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Ish-ministri i Bujqësisë, Edmond Panariti i bën thir
rje qeverisë të ketë kujdes me kalimin e sistemit të

gjurmimit të peshkimit në duar të të tretëve. Ai e kon-
sideron këtë veprim si cenim të sigurisë kombëtare.
Në postimin e mëposhtëm është arsyetimi i ish-minis-
trit mbi këtë çështje: "Kalimi i sistemit të gjurmimit të
flotës së peshkimit në duar të treta cenon sigurinë
kombëtare. Kujdes, kujdes, kujdes me peshkimin! Nuk
është vetëm prodhim, por edhe siguri kombëtare! Kam
qenë dhe jam i bindur se peshkimi te ne ka pasur vazh-
dimisht rritje. Sepse këtë e tregonte 'de facto', prodhi-
mi dhe tregtia e peshkut në terren. Sepse sektori kër-
ceu edhe falë mbështetjes tonë me subvencione të for-
ta të karburantit për peshkarexha. Por dëmtimi i siste-
mit europian të gjurmimit të peshkimit (Blue Box),
veçanërisht pas prillit te 2017-ës deformoi statistikat,
raportonte njëzet herë më pak nga realiteti dhe çka
është më e rëndë, nuk zbulonte vendndodhjen e anijeve
të peshkimit. Kujdes! Duhet të analizojmë me shumë
përgjegjësi arsyet përpara se të veprojmë për të kor-
rektuar gjendjen. Kujdes! Shqipëria ka nënshkruar
marrëveshjen e masave portuale të kërkuara nga
Amerika për parandalimin e trafiqeve të paligjshme,
mungesën e raportimit nga flota dhe pengimin e pesh-
kimit të paligjshëm. Përshëndes qeverinë, e cila ven-
dosi të mbulojë me fondet e saj funksionimin e siste-
mit, por ajo nuk duhet të heqë dorë në asnjë mënyrë
nga mbikëqyrja dhe administrimi i sistemit... Përpos
të tjerave, kjo do të ishte cenim i sigurisë! Tani që
paratë u siguruan, thjesht të vazhdohet me përgjegjë-
si shtetërore në rrugën e sistemit të instaluar nga
Bashkimi Europian për këtë qëllim".

Astrit Patozi dhe Rid
van Bode, dy prej
themeltarëve të Lëvi-

zjes për Ringritjen e PD-së
kanë nisur një komunikim
të ri me bazën e djathtë.
Takimin e tyre të parë ata e
kanë mbajtur në juglindje të
vendit, Korçë, Pogradec e
Devoll, zona ku Bode ka
marrë disa herë mandatin e
deputetit. Përmes një statu-
si në "Facebook", Astrit Pa-
tozi, ish-deputet i PD-së, bën
të ditur se në qendër të këty-
re takimeve ishte fati i Par-
tisë Demokratike dhe e ardh-
mja e opozitës në përgjithë-
si, në kushtet e një qeverisje
të korruptuar dhe arro-
gante. Patozi shkruan se
Lulzim Basha nuk mund të
pritet më, pasi ai e hodhi
poshtë platformën politike
që iu propozua. "Fati i Par-
tisë Demokratike dhe e ardh-
mja e opozitës në përgjithë-
si, në kushtet e një qever-
isjeje të korruptuar dhe ar-
rogante ishin në qendër të
takimeve me përfaqësues të
spikatur në vite të demo-
kratëve të Korçës, Po-
gradecit dhe Devollit gjatë
kësaj fundjave", shprehet
z.Patozi. Sipas tij, ky tur
shënon nisjen e një komuni-
kimi të ri të Lëvizjes për
Ringritjen e Partisë Demo-
kratike, pasi platforma poli-
tike e paraqitur disa muaj
më parë prej saj nuk u vlerë-
sua të merrej në konsider-
atë nga kryetari Lulzim
Basha dhe lidershipi i tij.
Patozi bën të ditur se, "në
takimet, ku mora pjesë së
bashku me zotin Ridvan
Bode dhe firmëtarë të tjerë
të platformës politike, kam
ngelur i impresionuar nga
kthjelltësia dhe motivimi i
shumë prej figurave me kon-
tribute të veçanta në vite të
atyre degëve të Partisë
Demokratike". Sipas Pato-
zit, ka një bindje të konsolid-
uar tek të gjithë që Partia
Demokratike po humbet
dita-ditës terren për shkak
të drejtimit të gabuar dhe

KRITIKET
TAKIMET

Kundërshtarët e kreut demokrat nisin takimet për krijimin e partisë së re

Turi, Patozi: PD po tkurret, nuk
kemi ç'presim më nga Basha

"Qeveria e korruptuar, duhet një reformë e thellë"
Valentina Madani

nuk ka asnjë sinjal pozitiv
që ky trend rrënues do të
ndalet. Sipas tyre, "nuk po
bëhet as përpjekja minimale
për ta bashkuar partinë dhe
ky është një fenomen, që fil-

lon në Tiranë dhe mbaron në
fshatin më të largët të Sh-
qipërisë. Nga ana tjetër, Par-
tia Demokratike gjendet në
një krizë të fortë përfaqësi-
mi dhe idesh, e cila shprehet

në të gjithë performancën
negative të saj, sidomos në
vitin e fundit. Në këto rre-
thana, e vetmja rrugë është
aktivizimi i të gjitha kapac-
iteteve të Partisë Demokra-
tike, në funksion të një re-
formimi të thellë të saj. Në të
gjitha takimet u theksua
nevoja që Lëvizja për Ring-
ritjen e PD nuk ka më asnjë
arsye pse të presë 'zgjimin' e
Lulzim Bashës dhe se
demokratët në të gjithë ven-
din duhet ta marrin vetë në
dorë fatin e tyre. Sipas tyre,
zoti Basha, sa nga dashakeqë-
sia aq edhe nga paaftësia, nuk
ka ndërmend të marrë ndon-
jë hap për ta ndryshuar gjend-
jen, ndaj është e domos-
doshme nisja e një aksioni të
ri politik, që do t'i kthejë të
djathtës shpresën dhe be-
simin", shprehet ish-depute-
ti i PD-së.

Parti e re? Ironia e deputetit me grupin anti-Basha

Ndoka: Kundërshtarët e Bashës do
kenë problem të zgjedhin kryetarin
Kreu i PDK-së, Nard

Ndoka shprehet se gru-
pi anti-Basha po tenton të
krijojë një parti të re. Teksa
e njofton këtë fakt përmes
një postimi në rrjetin social
"Facebook", ai ironizon se
ky është një lajm i mirë për
të djathtën dhe pluralizmin
në vend. Por sipas Ndokës,
edhe në këtë parti të re rrez-
ikon të ketë përplasje mes
grupit për faktin se cili do
jetë kryetar. Teksa ironizon
situata të kësaj natyre, ai
thekson se nisur nga kjo gjë,
"për fat të keq do të kemi 5-6
parti të reja". "Grupi 'anti-
Basha' po tenton të krijojë
parti të re, një lajm i 'mirë'
për të djathtën dhe plural-
izmin! Për fat të keq do të
kemi 5-6 parti të reja, sepse
anëtarët e 'grupit' nuk pra-
nojnë njëri-tjetrin për kry-
etar!", shprehet kreu i PDK-
së. Dy ditë më parë ish-
nënkryetarja e PD-së, Joze-

LËVIZJA
Turi i Patozit dhe Bodes shënon nisjen e një
komunikimi të ri të Lëvizjes për Ringritjen e
Partisë Demokratike, pasi platforma politike e
paraqitur disa muaj më parë prej saj nuk u
vlerësua të merrej në konsideratë nga kryetari
Lulzim Basha dhe lidershipi i tij.



