare, 15 305 euro.
6) Të ardhura nga punësimi te 'Gani Auto' sh.p.k, 567 360 lekë.
3) Të ardhura nga punësimi te 'Gani Auto' sh.p.k, 567 360 lekë.

Elona HOXHA (GJEBREA)
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Agjencia e Trajtimit të Pronave, vendimet nga viti 2008 deri në vitin 2017, pronarët që marrin paratë

Kompensimi, çelet aplikimi për 3500 dosje
Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në ‘Agjenci’

Pronarëve që u është
marrë toka nga ndër
timet pa leje dhe nuk

kanë marrë ende kompen-
simin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë le-
kësh. Bëhet fjalë për ven-
dime për kompensim që janë
marrë nga viti 2008 deri në
vitin 2017 dhe përfituesit
nuk kanë dorëzuar dokumen-
tet për të marrë paratë. Për-
fitojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendin. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3500 sub-
jekte përfitues nuk janë para-
qitur fare në ATP për të ap-
likuar me qëllim përfitimin
e shpërblimit të miratuar për

Ornela Manjani

ta në VKM-të përkatëse.
Duke qenë se ky proces nuk
është i kushtëzuar dhe i lim-
ituar në kohë, ATP fton të
gjithë këta subjekte përfitues
që të paraqiten pranë
sporteleve të saj për të ap-
likuar me qëllim përfitimin e
kompensimit të miratuar.
APT, në varësi të të
ardhurave të arkëtuara deri
më sot për këtë proces nga
ALUIZNI dhe fondeve të
vëna në dispozicion nga bux-

heti i shtetit, sipas përllog-
aritjeve përkatëse shpërndan
aktualisht 70% të vlerës se
miratuar në VKM për subjek-
tet përfituese",-thuhet në
njoftimin e Agjencisë së tra-
jtimit të pronave, të cilit i
bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët. Pronarëve,
toka e të cilëve është zënë
nga ndërtimet informale, u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku

është përcaktuar edhe
shumë për secilin, por për të
marrë paratë duhet të dorë-
zojnë në ATP 6 dokumente.
PROCEDURAT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues është e
thjeshte. Bazuar në VKM
nr.383, datë 19.05.2010 "Për
përcaktimin e procedurave
të shpërndarjes së fondit të
kompensimit në vlerë për
pronarët e pasurive të palu-
ajtshme, pronë private që
preken nga ndërtimet infor-
male", i ndryshuar", subjek-
tet përfitues mund të
paraqesin kërkesë individu-
ale apo të përbashkët, për
pjesën takuese në pronën
që kompensohet. Nëse
kërkesa paraqitet nga një
pjesë e bashkëpronarëve,
ajo shoqërohet nga prokura
e posaçme e nënshkruar
prej tyre, ku si tagër i
nevojshëm të jetë edhe e

drejta për të tërhequr
vlerën financiare, në emër
të tyre. Në rastin e kërke-
save individuale të secilit
bashkëpronarë apo të një

pjese të tyre, për çdo aplikim
të kryer, paguhet tarifë shër-
bimi, pavarësisht se i përket
të njëjtës pasuri të paluajt-
shme.

1. Kërkesën për kompensim sipas formatit tip, e cila
plotësohet në ATP;

2. Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së
trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit
Civil.

3. Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjitha
subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i
nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr vlerën
financiare, në emër të tyre;

4. Vërtetimin e lëshuar nga banka e nivelit të dytë për
hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për llogari të
subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe numri i
llogarisë bankare ku do të transferohet vlera financiare
e përfituar;

5. Mandatpagesën, që vërteton pagimin e tarifës së
shërbimit;

6. Dokument identifikimi.

DOKUMENTET

Sipërfaqja e 
parcelës që 
do të 
shpërblehet 
(m²)

Vlera 
truallit 

Vlera e 
shpërblimit 
(lekë)

Emri Atësia Mbiemri

Sipërfaqja e 
parcelës që 
do të 
shpërblehet 
(m²)

Vlera 
truallit 

Vlera e 
shpërblimit 
(lekë)

Emri Atësia Mbiemri

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)

QAZIM ISMAIL BOCI 32.40 2,898           93,895.20 
GEZIM HAJDAR ELEZI 60.60 2,898         175,618.80 
IDE PENI
FATJON PENI
MUSA PENI
BURBUQE PENI
ARBEN PENI
HATIXHE ROSENI(PENI)
FLORA SARAÇI(DARDHA)
RAJMONDA SHKALLA(DARDHA)
JALLDYZ DARDHA
FAIK DARDHA
SABAUDIN PENI
NIMETE PENI
BURBUQE PENI
PETRIT PENI

SHEJNAZ TOLA(SHENGJERG
JI)

BUKURIE TOLA(KASHARI)
HATIXHE TOLA
ALI TOLA
MIGEN TOLA
ABDULLA STRINGA
GJERGJ DUSHKU
EDMOND DUSHKU
LUAN STRINGA
ISA BORIÇI
GENTIAN BORIÇI
VIOLETA BORIÇI
HAXHIRE STRINGA
AREA GARUNJA
SHPRESA URUPI
DURIM URUPI
ALIE GURRA
NASHIFER SHQERRA
BEQIR URUPI
MEHMET URUPI
XHAFERR MUSAJ
HATIXHE MEHMET KRYEMADHI(MULLAJ
FLUTURAKE MEHMET KRYEMADHI
MYNEVER MEHMET CANKJA
ARDJANA XHEVDET BRAJA
SKENDER ABDYL TRUNGU
FATMIRA ABDYL TRUNGU
HAMIDE ABDYL TRUNGU
PRANVERA TRUNGU

      1,670,807.60 

764,563.60        

      7,874,349.20 

12,764

12,764

576.20 13,666

59.90

130.90

KASTRIOT JORG JI SO TIRI
LILJANA KOSTANDIN SO TIRI

ATLIJE XHAFERR URUÇI (MUZHAQI)

4,293,809.60     

9,546,195.60     

KAJO LLISADRI       6,877,243.20 NEXHMIJE

ALI MUSTAFA KO SOVA 12,764747.90

538.80

336.40

12,764

12,764

ARBEN MARTIN LEKA 209.00 337               70,433.00 
NIKOLL MARK PERA 235.00 337 79,195.00              
MARK LAZER KOLECI 477.43 289             137,977.27 
ZEF MARK MARKU 1,189.57 289 343,785.73            
NIKOLL KOL KOLA
PETRIT KOL KOLA
ARDIAN KOL KOLA
ARBEN KOL KOLA

DED KOL KOLA

NDUE RROK PJETRUSHAJ 314.00 8,511 2,672,454.00         
ZENEL MEDI GASHI 320.00 203               64,960.00 
XHEZAHIR KAMBER GASHI 257.09 203 52,189.27              
XHAV IT HY SEN SHEHU 233.94 203 47,489.82              
ISMAIL HY SEN SHEHU 292.03 203 59,282.09              
RIFAT AHMET ONUZI 45.62 203 9,260.86                
MEDI KAMBER GASHI 240.60 203 48,841.80              
AZEM KAMBER GASHI 32.67 203 6,632.01                
RIFAT AHMET ONUZI 332.45 203 67,487.35              
THOMA                      KERE
ILIA KERE
V ASIL KERE
V ANGJEL KERE
SERVETE FIQIRI DY RMISHLLARI
FEDANE FIQIRI QORI
MIRJETE FIQIRI QORI
MESARE FIQIRI QORI
DIANA FIQIRI QORI
ASLLAN FIQIRI QORI
PERPARIM FIQIRI QORI
BUKURIE FIQIRI QORI
Rrok Pjerin Koliqi 756.00 293             221,508.00 
BEQIR SHYQY RI FUGA
BESA SHYQY RI BAKALLI
DHURATA MUSTAFA ALIMEMETI
FLORENTIN MUSTAFA FUGA
KUME SHYQY RI TOSKA
LEJLA SHYQY RI KALLUSHI
SOKOL MUSTAFA FUGA
V ALBONA MUSTAFA FUGA
XHIRE BRAHIM FUGA
SY MIR HAMIT DEMIRI
ALBERT PALLOSHI
RYZHDI DEMIRI
V AHIR HAMDI HASA 429.70 12,764 5,484,690.80         
MINIR FIQIRI SHAHOLLI 8.50 12,764 108,494.00            
KILE KO ÇI
MAKSUT KO ÇI
VLADIM IR KO ÇI
LILJANA KO ÇI
ARIAN KO ÇI

         1,910,580.60 

719.10

            105,350.00 

            648,010.00 

9,827,220.60         

                  1,411,785.00 

                         4,615.00 

4,188,353.40         

411.00

245430.00

VASIL M ALA

86.00

NDUE

2.60

143.90

223.80

3,435

1,775

13,666

29,106

8,537

7,535

Sipas certifikates familjare eshte  Zenel Mehdi 

vkm  nr.89 dt 3.2.2016,fq.929  si dhe

RESHIT HAXHIHYSENI 375.20 12,764 4,789,052.80     
AGRON EQ EREM FISHTA
AGIM EQ EREM FISHTA
MYNEVERE EQ EREM FISHTA
SHPRESA FISHTA
TOMO RR EQ EREM FISHTA
VOLTAN REXHAI FISHTA

5,232,321.60     

    17,116,524.00 MEHM ETALI IBRAHIM DUHANXHI

270.60 19,336

1341.00 12,764
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TOMORR ESAT PASHAJ 7.10 14,192 100,763.20            
SYMIR HAMIT DEMIRI
ALBERT PALLOSHI
RYZHDI DEMIRI
MIT'HAT MUÇOLLARI 155.63 170               26,457.10 
LUAN BELORTAJA 122.60 8,537          1,046,636.20 
NIKOLL MARK DEDA 160.08 337               53,946.96 
GJOK MARK DEDA 76.74 337               25,861.38 

PRENA GJERGJ DEDA
NDUE GJERGJ DEDA
ZEF GJERGJ DEDA
LEK GJERGJ DEDA
PASHKE GJERGJ DEDA
AGE GJERGJ DEDA
LULE GJERGJ DEDA

LUIGJ  KOLE PREKA
MARASH  FRAN PREKA
VIDË VATË PREKA
ELMIRË VATË PERA (PREKA)
ALKETË  VATË PREKA
ARTË  VATË PREKA
PASKAULINO  VATË PREKA
GJON  LEKE PREKA
PJETER KOLE PREKA
GJERGJ KOLE PREKA
GJEKË  KOLE  PREKA
GJYSTE  GJON PREKA
RROK  FRAN PREKA
PALE FRAN PREKA
PASHKO  FRAN PREKA
NIKOLLË  FRAN PREKA
MRI  FRAN PREKA
DIELLE  FRAN DAKAJ (PREKA)
LUÇE FRAN PREKA
LEZE  FRAN BELJA (PREKA)
TONG  FRAN NDREJAJ (PREKA)
PREKE  FRAN  PREKA
AGRON SHEUQET QEREQI 52.30 12,223             639,262.90 
ELSA SULI
EMIRA VOGLI
SPIRO SULI
KRISTAQ SULI
EMIRA SUKU
HERKUL PETRO
FLORIKA SULI
MARIN SULI
IRID SULI

2,709,967.80         

1,445,628.77         

            121,806.00 

            129,821.70 

              13,992.24 

43,287.65              

67.30

LUC PRELA

DEDA 128.45

198.30

337NIKOLL MARK

13,666

132.59

402.00

41.52

10,903

1,929

337

303

V IKTOR FILIP ASHIKU 491.00 19,336 9,493,976.00         
MUSTAF HYSEN CENAJ
GANI HYSEN CENAJ
ISAK HYSEN CENAJ
AVDYL HYSEN CENAJ
ABDULLA XHAMETA 296.10 2,560         758,016.00 
SEMIHA RAMAZAN XHEMALI
KUDRETE RAMAZAN BRARI
NAILE RAMAZAN BRARI
ELIMA SEJKULLA BRARI
JOHAN YLLI BRARI
ALBINA YLLI BRARI
MYZEJEN SEFER ALLMUÇA
ENVER SEFER ALLMUÇA
MEHMET SEFER ALLMUÇA
BASHKIM SEFER ALLMUÇA
MYZEJEN SEFER ALLMUCA
ENVER SEFER ALLMUCA
MEHMET SEFER ALLMUCA
BASHKIM SEFER ALLMUCA
SILVANA RANKAJ 144.00 29,106 4,191,264.00     
Abdurrahman . Harasani
Albana . Kamberi
Besnik . Harasani
Brunilda . Mekshi
Bujar . Harasani
Edmond . Harasani
Enkeleda . Çeka
Gezim . Harasani
Hergi . Tabaku
Fisnik . Tabaku
Hiqmet . Kadiu
Mereme . Kasmi
Paqize . Harasani
Petrit . Harasani
Silvana . Kamberi
Ylli . Harasani

123,390.40        

1,210,809.60     

10,718.40              

250,996.00        

        408,108.00 

41.60

479

479

852.00

524.00

479

2.03

257.60

5,280

29,106

ODHISEA KRISTO ANAGNOSTI
AGRON ADIL MAHMUTI
MARJETA ESAT MEÇE
FOTI ENVER MEÇE
ERGYS SHYQYRI KADIU 3.90 32,878 128,224.20        
YLLI ISUF LULI 3.00 32,878 98,634.00          
BASHKIM TABAKU
BESIM TABAKU
BURHAN TABAKU
DHURATA KUSHI
MIMOZA TABAKU
ALTIN GJOLIGAJ
ARJAN REXHEP TABAKU
KRESHNIK GJOLIGAJ
RIDVAN REXHEP TABAKU
SUZANA REXHEP TABAKU
Bashkim Tabaku
Besim Tabaku
Dhurata Tabaku (Kushi)
Mimoza Tabaku
Burhan Tabaku

ARJANA CANAJ,(TABAKU)

KRESHNIK GJOLIGAJ
SUZANA ÇUÇI(TABAKU)

332,067.80        

286,038.60        

388,420.20        

3,192,453.80     97.10

5.80

32,878

179.40

10.10

8.70

7,009,589.60     

5,898,313.20     

213.20 32,878

32,878

32,878

32,878

66,969

Bashkim T abaku
Besim T abaku
Dhurata T abaku (Kushi)
M im oza T abaku
Burhan T abaku
ARJANA REXHEP CANAJ,(T ABAKU)
KRESHNIK G JO LIG AJ
SUZANA REXHEP ÇUÇI(T ABAKU)
Bashkim T abaku
Besim T abaku
Dhurata T abaku (Kushi)
M im oza T abaku
Burhan T abaku
M UST AFA BALLA
AVDULLA BALLA
KASEM BALLA
XHELAL BALLA
M EDIHA BALLA(Cenaj)
FAT BARDHA BALLA(Biba)
M YZEJEN BALLA(Seferi)
LULZIM BALLA
M YSLYM BALLA
ZYRA BALLA
FADIL BALLA
HAM IT BALLA
M EREM E BALLA
DRIT A BALLA(Katroshi)
SANIJE BALLA(Bilan i)
BAKUSHE BALLA(Kola )
BUKURIJE BALLA(Luari)
SEFER HYKA
ABDULLA HYKA
ARBEN M ALO KU
HAXHI HYKA
LULZIM ZALT A
FAT M IRA SALI KALLUSHI(Hyka)
SUZANA SALI HYKA
VJO LLCA XHEK T AKE(M eta)
KADRI XHEK M ET A
NAIM E M EM KO (M eta)
T AT JANA M USA(M eta)
ZYLFIJE ABDI DING U
FAHRIE HASANAJ(M eta)
FAT BARDH M ET A

10,346,706 .60   32,878

      2 ,902 ,930.00  

314 .70

32,878 9,034,874 .40     

32,878 2,419,820 .80     

33,755

381,431 .50        

73.60

33,755

86.00

11.30

274 .80

HILM I HALLULLI
ABDULLA REXHEP SHIJAKU
M AHM UT REXHEP SHIJAKU
HIVZI HALLULLI
LEJLA HALLULLI
KADRI HALLULLI
SHYQ YRI T AFAJ
BAHRI T AFAJ
LEM AN T AFAJ
BENAN T AFAJ
SHKELQ IM T AFAJ
BUKURO SHE T AFAJ
RUHIJE SHIJAKU
SHEFKI SHIJAKU
HAJRIE BRAHJA
DRIT A KELM ENDI
RESHAT SHIJAKU
SERVET E AHM ET I
NJAZI SHIJAKU
REXHEP SHIJAKU
KUM E SHIJAKU
RAZIJE SHIJAKU
RASIM SHIJAKU
XHAHRIJE SHIJAKU
SHEFQ ET SHIJAKU
REZARG JENT T AFAJ
XHEVDET SHIJAKU
SHEM SIJE BAST ARI
BESNIK SHIJAKU
LUM T URI ALIAJ
HAM DI SHIJAKU
AISHE LLAG AM I(Saraçi)
HYSEN SARAÇI
ISM ET E SARAÇI
PELLUM B SARAÇI
G UG ASH T O SKA 3.80 66,969 254,482 .20        
AJDIJE BAKALLI
BEDRIJE BAKALLI
M YHRIJE BAKALLI
AG IM PET RELA
AG RO N BEJA
ANILA PET RELA
BESNIK BEJA
BUJAR PET RELA
ELVANA DO BRO LISHT I
ENIS SPAHIU
FAT M IR BEJA
FET HIJE BEJA
FIQ IRET E PET RELA
G ENT I PET RELA
HALIL PET RELA
HAVA KELLEZI
LILJANA(NAILE) VO RPSI
LULEZIM BEJA
M AJLINDA T IVARI(BEJA)
M YRSHIT VO RPSI
RAZIJE PET RELA
SABRI BEJA
SEIT PET RELA

865,327 .20        

21,169,855 .20   

1,544,560 .00     

      6 ,321 ,111.80  

621 .40

38,614

163 .70

25.40

40.00

34,068

34,068

38,614

AHMET KAZIU
ALIJE KAZIU
BEGLJE SERDARI
FLORA KALOSHI
FLUTURA HASHO
HAJDAR MASUFI
XHILE BARDHI
ERDIAN MUSTAFA DAJA
FERIAL MUSTAFA DAJA
MENTOR MUSTAFA DAJA
NERMIN MUSTAFA ZHABJAKU
EDLIRA QYSHKA
FATRIJE ALIMEHMETI
SKENDER QYSHKA

      1,071,504.00 

      5,170,006.80 77.20

16.00 66,969

66,969
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Në kujtim të njeriut të mirë,
Gëzim

QENDRO

Në këtë numër: Kristo Frashëri, Xhevahir Spahiu, Mira Meksi, Visar Zhiti, Josif Papagjoni etj

NGA BEN ANDONI

Pak ditë më parë, Gë
zim Qendro, studi
uesi, historiani i
artit dhe përkthye-

si ndërroi jetë. Një luftë e pa-
përballueshme me kan-
cerin, një nga sëmundjet më
të egra historike të njerëz-
imit. E kishte mposhtur tre
herë deri më tani. Por i du-
hej dhe njëherë e katërt.
Mjekime, konsulta, terapi,
por të pamundura për t’ia
dalë kundër të keqes së mad-
he.

I ndjeri kishte shumë
dëshirë në të gjallë, që me
miqtë e tij të ndante një epi-
sod, që e konsideronte
mbresëlënës. I kishte lënë
mbresë një episod dokumen-
tari, ku një qenie e butë
luftonte përballë shtazëve të
egra. E identifikonte veten
me këtë luftë dhe ishte plot
shpresë se do t’ia dilte. Dhe
gjente kurajë për dhe nga
gjithçka. Madje, gati të
ofronte edhe vetë siguri dhe
besim për këdo nga miqtë
nëse do ia kërkonin. Nuk
mundi. Mesazhet që merrte
nga trupi ditë pas dite nuk
ishin aq inkurajuese edhe
pse nga shpirti ato që për-
cilleshin ishin plot shpresë.
Vazhdo lufto!, mbeti thjesht
në kokën e tij dhe njerëzit
më të afërt që e rrethonin.

Gëzimi u mundua ta bëjë
këtë për të gjithë këto muaj
të gjatë, duke luftuar
shumë me të pamundurën.
Deri para pak javësh, në in-
termexot e qetësisë, ngri-
hesh dhe vazhdonte punën,
duke e lënë pastaj, për t’u
prehur dhe rikthyer sërish.
Një ritual ritmik që u bë
gjithnjë e më pak asimetrik,
kur realisht sëmundja e
rëndë vendosi ligjësitë e saj
arbitrare.

Për njerëzit që e kanë di-
tur sëmundjen e tij, kuraja
e Gëzimit ishte një motiv,
sesi mund të mposhtet
sëmundja, kurse për mjekët
një shembull vetmohimi

sesi qenia përballon
sëmundjen.

Në fakt kur kujton inter-
esat e tij, dëshirën e jetës,
kërkesat e larta për të
prodhuar e gjen dhe justi-
fikimin. Gëzimi nuk do të
bënte dot kurrë ndryshe në
të gjallë. Kurse me shembul-
lin e tij do të mbetet një
shembull i mirë për stu-
dentët dhe njerëzit që e kanë
rrethuar për kërkesat e lar-
ta akademike që mbante të
rreshtuar para vetes.

Ashtu si ndodh me
njerëzit e mirë dhe shumë të
pagojë, Gëzimi do të lerë një
hapësirë dhimbje të madhe
tek më të afërmit e tij, por
edhe një trishtim për miqtë
e tij, që e respektonin për të
gjithë kontributin, mirës-
inë dhe profesionalizmin.

Kjo e fundit u ndje krye-
sisht gjatë mandatit të tij si
kreu i Galerisë Kombëtare
nga viti 1998-2002 dhe duke
vazhduar pastaj periodik-
isht me të gjithë veprim-
tarinë e tij studimore dhe
didaktike. Tejet interesant
do mbetet mënyra si e kon-
ceptoi funksionin e Galerisë
Kombëtare, duke i lënë vend
shqyrtimit të kujdesshëm të
Artit të Socializmit, por
edhe rikonceptimit të funk-
sioneve të saj. Nga një pjesë
e madhe e njerëzve të artit,
ai konsiderohej si analist
mirëfilli semiotik dhe ka
përcjellë në publik brenda
gjuhës së artit shumë nga
shenjat e periudhave kul-
turore, që kanë zotëruar në
vendin tonë dhe qasjet e tyre
me artin ndërkombëtar.

I jashtëzakonshëm mund
të konsiderohet edhe kon-
tributi i tij sa i përket përk-
thimit, duke sjellë botime
mjaft të rëndësishme, që lid-

hen me metodikat dhe his-
torinë e artit.  Një nga ve-
prat e tij të fundit e botuar
është “Kinostudioja “Sh-
qipëria e vjetër”, ku ai bëri
një përqasje të arkitekturës
dhe formave të ndërtesës që
projektuan sovjetikët dhe
ku mori udhë propaganda e
të ashtuquajturit “Holli-
vud” shqiptar, Kinostudios,
që ka një peshë të madhe jo
vetëm ndaj propagandës por
edhe mbushjes së jetës së sh-
qiptarëve.

Ai mbante PhD në Este-
tikë, Universiteti Paris VIII;
BA, MS, Academie van Bee-
ldende Vorming, Amster-
dam; ishte kurator ek-
spozitash të artit pamor;
drejtues i Departamentit të
Art&Dizajnit, Universiteti
Polis; ishte pedagog i
lëndëve gjuhë pamore, filo-
zofi arti dhe histori arti; por
edhe përkthyes i shquar, që
na solli libra të vështirësisë
së lartë.

Interesant mund të kon-
siderohet edhe “ Arke-
ologjia e mëngjesit”, një stu-
dim i gjetur i periudhës së
artit modernist të Kosovës,
kushtuar veprës së Rexhep
Ferrit, njërit prej artistëve
më të shquar modernistë
shqiptarë. Gjithsesi, vetë
artisti i njohur nuk mundi
ta zbulojë dot mëngjesin e
27 shkurtit, sepse deri këtu
vazhdonte lufta e tij. E la për
të ikur drejt paqes së
amëshimit...
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Në intervistën që i dha “Gazetës Shqiptare” historiani zviceran thotë se, reagimi që pati opinioni publik shqiptar është
një “keqkuptim thelbësor”, sepse, sipas tij, emri personal nuk nënkupton kombësi. Kjo dihet nga të gjithë. Ky fenomen
nuk ndodh vetëm te shqiptarët, por te tërë popujt e Evropës, sigurisht edhe jashtë saj. Le të mos shkojmë më tej, por të
kufizohemi vetëm te gjermanët, shkroi në të gjallë profesor Frashëri.

NGA KRISTO FRASHËRI*

VVVVVijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i shkuarumri i shkuarumri i shkuarumri i shkuarumri i shkuar

Janë me mijëra e mijëra gjer
manë që mbajnë emra shen
jtorësh të kishës së krish
terë me origjinë izraelite,

greke, romake, madje edhe sllave,
por askujt nuk i shkon ndërmend
të mendojë se ata janë qytetarë me
origjinë izraelite, greke, romake
apo sllave. Vetë emri Oliver, që
mban historiani zviceran emër të
cilin në shek. XV e kanë përdorur
edhe shqiptarë, sigurisht nuk
nënkupton kombësi britanike. Kjo
për arsye se këto emra janë fosili-
zuar prej shekujsh në onomas-
tikën gjermane, ashtu si janë fos-
ilizuar prej shekujsh nëpërmjet
feve edhe te shqiptarët emrat me
origjinë hebraike, bizantine, lat-
ine, turke, aty-këtu dhe sllave.
Megjithatë, me emrin Ivan puna
qëndron ndryshe. E para, emri
Ivan nuk është përdorur asnjëherë
nga shqiptarët. Dihet se emri Ivan
vjen nga emri antik i shenjtorit
Johan. Emri Johan i shenjtorit te
serbët ka marrë trajtën Jovan.
Trajta Jovan ka hyrë në disa vise
dhe te shqiptarët është shqiptari-
zuar aq thellë sa askujt nuk i sh-
kon ndërmend se kur ka përballë
një shqiptar me emrin Jovan (p.sh.
Jovan Kosturi, Jovan Adhami) të
mendojë se është sllav. E dyta, deri
sot askush përveç O. J. Schmitt-it,
nuk e ka quajtur të jatin e
Skënderbeut Ivan – trajtë ruse dhe
aty-këtu malazeze e emrit Johan.
Historiani zviceran thotë se ai zg-
jodhi trajtën Ivan, mbasi ajo u gjet-
ka në të gjitha burimet, jo vetëm
sllave, por edhe latine. Këtu ai me
siguri që e tepron. Trajta Ivan
ndeshet vetëm në tre me sa dimë
ne akte sllave - në një aktmar-
rëveshje tregtare në sllavisht
lidhur më 1420 midis Gjon Kastri-
otit dhe Republikës së Raguzës,
redaktuar nga kancelaria sllave e
Dubrovnikut dhe në dy akte note-
riale kishtare paleosllave, të har-
tuara më 1426, në manastirin e Hi-
landarit të malit Athos (mali i
shenjtë), në të cilin kishte edhe
murgj rusë.

Pretendimi i historianit zvice-
ran se emri Ivan ndeshet edhe në
burimet latinishte, është trillim.
Në korrespondencën latinisht të
shkëmbyer me Republikën e Vene-
dikut, Gjoni quhet në trajtën lat-
ine Juanum Castrioti (më 1407),
Johannes Castriot (në tre akte:
1413, 1417, 1433), Yanus (1424) ose
Juano Castrioth (1439), Juani
(1445). Edhe humanisti italian,
bashkëkohësi i Skënderbeut,
Raphael Volaterranus, të jatin e
Skënderbeut e quan Johannes Di-
bras. Në burimet osmane emri i të
jatit të Skënderbeut quhet Juvan
(lexohet edhe Jovan, por jo Ivan)
dhe zotërimi i tij Juvan-ili (tokat e
Juvanit ose Jovanit). Deri këtu
kemi të dokumentuara tri trajta:

Ivan, Johan, Juvan. Këtu lind py-
etja: Përse historiani zviceran nuk
e përmend kronistin shqiptar,
Gjon Muzakën, bashkëkohës të
Skënderbeut, madje kushëri i parë
i Donikës, bashkëshortes së
Skënderbeut, i cili në memorandën
e vet italisht të diktuar në pleqëri
të thellë më 1510, të jatin e Skënder-
beut nuk e quan as Ivan, as Johan,
as Juvan, por Giovanni Castriota,
trajtë italishte e emrit shqip Gjon.
Këto emërtime të ndryshme që
kanë lidhje me gjuhë të huaja e
nxisin historianin të pyesë se cila
ka qenë trajta shqipe e emrit të të
jatit të Skënderbeut. Nëse nuk e
ditka trajtën shqipe, përse zgjodhi
trajtën Ivan, e cila përmendet më
pak se trajta latine Johannes?

Po të ishte interesuar të shihte
regjistrat e trevës dibrane, hartu-
ar nga administrata osmane më
1467, kur Skënderbeu ishte ende
gjallë, do të shihte se banorët di-
branë nuk përdornin as Ivan, as
Juvan, as Johan, por trajtën sh-
qipe Gjon.

Në shek. XV trajtën shqipe Gjon
e ndeshim dhe në vise të tjera të
Shqipërisë. Në Katastën e hartuar
nga administrata e Venedikut në
vitet 1416-1417 për trevën e Shko-
drës, e cila ndodhej nën zotërimin
e Republikës së Shën Markut,
ndeshim një mori fshatarësh, mad-
je edhe proniarësh, pra feudalë të
vegjël, të cilët mbanin emrin Gjon.
Për shembull: Gjon Bardhi (në fs-
hatin Kukël), Gjon Baksa (po aty),
Gjon Bero (në Dozan), Gjon Berri
(në Sordan), Gjon Bestole, proniar
(në fshatin Samrisht), Gjon Akela

(në Koplik), Dom Gjon Bafe, prift
(në Barbullush), Gjon Balori (po
aty), Gjon de Bogosavo (në Samr-
isht), Gjon Borri (në Sakol), Gjon
Dobrançi (në Rrushkull), Gjon
Brilja (në Bulsar), Gjon Buba (në
Dar), Gjon Bulsari (në Grizhë),
Gjon Bushati (në Sakol), Gjon
Bushati (në Serel), Gjon Butadosi
(në Shën Vraç), Gjon Çerga (në
Gur të Zi), Gjon Dajçi (në Barbul-
lush), Gjon Dajçi (në Samrisht),
Gjon Domi (në Zamarak) dhe me
dhjetëra e dhjetëra të tjerë Gjonë
në fshatra të pellgut të Shkodrës,
kurse dy banorë me emrin Jovan
(Jovan Novaku dhe Jovan Bozhi-
dari) i ndeshim në fshatin Bobro-
dol të Pejës, të cilët duket se qenë
me përkatësi etnike serbe dhe dy
fshatarë me emrin Ivan (Ivani biri

i Radiçit dhe Ivani vëllai i Boshkos,
gjithashtu në rrethinat e Pejës), të
cilët duket se qenë me përkatësi
etnike malazeze.

Rreth gjashtëdhjetë vjet më
vonë, pra, pasi Shkodra kishte rënë
në sundimin osman (1479), fshatarë
me emrin Gjon ndeshim edhe në
regjistrin e parë që kreu më 1485
administrata perandorake në sanx-
hakun e Shkodrës. Vetëm në fsha-
tin Kuç të rrethit të Shkodrës lex-
ojmë nëntë kryefamiljarë që mba-
nin emrin ose mbiemrin Gjon
(Gjon Andrija, Dedë Gjoni, Bogë
Gjoni, Gjon Nikolla, Gjon Visha,
madje edhe prifti i fshatit quhej
Gjon). Për më tepër, në kadastrën
osmane të rrethit të Shkodrës
ndeshim edhe banorë të mysliman-
izuar, të cilët kishin për mbiemër
emrin Gjon të babait të tyre.

Emri Gjon qoftë si emër i
përveçëm, qoftë si mbiemër famil-
jar ka qenë i përhapur edhe në kra-
hinat jugore të Shqipërisë. Kështu
për shembull në regjistri mufassal
të Himarës, hartuar nga adminis-
trata osmane në vitin 1583,
ndeshim brenda në kryeqendrën e
krahinës në Himarë: Petri Gjoni,
Mark Gjoni, Gjikë Gjoni, Gjon Pal-
loshi, Pteri Gjoni, Gjin Gjon Alek-
si, Gjon Pavllari Mëhilli, Dhimo
Gjon Vllasi, Gjon Leondari, Dhima
Gjon Meshi, Kont Gjoni, Gjon
Mënika, Todor Gjin Gjoni, Nikolla
Gjoni, Merkul Gjoni, Zot Gjoni; në
fshatin Dhërmi: Gjin Gjoni, Gjon
Panoja; në fshatin Palasë: Gjin Gjo-
ni, Gjon Lehamo, Gjon Lohomo,
Gjon Gjiraçe, Gjon Mihali, Gjon
Shiko.

Emrin Gjon e ndeshim edhe te
arvanitët si për shembull, në ishul-
lin Hidra (Gjon Gjika, Gjon Dhim-
itri, Gjon Mihaili e të tjerë) ose në
ishullin Andros ku emri Gjon
ndeshet krahas emrave të tjerë sh-
qiptarë si Gjin, Lekë, Pepë e të
tjerë, të dhëna këto që i lexojmë në
trajtesat shkencore të profesorit
të Athinës Titos Johallas.

Për ta mbyllur çështjen e emrit
Gjon, të cilën e provokoi, pa qenë
nevoja, historiani zviceran O. J.
Schmitt, do të nënvizojmë se traj-
ta shqipe Gjon si emër i përveçëm,
por edhe si mbiemër familjar, lindi
jo në shekullin XV, por më herët.
Nuk do të depërtojmë thellë në his-
torinë e Mesjetës së hershme kur
nga trajta latine Johannes, Johan
u formua sipas rregullave grama-
tikore dhe fonetike të gjuhës sh-
qipe, trajta Gjon. Si dëshmi të sig-
urta që tregojnë se përdorimi i em-
rit Gjon si emër i përveçëm ose si
emër familjar, madje edhe si emër
fshati dokumentohet në hapësirën
shqiptare që në shek. XIII, do të
përmendim sevastin shqiptar të
periudhës anzhuine Jonima (Yon-
ima, Gionima), në vitin 1274, i cili
sipas praktikës së njohur të
krerëve mesjetarë shqiptarë mbi-
emrin e ka marrë nga fshati Gjon-
ima – fshat që ekziston edhe sot në
trajtën Gjonëm në rrethin e Kur-
binit. Në të njëjtën kohë kemi edhe
fshatin e Vlorës Gjonëm, i cili për-
mendet në defterin e shek. XV, fs-
hat që sot nën ndikimin e fenom-
enit të rotacizmit, fenomen që ka
vepruar në krahinat e jugut, qu-
het Gjorm. Kemi pastaj më 1335,
një akt dokumentar që flet për një

Debati i Skënderbeut
/Pse emrat e familjes së
heroit ngjallën debat?!