Panariti, thirrje qeverisë: Kujdes
me gjurmimin e peshkarexhave,

cenohet siguria kombëtare

fina Topalli deklaroi: "Vendi
ka nevojë për një forcë të re
dhe se marrëveshja Rama-
Basha vazhdon. Në këto
kushte populli më shumë se
kurrë ka nevojë që dikush me
sinqeritet të thotë të vërtetën
e tyre", u shpreh Topalli. Si-
pas saj, 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 bos-
hatisjen e kombit nga sh-
qiptarët, nga një vend që
përmendet vetëm për drogë
dhe ku çdo ditë qytetarët e
saj lexojnë vetëm për
vrasje, për vdekje për gra-
bitje. Por kjo është gjysma
e së keqes. Gjysma tjetër,
ndoshta edhe më e rëndë
është korruptimi i opozitës
nga qeverisja e lidershipit
të qeverisë", tha zj.Topalli.
Produkti i analizës së nisur
në fillim të vjeshtës për
humbjen e thellë të PD-së
në zgjedhje do duhej të kish-
te dalë, por Jozefina Topal-
li nuk beson se ka për të
pasur një të tillë. "Mes
fjalëve dhe veprave të Lul-
zim Bashës është një oqean
i tërë. Nuk thotë kurrë të
vërtetën dhe as atë që men-
don", theksoi Topalli.

Astrit Tatozi
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Banesat, Pampuri:
Bijtë e etërve lenë në

rrugë ish-të përndjekurit

FAQJA E PARE

Rekomandimet e degëve, PD mbyll analizën e zgjedhjeve, identifikohen "tradhtarët"

Shkaqet e humbjes, Bashës i
dorëzohen raportet konfidenciale
Dokumentohet vjedhja e votës së 25 qershorit

Pas miratimit të skemës së banesave sociale dhe ku
lihen jashtë vëmendjes së qeverisë shtresa në nevo-

ja shumë të mëdha, demokratja e PD-së, Orjola Pampu-
ri denoncoi lënien jashtë skemës të ish-të përndjekurve,
të cilat janë të pastrehë e nuk mundën kurrë të jetonin
me dinjitet. "Sot dergjen në godinat e ish-kampeve të
internimit, duke jetuar çdo ditë me traumën e së kalu-
arës e duke mbijetuar në varfëri dhe jashtë çdo stan-
dardi jetese. Skandali më i madh i kësaj qeverie është
përfshirja e në skemën e përfitimit të banesave sociale
të komunitetit LGBT dhe përjashtimit të 3000 familjeve
të ish-të përndjekurve, të cilët sot janë të pastrehë. E
njëjta dorë që shkatërroi jetën e baballarëve, e gjy-
shërve në internim, kampe internimi e burgje, po ajo
dorë po 'shkarravit' ligje e skema në favor të miqve e
interesave të tyre. Ajo skemë e përftimit të banesave
sociale - thotë Pampuri - nuk mund të ekzistojë pa ish-
pronarët dhe ish-të përndjekurit, do apo nuk do kjo
qeveri e pamëshirshme", shprehet deputetja e PD-së.

Pas 4 muajsh takime me
bazën e partisë, demo-
 kratët kanë mbyllur

procesin e konsultimeve dhe
analizës me strukturat dhe
anëtarësinë e Partisë Demo-
kratike. Pas këtij procesi të
gjatë, i cili ishte parashikuar
vetëm 8 javë sipas udhëzimit
të kreut Basha, tashmë PD
ka identifikuar problema-
tikat e brendshme të shfaqu-
ra në zgjedhjet e 25 qershorit
2017, si dhe të hapat konkretë
për t'i korrigjuar ato. Gjith-
ashtu, burime për "GSH"
brenda PD-së bëjnë me dije se
janë identifikuar edhe instru-
mentet dhe personat për-
gjegjës të presionit politik,
ekonomik, administrativ
dhe korruptiv të blerjes dhe
manipulimit të votës, të për-
dorura gjerësisht nga ma-
zhoranca qeverisëse gjatë
zgjedhjeve të fundit par-
lamentare. Njëri prej të dele-
guarve nga qendra në Berat,
sekretari organizativ i PD-
së, Enno Bozdo është shpre-
hur për "GSH" se: "Unë kam
marrë shumë dëshmi të iden-
tifikimit me 'emër dhe mbi-
emër' të mbjellësve të drogës,
të shpërndarësve të parave
në zona të caktuara, të kas-
necëve monetare si dhe të
atyre zyrtarëve që bënin pre-
sion me ndihmën ekonomike
dhe me vendin e punës. Të
gjitha këto do të dokumen-
tohen. PD do të marrë të
gjitha hapat e nevojshme
politike dhe ligjore për të tra-
jtuar këtë fenomen. Të dhë-
nat e marra nga terreni janë
të një rëndësie të dorës së
parë për sa u përket betejave
të ardhshme elektorale të
PD-së, që po afrohen shumë
më shpejt nga ç'ishte mend-
uar". Tashmë Partia Demo-
kratike ka përfunduar pro-
cesin e analizës së zgje-
dhjeve, pas humbjes së rëndë
që mori në zgjedhjet e 25 qer-
shorit. Më 7 tetor, kreu i PD,
Lulzim Basha, pasi deklaroi
se mban përgjegjësitë krye-
sore për humbjen e zgje-
dhjeve të 25 qershorit, kërkoi
të analizojë çdo faktor, që e
thelloi edhe më tej disfatën e
demokratëve. Pritet që z.Ba-
sha të firmosë një udhëzim
për riorganizimin e forcës së
tij politike. Do të jetë pikër-
isht udhëzimi i kreut të PD-
së, ai që do të përcaktojë se
cilat degë do të hyjnë në
zgjedhje dhe çfarë kriteresh
do të ketë për ata që do të

zgjidhen. Në këtë udhëzim,
Basha pritet të caktojë sër-
ish të deleguar në të gjitha
degët e PD-së. Mësohet se
z.Basha do ta çojë procesin e
riorganizimit të forcës së tij
politike deri në fund, pavarë-
sisht aksionit politik të
opozitës. Të deleguarit e
Bashës në degë kanë sjellë një
sërë rekomandimesh, që
strukturat i sugjerojnë kre-ut
të PD-së për zgjedhjet e
brendshme në parti apo edhe

për ndryshimet në statut.
Mësohet se disa degë kanë
kërkuar që kryetarët e degëve
lokale të zgjidhen përmes pa-
rimit 'një anëtar, një votë',
model ky i ndjekur edhe për
zgjedhjen e kryetarit të partisë
dhe kreut të FRPD-së. Gjith-
ashtu, ka pasur rekoman-
dime që kandidatët për kry-
etarë bashkish t'i zgjedhin de-
gët dhe jo kryesia e PD-së në
Tiranë. Të gjitha këto reko-
mandime do të duhet të anali-

zohen fillimisht nga kryetari
Basha dhe lidershipi i tij e më
pas të pasqyrohen në udhëz-
imin që do të tregojë modelin e
riorganizimit të partisë. Proce-
si i zgjedhjeve në seksione,
grupseksione dhe degë para-
shikohet të zgjasë jo më pas se
3 muaj, duke u përmbyllur në
muajin prill. Në përfundim të
këtyre zgjedhjeve do të mblid-
het Kuvendi Kombëtar, i cili
parashikohet të mblidhet në
muajin maj.