 Vijon në faqen 16

Argumenti i emrit Gjon
Për ta mbyllur çështjen e
emrit Gjon, të cilën e pro-
vokoi, pa qenë nevoja,
historiani zviceran O. J.
Schmitt, do të nënvizojmë se
trajta shqipe Gjon si emër i
përveçëm, por edhe si
mbiemër familjar, lindi jo në
shekullin XV, por më herët.
Nuk do të depërtojmë thellë
në historinë e Mesjetës së
hershme kur nga trajta latine
Johannes, Johan u formua
sipas rregullave gramatikore
dhe fonetike të gjuhës shqipe,
trajta Gjon. Si dëshmi të
sigurta që tregojnë se për-
dorimi i emrit Gjon si emër i
përveçëm ose si emër
familjar, madje edhe si emër
fshati dokumentohet në
hapësirën shqiptare që në
shek. XIII, do të përmendim
sevastin shqiptar të peri-
udhës anzhuine Jonima
(Yonima, Gionima), në vitin
1274, i cili sipas praktikës së
njohur të krerëve mesjetarë
shqiptarë mbiemrin e ka
marrë nga fshati Gjonima –
fshat që ekziston edhe sot në
trajtën Gjonëm në rrethin e
Kurbinit.

Gjon Kastrioti

Kristo Frashëri



E diel 4 Mars 2018  - 15VITI I SKËNDERBEUT

NGA VISAR ZHITI

Isha në Mbrëmjen Gala për
Skënderbeun në Michigan,
SHBA, me të ftuar plot nga Sh-

qipëria e Kosova dhe nga trevat
shqiptare përreth, edhe nga ar-
bëreshët në Itali dhe sigurisht nga
diaspora e re në Amerikë, por dhe
në Kanada.

Në Michigan nisi me vendosje
kurorash në shtatoren e Skënder-
beut dhe kështu do të ketë
ndodhur dhe në qytete të tjera të
botës, ku ka buste apo basoreliefe
të Heroit, U mbajt një simpozium
me historianë dhe hulumtues, u
celebrua mesha e së dielës nga
Dom Fred Kalaj, mbrëmja poetike
për Kryeluftëtarin e Madh dhe
Mbrojtësin e paepur të qytetërim-
it Perëndimor, etj, etj. Falendero-
hen Dom Ndue Gjergji, kryetari i
grupit organizator i përbërë nga
përfaqësues katolikë, myslimanë
e bektashianë, Konsulli i Nderit
dhe ambasadorja, pjesëmarrësit të
gjithë, etj, por unë dua të kujtoj
dhe ata që nuk kujtohen, që har-
rohen të parët, ja, shoferët e vep-
rimtarisë, që në fakt ishin inxhin-
ierë e pedagogë, Valentino Lumaj
nga Shkodra, Edvin Hoti nga
Lezha, apo Mondi, etj, të përkush-
tuar, të zellshëm, modestë, “prapa-
via skënderbejane” që rendnin
aeroporteve, hoteleve, na mbartin
andej –këndej me makinat e tyre…
ndërsa në mbrëmjen gala për
Skënderbeun në Rochester, në
sallën “Gjergj Kastrioti” pranë
Kishës shqiptare të “Shën Palit”,
pashë dhe të rinj e fëmijë të veshur
me kostume kombëtare, një begati
ngjyrash kuptimplote, që kishin
kapërcyer oqeanin, dëgjova
këngët dhe valet në valavitja fla-
mujsh  dhe kur më thirrën që të
bëj dhe unë një përshëndetje, i
emocionuar fola paksa ndryshe,
për Skënderbeun qytetar, princin
e virtyteve, sikur t’ia thosha tim
biri, pa akademizëm dhe lexova një
lutje që sapo e kisha shkruar mbi
ftesë.

Por më mbresëlënësja për mua
ishte kjo: m’u afrua një student,
quhem Xhuliano Pjetrushi, nga
Lezha dhe ai, do të ma japësh dhe
mua atë lutje, më tha. Është shk-
ruar kështu shpejt e shpejt, i
thashë, s’e di a kuptohet shkrimi.
E fotografoi me celular dhe mbas
ca ditesh ma nisi të përkthyer në
anglisht.

Po i risjell ato që thashë, ja dhe
lutja ime dhe përkthimi i Studen-
tit, që nuk do të futen në asnjë
arkiv apo bibliotekë, por dhe kësh-
tu dicka bënë. Se  Skënderbeu, jo
Skënderbeu vetë, as fantazma e tij,
por kumti, një pjesë nga thelbi i
kohës së përjetëshme, që na duhet,
që u ngjiz dhe u krijua e më shumë
mbetet mister e anonime, një si
kërkesë e nevojë, vetëmbrojtje, vi-
sion e mund të shtohen dhe plot të
tjera, si një mrekulli vazhdon
udhëtimin, përshkon shqetësime

het një demokraci pa virtyte”.
Skenderbeu ishte dhe tejet i vir-

tytshëm, Ai e thoshte dhe vetë:
“unë nuk jam rob i fatit, por i vir-
tytit.”. Shkëlqyer! Një Skënderbe
mendimtar, elegant, me poezi të
fshehtë brenda, orator i rrallë, le
të kujtojmë fjalimet e tij në Krujë
“lirinë nuk ua solla unë, por e gje-
ta midis jush” apo në Romë, ku foli
atje me nocione si të sotmet: “Ne
jemi shpata dhe mburoja e Eu-
ropës” - tha në sheshin para sh-
tëpisë së tij në “Palazzo Skander-
beg”.

Komunikues  brilant, Skender-
beu ishte i drejtëpërdrejtë, le të
rilexojmë nga letrat e Tij drejtuar

miqve dhe aleatëve në Vatikan e
Napoli, apo në Venetik a kundër-
shtarëve në Konstandinapojë, Sul-
ltanit vetë. Është po Ai Skënder-
be, sovran zemërgjerë, i drejtë si
Solomon, i sakrificave deri në mar-
tirizim dhe ka po atë timber të sh-
qiponjës dykrenore.

Po nxitoj të rëndis disa cilësi të
Fisnikut të Madh: kryepunëtor, i
zellshëm, kurajoz i mahnitshëm,
trim, i besës, dinak për mirë, du-
hej, i zgjuar si populli, elitar, i kul-
turuar, fliste disa gjuhë, se sic na
tha në simpozium dhe historiani
P. Xhufi, që ambasadori i Milanos
në Vatikan dëshmonte se
“Skënderbeu e flet italishten si

P
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Televizionet, shtypi i shkruar, informimet elektronike njoftuan për veprimtarinë tre ditore në këtë fillim viti, të shpallur si
“Viti Mbarëkombëtar i Gjergj Kastrioti Skënderbeut”, në jubileun e 550 vjetorit të tij. Autori na sjell një mbresë të bukur
nga një aktivitet i organizuar në SHBA. “Milosao” e ka vonuar disi shkrimin dhe kjo mund të stonojë disi me aktivitetin.
Shpresojmë në mirëkuptimin e tij...

Lutje për Skënderbeun në dy gjuhë
dhe studenti shqiptar në SHBA…

shekujsh, harrime, vende dhe gju-
hë sërisht dhe ndalin atje ku nuk
e pret, te një i ri, p.sh., po ai është
dhe luftëtar modern i Skënder-
beut, mund të thotë ndokush, por
unë shtoj, ai është universi vetë.

Po ç’është ajo që mbërrin kaq
larg nga aq larg? Nuk di ta them,
ngjan me Frymën…

PRINCI I VIRTYTEVE
…erdhëm të dëgjojmë dhe të

flasim për Skënderbeun këtu, ku
po shpalosen nga vlerat siperane
të Tij si udhëheqës i popullit dhe
mbrojtës i Europës, ndërkaq këtu
pamë nga vlerat e bijve dhe bijave
të tij, të diasporës së mrekul-
lueshme shqiptaro-amerikane në
Michigan, përbashkimin e komu-
nitetit, të të gjitha shoqatave dhe
besimeve fetare, aq sa m’u duk si
një tjetër kuvend Skënderbean, ku
u përzien kohëra, kujtesa kolek-
tive, bëmat historike, datat, em-
blemat, por dhe poezia e kënga, nën
hijen e Flamujve tanë, me ngjyrat
mahnitëse të kostumeve tona pop-
ullore.

Dhe më lindi befas dëshira të
flas dhe për “Skënderbeun
qytetar”, për virtytet e Tij, nga që
këtu ka shumë të rinj, sepse
Skënderbeu është dhe institucion
i lirisë, i dijes dhe i paqes, jo vetem
i luftës, i luftës për mbrojtjen e at-
dheut, sepse sic thoshte dhe Shën
Gjon Pali II, Papa Vojtila, miku i
madh i shqiptarëve: “Nuk na du-

ne”, Ai dinte dhe latinisht, ara-
bisht, etj.

Skënderbeu ishte i hijshëm, e
donin grate, tërhoqi vëmendjen e
Rembrandit a të shkollës së tij me
një portret gjithë hije dhe dritë, që
kërkohet nga interpoli sot, se u
është grabitur pasardhësve të tij
në një kështjellë të tyren në Itali.

Bashkëshort gjithë dashuri dhe
baba i urtë, testamental. E përsëris,
e donte paqen, lufta e tij prandaj
bëhej në fund të fundit, ja, na e tre-
gon “ulliri”, Ai e cmonte pemën
ilirike të ullirit, jo vetëm si vlerë
ekonomike, por dhe si një  si sym-
bol i paqes, se të rinjve që marto-
heshin u kërkonte të mbillnin rrën-
jë ulliri. Pajë  për të  gjithë .”Lufton
luftën dhe fiton” – fillon poema e
poetit të madh amerikan Longfel-
low, në shqipërimin e Kryevatran-
it, imzot Noli.

Vallet dhe këngët sonte më kuj-
tojnë një fakt të bukur sa më s’ka,
Skënderbeu ka ftuar në Lezhë muz-
ikantë, na e ka zbuluar studiuesi
arbëresh M. Mandala. Sipas tij, e
thotë muzikologu Italian Cavalli-
ni, po përmend emra, që ta besoni,
“që trombetisti venecian, i quajtur
Xorxi, u ftua nga Skënderbeu në
oborrin e tij mbretëror për të luaj-
tur muzikë flamengoje”, që
atëhere ishte muzikë avanguard-
iste në Europë dhe që ai kishte
marrë nga “Princi shqiptar një
shumë të madhe parash si kurrë
më pare”.

Skënderbeu mecenat arti – shk-
ruan një studiuese.

Sa bukur! Kur Shqipëria e vogël
luftonte me një perandori, nga më
të fortat dhe Arka e Shtetit nuk
ishte dhe aq plot. Skënderbeu viz-
ionar, Skënderbeu i së ardhmes, se
do të vinin kohëra kur vriteshin
poetë e burgoseshin.

Jo rastësisht po ridel këto ditë
dhe një portret i hershëm, vizatu-
ar nga të huajt, “Skënderbeu me
libër në dorë”. A nuk kishte Ai mik
dhe me shkrimtarin Marin Barle-
ti? Patjetër që Ai e dinte thënien e
Muhamedit, që boja me të cilën
shkruajnë fëmijët, është më e sh-
trenjtë se gjaku i dëshmorëve”. Po
që është dhe një libër i rëndësishëm
konstitucional për Shqipërinë
“Kanuni i Skënderbeut”? Pra Ai
udhëzonte se si të administrohej
dhe paqja.

Dhe u bë  “Yll i Karvanit” për
popullin e tij në shekuj. Dhe jo
vetëm kaq. Mbrojtës i qytetërimit
Perëndimor. Si tha një kongresmen
amerikan, që pa Skënderbeun dhe
Amerika mbase do të kishte ndry-
she. Se do të ishte ndryshe dhe
Europa.

Prej virtyteve vijnë të gjitha
këto… Më të forta se kështjellat.

Dhe meqënëse sot morëm pjesë
në një meshë, më vjen të lutem tani
para jush.

GJERGJI YNË, QË JE NË QIELL

Gjergji ynë, që je në Qiell,
Atë i Kombit tënd dhe Bir i popullit tënd,
u shenjtëroftë emri yt,
ardhtë mbretëria jote,
u bëftë vullnesa jote
nga Qielli në tokën, kudo ku ka shqiptarë,
të bashkuar të jemi, se kështu bëhemi më të fortë,
që të fitojë e mira.
Porositë e tua si bukën e përditëshme na i jep sot,
Të duam AtDheun dhe njëri-tjetrin dhe punën
dhe virtytet t’i bëjmë tonat. Na i fal fajet tona
dhe mos lejo faje të të tjerëve mbi ne.
Me shpatën tënde të godasim urrejtjen,
me mburojën tënde të mbrojmë dashurinë,
kali yt të bëhet Pegasi i muzave
dhe mos na lërë të biem në tundimet
e egoizmit dhe korrupsionit dhe na liro nga i keqi
brenda vetes e përreth nesh,
me ndihmën e Zotit, o Zot!
Kurora paqeje me lule shpirti të vëmë mbi veprat e
njeriut
ja ashtu si sot në statujën tënde
dhe bekime bashkatdhetarëve të tu kudo e përgjith-
monë!
Amen!

LUTJA NE DY GJUHE
OUR GEORGE, WHO ART IN HEAVEN

Our George, who art in Heaven
The Father of our Nation, and the son of our people,
Hallowed be the name,
Thy kingdom come,
Thy will be done,
From the heavens onto the earth, where there art Alba-
nians,
Let us be united, as that will make us stronger,
The allow the good to overcome.
Give us this day, like our daily bread, your orders,
To love our motherland and one-another,
And to make our hardwork and virtues ours.
Forgive us our betrayals, as we forgive those who betray
against us.
With your sword let us fight the hate,
With your shield let us protecht the love,
Let your horse be like our Pegasus
And lead us not into tempations, and egos, and corruption
But deliver us from evil, from within us to the people around
us,
With the help og God, oh God!
Let us place the crown of peace with sacred flowers
On the heads of the deeds of good people
Like today, on your statue here in Michigan,
And bless your Albanian people, forever and always,
Amen!

Përktheu Xhuliano Pjetrushi
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NGA XHEVAHIR SPAHIU

MESNATË
DIMËRORE

Asnjë zë. Të lodhur prej ditës
marrin një sy gjumë stacionet.

Bota të mos mbetet pa muzikë,
bubullijnë horizontet.

NJERIU PA EMËR

Jam njeri pa emër,
jetoj në balada.
Ç’është ai që kalon? - pyesin njerëz-
it në rrugë.
Si e quajnë? Si?
O shok!
O burrë i dheut!
O njeri!
Unë eci dhe kokën s’e kthej,
jam njeri pa emër dhe në ç’kohë
jetojmë nuk e di:
emrin ma kanë kyçur në dosje dhe
zyra,
ia shtrëngojnë qafën me rrathë
kuqalashë,
ia shtojnë pikëpyetjet si kosa
kërcënuese,
tmerrohen kur unë dhe emri im
jemi bashkë.
Jam njeri pa emër,
jam emërharruar.
Mos njerëzit kanë harruar të fla-
sin, të shkruajnë?
O zot, më keq akoma:
kanë harruar të duan.
Ku shkoi emri im,
ma tregoni pak varrin.
Kam frikë se ndonjë ditë do të dal
si i çmendur,
të kap cilindo për mënge në rrugë
e ta pyes:
Më thuaj, o njeri:
Si quhem unë?
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FEMIJËT E MALIT
TË SHENJTË

Atje tek ujët e zi,
oi, nëna ime, oi.

fëmijët e Malit të Shenjtë
as libra, as bukë nuk kanë,
as flasin, as qeshin, as qajnë,
uria vetë ka uri,
oi, nëna ime, oi.

burimet si shpirtra të kthjellët
gëlltitin një vaj të humnertë;
o bija përrallash, o bij,
jam larg e nuk mundem të vij.

tri re me rrufè zënë e lozin
prej reve, pa shih! - mitralozi!

dhe zi e më zi e më zi,
oi, nëna ime, oi.

përkulet kaprollja mbi foshnja
t’u lidhë plagët e plumbit,
po pikë rakie nuk ka
as në katundin e fundit.

nata pagane shkul flokët,
lisat gremisen përtokë,
nxin ujët e ujit të zi, -

bari, me emrin Gjon, në afërsi të
Tuzit (Gon, pastor prope Tuzi) dhe
një tjetër Gjon Mëhilli (Gon
Michil), në Kushevë diku në veri
të Koplikut. Gjejmë më tej një Gjon
(Jon) pranë Kotorrit në vitin 1327
dhe një tjetër Gjon (Jon de Alba-
nia), vajza e të cilit më 1392 ishte
shërbyese e Radaçë-s (eius filia:
Radaça serva). Shih për këto të
dhëna në vëllimet e njohura të
Acta et Diplomata Res Albaniae
Mediae Aetatis Illustrantia, vol.I
(1913), Vol.II (1916), në vendet për-
katëse sipas datave.

Emri Gjon është kaq i lashtë sa
ka hyrë edhe në sferën e legjendave
të vjetra shqiptare. Fillin e saj
legjenda e ka te një nënë, djali i
vetëm i së cilës me emrin Gjon, u
zhduk. Nëna, thellësisht e dëshiru-
ar për të birin, brodhi në të katër
anët duke thirrur çdo natë: Gjon!
Gjon! Në pritje të përgjigjes ajo
nuk vdiq, por u shndërrua në
shpendin e njohur me emrin gjon
ose qokth (në latinisht: otus
scops), i cili natën gjatë verës guat
afërsisht: Gjon, Gjon! Për gjyshet
tona të dikurshme gjoni nuk ësh-
të shpend, por është nëna e
dëshiruar e shndërruar në
shpend, që vazhdon të kërkojë të
birin e vet, Gjonin. Sipas albano-
logut të shquar gjerman, Gustav
Meyer, legjenda e nënave shqiptare
ka hyrë edhe në mitologjinë e
grekëve të kohës së re, të cilët
shpendin e natës e quajnë sipas
apelativit shqip, në greqisht
ãêéþíçò (gjonis). Nuk është pa vend
të kujtojmë edhe emrin e shkrim-
tarit të parë të literaturës shqipe,
i cili në Mesharin e tij të botuar
më 1555, prezantohej në pasthënie
para lexuesve me këto fjalë: “Unë,
dom Gjoni, biri i Bdek Buzukut”.