Valentina Madani

Kuvendi pritet të mira
tojë Kodin e Sjelljes së

deputetëve, por që me kon-
sensus në seancën e 26 sh-
kurtit, ku u miratua në
parim, por jo nen për nen
dhe në tërësi, u vendos që
në të do të përfshihen edhe
propozimet që do të vijnë
nga opozita. Ndër të tjera,
projektligji do të parash-
ikojë rastet e dënimeve për
deputetët, për të cilat deri
më sot vendimin e jep By-
roja e Kuvendit, me shu-
micë socialiste. Referuar
kësaj, demokratët mëso-
het se kanë propozuar që
vendimet për ndëshkimin
e deputetëve të mos i mar-
rë Byroja, por Këshilli i
Rregullores, Mandatet dhe
Imunitetin. Këshilli i Rreg-
ullores është organ me
përfaqësim të barabartë
mazhorancë-opozitë, çka
do të thotë që për të ndësh-
kuar një deputet do të du-
het që të dakordësohen të
dyja palët. Partia Demo-
kratike e konsideron këtë
propozim si më të rëndë-

sishmin, pasi i heq mazho-
rancës mundësinë që të
ndëshkojë përfaqësues të
opozitës sa herë që Partia So-
cialiste do të kërkojë të përjas-
htojë një deputet opozitarë.
Aktualisht, Këshilli për Rreg-
ulloren, Mandatet dhe Imuni-
tetin është me 9 anëtarë, nga

10 gjithsej. Vakanca është
krijuar pas dorëzimit të
mandatit të deputetit de-
mokrat, Eduard Halimi.
Kodi i Sjelljes së Deputetëve
është një dokument i
prodhuar nga misioni i
OSBE-së që në vitin 2013 dhe
ende pritet miratimi i tij.

Kodi i Sjelljes, zbardhen amendamentet

PD: Dënimet e deputetëve jo nga
Byroja, por nga Këshilli i Rregullores

Propozimi
Amendamenti kryesor i PD propozon që vendimet për
ndëshkimin e deputetëve të mos i marrë Byroja e
Kuvendit, ku shumicën e ka Partia Socialiste, por të jetë
Këshilli i Rregullores, Mandateve dhe Imunitetit, ai që do
të marrë vendimin. Këshilli i Rregullores është organ me
përfaqësim të barabartë mazhorancë-opozitë, çka do të
thotë që për të ndëshkuar një deputet, do të duhet që të
dakordësohen të dyja palët.

RAPORTET
Të deleguarit në degë kanë paraqitur te Basha

raportet konfidenciale, që evidentojnë shkaqet e
humbjes, bashkangjitur me to edhe

rekomandimet që përfaqësuesit në degë kanë
bërë për ndryshime në statutin e Partisë

Demokratike.

Të deleguarit
Gjatë një mbledhjeje të
Grupit Parlamentar të PD-së
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Përballe 18.000 ameri
k a n o - i z r a e l i t ë v e ,
Kryeministri i Sh-

qipërisë, Edi Rama, dje foli
në Konferencën vjetore të
Komitetit Izraelito-Ameri-
kan të Çështjeve Publike në
Uashington për human-
izmin shqiptar. Rama për-
mendi historinë e shpëtimit
të hebrenjve nga shqiptarët
gjatë Luftës së Dytë
Botërore, si dhe miqësinë e
konsoliduar mes dy shtetve.
Pas një pyetje-përgjigje me
një gazetare, salla e duartro-
kiti me ovacione. "Doja të
thosha që vendi i parë në
Evropë më 1932, kur anti-
semitizmi ishte kudo, që njo-
hu të drejtën e komunitetit
hebre dhe që legjitimoi sha-
batin. Histori e jashtëzakon-
shme, sepse hebrenjtë u
shpëtuan jo vetëm nga famil-
jet myslimane, por edhe nga
kleri katolik. Historia e një
kleriku katolik, që pagëzoi
shumë hebrenj që të ndër-
ronte identitetin e tyre dhe
t'i shpëtonte nga nazistët.
Një nazist si Hemran Nojba-
her më 1943 thirri 4 përfaqë-
sues të komuniteteve fetare
dhe u kërkoi klerit listën e
hebrenjve dhe të floririt.
Ata dhanë listën e floririt,
por jo të hebrenjve. E jash-
tëzakonshme që asnjë hebre
nuk iu dorëzua gjermanëve,
qofshin myslimanë apo ka-
tolikë. Duhet të bëjmë
gjithçka mundemi që ky të
mbetet një thesar, që duhet
mbrojtur fort dhe që duhet
të shërbejë si frymëzim për
të ardhmen", theksoi z.Edi
Rama. Kryeministri njoftoi
për krijimin e një linje
direkte ajrore gjatë verës
ndërmjet Tel Avivit dhe Ti-
ranës, si dhe ngritjen e një
qendër të miqësie shqiptaro-
izraelite në kryeqytetin e
Shqipërisë, për të cilën do të
bashkëpunohet me kurator-
in e muzeut të Holokaustit
në Berlin. Z.Rama foli për
marrëdhënien mes dy
vendeve teksa tha se Sh-
qipëria është në vend të parë
kundër ekstremizmit të
dhunshëm. "Unë besoj se
Shqipëria përfaqëson një
vend ku myslimanët dhe të
krishterët bashkëjetojnë
shumë mirë. "Pikë së pari, do
doja t'ju thosha që jam
shumë i nderuar që vij nga
Shqipëria, një vend ku ka
pasur më shumë hebrenj pas
Luftës së Dytë Botërore se
para saj. Shpëtimi i Luftës së
Dytë Botërore është një faqe
e shkëlqyer e historisë tonë.
Paraardhësit tuaj erdhën të
gjenin strehë në Shqipëri
edhe tri herë të tjera, një
strehë ndër shekuj dhe gjith-
një e gjetën këtë strehë. Mar-
rëdhënia jonë me shtetin e
Izraelit është mjaft speciale
dhe e shkëlqyer dhe duam që
të zhvillohet më tej. Për herë
të parë sivjet do të kemi një
fluturim direkt Izrael-Sh-

"Hoqi dorë nga atletet, kaloi te bukëvalet"

Berisha, Ramës: Gaztori i samiteve,
kudo shkon e përqeshin dhe e tallin

HUMANIZMI SHQIPTAR
KONFERENCA

Konferenca e Komitetit Izraelito-Amerikan, kryeministri flet për nazistët dhe hebrenjtë

Rama: Shqiptarët dorëzuan
listën e floririt, por asnjë hebre

"Në verë, udhëtim direkt drejt Izraelit"

qipëri gjatë verës. Ajo që më
1935 cilësohej si shtëpia e
dytë e hebrenjve, dua që tani
të bëhet shtëpia juaj e dytë
për pushime. Ndaj jeni të
mirëpritur në Shqipëri", de-
klaroi z.Rama. Sipas tij:

"Jam i angazhuar personal-
isht që të ndërtoj një qendër
kulturore për miqësinë sh-
qiptaro-izraelite në qendër të
kryeqytetit tonë. Po
punojmë për këtë projekt
dhe duam që kjo qendër të

tregojë historinë e mar-
rëdhënie tona për fëmijët
tanë. Shqiptarët i panë he-
brenjtë si njerëz ndaj njerëz-
ish. Myslimanë, të krishterë
e ortodoksë, ne kjo tashmë
na bën që të jemi të radhitur

në frontin e parë kundër ek-
stremizmit të dhunshëm dhe
terrorizmit. Kemi ngritur
një qendër për këtë dhe Net-
aniahu na ka premtuar se do
ta bëjmë këtë qendër një pikë
referimi në Ballkan. Sh-

Ish-kryeministri Sali Ber
isha ironizoi dje kryemi-

nistrin Edi Rama duke iu
referuar deklaratave dhe
qëndrimeve të fundit të tij
nëpër samite të ndryshme
jashtë vendit. Berisha e
quan Ramën "piktori dësh-
tak" apo "gaztori i sami-
teve". "Në fillim të javës ai
u përqesh nga e gjithë sal-
la e të pranishmëve në
samitin e Londrës sa u
detyrua të pyesë edhe vetë
se çka për të qeshur, kur
deklaroi esëll se kaq i madh
ishte vërshimi i turistëve
drejt Shqipërisë, saqë vitin
e kaluar 25% e tyre për
mungesë vendesh në hotele
anuluan udhëtimin për në
Shqipëri!", shkruan z.Beri-
sha. Pas kësaj, sipas tij,
vetëm dy ditë më vonë, ga-
jasje dhe përqeshje të mad-
he piktori dështak shkak-
toi edhe në samitin e Sofjes
të liderëve të Ballkanit
Perëndimor kur deklaroi
se kapën pa asnjë njoftim
paraprak dhe bashkëpu-
nim me vendet partnere

MBËSHTETJA
Kryeministri Rama
u pyet në lidhje me
mbrojtjen që u kanë
bërë shqiptarët
hebrenjve dhe tha
se ndihet krenar për
atë që ka bërë
populli ynë.
"Shqipëria tregoi
listën e floririt, por
asnjë hebre",
deklaroi Rama, kur
u pyet se si ka
mundësi që askush
nuk dorëzoi asnjë
hebre tek nazistët.

PUBLIKIMI
Kryeministri Rama ndau
me publikun një shkrim
të gazetës
"Eureporter.co", e cila
vlerëson përpjekjen e
Shqipërisë për luftën
ndaj krimit të organizuar
si një ndër kushtet
thelbësore për hapjen e
negociatave me
Bashkimin Europian. Në
artikullin e gazetarit
Martin Banks përmendet
ndalimi i sasisë rekord
të 613 kilogramëve ko-
kainë me një vlerë prej
180 milionë eurosh.

kontejnerin me 613 kg ko-
kainë që vinte nga Kolumbia,
i cili madje u shpëtoi vendeve
anëtare të BE. "Ndërkohë që
të gjithë e dinin se destinacio-
ni dhe bosët politikë të drogës
ishin në kreun e ekzekutivit
në Shqipëri dhe jo në vendet
e BE dhe se për këtë konte-
jner me drogë, marina ko-
lumbiane kishte njoftuar me
kohë policinë shqiptare që të
priste drogën dhe Guardia di
Finanzia kishte shoqëruar
tragetin nga porti i Livor-
nos ku ishte konstatuar
droga, në portin e Maltës

dhe që andej në Durrës,
sikundër i kishte dorëzuar
informacionin prokuror-
isë shqiptare. Kështu, pik-
tori dështak, pasi u nxor
jashtë nga foto familjare
me liderët e rajonit me zëv-
endëspresidentin Pence në
Podgoricë për atletet e
kuqe dhe u bë gaz i media-
ve po për atletet e kuqe në
Samitin e Triestes, tani ka
hequr dorë nga atletet dhe
ka kaluar tek bukëvalet,
për të cilat fiton më shumë
përqeshje dhe tallje!", shpre-
het z.Berisha.

IRONIA
Sipas Berishës, në samitin
e Londrës dhe atë të Sofjes
u gajasën me Ramën, pas
deklaratave të tij se 25% e
turistëve të huaj anuluan
udhëtimin në Shqipëri për
mungesë vendesh në
hotele apo se kokaina u
kap pa partnerët e huaj.

qipëria, shembull i jashtëza-
konshëm ku myslimanët e të
krishterët bashkëjetojnë
dhe mbrojnë të njëjta vlera
që Izraeli mbron me ekzis-
tencën e tij dhe qëndruesh-
mërinë e tij".



"Libohova e braktisur",
Shehu: Qendrat shëndetësore,

tërësisht të shkatërruara
Deputeti i PD-së, Tritan Shehu, denoncoi dje gjendjen

e sistemit shëndetësor në Libohovë. Shehu shpre-
het në "Facebook" se në Libohovë kryhet vetëm anal-
iza e urinës dhe qendrat shëndetësore janë të shkatër-
ruara. Sipas tij, kjo është Rilindja e Libohovës, që
veçse po ndërton fasada, si dhe po keqpërdor fondet
për check up-in famëkeq e korruptiv. "Libohova, e
braktisur nga Rilindja dhe kryetarja e saj e bashkisë
mjeke në profesion. Gjendja e sistemit shëndetësor
në atë bashki është katastrofale. Në Libohovë kryhet
vetëm analiza e urinës. Në Zagori, Labovë etj., qend-
rat shëndetësore të shkatërruara. Mjekja, për-
gjegjëse për fshatrat, 'struket' në qendër të bashkisë,
pavarësisht nevojave të mëdha të popullatës diku më
larg. Për ta ilustruar çfarë po shkruaj mjafton të
publikoj fotot e Qendrës Shëndetësorë të Nepravish-
tës, shumë afër zyrës së kryetares-mjeke kjo. Po pak
më larg çfarë do të gjesh? Asgjë, vetëm braktisje! Kjo
është Rilindja e Libohovës, që veçse po ndërton fasa-
da, si dhe po keqpërdor fondet për checkup-in famëkeq
e korruptiv", theksoi deputeti i PD-së.

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, dje në Konferencën
vjetore të Komitetit Izraelito-Amerikan të Çështjeve
Publike në Uashington për humanizmin shqiptar



E hënë 5 Mars  2018 -  5AKTUALITET

Sekuestrohen dokumentet e kompanisë, dy kontejnerët e tjerë dalin të pastër

Kokainë nga Ekuadori, prokuroria
hap dosjen e vjetër të "Arbri Garden"
Arbër Çekaj u shoqërua në polici pas ngarkesës së kapur
në dhjetor të vitit 2015, prokuroria mbylli çështjen

MALLAKASTËR MALLAKASTËR MALLAKASTËR MALLAKASTËR MALLAKASTËR - Policia
e Fierit ka vënë në pranga
pesë persona (katër gra
dhe një burrë), pasi aku-
zohen për prodhim dhe
shitje të lëndëve narko-
tike. Gratë e moshës 30-47
vjeçe u kapën në flagrancë
duke përpunuar kanabis
në banesën në pronësi të
24-vjeçarit Gazment Al-
lkaj nga fshati Çorush i
Mallakastrës. Burime zyr-
tare nga Drejtoria e Poli-
cisë së Qarkut të Fierit
pohuan se gjatë operacion-
it antidrogë u arrestuan
shtetasit: Gazment Allkaj,
Leonora Jaupaj, Flora
Jaupaj, Olimbi Jaupaj dhe
Irma Jaupaj. Po të njëjtat
burime sqaruan se këta
persona u prangosën pas
informacioneve të siguru-
ara në rrugë operative se
në banesën e të riut Allkaj
ishte në proces përpunimi
një sasi lënde narkotike
kanabis. Gjatë kontrollit të
ushtruar në banesën e 24-
vjeçarit u gjet dhe u sekues-
trua në cilësinë e provës ma-
teriale një sasi prej rreth
349 kg lëndë narkotike, një
pjesë në proces përpunimi.
Nga hetimet paraprake dy-
shohet se i riu ishte koka e

ndërtimit të laboratorit të
kanabisit, ndërsa 4 gratë
punëtore. Megjithatë, he-
timet janë në vazhdim e sipër.
Materialet procedurale i kalu-
an Prokurorisë pranë Gjyka-
tës së Shkallës së parë Fier
për veprën penale "Prodhimi
dhe shitja e narkotikëve".

Në banesën e të riut u sekuestruan 349 kg drogë

Zbulohet laboratori i kanabisit, përfundojnë
në pranga 4 punëtore dhe pronari 24-vjeçar