Le ta mbyllim këtë rrufe që his-
toriani zviceran e shkrepi në qiell
të kthjellët, me traditën popullore
shqiptare. Kur etnografët tanë fil-
luan, më tepër se një shekull më
parë, të regjistronin kujtesën pop-
ullore mbi Skënderbeun, ata vazh-
dimisht kanë ndeshur në dy emra
të lidhur ngushtë me të – me vetë
trajtat shqipe Gjergj që mbante
Heroi dhe me emrin Gjon që mban-
te i ati i tij. Nuk janë pra emra të
stisur nga fryma nacionaliste e ril-
indësve tanë. E kundërta, janë ril-
indësit tanë, të cilët emrat Gjergj
dhe Gjon i trashëguan nga tradi-
ta popullore. Këtë faktor të dorës
së parë duhej ta dinte historiani
O. J. Schmitt. Në intervistën e për-
mendur që ai dha më 21 dhjetor
2008, ai justifikohet duke na thënë
se emrin Ivan e ka përdorur mba-
si e ka gjetur të përshtatshëm për
publikun gjerman, meqenëse pun-
imi i tij në origjinal është në gjer-
manisht. Orvatja për t’i shpëtuar
gabimit e shtyn atë të bjerë në një
gabim tjetër. Emri Ivan nuk i për-
ket as onomastikës gjermane.
Pyesim: Përse zoti Schmitt
parapëlqeu për publikun gjerman
trajtën Ivan, e cila ndeshet vetëm
në dy apo tre dokumente sllave
dhe nuk preferoi ta quante të ja-
tin e Skënderbeut në trajtën “Jo-
hanes” që ndeshet në burimet lat-
ine, trajtë që ka përdorur vetë i jati
i Skënderbeut? Po të kishte para-
sysh publikun gjerman, ai të ja-
tin e Skënderbeut duhej ta quante
të paktën Johanes, siç quhet p.sh.
gjeniu i muzikës gjermane Jo-
hanes Sebastian Bach. Nga ana
tjetër, edhe justifikimi se emrin
Ivan e ka përdorur se kështu e
donte publiku gjerman, është një

interpretim me përdhunë.
Kur shohim se në trajtesën e tij

historiani zviceran quan Ivan
edhe birin e Skëndebeut, pa qenë
në gjendje të na japë si dëshmi
qoftë edhe një akt dokumentar –
kemi të drejtë të shohim te histo-
riani zviceran një provokim,
njëkohësisht një fyerje. Ashtu si
në të kalu-
arën, edhe në
të ardhmen,
shqiptarët të
jatin e
Skënderbeut
do të vazh-
dojnë ta qua-
jnë Gjon Kas-
trioti, ashtu
siç e kanë qua-
jtur dhe do ta
quajnë Gjon
Kastrioti edhe
birin e Heroit.

Çështjeve
të tjera që
ngre histori-

sirën.
Në kozmosin demokratik të

gjitha pikëpamjet, të drejta ose të
padrejta, të dobishme apo të
mbrapshta, progresive apo regre-
sive gëzojnë të drejtën e qytetar-
isë. Nga kjo pikëpamje, demokra-
cia është një kopsht me shumë
lule. Kopshtari i mirë përpiqet të

mos i lërë
ferrat të
mbytin lulet.
Nëse ferrat
mbytin lulet,
ajo nuk ësh-
të më  lulish-
te, por fer-
rishte. Në
demokracinë
e arrirë ësh-
të vetë opin-
ioni që i pra-
non lulet
dhe i spraps
ferrat. Ne
n d o d h e m i
akoma në

që kanë, në dhomat e tyre të
punës, shtetërore apo private,
kanë në mur dy portrete – atë të
kreut të shtetit, që i dallon si
nënshtetas dhe të  Skënderbeut,
i cili i bashkon si komb.

Skënderbeu është një pasuri
kombëtare edhe për faktin se atë
e kanë  nderuar pjesëtarët e ko-
mbit shqiptar të të gjitha
brezave dhe se atë vazhdojnë  ta
nderojnë mbarë shqiptarët e
ditëve tona, pavarësisht nga
bindjet e tyre politike, nga për-
katësia e tyre fetare dhe nga dal-
limet e tyre krahinore.

          Kush kërkon në emër
gjoja të çmitizimit ta nxjerrë atë
nga vendi që  ka zënë në his-
torinë e kombit shqiptar dhe ta
kthejë në një çapaçul apo më
keq akoma në një armik të ko-
mbit shqiptar, ai ka fyer dhe
vetveten. Nuk është  e drejtë që
këta analistë qofshin të handa-
kosur apo të sëmurë dhe ca më
keq, kur janë kundërshtarë të
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Debati i Skënderbeut
/Pse emrat e familjes

së heroit ngjallën debat?!
ani O. J. Schmitt, nëse shteti i
Skënderbeut nuk ishte një shtet i
pavarur, por një shtet vasal, ca më
keq, nëse vepra e Skënderbeut ish-
te mit apo histori e vërtetë dhe nëse
shpatat që ruhen në muzeumin e
artit mesjetar në Vjenë janë ose jo
të Skënderbeut – këtyre çështjeve
u janë dhënë përgjigje gjatë tra-
jtesës së monografisë, në kapitujt
e saj të veçantë.

 *
 Njëqind e ca vjet më parë,

kryeministri demokrat frëng,
Georges Clemenceau, i cili e
udhëhoqi Francën në fitoren e
Luftës së Parë Botërore, ka dhënë
këtë parabol dialektike për
demokracinë: kur demokracinë e
shoh pranë diktaturës më duket e
bukur; kur demokracinë e shoh
vetëm për vetëm nuk më duket aq
e bukur. Kjo për arsye se demokra-
cia përveç të mirave ka edhe të
metat e saj, të cilat dalin në shesh
kur nuk e krahasojmë me diktat-
urën. Një nga të mirat e vyera që
ajo sjell është liria – liria në të
gjitha drejtimet e saj. Por edhe
kalimi i menjëhershëm nga errë-
sira e diktaturës në dritën e
demokracisë përkohësisht të vret
sytë. Është njësoj, thotë Platoni,
si një njeri i mësuar të jetojë në
bodrum të errët, por kur del men-
jëherë jashtë në dritën e diellit i
vriten sytë. Për këtë arsye, duhet
të ndjekim rrugën që na ka dhënë
vetë natyra. Në mëngjes nata nuk
kalon përnjëherësh, as dita nuk
vjen përnjëherësh. Midis tyre qën-
dron agimi, kur errësira tërhiqet
dalëngadalë edhe drita shfaqet
dalëngadalë. Kështu ndodh edhe
në mbrëmje, me muzgun, kur dri-
ta tërhiqet dalëngadalë dhe errë-
sira vjen dalëngadalë. Agimi dhe
muzgu të dyja janë periudha tran-
zicioni, të cilat i japin mundësi nje-
riut të përshtatet dalëngadalë, në
agim me dritën, në muzg me errë-

periudhën e demokracisë  në tran-
zicion, në atë status historik ku
ferrat ka rrezik të mbytin lulet. Në
këtë fazë çdo gjë e re, e padëgjuar
qoftë edhe marrëzi, duket e bukur,
për arsye se shpeshherë e panjo-
hura ose e padëgjuara është më
tërheqëse se e njohura dhe e dëg-
juara. Kjo veçori i hap rrugën me
lehtësi “analistëve” të frymëzuar
nga pikëpamje të mbrapshta ose
të nxitur për protagonizëm të fla-
sin edhe përçart. Si rrjedhim, de-
risa të vijë e bekuara demokraci e
arrirë (demokraci e pjekur), opin-
ioni ka nevojë të ndihmohet që të
pranojë lulet e të  flakë tutje fer-
rat.

          Skënderbeu është pa dy-
shim mbivlera kryesore e historisë
sonë kombëtare. Është  siç e ka
përcaktuar jo vetëm historia sh-
qiptare, por edhe evropiane, kam-
pion i lirisë. Për këtë arsye, ai ka
marrë trajtat e një simboli, njësoj
si simbolet e tjera, për mbarë sh-
qiptarët, theksojmë të një simboli
dhe jo të një miti. Kjo për arsye se
sot shqiptarët nuk kanë që të
gjithë një shtet të vetëm, madje as
dhe një  flamur të vetëm, pra të
njëjtat kufij shtetërorë. Kudo që
banojnë në trojet etnike apo në di-
asporë nëpër botë kanë  përveç gju-
hës, edhe një simbol të përbashkët
– Skënderbeun. Pra, e kemi për
detyrë të shenjtë që ashtu si gju-
hën që e kemi trashëguar nga gjy-
shërit, edhe Skënderbeun që e
kemi trashëguar nga historia ta
mbrojmë dhe ta nderojmë, jo ta fye-
jmë e ta përdhosim. E kemi për
detyrë ta zhveshim nga miti edhe
nga legjendat, t’ia forcojmë bazën
dokumentare, por jo ta fshijmë
nga historia. Aq më tepër tani që
shtatoret e tij monumentale po
përhapen nëpër botë. Mjaton të
mendojmë se shqiptarët kudo që
ndodhen, brenda dhe jashtë Sh-
qipërisë, pavarësisht nga shtetësia

procesit historik, i cili po na çon
në Bashkimin Evropian, në
themelet e së cilës gurin e parë e
ka vënë Skënderbeu, t’i kenë dy-
ert e hapura në faqet e shtypit
apo në ekranet televizive apo
ruajna Zot në katedrat univer-
sitare. Demokraci do të thotë që
këta tipa t’i lësh të llomotitin,
por jo t’i përkrahësh dhe ca më
pak t’i privilegjosh.

          Natyrisht, sot Shqipëria
nuk është si në fillim të shekul-
lit XX, kur Muç Miftari, në një
debat që pati me një qytetar në
pazarin e qytetit, nuk e duroi dot
bashkëqytetarin e vet kur ky e
fyu rëndë  Skënderbeun, por nx-
ori menjëherë gjashtaren dhe e
shtiu përdhe të vrarë. Qytetëri-
mi që  kemi marrë nga shteti,
shkolla, kultura na kanë bërë,
në pajtim me tolerancën fetare
që kemi patur, tolerantë edhe
ndaj atyre që fyejnë simbolet fe-
tare. Revoltohemi brenda vetes,
por nuk veprojmë  kundra tyre
që  fyejnë  kombin, atdheun, fla-
murin.

          Natyrisht, ka një  dal-
lim të  madh midis atyre që shfa-
qin pikëpamje në emër të sh-
kencës për çështje historike dhe
atyre që shfrytëzojnë shkencën
për të përdhosur simbolet ko-
mbëtare. Me të parët duhet de-
batuar. Problemi është me të
dytët. A mjafton vetëm debat me
ta? Mendoj se edhe me të dytët
duhet debatuar. Por përballë
këtij debati shteti nuk duhet të
jetë fare asnjanës për faktin se
edhe shteti e ka për detyrë  të
mbrojë  simbolet.   Ndërhyrja e
shtetit në këto rrethana duhet
konsideruar jo si shkelje e të
drejtave të qytetarit, por si
profilaksi, ashtu siç ndërhyn për
parandalimin e gripit, men-
ingjitit, lisë. FundFundFundFundFund

Tiranë, 2015Tiranë, 2015Tiranë, 2015Tiranë, 2015Tiranë, 2015

NGA KRISTO FRASHËRI
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Ky cikël me poezi vjen si nderim për ditëlindjen e autorit më 1mars. Poezia e Spahiut ruan freskinë e frymëzimit dhe
befasinë e ndjenjës, gjithmonë në një tis me burim shumë popullor. Kjo është edhe arma më e madhe e autorit, por edhe
sfida e tij për të mos e braktisur kurrë...

Xhevahir Spahiu ka lindur në 1
mars 1945 në Malind të Skraparit.
Shkollën fillore dhe atë shtatëvjeçare
i mbaroi në vendlindje dhe në Vlorë,
shkollën e mesme Pedagogjike në
Berat dhe në Vlorë. Studimet e larta i
kreu gjatë viteve 1963 – 1967 në
Universitetin Shtetëror të Tiranës,
Fakulteti Histori – Filologji, dega Gju-
hë-Letërsi Shqipe.

KA PUNUAR:
gazetar, nëpunës, redaktor letrar,

mësues, libretist në: gazetën “Zëri i
Popullit”, minierën e Valiasit, revistën
“Nëntori”, shkollat e mesme, TOB etj.

Në vitet 1993-1998 u zgjodh Sek-
retar i Përgjithshëm dhe në vitet
1998-2000 Kryetar i  Lidhjes së Sh-
krimtarëve dhe Artistëve të Sh-
qipërisë.

Ka punuar disa muaj në shtëpinë
Botuese “Mësonjëtorja e Parë” dhe
gjatë muajve maj- gusht 2002
Këshilltar i Ministrit të Kulturës.

Prej vitit 2003 është Këshilltar i
Jashtëm për Kulturën i Presidentit
të Republikës.

Drejton gazetën e përmuajshme
“Dielli i Tomorrit”.

Është anëtar i Komitetit Shqiptar
të Helsinkit.

Ka përfaqësuar kulturën dhe

poezinë shqipe në shumë veprim-
tari kulturore dhe poetike ndërko-
mbëtare.

Poezia e tij është çmuar, por dhe
kritikuar për rebelizëm; kritika e huaj
ka parë tek ky poet “një nga zërat më
të fuqishëm të modernitetit në poez-
inë shqipe”, një “zë i mbijetesës”.
(Dr. R. Elsie).

Poeti dhe akademiku Ante Pop-
ovski ka shkruar se “me Xhevahir
Spahiun edhe vetë poezia europiane
fiton në origjinalitet dhe modern-
izëm”.

Gjatë 30 vjetëve e kanë larguar
disa herë nga puna dhe është

ndëshkuar për “gabime ideologjike”
dhe frymë antikomformiste. Më 1979
libri i tij “Zgjimi i thellësive” u ndalua
nga qarkullimi dhe u bë karton.

LIBRA ME POEZI:
“Mëngjez sirenash”-1970, “Vdekje

perëndive”- 1977, “Zgjimi i thellësive”
-1979. “Agime shqiptare”-1981,
“Nesër jam aty”- 1987, “Heshtje
s`ka”- 1989, “Kohë e krisur”- 1991,
“Ferrparasja”-1994, “Pezull”- 1996,
“Rreziku”-2001.

Përmbledhja e zgjedhur në
kolanën “Poezia Shqipe” është botu-
ar në 1990.

Përmbledhja tjetër e zgjedhur

“Udha” është botuar në vitin 2005.
Në Kosovë kanë dalë dy përm-

bledhje të zgjedhura poetike: “Vde-
kje perëndive”(1981) dhe “Tek rrën-
ja e fjalëve”(1988).

LIBRA ME POEZI PËR FËMIJË:
“Ti, qytet i dashur”, (1973), “Zam-

bakët e Mamicës” (1981), “Ekrani i
kaltër” (1982),              “Kitaristët e
vegjël”, (1983), “Kryeartëzat”, (1987),
“Dielli i lodrave”, (1990), “Zogj të
kaltër”, (përmbledhje e
zgjedhur,1999).

Përmbledhje me eseistikë dhe
reportazhe letrare:

“Dyer dhe zemra të hapura”,
(1978), “Bashkëkohësit”, (1980).
“Plaku i këngës”, monografi (bash-
kautor, 2002).

Libra me përkthime nga poezia
botërore:

“Zemra pa mure” (1992), “Këtej
nuk kalon askush”, (1997), “Përtej
meje”, (1999), “Zotit”, (2004).

Poezia e tij është përfaqësuar
gjerësisht në të gjitha antologjitë e
poezisë shqipe të botuara gjatë 20
vjetëve të fundit në Shqipëri dhe në
gjuhë të huaja.

Libra dhe pjesë të zgjedhura të
krijimtarisë së tij poetike janë botu-
ar në: anglisht, frëngjisht, gjerman-
isht, spanjisht, italisht, hollandisht,
maqedonisht, turqisht, rusisht, gre-
qisht, rumanisht, arabisht, japonisht
etj.

jam larg e nuk mundem të vij.

oi, nëna ime, oi.

ULJE ÇMIMESH

30 lekë një kg. mish,
një bukë e zezë 4 lekë.

Po më lirë?

Një kg dinjitet.

MIÇO

Unë s’jam i vdekur që të mos gaboj.
Hiqi syzet, Miçooo!

Diçka ti përtyp:
“Ç’të raportoj?”
O ju sy, sy të Miços që dhelpërisht
shkëlqeni,
kur unë gaboj.

Gjoja rastësisht u the shefave,
në kafe kur pagove:
“Vjershat i kërren në orarin zyr-
tar,
dhe … si shumë u kundërshton
eprorëve …”

Kur e di që ka Miço
unë e gdhij gjer në tre pas me-
snate;
po ti pse u zverdhe,
ç’pate?

Thyeji syzet, Miçooo,
kuptoje bujarinë time të pafund.
E ç’do të ishe ti, o mor i gjorë,
po të mos gaboja unë?

NESËR JAM ATY

Nesër jam aty,

U bëni zë lisave të më dalin për-
para
në këmbë të babait.

Medet sa jam rritur,
lisat sa të vegjël!
Babai u hidhte supeve pjergullën:
i besoja babait, bokërimat e dinë:
ish ai perëndia që kish shpikur
hardhinë.
Me të kish punë vetëm puna.
Ç’la pa krasitur?
                      Le ta thotë Juga.

Nesër jam aty.

Gurrës me kupën e gurtë i thoni
ta ruajë, po mundi, një grusht ujë
për mua.
Kam një etje të moçme.
Vij i lodhur nga rruga.