PERSONAT E
ARRESTUAR

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Pak ditë pas sekues
trimit të sasisë reko
rd të kokainës dhe të

vënies në pranga të dy 25-
vjeçarëve Armando Pezaku
dhe Donaldo Lushaj, janë
zbardhur detaje të reja në
lidhje me ngjarjen. Mësohet
se kompania "Arbri Garden"
me qendër në Maminas kish-
te porositur në Kolumbi tre
kontejnerë me banane, që
mbërritën në portin e Dur-
rësit në muajin shkurt të
këtij viti dhe ishin në të pritje
të zhdoganimit. Pas sekues-
trimit të sasisë prej 613 kg
drogë në njërin prej konte-
jnerëve, autoritetet urdhëru-
an që kontrollit t'i nënshtro-
heshin edhe dy të tjerët.
Burime nga policia bënë me
dije se pas kontrollit ata re-
zultuan të "pastër", pasi nuk
është gjetur lëndë narkotike.
Ndërkaq, autoritetet janë
treguar të rezervuara për të
konfirmuar faktin nëse mal-
li është tërhequr nga kompa-
nia në fjalë apo ndodhet në
portin e Durrësit. I paqartë
mbetet fakti sesi u përzgjodh
kontejneri që iu nënshtrua i
pari kontrollit dhe pikërisht
tek ai u zbulua sasia rekord
e kokainës. Kjo ngre dyshime
se shërbimet partnere kish-
in sinjalizuar për ngarkesën
e dyshimtë, fakt që hidhet
poshtë nga autoritetet sh-
qiptare, të cilat janë shumë
kontradiktore lidhur me
mënyrën sesi u zbulua kokai-
na me vlerë 180 milionë euro.
Për momentin policia dhe
prokuroria po vijojnë he-
timet për të zbuluar se kush
fshihet pas ngarkesës së
madhe të drogës. Në këtë
kuadër, Prokuroria për
Krime të Rënda ka sekues-
truar të gjithë dokumenta-
cionin e kompanisë nga ku
rezulton se që prej themelim-
it në vitin 2012, për llogari të
kompanisë "Arbri Garden"
në portin e Durrësit kanë
mbërritur 400 ngarkesa nga
Kolumbia dhe Ekuadori.
Krimet e Rënda kanë vendo-
sur ndërkohë të nxjerrin nga
arkivi një tjetër çështje ku
përfshihet kompania "Arbri
Garden" e që duket se e rën-
don jo pak pozitën e admin-
istratorit Arbër Çekajt, i
shpallur në kërkim prej 27

shkurtit. Bëhet fjalë për një
dosje të vitit 2015, ku kompa-
nia e tij u dyshua për përf-
shirje në trafik kokaine,
ndërsa nuk u arrit të provo-
hej fajësia. Burime policore
pohuan se në dhjetor të vitit
2015, Arbër Çekajt i është
kapur një ngarkesë në Ekua-
dor dhe policia ka referuar
materialet në Prokurorinë e
Krimeve të Rënda në datë
22.12.2015 me nr. protokolli
12041 dhe 12041/1. Gjithash-
tu, mësohet se në janar të
vitit 2016, ai është shoqëruar
me iniciativë të policisë ku
ka dhënë deklarim në lidhje
me këtë rast. Por, prokuror-
ia nuk vijoi hetimet dhe çësh-
tja u arkivua. Një burim tha
për "News 24" dhe "Gazeta
Shqiptare" se hetimet për
këtë çështje ngecën në pritje
të ekzekutimit të letër-poro-
sisë nga Ekuadori, ku dhe u
kap kokainë e fshehur në
kontejnerët e porositur nga
"Arbri Garden". Dosja që da-
ton tri vite më parë do të rih-
apet për t'u bashkuar me

Klodiana Lala

DOSJA E 2015-ës
Në dhjetor të vitit 2015, Arbër Çekajt i është kapur një

ngarkesë në Ekuador dhe policia ka referuar materialet
në Prokurorinë e Krimeve të Rënda në datë 22.12.2015

me nr. protokolli 12041 dhe 12041/1. Gjithashtu,
mësohet se në janar të vitit 2016, ai është shoqëruar

me iniciativë të policisë, ku ka dhënë deklarim në lidhje
me këtë rast. Por, prokuroria nuk vijoi hetimet dhe

çështja u arkivua. Një burim tha për "News 24" dhe
"Gazeta Shqiptare" se hetimet për këtë çështje ngecën
në pritje të ekzekutimit të letër-porosisë nga Ekuadori.

hetimin e çelur rishtas pas
sekuestrimit pak ditë më
parë të kokainës në magazi-
nat e kompanisë. Për tra-
fikimin e sasisë rekord të
drogës deri më tani nën arrest
janë vetëm dy 25-vjeçarë,
menaxheri Donald Lushaj dhe
shoferi i kamionit që nxori
drogën nga porti i Durrësit.

Hetimet për kokainën,
të arrestuarit pikasën

agjentët para ndërhyrjes
DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Gjatë kohës që
administratori i firmës
"Arbri Garden" dhe shoferi
i kamionit kryen proce-
durat për tërheqjen e kon-
tejnerit me banane dhe me
613 kg kokainë, Donaldo
Lushaj dhe Armando Peza-
ku kuptuan se policia kish-
te rënë në gjurmët e
ngarkesës me drogë. Sipas
"Top Channel", edhe gjatë
transportimit të "mallit"
drejt magazinës në Mami-
nas, ata kanë vënë re pran-
inë e agjentëve civilë, ndaj
policia ka ndërhyrë men-
jëherë, pasi mund të rrez-
ikohej prishja e provave.
Sipas burimeve, sasia reko-
rd e kokainës është futur në
qese unike dhe nën masa të
rrepta sigurie është trans-
portuar nga forcat speciale
në Laboratorin Shkencor të
Policisë, që ndodhet në
kryeqytet, ku do t'iu nënsh-
trohet analizave.

1.Gazment Allkaj, 24 vjeç

2.Leonora Jaupaj, 41 vjeçe

3.Flora Jaupaj, 30 vjeçe

4.Olimbi Jaupaj, 47 vjeçe

5.Irma Jaupaj, 31 vjeçe
Foto ilustruese

Arbër Çekaj, pronari
i kompanisë "Arbri Garden"

Kokaina e sekuestruar në kontejnerin
e kompanisë "Arbri Garden"

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

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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Sulmi në fabrikën e mjaltit "Morava", pronari: I pikasa grabitësit, dola me çifte

Maskat terror në 3 biznese, marrin kasafortën
me 70 milionë lekë te fabrika e bojërave

Roja i objektit: S'pashë asgjë, vjedhjen e konstatova në mëngjes

RRETHE

SHKURT
Sherri i çastit, dy

policë privatë
plagosin njëri-tjetrin

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Dy punonjës të
një biznesi privat të shër-
bimit të sigurisë fizike
(SH.P.S.F) kanë plagosur
njëri-tjetrin me thikë pas-
diten e djeshme pas një sher-
ri të çastit. Sipas policisë, ng-
jarja ka ndodhur rreth orës
15:45 në rrugën dytësore Ti-
ranë-Vorë, në ambientet e
biznesit privat. Paraprak-
isht, mësohet se pas një kon-
flikti të çastit, 59-vjeçari A.K.
dhe 50-vjeçari A.V. kanë pla-
gosur njëri-tjetrin me thikë.
Të dy policët privatë janë
transportuar menjëherë
drejt spitalit, ku ndodhën
nën kujdesin e bluzave të
bardha. Ndërkaq, grupi he-
timor ka shkuar në vendng-
jarje dhe po punon për sqa-
rimin e plotë të rrethanave.
Materialet në lidhje me këtë
ngjarjeje do i referohen
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Tiranë për hetime
të mëtejshme.

Avokati i stomatologes:
Ja kush janë "peshqit

e mëdhenj" që mbron shteti
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Arben Llan-

gozi, avokati i stomatologes
Olesia Duka, e cila është
arrestuar me akuzën për
mashtrim është kthyer në
akuzues ndaj kallëzuesve
të klientes së tij. Madje si-
pas Llangozit, ata janë
"peshqit e mëdhenj" që
mbrohen nga shteti. Në një
deklaratë për mediat,
Llangozi mbron stomatolo-
gen, duke theksuar se ajo
ka qenë korrekte dhe ka
pasur një jetë të qetë, ndër-
sa akuzon dy denoncuesit
e saj se japin para me fajde
në mënyrë të kundër-
ligjshme. Avokati ofron
edhe disa dokumente që
tregojnë se një prej denon-
cuesve ka dy emra si dhe të
licencave të tyre. Ndërkaq,
Llangozi thotë se Olesia
Duka është ankuar disa
herë për gjobëvënie, por
askush nuk e ka ndihmuar.