Nesër jam aty.

Këpucët do t’i heq në të hyrë të fs-
hatit;
ngashërimi do t’ia shkundë fletën
e fundit
          manit,
(Fletë e fundit a fjalë e pathënë e
babait?)

Thinjjen time fëmijëria do ta sh-
tyjë në
              kufijtë e harresës.

Jam aty,
nesër.

NGJARJE NË TREN

Gjeli me lafshë të kuqe,
me kikiriku-n e zgjimit në fyt.

Gjel pa qiell. Qiell pa gjel.
Gjysmagjel.
Çerekgjel.

Lafsha krenare, flamur gjysmësh-
tizë,
përpëlitet
brenda çantës
në terr.

Hape atë çantë.
ta marrë djalli, ta marrë,
siç ke hapur për vete dritaret e
trenit,
atje brenda po fiket kënga e gjelit.

Ora e gjelit, orë zgjimi, ka mbetur.
Treni po ecën
me gjelin e vdekur.

A thua të zbresim
një nga një si në zi

me gjelin
përmbysur
përmbi glasat e tij?

Endè pa u dergjur në bark a nën
tokë,
mua më këndojnë 40 gjela në kokë.

19891989198919891989

PËRKTHIMI I LUMIT

Rri dhe përkthej lumin.
Përkthim i vështirë
ky i ujërave.
Fjalë të rralla,
shprehje të ngurosura,
ritëm i tejkohëve.
Njëqind burime njëzëri
mitin e moçëm kallzonin.
Gjithë natën përktheva lumin.
Në mëngjes
përkthimi ishte zhdukur.

SkraSkraSkraSkraSkraparparparparpar, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983

KU

Nata
korb i zi.

Ku të shkosh?

As lart.
As poshtë.

Syri në syrin e pleshtit,
kokrra në kokrrën e elbit,
dreqi në thelbin e dreqit.

Xhepat bosh.

Bosh?

Boshi i boshtit pa bosht.

Nata
korb i zi.

Ku të shkosh?

 *  *  *

A ka gjëkund ndonjë shitore
a ndonjë tezgë kot më kot, -
të ble me ca qindarka qorre,
jo bukë, po pak durim, o Zot?

          * *  *
  Malo Sevranit

Një gjysmë molle kuqëlon në degë.

Zogu, që gjysmën tjetër kishte
ngrënë,
për mua udhëtarin e kish lënë.

LIGJËRIM MBI
QENIN PA JETË

Qeni im, kush të vrau,
e pse të vrau, qeni im?
Shtrirë si dhembje përmbi bar
pranë lules së gjakut tënd;
sytë e tu të hapur dikë presin t’i
mbyl1ë,
dy lehje të pakuptuara sytë e tu.
Po vijnë delet gjakun tënd të
lëpijnë,
tunde pakëz bishtin si biskonjë
prilli.
S’ka paksa që hënës mitikisht i
lehje,
dhe tani ... dru i prerë ... heshtje ...
Një histori dhelprash është varro-
sur me ty;
atje në bjeshkë,
atje në vërri
ujku nga tronditja bren këmbën e
tij.
Ti i pagjumi kur edhe krojet fli-
nin,
ti bir i besës kur pabesitë nxinin,
ma ktheve kërrabën në hakërrim
drejt qiejve;
e ndien si rrëzohen mbi sytë e tu
të zbrazët
lotët e nxehtë të mi?
Angulli dhe njëherë,
të mos angullij.

ÇMIME
Çmimi i LSHA për “Kitaristët e veg-

jël”, si libri më i mirë për fëmijë i vitit
1983.

Çmimi Letrar Kombëtar “Migjeni”
për librin më të mirë të vitit 1987
“Nesër jam aty”

Çmimi i parë në Konkursin Letrar
Kombëtar për librin “Heshtje s‘ka” -
1989.

Çmimi Letrar Kombëtar “Migjeni”
për librin më të mirë të vitit 1991
“Kohë e krisur”

Çmimi Letrar Kombëtar për librin
më të mirë të vitit 1994 “Ferrparajsa”,
(dhënë nga Ministria e Kulturës).

Çmimi Letrar Kombëtar “Velija”
për librin më të mirë të vitit 1996 “Pe-
zull”.

Çmimi i parë për tekstet poetike
në Festivalet Kombëtare të Muzikës
së Lehtë në vitet: 1976, 1979, 1989,
1995.

Çmimi Letrar i Karrierës: “Një jetë
poetike”, 2001 (nga LSHA)

Çmimi Special në Konkursin
Ndërkomëtar “Les muses d`Or”,
Paris 1993.

“Diploma de Excelenta” akorduar
nga Ministria e Kulturës e Ruman-
isë në Festivalin Ndërkombëtar
“Netët e Poezisë të Curtea de Arg-
es”, 2003.

Instituti Amerikan i Biografisë e ka
shpallur kandidat për Medaljen
Amerikane të Nderit, (2003).

02 mars 2005 - Presidenti i Re-
publikës, i jep urdhrin “Mjeshtër i
Madh” poetit Xhevahir Spahiu

Është dekoruar me: Medalja e
Punës (1972), Medalja “Naim
Frashëri” (1974), Urdhëri “Naim
Frashëri” i Klasit II, (1982).

JETËSHKRIMI I POETIT TË NJOHUR

Xhevahir Spahiu, portret nga  Aleksandër Vreko
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T
TREGIMI

Me shumë gjasë shkrimtarja e njohur është duke u mbarsur me fillesat e një krijimi të ri tepër sfidues. Areali kohor, në
këtë vepër, përfshin një fashë të gjerë, kurse kultura dhe leksiku specifik e tregojnë autoren në një përgatitje të re, që e
shpalos jo thjesht me këtë monolog të ndjerë gati mistik, por edhe diturimin e mëtejshëm të kulturës së saj...

 NGA MIRA MEKSI

Jam në paradhomën e vde
kjes. Në kampin nazist të
shfarosjes në Zemun, pranë
Beogradit. Janë ditët e para

të prillit, por dëbora ende mban të
mbërthyer natyrën dhe njerëzinë.
Era e acartë e Danubit m’i shpon
eshtrat me një mijë gjilpëra therëse
dhe më mundon më shumë se tor-
turat e mizorëve. Pas disa ditësh
mbush 72 vjeç dhe mosha ka nisur
të më rëndojë. Nuk di edhe sa kohë
do të mund të rezistoj. Mishin e
kam të sfilitur, por frika nuk ma
ka zaptuar zemrën. Kam sigurinë
e njëmendtë se e fshehta do të vdesë
bashkë me mua. Nazistët nuk
kanë asnjë mundësi për të ma mpa-
kur shpirtin dhe aq më pak për ta
bërë gojën time të rrëfejë. Tortu-
rat i kanë filluar që kur më arres-
tuan një natë dhjetori të vitit 1943,
datën e saktë nuk e kam vendosur
dot në kujtesë. Isha prifti i kishës
së Shën Joanit të Vlorës. Më rrëm-
byen një natë në godinën e
Mitropolisë, ku isha vendosur së
bashku me familjen time që kur
gjermanët u dyndën në qytet, dhe
më hodhën më pas në një burg të
Elbasanit. Mëngjesin e së
nesërmes, një ideolog i “Arian-
izmit”1, shoqëruar nga një SS, më
mori në pyetje. Më goditën, më
poshtëruan, më thyen, më ligën dhe
më kërkuan t’u tregoja zbulimin
tim. Gjasmova padijen e plotë. Më
vunë përpara një pjesë të letërkëm-
bimit tim me një albanolog hebre
të vrarë prej tyre një vit më parë,
miku i mikut tim të vyer, Theofan
Nolit. Kuptova se i drejtonte vetëm
intuita. Pa dyshim njihnin disa
punime të miat mbi gjenezën e gju-
hës shqipe, por asgjë që t’i afrohej
së vërtetës. Që atë mëngjes marr-
jet në pyetje nuk kanë rreshtur,
torturat po ashtu.

Emri im është Irakli. Llagape
kam disa: Pylli, sepse kam jetuar i
fshehur në pyll, i përndjekur nga
mohonjësit e abetares shqipe; Isa-
ia, si emrin e Profetit; “prifti me
kobure”, sepse zbraza armën mbi
pushtuesin e vendit; “prifti i
mallkuar”, sepse Patrikana greke
më shkishëroi dhe më mallkoi,
ngase meshova në shqip dhe lufto-
va për autoqefalinë e kishës
ortodokse shqiptare.

Jam mësonjës i gjuhës shqipe
dhe klerik. Jam krijues i shkollës
së fshehtë shqipe në Myzeqe. Në
Shën Pjetër, ku u shugurova prift,
krijova që më 1906 të parën klasë
ku mësohej abetarja e gjuhës sonë.

 Në ambjentet e kishës.
Nxënësit e mi i pajisa me nga dy
pllakëza grafiti, njëra legale në
greqisht, dhe tjetra në shqip, e fshe-
hur në gjirin e tyre. Kështu mëso-
nin të shkruanin dhe të këndonin
shqip pa u diktuar. Kohëra të liga
për gjuhën tonë. Të gjithë ata që
kanë dashur të zhbëjnë kombin e
shqipes, janë vënë të zhbëjnë gju-
hën e tij. Turqit e rinj, pasi dështu-

an në përpjekjen e tyre naive për
të zëvendësuar germat latine të
alfabetit tonë me ato arabe, iu vër-
sulën si bishat abetares. Në Shën
Pjetër ia behën në mars të vitit
1910. I bënë copë e thërrime
pllakëzat e shqipes, pasi ua zh-
vatën fëmijëve nga gjiri dhe mua,
mësonjësin e abetares, më lidhën
pas kalit dhe më tërhoqën zvarrë
nëpër baltovinën e Semanit gjer
në Fier. Aty më zhveshën, më
varën një këmborë në qafë si bagë-
tia dhe më shëtitën rrugëve duke
më turpëruar, duke më poshtëru-
ar dhe duke më goditur rëndë.
Nuk u ndala. Abetarja do të mban-
te gjallë dëshirën për të mbjetuar
të një kombi të torturuar tragjik-
isht. Ironia e fatit bëri që vetë sh-

bishtin e tij, - simboli i unitetit të
lëndës parake.

Afria mes alkimisë dhe
teologjisë nuk ishte e huaj për
mua. Mësova për lidhjen mes alki-
misë dhe kabbalas, çka shkëndi-
joi edhe kërkimet e mia në lidhje
me natyrën e gjuhës shqipe. Ndër
shekuj, për të gjetur çelësin e ve-
prës së madhe, shndërrimit të met-
aleve në ar të pastër, alkimistët i
janë drejtuar herë astrologjisë2

dhe herë kabbalas. Kjo e fundit
është shkenca që merret me ndar-
jen e fjalëve, me shumën e vlerës
numerike të germave si simbol, si
lidhje midis shpirtit dhe lëndës,
dhe nxjerrjen e deduksioneve të
ndryshme në bazë të rregullave të
saj specifike. Bota alkimike sot

themelet dijen time. Nga A-ja te
Zh-ja, 36 germat e alfabetit të ilir-
ishtes thoshte teksti i lashtë.
Përkimi ishte i jashtëzakonshëm.
Nuk po i besoja dot as syve dhe as
gjykimit tim. Ishte gjuha shqipe,
rrjedhëse prej një dialekti të ilir-
ishtes, me një alphabet prej 36 ger-
mash që niste me zanoren A dhe
mbaronte me bashkëtingëlloren
paraqiellzore Zh, alfabet që për-
para një viti e kishim përcaktuar
dhe njohur. Nuk dija të kishte gju-
hë tjetër me një të tillë alfabet.
Nuk dija që gjuhët e lashta të ish-
in ndërtuar kësisoj. Por ndoshta
kjo ishte dija ime e kufizuar, le të
më drejtonte Zoti im paskëtaj. Më
kapluan emocione të forta. M’u bë
se isha kredhur në një vorbull ko-

e padepërtueshme. Xixëllima që
kisha pikasur mund të kthehej në
rreze drite për ta shpërndarë sa-
dopak këtë mjergullinë. Tërë jeta
ime u përpi nga zhbirimi i qindra e
qindra faqeve të shkruara, që nga
traktatet e historisë, të filozofisë,
përsiatjet e filozofëve të lashtë mbi
linguistikën, traktatet teologjike
dhe politike, hipotezat e filozofëve
të lashtësisë mbi arkeologjinë dhe
gjer te tekstet astrologjike, ezot-
erike, teurgjike, tekstet e filozofisë
okulte dhe ato të besimeve ekstrav-
agante dhe magjisë. I kisha fshirë
sinoret e ditë-natës dhe ushqe-
hesha sa për të mbajtur frymën
gjallë nën një rregjim asketi. Kjo
mënyrë jetese shumë pranë spiri-
tualitetit, gjykoja se ishte më e për-

Prifti i mallkuar
dhe gjuha e shenjtë

Besoj në Zot, në abetaren e shenjtë dhe në
komb. Kjo është për mua Trinia e Shenjtë.

At Isaia*
qiptarët të ngriheshin kundër
abetares shqipe. Ishte viti 1914
kur shpërtheu kryengritja anado-
llake e Qamil Babës. Haxhi Qamili
një fshatar i pagdhëndur ishte.
Gjithçka u orkestrua nga tre
imamë. Rebelët turkomëdhenj do-
nin ta zëvendësonin abetaren me
kuranin dhe shkollën shqipe me
xhamitë. Dogjën shkollat, sh-
katërruan abetaret, masakruan
mësuesit. Më hodhën në qafë
litarin kur ecja buzë Gjanicës me
pllakëzat e abetares dhe kalemin
prej guri në trastë. Më shqyen
rasën, më lanë lakuriq, më vunë
një thes në kokë, më tallën, më
fshikulluan duke ulëritur si çakej
“ Shkele abetaren të shpëtosh!”.
Marrëzia njerëzore. Si mund të
shkelen nga këmba e njeriut ger-
mat e gjuhës së shenjtë? Sa vlen
jeta ime përpara një germe të vet-
me të alfabetit të shqipes? Sepse
gjuha shqipe është gjuhë e shen-
jtë. Zanafilla e këtij përfundimi
lidhet me studimet e mia të larta
teologjike në kolegjin Zosimea të
Janinës, me rishtimin tim në Ar-
tin hermetik, siç quhet Alkimia
dhe që tani së fundmi ka marrë
emrin Kimia spiritualiste dhe, pa
dyshim, me studimet e mia mbi
gjenezën e gjuhës shqipe.

Fillimi i shekullit të XX më gje-
ti të zhytyr edhe në studimin e ve-
prës së Zosime Panopolitanit, em-
rin e të cilit mbante shkolla, e ng-
ritur nga fryma e iluminizmit
evropian që lartoi shpirtin grek.
Ishte themeluesi kanonik i alki-
misë greko-egjiptiane, jetoi në Ale-
ksandri viteve 300, ishte gnostik
dhe i pari që përdori simbolin e
uroborit, gjarprit që kafshon

njeh si gjuhë të shenjta të spiritu-
alitetit veç gjuhës aramene tal-
mudike3, latinishten dhe greqish-
ten. Po jap një shembull. Azoti si
element kimik, i shkruar Azoth,
është shumë i rëndësishëm për
alkiminë.

Trinia e germës “A” i përgjigjet
tri “A”-ve tek Azoth-i i Paracelsit4:

nga A te Z – alfabeti latin
nga A tek Omega – alfabeti grek
nga A te Thau – alfabeti aramen
Pra AZOTH, kompozuar nga

germa e parë dhe e fundit e tri gju-
hëve të shenjta.

Në një tekst shumë të vjetër
alkimie, pothuaj me të njëjtën
logjikë gjeta sërish trininë e ger-
mës “A”, por kësaj here në sh-
krimin e “Aliazhit” të dy metaleve
të varfëra: zinkut dhe mërkurit,
përkatësisht me simbolet kimike
Zn (zinku) dhe Hg (mërkuri), të
bashkuara në ZH. Në tekstin e
vjetër shkruhej: “ ...zinku duke
ngarkuar mërkurin, së bashku
kalohen përmbi bakrin e kuq
duke e veshur në ar. Trinia e ger-
mës “A” i përgjigjet tri “A”-ve tek
Aliazhi Zink Mërkur:

Nga  A- Zh – alfabeti i ilirishtes
Pra Aliazhi ZH përfaqësuar

nga germa e parë dhe e fundit e
gjuhës së shenjtë...”

Më tej, teksti i shumëvjetër
alkimik shpjegonte krijimin e al-
fabetit të gjuhës së shenjtë, gjuhës
ilire:

“ … Zoti krijoi 12 qerthuj, i lagu
në ujë, i kaliti në zjarr, u dha
frymën e tij, i dogji 3 herë dhe i
përzjeu me 12 yjësitë e qiellit – kr-
ijoi 36 germat e alfabetit të shen-
jtë.”

Gjithçka lexova tronditi nga

hërash dhe nuk dija në ç’breg do
të më hidhte. Lashtësia ishte pu-
qur me kohën e sotme.  Çmen-
duria e krijimit të alfabetëve të
shqipes vazhdoi gjatë gjersa u ndal
përpara një viti. Të ketë qenë vallë
Kongresi i Manastirit një
përsëritje e kohës së shkuar? Të
jetë vallë alfabeti prej 36 germash
i krijuar prej tij veç një përsëritje
në një tjetër kohë e asaj që ka ekz-
istuar në lashtësi? Apo thjesht një
zbulim? Mendjen e kisha fort të
turbulluar. Porse teksti alkimik
qëndronte para meje. Dhe mund
ta prekja me dorë dhe ta lexoja.