Humbi jetën për të ndaluar grabitësit, PD:
Agur Vrenozit t'i jepet titulli "Qytetar Nderi"

Grabitën shtëpitë
e emigrantëve,

në kërkim autorët
MALËSI E MADHE -MALËSI E MADHE -MALËSI E MADHE -MALËSI E MADHE -MALËSI E MADHE -

Policia në Malësinë e
Madhe është vënë në
lëvizje pas dy grabitjeve
të kryera natën e së sh-
tunës në fshatin
Gruemirë. Policia rapor-
ton se janë shkatërruar
dhe grabitur banesat e dy
emigrantëve dhe po puno-
het për identifikimin dhe
kapjen e autorëve. "Më
datë 03.03.2018, gjatë
natës, në fshatin
Gruemirë, kanë vjedhur
me thyerje banesën e sh-
tetasit H.H., vjeç 57 (emi-
grant në Belgjikë), ku
kanë marrë një televizor
plazma. Po punohet për
identifikimin dhe kapjen
e autorit. Më datë
03.03.2018, gjatë natës, në
fshatin Gruemirë, kanë
vjedhur me thyerje
banesën e shtetasit P.H.,
vjeç 48 (emigrant në An-
gli), ku kanë marrë vlera
monetare në paund, euro
dhe lekë. Punohet për
identifikimin dhe kapjen
e autorit. Materialet u
referuan në Prokurorinë
e Rrethit Gjyqësor Sh-
kodër", thuhet në
njoftimin e policisë.

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË

Terrori nga maskat nuk
ka të ndalur. Dy ditë
pas grabitjes së një pike

të këmbimit valutor në Fier
(me një të vrarë e një të plago-
sur) dhe terrorit ndaj babë e
bijë në qytetin e Delvinës, tri
biznese përgjatë aksit Korçë-
Kapshticë janë sulmuar gjatë
orëve të para të mëngjesit të
djeshëm. Mësohet se autorët
(dyshohen se kanë qenë të
njëjtët) kanë hyrë në ambien-
tet e tri fabrikave dhe kanë
kthyer çdo gjë përmbys, por
vetëm në njërën prej tyre
kanë mundur të marrin një
shumë prej 70 milionë lekësh
të vjetra. Burime nga Drejto-
ria e Policisë së këtij qarku
bënë me dije se persona ende
të paidentifikuar kanë tentu-
ar të grabisin një fabrikë të
përpunimit të qumështit, fab-
rikën e mjaltit "Morava", ndër-
sa kanë mundur të marrin
kasafortën me para në fab-
rikën e përpunimit të bojërave
në fshatin Dishnicë. Sipas
hetuesve të çështjes, agresorët
kanë hyrë në ambientet e
brendshme të kësaj fabrike në
pronësi të shtetasit A.M., 47
vjeç, banues në Korçë dhe
kanë vjedhur një kasafortë,
brenda së cilës ndodhej një
shumë e konsiderueshme le-
kësh. Fabrika ruhej me roje
private, i cili ka deklaruar se
nuk kishte parë njeri, pasi
vjedhjen e ka konstatuar rreth
orës 08:00 të mëngjesit të
djeshëm. Menjëherë pas sin-
jalizimit, grupi hetimor ka sh-
kuar në vendngjarje dhe ka
nisur hetimet për identi-
fikimin dhe vënien në pranga
të autorëve të krimit. Burime
për "Gazeta Shqiptare" po-
huan maskat nuk kanë gjetur
para te fabrika e qumështit
dhe ajo e mjaltit "Morava",
ndërsa nuk janë ndalur me
kaq. Ata (dyshohet të jenë i
njëjti grup) i janë drejtuar dhe
banesës së pronarit të fabrikës
së mjaltit, Gëzim Skerma, i
cili i ka diktuar dhe ka dalë me
çifte nga shtëpia. "Në orën
02:30 ishim në gjumë, një derë
ballkoni u hap. Gruaja e ndjeu
dhe doli. E dinim që e kishim
hajdutin brenda, ndaj mora
çiften që kam me leje dhe pa-
shë dhomën, por nuk ishin.
Dola jashtë shtëpisë dhe më
pas shkova te fabrika, pashë që
ishte shqyer gjithçka. Të
gjitha materialet ishin hedhur
poshtë, serverat e kamerave
ishin vendosur të shkatërru-
ar mbi tavolinë dhe ishin mar-
rë. Edhe në dhomën e ekono-
mistit, po ashtu, kishin hequr
edhe pikurat. Mendoj që
kërkonin ndonjë kasafortë.
Lajmëruam policinë, e cila er-
dhi urgjentisht, erdhi edhe
shefi i komisariatit dhe ndje-
ni me mua deri në mëngjes.

FIER FIER FIER FIER FIER - Këshilltarët
demokratë të Bashkisë e
Fierit i kanë propozuar
Këshillit Bashkiak dhënien
e titullit "Qytetar Nderi"
për 54-vjeçarin Agur
Vrenozi, i cili u vra të
premten gjatë përpjekjes
për të ndaluar grabitësit në
një pikë këmbimi valutor
në këtë qytet. Këtë gjë e ka
bërë të ditur kryetari i PD-
së në Fier, Luan Baçi.
"Qytetarët e Fierit përcol-
lën me dhimbje dhe plot
respekt për në banesën e
fundit, njeriun model të
sjelljes qytetare, djalin e dy
prindërve shembullorë,
babain e dy vajzave dhe dy
djemve të mrekullueshëm,
bashkëshort, vëlla dhe
mikun e mirë, Agur
Vrenozi. Aguri kreu një akt
heroik, nuk ngurroi të ndë-
rhynte duke i ardhur në
ndihmë bashkëqytetarit të
tij për të ndaluar grabitjen
në mes të ditës, në mes të
qytetit, duke bërë të mun-
dur kapjen e autorëve të
këtij krimi brenda pak
minutash. Ishte akti heroik
i Agurit, që bëri të mundur
kapjen nga policia të au-
torëve, por kjo i kushtoi
jetën Agur Vrenozit. Unë
personalisht i shpreh
ngushëllimet më të sinqer-
ta familjes së tij. Aguri ish-
te një nga drejtuesit më të
mirë të strukturave të PD-

së Dega Fier, një kryetar sek-
sioni i aftë dhe i përkushtu-
ar dhe një nga miqtë e mi më
të mirë. Sot këshilltarët e
Partisë Demokratike në Fier
i propozojnë Këshillit Bash-
kiak bërjen qytetar nderi të
Bashkisë Dier z. Agur
Vrenozi. Nesër në seancë par-
lamentare do t'i kërkoj Kuven-
dit të Shqipërisë të mbajmë
një minutë heshtje për nder-
imin e aktit heroik të qyteta-
rit të nderuar dhe mikut tonë
Agur Vrenozi", shkruan Baçi

në "Facebook". Paraditen e
së enjtes, dy persona të ar-
matosur dhe me maska
hynë në një pikë këmbimi
valutor përballë gjimnazit
"Janaq Kilica" në Fier, duke
lënë të plagosur pronarin e
pikës Gëzim Hoxha dhe pr-
onarin e ndërtesës Agur
Vrenozi, i cili ndërroi jetë
më pas në spital. Tre au-
torët Zini Fyraj, Lulëzim
Demiraj, Dashamir Gerga-
li u kapën pas një aksioni
të shpejtë të policisë.

NGJARJA
Paraditen e së
enjtes, dy persona të
armatosur dhe me
maska hynë në një
pikë këmbimi valutor
përballë gjimnazit
"Janaq Kilica" në
Fier, duke lënë të
plagosur pronarin e
pikës Gëzim Hoxha
dhe pronarin e
ndërtesës Agur
Vrenozi, i cili ndërroi
jetë më pas në
spital. Tre autorët
Zini Fyraj, Lulëzim
Demiraj, Dashamir
Gergali u kapën pas
një aksioni të shpejtë
të policisë.

Janë marrë gjurmët, pasi kish-
te disa gjurmë. Gruaja është
tronditur. Në mëngjes morëm
vesh që ishte sulmuar dhe një
baxho", tha Skerma.