Sigurisht që njoha në atë tekst
spekulimet e alkimisë. Latinisht-
ja dhe greqishtja e vjetër janë gju-
hë liturgjike, gjuhë të shërbesave
fetare, sepse janë të ngurtësuara
dhe në gjendje të mbajnë të papër-
lyer Dogmën. Njëlloj siç është sh-
qipja e vjetër e Mesharit të Bu-
zukët, gjuhë që e kam përdorur për
meshimin dhe të tjera shërbesa
fetare atje ku kam shërbyer si
prift. Por shkrime të traditës, sh-
krime të shenjta nuk janë shkru-
ar në këto gjuhë, çka do t’i ngrinte
në rangun e gjuhëve të shenjta. Sa
për aramishten semite, po, ishte
gjuhë e shenjtë, Shkrimet e Shenj-
ta janë shkruar në këtë gjuhë.

Ajo çka lexova në tekstin e
vjetër alkimik për ilirishten apo
një dialekt të ilirishtes, gjuhës me
alphabet prej 36 germash që niste
me gërmën “A” dhe përfundonte
me gërmën Zh, më cyti ethet e for-
ta të hulumtimit. Fjala është e
gjithësishme, shkrimi jo. Nga ajo
ç’ka dimë, nuk janë gjetur ende
dëshmi të shkrimit të ilirishtes.
Mjergullina e padijes për të është

shtatshmja për punën time dhe
meditimin që e shoqëronte shpesh.
Kështu kaluan disa vjet në kërkim
të gjuhës së shenjtë. Bëra dy udhë-
time në Malin e Shenjtë5, në ma-
nastiret e të cilit gjeta dokumenta
me vlerë mbi gjuhën dhe kulturën
e popujve të pellgut të Mesdheut.

Vetë Zoti më drejtoi të gjeja stu-
dimin e papërfunduar, por shumë
të çmuar, të një murgu të shekullit
të VII që pat jetuar si eremit në
guvat e Malit të Shenjtë. Murgu-
eremit ia kish kushtuar gjalljen e
tij deshifrimit të disa fletëzave prej
plumbi të gdhendura nga fatthir-
rëset selloi6 të Dodonës, të cilat
mbanin shkoqitjen e kumteve të
Zeusit. M’u deshën shtatë ditë dhe
shtatë netë për të deshifruar deshi-
frimet e pakta të murgut-eremit.
Në të gdhirë të ditës së tetë zbërthe-
va çelësin e murgut-eremit për të
hapur portat e kumteve të Zeusit
të gdhendura nga selloi-t përmbi
fletëzat prej plumbi: ishin mbishk-
rimet ilire të qëmtuara nëpër
rrënojat e tempujve të tyre paganë.
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Priftëreshat pellazge të Dodonës
paskëshin gdhendur kumtet e
Zeusit në gjuhën ilire. Zoti është i
madhërishëm! Lëvduar qoftë i ma-
dhi Zot! Portat e qiellit ishin
hapur për mua dhe hulumtimet e
mia.

Mendoja ngulshëm se rropul-
litë e dheut të viseve të arbrit mba-
nin mijëra thesare që duheshin
nxjerrë në dritë, kur një muzg vere
të përflakur, kur zjarri i tokës fla-
tronte ende në ajër dhe kur mush-
konjat hanin mish njeriu, në
banesën time varfanjake që ishte
edhe klasa ku mësohej shqip në
pyllin e Janjit, në afërsi të fshatit
Seman, u shfaq një murg endacak
i Parnasit, gjysmë i verbuar dhe i
rënuar nga lodhja dhe të pan-
grënët. Më la në dorë një deng me
pergamenë të zverdhur nga koha,
të lidhur me zorrë bagëtie të tharë
në diell. Piu vetëm disa gllënjka
ujë nga katruvja prej balte që
mbaja pranë shkrimëtores, më
tregoi që pergamenët zanafillorë
ishin gjendur në tempullin e
Sibilës7 së Delfit, dhe se ishin kop-
juar shumë herë shekujve nga
breznitë e murgjëve të Parnasit

më pas të shkatërruara po nga
zjarri. Në duart e mia tani ishte
një pjesë e rëndësishme e librit të
shtatë të dhjetë Sibilave. Shifra
shtatë m’u duk ogur i bardhë. Sim-
bolika e saj është e fuqishme dhe e
pafund, mes të tjerërash simboli-
zon shpirtin, absoluten, dijen, hu-
lumtimin... Por mbi të gjitha është
shifra e kërkimit të së vërtetës. Një
energji jo njerëzore më kish
mbushur shpirtin, mendjen,
trupin. Shenjëzat e shkrimit të
pergamenëve përmbi shkrimë-
toren time drulisi në natën e thellë
dhe me ufëm të verës, nën dritën e
pakët të një kandili me vaj, kishin
marrë një dritësim të veçantë. Be-
tohem mbi kryq dhe mbi abetare
se, pa zbardhur mirë agu, përpara
syve të mi të lodhur nga nata pa
gjumë dhe kërkimi, shenjëzat e sh-
krimit të Sibilave kishin marrë
lëvizje dhe po krijonin botë, njël-
loj si lënda parake e Krijimit...

Më duhej t’i çelja sa më parë ato
botë të përkohshme që shpejt do
të shuheshin dhe do të humbisnin
në asgjë. Atëherë, i zbrazur nga fël-
ligësia njerëzore dhe i mbushur me
energjinë hyjnore guxova: mora në NGA JOSIF PAPAGJONI

Stefan Martiko është një
emër i njohur në letërs
inë shqipe, një poet që
ndërtoi individualitetin e

tij qysh para viteve ’90, e më pas,
emigruar në Greqi, e shtoi dhe
begatoi krijimtarinë e tij jo
vetëm në gjininë e poezisë, por
fare natyrshëm u hodh edhe në
prozë, posaçërisht në tregimin e
shkurtër apo ese e përsiatje të
gjithëfarta mbi jetën dhe
raportet e njeriut me historinë,
me shoqërinë, me shpirtin,
posaçërisht ato me vetveten. Pas
librave “Shkurtima” dhe “Pritje
në përgjim”, ja ku vjen një i tretë
ngjashmërisht dhe i një tipologjie
me to, me një titull sfidues, Në
syrin e Ciklonit, i cili sikur të falë
kryeherit ndjenjën e epërisë dhe
triumfit, e diçkaje të guximshme,
gati hakmarrëse ndaj çdogjësen-
di kërcënues, të frikshëm, qoftë
dhe madhështor. Libri ndjek, si
dhe dy të parët, pikërisht para-
digmën prozodike të “short sto-
ry”, pra të shkurtimave, ku sub-
jekti vështirë se dallohet ose dal-
lohet fare pak duke u tretur në
nebulozën e përjetimit, te shesti-
mi shpesh në vrap e ritëm i një
ideje, i një mendimi të ngulur dhe
anksioz; përthellimit brenda
strukturave mentale që shfaqen
si biseda me vetveten dhe si për-
siatje. Kjo formë lakmon filozo-
fimin me jetën dhe dukuritë e
larme. Ajo anon nga optikat on-
tologjike të qenies si të tillë.
Vetëmjaftohet aty. Duket haptazi
se Martiko është një ndjekës i
prozës së Borhesit, ku përzihet
dituria me zhbirimet në psikën e
njeriut, herë në çaste meditimi e
herë në çaste vrullimesh, ank-
thesh të brendshme, gjakimesh
për t’i dhënë shpjegim gjërave
thuajse të “pashpjegueshme”,
nën një vel transhedental, e
sakaq duke hyrë e duke u “ngatër-
ruar” në labirinthin e enigmave
të qenies, mendimit, ecejakeve
ndjesore, vetë kozmosit. Mendi-
mi i tij luan kësodore me ndoca
thelbe përtej asaj që duket apo
preket; krijohet sish një farë tur-
bullire mistike-eksotologjike, te-
jet e vështirë për t’u rrokur qysh
me leximin e parë, prandaj dhe
kërkojnë vëmendje. Një grimë
nëse vëmendja ikën, ikën dhe fil-
li korrelativ i idesë, ikën ajo që
fshihet pas, sepse ato janë sim-

biozë, pjesë e njëra-tjetrës, sikurse
dhe njësi vetanake e të vetëmjaf-
tueshme, siç mendja e njeriut ësh-
të në fakt në vrapin e saj të pan-
dalur asociativ.

Libri nuk ka një bosht, le ta
quajmë, “tematik”. Jo! Ai vrapon
në qindra tema, brenda një mik-
rokozmosi që zgjeron kufijtë nga
tregimi në tregim dhe bëhet i
pafund, ashtu sikurse lëngatat e
njeriut dhe rrekjet e mendjes për
të gjetur një shkak a premisë par-
ake të asaj që ndodh tani, pse
ndodh, si ndodh, përherë e lidhur
me një të shkuar të gëlltitur që

përfshirë gjëma e madhe. Unë
isha instrumenti i të Lartit. Në
librin e shtatë të Sibilave shkru-
hej:  … Moira që prêt fillin e jetës
ka marrë formën e simbolit uni-
versal të përjetësisë, e zezë bren-
da një disku të bardhë në një det
gjaku… Leximi nuk kish qenë i
lehtë, zbërthimi i fjalëve profe-
tike nuk ishte i vështirë për
mendjen time tanimë të ndriçuar.
Moira është vdekja, simboli uni-
versal është svastika, e zezë dhe
e vendosur brenda një disku të
bardhë në një det gjaku është fl-
amuri nazist. “Vdekja merr
formën e nazizmit” ishte profe-
cia e Sibilave, por njerëzimi nuk
kish mundur ta zbërthente në
kohë profecinë, e kish patur për-
para syve, por kish qenë i verbuar
dhe nuk e kish parë. Madje pa
dashur e kish ushqyer të rritej.

Zbulesa hyjnore ishte e shum-
fishtë. Krishtërimi e kishte gju-
hën e tij të shenjtë, gjuhën e të
paktën njërit prej librave profe-
tik të Sibilave, shqipen e lashtë.
Gjëma që kishte pllakosur njerë-
zimin, nazizmi, e kishte panacenë
e tij, formulën shërimtare të
shprehur nga urtësia hyjnore në
librin e profecive. Mbetej që
njerëzimi ta përdorte. Në kohën
e duhur.

*
Sot më thanë që në të gdhirë

të ditës që po vjen, do të nisë edhe
udhëtimi im i mbramë përtej por-
tave të Ferrit. Furrës së krema-
toriumit. Nuk më bëri asfare për-
shtypje. Do vdesë me mua edhe e
fshehta e zbulimit tim. Në librin
e profecive munda të deshifroj
edhe vdekjen time. Njoh edhe for-
mulën universale të shpëtimit
tim nga duart e nazizmit. Mjaf-
ton ta përdor atë formulë, të nyjë-
toj në gjuhën e shenjtë shqipe
disa fjalë, që të zhduket nga faq-
ja e dheut edhe furra e kremato-
riumit, edhe vetë kampi nazist i
shfarosjes në Zemun. Por nuk do
ta bëj. Nuk dëshiroj që të ndry-
shojë asgjë në rendin e librit të
Profecive. Atij që ka qenë instru-
menti i Zotit në zbulesën
hyjnore, nuk i bën më përshtypje
as jeta dhe as vdekja e tij. Ndiej
se qepallat po më rëndohen nga
gjumi. Nuk po i ndiej më as  tor-
turat e mishit. Lëvduar qoftë
amshimi i përjetshëm!

Shënime
1- Ideologjia e “Arianizmit” – (

këtu) ideologjia naziste e racës
së zgjedhur ariane

2- Astrologjia- Një bashkësi
traditash dhe besimesh që u jap-
in një interpretim simbolik
pozivioneve të planeteve dhe yjë-
sive.

3- Aramenia talmudike – Gju-
ha e lashtë semite në të cilën janë
shkruar Shkrimet e Shenjta

4- Paracelsi – Theophrastus
Bombasttus Von Haohenheim
(1493-1541) Një nga mjekët më të
famshëm të të gjitha kohërave,
filozof dhe alkimist zvicerian.

5- Mali i Shenjtë – Mali Athos
në Greqi ku në 20 manastire
ortodokse jeton një komunitet
teokratik i organizuar në Repub-
likën monastike të Malit Athos

6- Selloi – (gr) priftëreshat e
tempullit të Dodonës

7-Tempulli i Sibilës së Delfit –
Një nga të dhjetë profeteshat që
jetonte në Delfi, qyteza ku ngri-
hej tempulli panhelenik ne ma-
lin Parnas ku fliste orakulli i
Apolonit.

8-Në nderim të At Isaisë, “Zjar-
rit të bardhë të abetares”.
Stërgjyshit tim të paharruar.

përmbi lëkurën e regjur të kecave
të njomë. Ishte një pjesë e Librit
të shtatë të Sibilave, profeteshave
të lashtësisë.

Libri mbante urtësinë hyjnore,
zbulesën primitive, ndërsa Sibilat
profetesha janë flurime të urtë-
sisë hyjnore, të lashta sa vetë bota
dhe ruajtëse të zbulesës primitive.
Murgu i Parnasit më siguroi se
shumë pak gjëra mund të kishin
ndryshuar apo humbur nga puna
e murgjve-kopjistë ndër shekuj,
dhe se thelbi ndodhej aty i pa-
prekur.

       U përshëndoshëm dhe u zh-
duk sa hap dhe mbyll sytë sikur
të mos kish ekzistuar kurrë. Nuk
u habita nga kjo ndodhi, madje
pata ndjesinë sikur e prisja të
ndodhte diçka e tillë: tani gjithç-
ka më dukej si atribut i misionit
tim dhe ndieja dorën e Zotit të më
drejtonte. Bota e madhe dinte se
pesë librat e parë të Sibilave i pat
shkatërruar pa kthim zjarri dhe
se tre të tjerët patën rënë në dorë
të perandorëve të Romës, edhe ato

dorë katër Shkrimet në shqipen e
vjetër, në të dyja dialektet gegë dhe
toskë, si katër çelësat e zbulimit
tim të së vërtetës, Formulën e
Pagëzimit të Pal Ëngjëllit, viti
1462,  Perikopenë e Ungjillit të Pa-
shkës të vitit 1500, Fjalorthin e
Von Harf-it të vitit 1496 dhe Me-
sharin e Gjon Buzukut të vitit
1555.

U zhyta në zbërthimin e kuptim-
it të errët, enigmatik dhe njëkohs-
hëm hyjnor të botëve... Pashë fa-
tin e njerëzimit të përsëritur me
qindra e mijëra herë; pashë forcën
e së keqes, përherë të njëjtën, që
rritej në infinit, duke u krijuar dhe
ushqyer prej tij dhe që e godiste
krijuesin me një tërbim të pa-
shembullt duke pllakosur gjëma
mbi të... Pashë shpresën që mëko-
hej prej energjisë hyjnore. Dhe
dritë brenda errësirës.

Dhe i çela disa nga dyert e
botëve të mistershme të urtësisë
hyjnore, Brenda Kohës së njeriut.
Me ndihmën e Zotit. Zbulesa kish
ndodhur kur njerëzimin e kish  Vijon në faqen 20

“Në syrin e
ciklonit”, nga
Stefan Martiko

diku aty bri teje frymon e të tra-
zon. Ky vallëzim i mendimit për-
bën karakterin dhe tipologjinë e
prozës së shkruar të autorit në
këtë libër. Ndonjëherë mendimet
janë kaq të mprehta, sa ngjan
sikur kalohet nga letërsia në filo-
zofi. Në fakt është një letërsi me
pak traditë ndër ne dhe Stefan
Martiko është nga të paktët “bujq”
që lëron me ngulm në arat e një
letërsie cilësore kësilloj.

“Do kisha pëlqyer përherë flla-
din dhe erën, përbindshin
krifëkrehur që pranon përkëdhel-
jet e mia, - shkruan ai për librin si
për t’i dhënë kredon e nënkuptu-
ar, - por sa e sa herë kam ndjerë të
vdes një fuqi brenda meje, e cila
bëhej gati të shpërthente. Dhe nuk
di si mund të fitohen këto beteja
që i kanë besuar këtij shpërthimi,
ku më pas duket se me të ka vde-
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Numri i fundit ishte i mbathur me tema
historike. Profesor Gazmend Shpuza
u përpoq shumë që të na bindë për
argumentin e tij, lidhur me Himnin e
Lidhjes së Prizrenit. “Megjithatë, ende
pak kush e din në se ka ekzistuar një
hymn i Lidhjes së Prizrenit, cili është
ai, kush janë autorët e tij dhe ca më
pak njihet historia e ekzekutimit të tij
me pengime të tejskashme gjatë kë-
tyre afro 140 viteve që nga koha e kr-
ijimit. Është harruar, ka mbetur pothua-
jse i panjohur. E pabesueshme! Hymni
lindi në vitet e lavdishme 1878-1881.
Autor është Vasko Pasha dhe mjesh-
tri napolitan Xhovani Kanale”, shkroi
ai. Në fakt nuk është i këtij mendimi
maestro Zhani Ciko, që mendon se
nuk është e vërtetë që është e panjo-
hur, madje në 100 vjetorin e Pavarë-

sisë, himni është luajtur nga orkestra
e Operas dhe është bajagi i mirënjo-
hur mes profesinistësh dhe madje
më gjerë. Ai kishte dhe vërejte të tjera
teknike, por që preferon t’ia thotë vetë
mikut të tij, profesor Shpuzës.

Në këtë numër vijuam shtesën, që
në të gjallë akademiku Kristo Frashëri
përgatiti për monografinë e tij me titull
“Skënderbeu, jeta dhe vepra”. Në këtë
shtojcë gjendet edhe kritika e tij ndaj
disa pikëpamjeve thelbësorë të
shfaqura nga autori zviceran, Oliver
Jens Schmitt në monografinë e tij me
titull “Skënderbeu” (2008). Duhet
thënë se shtojca e profesor Frashërit
është e gjatë por edhe shteruese e
anatemave ndaj Schmitt. Në një farë
mënyre ezauron të gjithë pikëpamjet
kundër Schmitt-it.

Në këtë numër kishim një shkrim
të Leonard Zissit për librin e përkthyer
polonisht me autor Arqile Tetën. Libri
është botuar në kuadër të 100 vjetorit
të zbulimit të naftës në Shqipëri. “Pro-
fesor Stanisllav Zuber – Jeta dhe ve-
pra” u përkthye në polonisht nga përk-
thyesja e njohur polake Dorota Horo-
dyska dhe u botua nga Shtëpia
Botuese “Poza Krajem”, nën kujdesin
dhe mbështetjen e Ministrisë së Kul-
turës dhe Trashëgimisë Kombëtare
të Polonisë...

Dokumentari artistik “Akuarel
(...dmth me fal)” me skenar e regji të
Pluton Vasit, producente Vjollca De-
dei e Ferdinand Sula, një prodhim i
“ARTFILM P&D” mbështetur nga RTSH
Publik është fitues i çmimit “Doku-
mentari më i mirë” ndër 10 filma të

tjerë të nominuar nga SHBA, Kina,
Austri, Zvicër, Spanjë, Itali, etj., në edi-
cionin e 15-të të Filmmaker Interna-
tional Film Festival Londër. Ishte një
lajm i mirë për kinematografinë sh-
qiptare që gjeti vend te Milosao. Autori
Ndue Dedaj, përmes publicistikës së
tij, përcolli një mesazh të lidhjes së
pazëshme të Mirditës me Musine
Kokalarin. A ka funksionuar vërtet?
Autori beson në një kod të pafolur, por
redaktori që e ka lexuar Dosjen e Zon-
jës, e besoi shumë pak. Sjellja e ban-
orëve mbeti shumë e mangët përballë
sjelljes së saj. Ia kishim vonuar
shumë shkrimin dhe ai ishte mërzitur,
por më vjen keq që shumica nuk e
shohin asfare përmbajtjen, pos emrit
të tyre të botuar. Nuk ishte numër aq i
mirë...

kur vetë gjuha. Copëzat e këtij lib-
ri i shpalla martirë të një lufte të
pabarabartë me Syrin e Ciklonit.”

Po ç’është “syri i ciklonit”? Unë
them se është ajo që shpesh e qua-
jmë “tjetra”, “e ndryshmja”, e “par-
rokshmja”. Është guximi për ta
parë të vërtetën në sy, pa pasur
frikë se Meduza e paragjykimeve
gjithfarshe të ngrin si guri me ko-
det e kthyera në norma dhe ide të
mortifikuara, është fuqia okulte
apo ajo djabolike që e vret mend-
jen tënde thërmuar mes mashtri-
mesh, iluzionesh, utopish të rre-
jshme dhe ideologjish vrastare.
Është triumfi i humanes. Triumfi i
të drejtës që piqet brenda një shpirti
të lirë. Triumfi i të vërtetës që sfi-
don çdo tabu, çdo paragraf dok-
trinor, çdo klishe logjike, çdo
rrjedhë mendimi asociativ, i cili
humbet dialektikën dhe nis të ngr-
ijë nga ftohma, ngjashmëria apo
tipologjia. Në të gjitha rrëfimet e
këtij libri S. Martiko bisedon me të
vërtetën e ndjesive të tij deri thellë,
aty ku ajo plasohet e buis. Dhe
duke e kryer këtë akt katarsik, ai
ka biseduar gjithëpo me çdo lexues,
duke afruar ngjashmëri dhe
paralele përjetimesh shpirtërore,
meditimesh e përsiatjesh. Prandaj
ne gjejmë aty vetveten, brenda vetes
së autorit. Ai shkrihet e humbet
kështu mes nesh, sikundër ne sh-
krihemi dhe humbasim në përsiat-
jet e tij. Ky komunikim dykrerësh
mes tij dhe nesh asnjëherë nuk e
humbet kahun e një letërsie që epo-
het nga filozofimi, me ndërliksje el-
ementesh të rrëfimit, diku dhe ndon-
jë ngjarje, diku një portret e diku
gjetkë një motiv, temë, fanitje,
vegim, veprim...

Po marr në shqyrtim disa ekzem-
plarë, i bindur se nuk janë me do-
mosdo ata më shënjuesit e më të
veçantët:

Mendja e njeriut lëviz mes
ngjyrës dhe përthyerjeve të saj në
një objekt të rëndomtë e masiv siç
është pema. Por pas kësaj të rën-
domte ja ku shfaqet fuqia
shpërndërruese e mendimit soditës
dhe transfigurues të shkrimtarit që
e kundron, i cili sikur shndërrohet
prej vet magjisë së saj në një njeri
tjetër. Dhe kjo vjen përmes një vua-

jtjeje të ëmbël e të nevojshme pa të
cilën s’do të kishin kuptim as lum-
turitë e mëdha. Dhe zogjtë brenda
gjetheve nga mendimi metaforik i
shkrimtarit konvertohen në të vde-
kurit e përmallshëm, si kujtesat e
pashuara që e mbajnë njeriun
lidhur pas rrënjëve (Ta bësh fjalë
çdo gjethe që fëshfërin).

Realja dhe iluzioni, apo shëm-
bëllimi, është një dukuri e ku-
dogjendshme, sa fizike aq dhe
psikike. Duke i pranëvënë, eseis-
ti hedh mes rreshtave arsyen për
të kuptuar, ndër të tjera, lojën e
artit ose vdekjen e tij, kur këto
raporte në vend që të kuptohen
dhe të çlirohen nga ngurtësia,
prishen dhe krijojnë kundërsh-
ti zhbërëse. Te eseja Realitet i
shqyer nga ëndrrat ai sikur na
kujton se kurmi i letërsisë, mad-
je i krejt artit, është ëndrra e për-
thyer, ëndrra që ndërton kon-
struksionet e mëdha të rrëfimit
letrar dhe pështjellimit
shpirtëror, ëndrra si apokalips
e kataklizmë, ku “Një çast edhe
unë kam vdekur dhe bota u ri-
formësua sipas një modeli tjetër.
Unë tani i gjallë kam hak për të
marrë ndaj vdekjes. Nëpër të tjera
ëndrra. Ato pak ëndrra që kujtesa i
ruajti unë i shkrova të gjitha.
Shpresoj që prej tyre të kryej opera-
cione letrarë dhe do të dal në treg
për të shitur ëndrra. Do t’i quaja
tashmë ëndrra artistike, botë të
mbrame të shpëtuara si dëshmi të
katastrofave.” Kësaj s’ke çfarë t’i
shtosh më. Kush është shkrimtar e
ka kuptuar saora kodin a hierogli-
fin e vetë poezisë apo gjerazi letër-
sisë si art.

Lëvizja e mendjes dialektike mi-
dis rrjedhës së pandalur të kohës
nga e shkuara drejt të ardhmes që
krijon “historinë”, nga njëra anë

dhe çastit të vetmuar ku konver-
gojnë kahet e vetë kohës dhe së toku
shfaqin një thelb, nga ana tjetër, kjo
e gjitha kundrohet në fuqinë e dy-
shimit, luhatjes dhe dilemave si in-
strumente logjike të njohjes dhe
zotërimit të së vërtetës (Një njeri në
dilemë). Shkrimtari e sjell vetveten
në mijëra përthyerje, sa gjendjesh
aq dhe përsiatjesh, ku vetvetja mbe-

tet përherë strumbullari i çdo “sub-
jekti”. Por, megjithatë, dy janë ka-
het e përhershme ku ai vendoset: a)
kosmopolitizmi duke e kundruar
veten pjesë të dhimbjes dhe të
shqetësimit të njeriut si qenie uni-
versale e “gjakut të botës” dhe b)
malli, dëshpërimi dhe humbja e at-
dheut, qoftë si tokë ku mbi një par-
mendë ai dëshiron të përlind poez-
inë e tij, qoftë si kujtesë tragjike tek-
sa harresa e një kohe që po vjen do
ta gëlltisë atë me tërësej. Te skica
Vetmitarë të përkulur ai mediton
në ngushticën paradigmatike midis
ndjenjës prej narcisti të njeriut për
të “shitur” vetveten kudo dhe kur-
do dhe ndjenjës për vetëmbyllje,

hermetizëm, ndaj dhe në këto për-
plasje kahesh njerëzimi ecën në
udhët e të njohurës dhe të panjo-
hurës njëherazi, pa ditur se ç’vjen
nesër, por pa suprimuar misionin e
guximshëm të gjetjes së “shtegut të
ri”.

Autori ka një këqyrje të asaj që
ndodh jashtë, por e konvertuar nga
përbrenda vetes, pra asaj që hesh-

turazi apo në kundërshti të hapu-
ra kërkohet diku thellë teje, iden-
tifikohet me ty, lihet të piqet (në
se është e mundur), për të gjetur
një ekuilibër e strukturë të re
mendore. Herë-herë diçka e tur-
bullt vjen si nga diku, nga tutje-
tutje, në mugëtirë, ku gjësendi
humb trajtë dhe semantika bëhet
e shumëfishtë; është ndofta një
fanitje, një imazh i gërryer nga
harresa e viteve, ndofta një por-
tret, paçka se jo tronditës si prej
Ofelie e Sheksipirit, megjithatë
me një rrëmet brenda zemrës
djaloshare, në vitet e agut ero-
tik, që nuk e shuan flokun e va-
jzës rënë mbi ballë (Adriana).
Syri dyshues e shoqëron shkrim-
tarin edhe në furitë e ngjarjeve

të mëdha të shembjes së diktaturës
dhe diktatorit, me pyetjen ekzis-
tenciale, përtej turmave të frik-
shme dhe guximit të heronjve, se
vallë plagët e marra a do të gjenin
shërim te vetë njeriu si qenie, si
qelizë, në mikrokozmosin tonë, aty
ku fillon “njëshi”, “uni” i sinqertë
përballë vetes, aty ku përjetimet
marrin formën e një ure zjarri për
të djegur gjithëpo vetveten. Njeriu
në dyzimin e tij ishte tragjik, aty
ku revolja prekte mishin dhe dukej
se të mbronte, aty në fakt ishte
vrasja, lufta, ndoshta vdekja (Paq-
ja kujtonte përherë luftën).

Nga shqetësimet e shumë eseve
a shkurtimave te ky libër ngre krye

dialektika e njohjes, ajo që ishte
dhe ajo që vjen, raporti i ndërlikuar
me kohën dhe brezat e shuar, plori
i historisë që gërmon po të njëjtën
tokë, e mbytur krejt në gjak, vde-
kje e eshtra, pa një bulkth që të
këndojë teksa dheu hapet në hull-
inë e re të kombit. Udha e kombit
dhe udha e plorit në arën që hapet,
ose udha e jetës, udha ekzisten-
ciale, njësoj si gërmat dhe “ara” e
letrës së shkrimit, bëhen tok të
gjitha në një rit stërmundimi, njo-
hjeje dhe përtëritjeje si te eseja e
ëmbëlth, mendjemprehtë dhe e tr-
ishtë Sizifi i parë si një kryevepër.
Rëndom idetë dhe mendimi ndër-
tohen në formë antitezash,
kurndërshtish të njëpasnjëshme,
ndoshta nga që njohja e vetvetes,
si proces është diç e pamundur, diç
agnostike, që ndryshon trajtë,
sepse ndryshojnë pikat e shikimit,
ndryshon kujtesa e sulmuar nga
harresa, vetë elementet dhe pjesët
që zhvendosen në perandorinë e së
tërës, pra të personalitetit, dhe tun-
dimi për t’i dhënë vetes një emër,
apo historisë së një jete një subjekt
koherent, merr trajtën e një
përbindëshi që gëlltit vetveten.
Sikundër shihet pra dhe nga kjo
parashtresë, shkrimtari luan dhe
vuan me nxjerrjen në spikamë të
turbullirave shpirtërore e men-
dore, prej një subjekti krijues që
duket herë-herë si i topitur nga pa-
mundësia e shpjegimit të
gjësendeve.

Herë-herë mendimi i Stefanit,
anipse jo mirëfilli brenda termi-
nologjisë rigoroze të filozofisë dhe
estetikës, arrin të gjejë qasje,
pranëvënie dhe dallime të holla dhe
të mprehta midis letërsisë dhe filoz-
ofisë, letërsisë dhe historisë, duke e
çmuar atë, letërsinë, jo si ngarendje
drejt vdekjes, por si zogun që rik-
thehet te dega, qoftë dhe në sh-
kretëtirë, dhe që cicërin. Letërsia
madje është një hap para filozofisë,
sepse nuk e sheh jetën si proces dhe
tërësi dukurish, as si fillim të një
fundi, por e këqyr në imtësitë e saj,
në pjesën e papërsëritshme, në
vijimësinë e lidhjeve e raporteve
të imta si një spektrale drite, duke
i bishtnuar me zgjuarsi deduk-
sioneve dhe tërësisë.

*Kritik arti*Kritik arti*Kritik arti*Kritik arti*Kritik arti

L
LETERSIA

Jo pak “shkurtima” te ky libër më ngjajnë si prozë poetike. Kam parasysh këtu edhe tipologjinë e poezisë së Stefan
Martikos dhe teksa rrekem t’i përngjasoj të dyja mënyrat e të shkruarit, nuk e kam aspak të vështirë të vë re po të njëjtin
stil, po të njëjtën sintaksë; kanë ritëm brenda tyre, kanë një shumësi metaforash që vijnë zinxhir, prodhim i një mendjeje
më shumë poetike se sa prej prozatori. Diku-diku duhet mbledhur paksa dora, po ashtu shfrimi poetik, për t’i dhënë më
shumë skeleturë frazës dhe vetë rrëfimit, qoftë ajo dhe një strukturë eseistike. Edhe kthjelltësia të jetë më prezente për
lexuesin, për ta bërë kuptimësinë më të rrokshme, me qëllim që t’i jepet atij një fill më i qartë ku të mbështetet, dhe mos ta
humbas rrjedhën e rrëfimit, ashtu si edhe rrjedhën asociative të mendimeve...

“Në syrin e ciklonit”,
nga Stefan Martiko

 Vijon nga faqja 19



E diel 4 Mars 2018  - 21OPINION

Me Uranin që grindet me Hënën, do të
ishte mirë të mos dilni në konkluzione
të  menjëhershme për  a to  që do t ’ ju
t h o n ë .  D ë g j o j i n i  a r g u m e n t e t  e  t ë
tjerëve, edhe pse brenda jush keni një
ndjenjë të fortë rebel imi,  që ju shtyn
t’ ju kundërviheni.

DEMI

Me Plutonin që ndikon tek ju, sjellja
jo e duhur mund të konsolidohet në
vend që të jetë diçka e rastit. Pyesni
veten, nëse e dini, si do të reagonte
partneri. Mos u përzieni me gjëra që
nuk ju takojnë dhe në lidhje me këtë
bëni një sqarim.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Do të gaboni me kokëfortësi për mbroj-
tur qetësinë tuaj,  por partneri ,  duke e
kuptuar, do t ’ jua falë. Me pak f jalë do
të jeni edhe më të bashkuar se më parë.
Mos j ini  koprrac kur vjen puna për të
treguar dashurinë tuaj.  Njerëzit  që ju
rr inë në krah e meri tojnë plotësisht.

M e  f a v o r i z i m i n  e  J u p i t e r i t ,  n ë s e
j e n i  n ë  k ë r k i m  t ë  n j ë  p u n e ,  d i j e n i
s e  f a t i  m u n d  t ’ j u  t r o k a s ë  n ë  d e r ë .
M o s  r r i n i  d u a r k r y q .  M e  V e n u s i n
m i k e ,  m u n d  t ë  h a p n i  n j ë  k a p i t u l l  t ë
r i  n ë  l i d h j e t  e  j u a j a  d a s h u r o r e  m e
p e r s o n i n  e  z e m r ë s .

Me Venusin, Marsin dhe Uranin kundra
paralajmërojnë një ngritje të menjëhershme
tensionesh, si edhe ndonjë vendim që mund
të merret në mënyrë të pakontrolluar. Ngu-
liteni mirë në mendje se gjaknxehtësia dhe
paragjykimet mund të ndikojnë që të bëni
më shumë sesa një gabim.

Hëna pozicionohet me Venusin dhe Mars-
in. Do të keni fërkime me një familjar që
këmbëngul që gjithçka shkon mirë, ndër-
sa në realitet ka tensione të fshehura.
Kush jeton në çift duhet të bëjë kujdes që
të mos ndërlikojë atë që është e thjeshtë
dhe e drejtpërdrejtë.

Do të jeni nismëtar, në këtë ditë bukur,
i  in ic iat ivave të bukura në grup.  Do të
argëtoheni  jashtë mase,  duke harruar
çdo  shqe tës im .  A f t ës i a  j ua j  pë r  t ë
dëg juar  kërkesat  e  par tner i t  dhe t ’ i
p l o t ë s o n i  d ë s h i r a t  d o  t ë  f o r c o j ë
lidhjen.

Me nd ik im in  e  Hënës ,  p r i ten  u l je  dhe
ngr i t j e  të  humor i t  në  l i dh je  me sqa-
r i m e  f a m i l j a r e ,  p o r  j o  p ë r b a l l j e
zënkash .  Ç l i rohun i  nga  të  t je rë t .  Ve-
pron i  s ipas  mend jes  së  jua j  n jë  çdo
mjed is ,  po  u  dashur  fa re  t ’ i  pë rsh -
ta ten i  r i tmeve  të  të  t j e rëve .

Të jeni më të dashur nuk ju bën veçse
m i r ë .  P a d y s h i m ,  d o  t ë  l e h t ë s o n t e
ndjeshëm raportet me personin që keni
në krah. Mos e harroni! Ndërhyrja e një
familjari në punët e juaja do t’ju nervo-
zojë disi, por nuk keni çfarë bëni.