Pronari i fabrikës së mjaltit duke folur për “News 24”

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

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

54-vjeçari Agur Vrenozi
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PËRLLOGARITJA
PENSIONET E USHTARAKËVE



DOKUMENTACIONI

ISSH: Ja cilat janë kategoritë që mund të aplikojnë, dokumentacioni që duhet të dorëzoni

Pensionet e ushtarakëve, si bëhet llogaritja
bazuar në vitet e punës dhe pagën referuese
Kriteret që duhen përmbushur për përfitimet suplementare

Për pensionin të parakohshëm:
- Fotokopje e kartës së identitetit
- Deklaratë për punësimin (e përvitshme)
- Vërtetim nga Zyra e Tatim-Taksave
- Vërtetim nga zyrat e punës si punëkërkues
- Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive
Për pensionin suplementar të pleqërisë:
- Fotokopje e kartës identitetit
Për pensionin suplementar të invaliditetit:
- Fotokopje e kartës identitetit
Për pensionin suplementar familjar:
- Certifikatë familjare
- Certifikatë e vdekjes së personit
- Fotokopje e kartës identitetit së përfituesit
- Vërtetim për vazhdimin e shkollës për jetimët që

kanë mbushur moshën ligjore për t'u punësuar
- Deklaratë për punësimin apo aktivitetin ekonomik
Për pensionin suplementar familjar, kur
ushtarakët humbasin jetën në detyrë apo për
shkak të saj:
- Certifikatë familjare
- Certifikatë e vdekjes së personit
- Fotokopje e kartës së identitetit të përfituesit
- Vërtetim i vazhdimit të shkollës për jetimët
- Deklaratë për punësimin apo aktivitetin ekonomik

KATEGORITË PËRFITUESE

1. Ushtarakët aktivë të Forcave të Armatosura të
Republikës së Shqipërisë: oficerë, nënoficerë,
studentë ushtarakë dhe kursantë për nënoficerë,
ushtarë me pagesë/profesionistë, ushtar i
shërbimit të detyrueshëm, ushtarak në rezervë/
lirim/pension pleqërie.

2. Punonjësit e Policisë së Shtetit kur janë aktivë, me
pagesë kalimtare, në pension pleqërie, studentë
kursantë dhe ushtarë (ndihmës agjentë).

3. Punonjësit e Gardës, që gjenden në karrierë,
punonjësit me status si kursantë, studentët dhe
ushtarët, ish-punonjësit e Gardës, që janë në
dispozicion në pritje për riemërim në detyrë dhe
ish-punonjësit e Gardës, që kanë dalë në rezervë
ose në lirim pas hyrjes në fuqi të ligjit nr.8869,
datë 25.3.2003 "Për Gardën e Republikës së
Shqipërisë", të ndryshuar, të cilët trajtohen me
pagesë kalimtare apo që kanë dalë në pension.

4. Punonjësit e Shërbimit Informativ të Shtetit, në
marrëdhënie pune me këtë shërbim, ata në lirim,
me pagesë kalimtare, në pension, si dhe
kursantët.

5. Punonjësit e Policisë së Burgjeve, kur janë aktivë,
me pagesë kalimtare, në pension pleqërie,
studentë kursantë dhe ushtarë (ndihmës agjentë).

6. Punonjësit e Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të
Shpëtimit.

7. Punonjësit e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm.
8. Anëtarët e familjeve të personave të përmendur në

pikat 1-7 të këtij neni.

Të gjithë ata individë që
kanë dhënë kontribu
tin e tyre e kanë

punuar si ushtarakë në disa
prej disa institucioneve të
përcaktuara në ligj, kanë të
drejtën e përfitimit të pen-
sionit suplementar. Në faqen
zyrtare të Institutit të Sig-
urimeve Shoqërore thekso-
het se kategoritë që mund të
marrin këtë pagesë janë ush-
tarakët e Forcave të Arma-
tosura në Republikën e Sh-
qipërisë, punonjësit e Poli-
cisë së Shtetit, punonjësit e
Gardës, ata të Shërbimit In-
formativ të Shtetit e punon-
jësit e Policisë së Burgjeve.
Gjithashtu, nga pensioni su-
plementar mund të përfi-
tojnë edhe punonjësit e Pol-
icisë së Mbrojtjes nga Zjarri
dhe të Shpëtimit, ata të
Shërbimit të Kontrollit të
Brendshëm si dhe punon-
jësit e Agjencisë së In-
teligjencës dhe Sigurisë së
Mbrojtjes. "Për efekt të përl-
logaritjes së përfitimeve, viti
i shërbimit njihet vetëm kur
është vit i plotë. Në vjetërs-
inë në shërbim përfshihen
edhe koha e ndërprerjes së
karrierës, për shkak të një
urdhri apo vendimi të pa-
drejtë, të deklaruar me ven-
dim gjykate si dhe koha e
plotë e vuajtjes së dënimit
me burgim ose internim për
motive politike, pas titullim-
it në karrierë nga personat
që kanë shërbyer në struk-
turat e përcaktuara në këtë
ligj, kur kanë përfituar sipas
ligjit nr.7514, datë 30.9.1991
"Për pafajësinë, amnistinë
dhe rehabilitimin e ish-të
dënuarve dhe të përnd-
jekurve politikë", - nënvizo-
het në ligj. Përfitimet që
jepen për kategoritë e sipër-
përmendura llogariten në
bazë të pagës referuese, e
cila përbëhet nga paga bazë
mujore për gradë, sipas
viteve të shërbimit dhe sh-
tesat mbi pagë, ose nga paga
bazë mujore për funksion
dhe shtesat, të cilat përcak-
tohen e zbatohen për të
njëjtën gradë apo funksion
në datën e lindjes së të
drejtës së një përfitimi. Për
efekt të përcaktimit të për-
fitimeve, paga referuese llog-
aritet si mesatare e pagave
referuese, sipas viteve të
qëndrimit në atë gradë apo
funksion. Pagat referuese të
njësuara dhe rregullat e llog-
aritjes së pagës mesatare
referuese për të gjithë kar-
rierën përcaktohen me ven-
dim të Këshillit të Minis-
trave. ISSH gjithashtu bën
me dije se pensionin e para-
kohshëm për vjetërsi shër-

bimi kanë të drejtë ta mar-
rin burrat mbi 47 vjeç që
kanë jo më pak se 15 vite
shërbimi si dhe gratë mbi 42
vjeç që kanë mbi 12 vite
shërbim. Të gjitha kategoritë
e sipërpërmendura mund të
përfitojnë pension pleqërie

sipas ligjit, ndërsa ajo pjesë
e kategorive e deklaruara si
invalide mund të marrë pen-
sion suplementar të invalid-
itetit të plotë apo të
pjesshëm. Ndërkaq, të gjithë
ata ushtarakë apo policë të
rënë në krye të detyrës,

familja e të ndjerit mund të
përfitojnë pension suple-
mentar familjar. "Ushtaraku
i shërbimit aktiv në Forcat e
Armatosura, punonjësi i Pol-
icisë së Shtetit, i Gardës, i
Shërbimit Informativ të Sh-
tetit, i Policisë së Burgjeve,
i Policisë së Mbrojtjes nga
Zjarri dhe të Shpëtimit dhe
punonjësi i Shërbimit të
Kontrollit të Brendshëm për
kohën që për arsye shënde-
tësore bëhen të paaftë për
punë, paaftësi e cila vërteto-
het me raport mjekësor, mar-
rin përfitime suplementare",
- citohet në nenin 8 të ligjit
Nr.10 142. Ndërkohë, masa e
përfitimit suplementar për
paaftësi të përkohshme në
punë llogaritet: 100 për qind
e pagës referuese të muajit
të fundit kalendarik të shër-
bimit, kur paaftësia e
përkohshme zgjat deri në 14
ditë, 20 për qind e pagës
referuese të muajit të fundit
kalendarik të shërbimit, nga
dita e pesëmbëdhjetë e
paaftësisë e në vazhdim si
dhe 10 për qind e pagës refer-

uese të muajit të fundit kal-
endarik të shërbimit për pe-
riudhën e shtrimit në spital,
kur përfituesi ka persona në
ngarkim.
DOKUMENTACIONI