Hëna nuk ka shumë gjëra për t’ju thënë.
Nga ana tjetër, Merkuri dhe Venusi ju
mbikëqyrin dhe i bëjnë gjërat më të thjesh-
ta. Me mbështetjen e vyer të planetit të
dashurisë, do të tejkaloni keqkuptime të
rastit me partnerin.

Një person ju tërheq së tepërmi e për rrjed-
hojë do të bini në kurthin e dashurisë, duke
u ushqyer me iluzione dhe ëndrra. Por
ndërkaq e keni vetë në dorë nëse kjo dashu-
ri do të materializohet. E rëndësime është
të tregoheni në çdo çast vetja juaj.

Me Jupiterin që ju mbështet, nëse keni
ndonjë ide të bukur që ju shkon ndër-
mend, vëreni në veprim. Do t ’ ia di lni
të gjeni edhe aleatë. Nëse do të ketë
fërkime brenda famil jes, largojuni duke
e kaluar me sport iv i tet.

Opinioni i   Ditës

Lufta kundër krimit,
kusht për negociatat

Nga EUreporter

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

... të bërë në adresimin e problemit,
shkruan sot EUreporter.

Vendi ballkanik ish-komunist
është nën presionin e madh perën-
dimor për të avancuar në luftën
kundër trafikut të drogës dhe for-
mave të tjera të krimit të organi-
zuar si pjesë e kushtit të saj për të
hyrë në BE.

E ndodhur në kryqëzimin midis
Europës Lindore dhe asaj Perën-
dimore, Shqipëria ka qenë burim
për marijuanën si edhe një rrugë
kalimi për kokainën dhe heroinën
drejt tregjeve europiane.
Partia në pushtet në Shqipëri ka
miratuar një pakete reformash, që
përfshin ndalimin e krimeve të rën-
da, që plotëson një nga kushtet
kryesore të BE-së për të hapur ne-
gociatat e pranimit në Union.

Të mërkurën, policia shqiptare
kapi 613 kilogramë kokainë në
Durrës, të mbështjellë në 528 pako,
e fshehur nën tapicerinë e një kon-
tenieri me ngarkesë bananesh,
ardhur nga Kolumbia.
Ngarkesa me banane dhe kokainë
kishte kaluar nga Italia dhe Mal-
ta drejt Shqipërisë.
Ngarkesa u kap dhe janë kryer dy
arrestime. Operacioni i kryer ish-
te i suksesshëm, pavarësisht mu-
ngesës së një sinjali nga vendet
europiane, në të cilat kaloi ngarke-
sa para mbërritjes në portin e Dur-
rësit.

Autoritetet shqiptare thonë se
ndërveprimi i menjëhershëm dhe
efektiv mes policisë dhe Prokuror-
isë së Krimeve të Rënda siguroi
përfundimin e suksesshëm të op-
eracionit.

Në të kaluarën, rritja e krimit
të organizuar në vendin e vogël
juglindor shihej si një pengesë për
kredencialet e anëtarësimit në BE.

Ky është një vend që aktualisht
është duke u përballur me shumë
sfida të brendshme, por reporteri i
Parlamentit Europian për dosjen
e Shqipërisë, eurodeputeti social-
ist gjerman, Knut Fleckenstein ka
vlerësuar përpjekjet e vendit për
të luftuar krimet e rënda.

“Që nga vera e vitit 2014 Sh-
qipëria ka qenë një kandidate për
anëtarësim në BE dhe që atëherë
ajo ka bërë një progres të vazh-
dueshëm”,-deklaroi ai.

Ai tha se “miratimi i reformave
të gjera përbën një moment his-
torik në rrugën e Shqipërisë drejt
anëtarësimit në BE dhe për t’u
shndërruar në një vend modern”.

“Ulja e korrupsionit dhe krimit
të organizuar janë vendimtare për
jetën e përditshme në Shqipëri”,-
shtoi ai.
Gjithashtu, komisioneri i BE-së
për Zgjerimin, Johannes Hahn
përshëndet procesin e reformave
duke thënë së fundmi se Komisio-
ni së shpejti do të rekomandojë, ka

shumë të ngjarë verën e ardhshme,
që vendet anëtare të fillojnë nego-
ciatat e pranimit të Shqipërinë në
BE.

Hahn, tha se Shqipëria kishte
kryer reforma të rëndësishme dhe
ishte kualifikuar për ndërmarrjen
e këtij hapi.

Pasi vizitoi Tiranën të dielën (25
shkurt), presidenti i Komisionit

kjo do ta bindë Komisionin Euro-
pian të rekomandojë hapjen e ne-
gociatave të anëtarësimit”.

Një tjetër koment vjen nga Luke
Coffey, drejtor i Qendrës për Poli-
tikën e Jashtme në Heritage Foun-
dation, i cili thotë se “Shqipëria ka
shumë për t’u krenuar. Vendi u
anëtarësua në NATO në vitin 2008,
duke u shndërruar në vendin e
dytë anëtar të aleancës me popull-
si me maxhorancë myslimane. Në
vitin 2004 ai u në kandidat zyrtar
për t’u anëtarësuar në BE. Për një
vend që ndodhet në një rajon ball-
kanik me trazira, në depresion
ekonomik dhe të shkatërruar nga
luftërat këto janë arritje të rëndë-
sishme”.

Deputetët e Parlamentit Euro-
pian kanë përshëndetur, gjithash-
tu, progresin e Shqipërisë për re-
format që kanë lidhje me anëtarë-
simin në BE si edhe progresin e
mirë në luftën kundër krimit të
organizuar duke thënë se ky mund
të jetë një element kyç në përpa-
rimin e procesit të anëtarësimit
dhe fillimin e negociatave.

Të mërkurën, policia shqiptare kapi 613
kilogramë kokainë në Durrës, të mbështjellë në

528 pako, e fshehur nën tapicerinë e një
kontenieri me ngarkesë bananesh, ardhur nga

Kolumbia.
Ngarkesa me banane dhe kokainë kishte kaluar

nga Italia dhe Malta drejt Shqipërisë.
Ngarkesa u kap dhe janë kryer dy arrestime.

Operacioni i kryer ishte i suksesshëm,
pavarësisht mungesës së një sinjali nga vendet

europiane, në të cilat kaloi ngarkesa para
mbërritjes në portin e Durrësit.

Europian, Jean-Claude Juncker
përshëndeti qeverinë shqiptare për
përparimet e bëra në përpjekjet për
kryerjen e reformave për inte-
grimin europian.

Juncker tha se “Shqipëria nuk
pushon së akumuluar progres,
sepse ka ndërmarrë shumë refor-
ma strukturore në shumë fusha.
Progresi është impresionant dhe
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Mos na lini pa histori: ky vend nuk ka prodhuar
vetëm trafikantë, prostituta dhe hajdutë

Opinioni i   Ditës

Nga Dritan Hila

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

... dikush ka luajtur me naivite-
tin e tyre duke iu paraqitur një
skicë-ide si projekt të mbaruar. Por,
edhe nëse Asqeriu dhe Ndrenika
janë dakord, kjo nuk mjafton. Pasi
teatri nuk është pronë e tyre, por e
gjithë shqiptarëve. Mbrojtja që i
bënë ishte e vlerë e shtuar e
biografisë së tyre. Ashtu sikurse
askush nuk i fajëson pse nuk kanë
qenë pjesë e protestave publike për
çështje sensitive dhe i tradhtuan
protestuesit në mes të rrugës. Por
godina e teatrit duhet të rrojë. Dhe
ka shumë më tepër arsye sesa qe-
nia vend pune i Ndrenikës dhe
Asqeriut. Çfarëdo të ndërtohet në
vend të saj, muret e godinës së re
nuk do kenë dëgjuar zërat e Naim
Frashërit, Sulejman Pitarkës, Vi-
oleta Manushit, Kadri Roshit,
Sandër Prosit; ajo godinë nuk do
ketë dëgjuar të qeshurat e Roland
Trebickës. Sepse ajo godinë edhe
në qoftë asbest i tërë, nuk shem-
bet, sepse tre breza shqiptarësh
janë ndriçuar në sallën e asaj god-
ine. Gjermanët e ndërruan një
qytet të tërë si Berlini lindor që ish-
te veshur me asbest, por nuk e
shembën pikërisht sepse ajo ishte
histori. Dhe mendo sa histori
mund të ketë brenda godinave sov-
jetike krahasuar me teatrin tonë.

Sado e bukur të jetë godina e re
nuk do të ketë ngarkesën emocio-
nale që ka për shqiptarët kjo e vje-
tra. Nëse do ishte aq e kollajtë që
vitet të zëvendësoheshin, italianët
nuk do lodheshin, por do kishin
bërë një Venecia të re në vend se të

bënin diga si ajo e Mestres që ta
ruajnë. Nuk do ketë vlerë ajo god-
inë teatri e ruajtur në foto, ashtu
siç nuk ka vlerë asnjë foto e ve-
prave të Da Vinçit; ashtu siç nuk
ka vlerë Venecia e bërë nga ameri-
kanët në Las Vegas, sepse asgjë
nuk mund të zëvendësojë frymën

njerëzore, historitë e miliona anon-
imëve që askush nuk iu mban
mend emrin, por kanë qenë aty. Kjo
vlen edhe për godinën e Teatrit
Kombëtar.

Në këtë debat për teatrin pa-
kkush foli se për të po bëhej kur-
ban një godinë tjetër historike: ajo

e laboratorit të hidroteknikës. Ne
harrojmë se aty janë projektuar
hidrocentralet, janë bërë maketet
e digave, janë provuar bonifikimet
e hapësirave të një vendi i cili para
70 vjetësh ishte vetëm male dhe
moçale; është planifikuar ruajtja
e vijës bregdetare, vijë e cila sot po

gërryhet nga deti. Në atë hapësirë
kanë punuar, eksperimentuar,
marrë fryme dhe debatuar mend-
jet më të mira inxhinierike sh-
qiptare. Sot nuk i kemi më. Ose
kanë ndërruar jetë, ose kanë ikur.
Por ai laborator ishte një dëshmi
se ky vend ka prodhuar edhe diç-
ka më të mirë se trafikantë dhe
prostituta.

Pas pak muajsh shqiptarët do
të kenë një stadium të ri kombëtar.
Do të jetë një kompleks, i cili nuk
ka lidhje me të shkuarën. Në atë
hapësirë nuk ka luajtur Loro
Boriçi, Panajot Pano, Arben Min-
ga, Përnaska, e të tjera yje të fut-
bollit. Ajo hapësirë nuk do të ketë
emocionet e miliona shqiptarëve
që kanë derdhur adrenalinën e
pafund në fushë dhe në shkallë.
Çdo komb i qytetëruar do ta kish-
te ruajtur, do të kishte shembur
tribunën ballore dhe qasur me pro-
jektin origjinal, sepse ajo është
historia e Tiranës. Ndërsa krijesa
e re që po vjen, nuk ka histori.

Sot, ashtu sikurse gjithë jeta
jonë, debati është varfëruar në ter-
ma ekzistencialistë. Politika im-
ponohet me dhunën e votave, vota
të cilat kanë prodhuar një klasë
politike të paditur, por ca më keq,
fodulle. E cila me arrogancën e saj,
po shemb njëra pas tjetrës edhe ato
pak objekte, të cilat tregojnë një
histori të re të këtij kombi, sepse,
nëse për shkak të trazirave ku ka
kaluar ky popull ne nuk kemi do-
kumente që provojnë lashtësinë
tonë; nuk kemi godina që
vërtetojnë origjinalitetin tonë,
atëherë nëse shkatërrojmë edhe
këto pak godina me histori të re,
por të rëndësishme, kush mund të
thotë se këtu ka ekzistuar një
komb?/dritare.netdritare.netdritare.netdritare.netdritare.net
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Bunuel regjisor.
4. Të parat në sport.
6. Rodrigues që këndonte fado.
11. I famshmi Pacino.
12. Kujdeset në... ekstreme.
14. Eshtë skllavëri.
16. Eshtë shtypi jo përditshëm.
18. Janë tek në banka.
20. Eshtë ndeshje e... fundit.
21. Lumi i Bernës.
23. Janë me numër ato ushtarake.
24. Nesti pa pa çifte.
25. Si gjithë.
26. Sipërfaqe e shkurtër.
27. Ato të peshkut janë pa vlerë
28. Janë marifete… me grim.
31. Ethet e tij zunë kërkuesit.
32. Skuadra merengue.

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

- Nëse ndalesh sa herë që leh një qen nuk
ke për t'a përfunduar asnjëherë rrugën
tënde....

- Bota është plot vuajtje, ashtu sikurse
është plot shembuj për kapërcimin e tyre.

Helen Keller, shkrimtare (1880-1968)

- Dora e butë thyen edhe gurin më të fortë. Fjala e
ëmbël zbut dhe zemrën më të egër...!

- A s’e sheh që luani rri i heshtur, por nga ai të
gjithë janë të frikësuar, e qeni leh pa ndalë por
prapë është i përçmuar.

 Imam Shafiu

- Mendojnë për të ardhmen me
shqetësim, dhe harrojnë të tashmen,
nuk e jetojnë të tashmen e as të
ardhmen, (i humbin të dyja).

- Njerëzit mërziten nga fëmijëria,
nxitojnë të rriten, më pas shpresojnë
të kthehen të vegjël (fëmijë) përsëri.

- Mendimet pa përmbajtje janë bosh,
intuitat pa koncepte janë të verbra.
Immanuel Kant Filozof (1724-1804)

HORIZONTAL

1. Ishte dekret i sulltanit.
8. Fillojnë nazet.
9. Eshtë bosht.
10. Eshtë studio e Barack Obama-s.
13. Fillojnë romanin.
14. Pak nepozitëm.
17. Mbahen për të ndaluar.
18. Janë njerëz me dy faqe.
21. U mbiquajt Princi i oratorëve.
22. Nofka e Eisenhoëer.
24. Janë ministri.
25. Pak normalitet.
26. Rodrigues, që u quajt mbretëresha e fado-s.
27. Kush është... nuk është i lirë.
29. Bën be pa u betuar një e tillë.
30. Kështu mbyllet dera.
33. Eshtë për medaljen e parë
34. Janë nofka.
38. Satelit i Jupiterit.

39. Fillojnë matjet.
41. Në krye tëv idealisatëve.
42. Një Ibrahim violinist.
44. Ekstreme në sirtar.
45. Kështu shtë lojtari i under 21.
47. Eshtë gjuajtja personale.
49. Mund të ushtrohet edhe psikologjik
50. Gëlonin nga gladiatorët.

VERTIKAL
1. Eli këngëtare.
2. Pak ekologjike.
3. Rastis në kufij.
4. Janë tempereturat më të ulëta.
5. Inicialet e Lendl.
6. Jetojnë në kryeqendrën piemonteze.
7. Campion regjisore.
8. Gabim rrjete në tenis.
11. Janë si cilësi.

12. Ishte gjuha e romakëve.
15. Flet për bëmat e kreshnikëve.
16. Janë shërbimet me... korrespondencë.
17. I vihet kalit.
18. Rrapo i luftëtarëve.
19. Aktet pa kufij.
20. Mbyllet me dorezë.
21. Eshtë periudha e ftohtë.
23. Në krye të komandës.
24. Një artist si Tristan Tzara.
28. Janë sportistët që bëjnë stil të lirë.
31. Hapin pa kufij.
32. Qethen me qen.
35. Një mendim.
36. Kusturica, regjisor.
37. Parajsa e humbur.
39. Një stacion i famshëm orbital.
40. Pak aromatike.
43. Pak interesante.
46. Lirë në qendër.
48. Nota e diapazonit.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

33. Eshtë trofet që fitohet.
34. Ndahen nga ortakët.
36. Një biçikletë dyshe.
39. Qetësonte detin.
42. Kanë dhoma që zihen.
44. Eshtë ekulibri në palestër.
46. Në krye të jurisë.
47. Numri i kuartetit.
48. Gjysmë armate.

VERTIKAL

1. Gjysma  e lapsit.
2. Përfundojnë pingul
3. Shkruhen për filma.
5. Duhen realizuar.
6. Gabim pa kufij.
7. Portokalli i Stanley Kubrick.
8. Në krye të artistëve.

9. Eshtë edhe ai i rekordeve.
10. Fleming që krijoi James Bond.
13. Janë binarë.
15. Janë dhoma.
16. Eshtë i zi... pikant.
17. Institucione Lokale Tiranë.
19. Pagëzoi Shën Palin.
20. Eshtë besimi i besimtarëve.
22. Janë pamje nga puna.
26. Janë aksione për... gol.
27. Një fjalë për më vonë.
29. Maria Rilke, shkrimtar.
30. Fillojnë turnin.
32. Kupa e fituar gjithmonë nga Brazili.
34. Eshtë copë... torte.
35. Mbyllin një tender.
34. Ndo në kufij.
38. Një pëlhurë.
40. Lidh dy brigjet.
41. Një pije piratësh.
43. Fillojnë lehtë.
45. Të fundit në sirtar.
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M I A R E D E K I

E M E T A L E I S

T E K E M K U M T

M O R A V I A M A E

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25

26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50

1 2 3 4 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

 8 4 1 2 3 4 6 5 3 4 1 4

1 2 8 1 5 8 4 7 10 6 4 3

10 6 7 2 7 11 6 2 1 4

10 7 15 1 12 1 2 3 4 10 1

1 12 1 4 3 2 6 4 3 1 2

4 2 6 11 3 2 6 4 3 1 14 3

1 2 4 16 2 7 16 6 18 1 4 4

1 2 8 3 14 3 1 1

1 19 1 4 11 3 4 2 6 15C

8 1 5 4 18 6 2 1 4 3 2 6 I
5 16 1 10 6 4 3 4 6 3 18P

10 3 15 3 18 6 14 8 14 1A
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