Personat e interesuar du-
het të paraqiten në Agjenc-
inë Lokale të Sigurimeve
Shoqërore ku kanë vendba-
nimin dhe të pajisen me dy
format kërkese. "Një format-
kërkese e plotësuar para-
qitet në strukturat nga ku
keni ndërprerë karrierën
ushtarake dhe keni dalë në
rezervë/lirim apo pension
pleqërie. Mbi bazë të kësaj
kërkese, këto struktura dër-
gojnë në rrugë postare mod-
elarin nr. 3 'Vërtetim për
vjetërsinë në shërbim dhe
pagën mesatare neto refer-
uese' në strukturën rajonale
të sigurimeve shoqërore, ku
keni vendbanimin", - citohet
në faqen zyrtare të ISSH-së.
Ndërkaq, formatit tjetër të
kërkesës, plotësuar në të
gjitha rubrikat, i bashkëlid-
het dokumentacioni për-
katës e dorëzohet pranë

ALSSH, ku individi ka vend-
banimin. Por aplikantët du-
het të bëjnë kujdes, pasi data
e regjistrimit të kërkesës
është tepër e rëndësishme.
Personi që kërkon përfitimet
jo më vonë se 1 vit nga data
kur i lind kjo e drejtë, përfit-
imi i paguhet nga data e
lindjes së të drejtës. Në ras-
te të tjera, përfitimi paguhet
nga data e paraqitjes së
kërkesës për përfitim.
Përveç kërkesës, të intere-
suarit duhet të bash-
këngjitin edhe dokumenta-
cionin përkatës. Kështu, për
pension të parakohshëm,
aplikanti duhet të dorëzojë
edhe një fotokopje të kartës
së identitetit, deklaratë për
punësimin (e përvitshme),
vërtetim nga Zyra e Tatim-
Taksave, vërtetim nga zyrat
e punës si punëkërkues, vër-
tetim nga zyra e regjistrimit
të pasurive. Ndërsa për pen-
sionin suplementar të
pleqërisë e atë të invalidi-
tetit, kandidati duhet të
dorëzojë edhe një fotokopje
të kartës së identitetit.

KRITERET
Pensionin e
parakohshëm për
vjetërsi shërbimi kanë
të drejtë ta marrin
burrat mbi 47 vjeç, që
kanë jo më pak se 15
vite shërbimi si dhe
gratë mbi 42 vjeçe, që
kanë mbi 12 vite
shërbim. Të gjitha
kategoritë e
përcaktuara mund të
përfitojnë pension
pleqërie sipas ligjit.

Foto ilustruese

Voltiza Duro
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Nuk ka njeri të mos e ketë
dëgjuar emrin e fshatit
Tragjas në Vlorë. Ky emër

ka marrë përmasa epike, pasi ban-
orët e tij të çdo periudhe kanë
dhënë shembuj të shkëlqyer gux-
imi, sakrifice e heroizmi sa herë
i ka thirrur zëri i atdheut. Trag-
jasiotët janë njerëz të virtytshëm,
bujarë dhe arsimdashës. Ata nuk
dinë të mburren me shërbimet që
i kanë bërë vatanit, pasi kjo u
duket si diçka krejt normale, por
nuk mënojnë të krenohen kur
bije fjala te bukuritë e
vendlindjes. Dhe si për ta për-
forcuar këtë, ata kujtojnë fjalët e
poetit Xhorxh Gordon Bajron, i
cili kur i ra rruga andej, u shpreh:
"Këtë fshat e ka dashur shumë
Perëndia… sa kujton se je në
parajsë". Shumë nga bijtë e tij si
Halim Ramohito, Xhemal Imeri,
Halo Sinani, Mehdi Ramohito e
plot të tjerë, magjinë e këtij fs-
hati dhe dashurinë e pashuar për
të e kanë hedhur në letër me
vërtetësi, ngjyra dhe ngrohtësi të
veçantë.

Rrethanat e luftës së fundit
bënë që pas shkrumbosjes së tij,
të marrin udhë dy emra: Tragja-
si i Vjetër, tashmë ai i reminish-
encave sa të këndshme aq dhe të
hidhura dhe Tragjasi i ri. Ai i
vjetri ishte ngritur në një kodër,
prej nga shpërfaqej një peizazh
përrallash që do ta lakmonin edhe
piktorët e shquar, por që ishte i
dënuar që t'i kalonte historisë.
Kurse ky tjetri, ku u zhvendosën
të gjithë banorët, sa vjen e po
merr përmasa dhe pamje tjetër,
sidomos tani me mundësitë që kr-
ijoi demokracia. Fshati lëvizi, por
asgjë nuk ndryshoi nga vetitë e
larta të banorëve të tij.  Ata
mbetën si përherë blegtorë dhe
atdhetarë të mirë, të zgjuar dhe
besnikë. Ashtu sikurse ata, edhe
historinë e lavdishme e morën me
vete, si diçka të shenjtë. Dhe
pjesë e kësaj historie që nuk i
numërohen luftëtarët dhe heron-
jtë e dëshmorët është dhe fati i
birit të tij, gjeneral Abaz Fejzos,
mburrjes së dikurshme të ush-
trisë shqiptare.

ABAZI, NXËNËS NË
LICEUN FRANCEZ TË
KORÇËS

Abazi u lind më 10 janar të vitit
1925 në një familje të thjeshtë. E
quajtën me atë emër, pasi ai, ose
donte të thoshte në arabisht luan,
ose ngaqë kështu quhej një figurë
legjendare, që njihej dhe respekto-
het sidomos nga bektashinjtë, si
vëlla i nipërve të Profetit Mu-
hamet dhe për të cilin në malin e
Tomorrit është ngritur një tyrbe
qysh nga viti 1620, e cila vizitohet
nga mijëra njerëz, pasi besohet se
ai kthehet nga Olimpi. Sido që të
jetë, ai me jetën dhe veprën e tij e
meritoi emrin që i vunë. I ati i tij,
Aliu u nda shpejt nga jeta, duke i
mbetur rritja e djalit dhe vëllait të
tij kujdesit të së ëmës, Rabies, që
sapo i kishte lënë të njëzetat, por
që mbeti gjithmonë një grua e fortë
dhe e sakrificës. Abazit të vogël jo
rrallë i takonte të ruante bagëtinë
atyre livadheve, gjersa duke parë
zellin e tij për të nxënë, e çuan në
shkollë. Pasi kreu filloren, me
përkrahjen e mësuesve të tij dhe
sidomos Elmaz Bitrit, i cili e donte
aq shumë sa e merrte në kalin e tij
për ta shpënë në shkollë, dhe të
inspektorit të arsimit Beqir Sinan-
it, Abazin e regjistrojnë në shkollën
ushtarake mbretërore "Skënder-
bej", e cila për shkak të rretha-
nave që kalonte vendi u mbyll. Pas
kësaj vazhdoi shkollën amerikane
të Kavajës, e cila nuk e tërhiqte
dhe përfundoi në Liceun e Korçës.
Këtu zë plot shokë, ku më i ngush-
ti qe Jakov Xoxe, i cili shpesh i

kujtonte se Aristoteli kish thënë
se "Rrënjët e shkollimit janë të
hidhura, por pemët janë të ëmb-
la". Në këtë qytet, Abazi njihet
edhe me Vaskë Gjinon, me të cil-
in do t'i lidhte fati i përbashkët.
Ishte koha kur kishte nisur të
shpërthente revolta popullore
ndaj pushtuesit italian dhe po
depërtonin idetë komuniste. Ai
merr pjesë në demonstratën e
bukës dhe atë të Pavarësisë dhe
pranohet në parti.

ABAZI ME KRERËT
KRYESORË TË LËVIZJES
NË RRETHIN E VLORËS

E kishin përjashtuar për këto
angazhime nga shkolla dhe qe kthy-
er në fshatin e tij dhe i bashkohet
njësitit gueril, ku shquheshin tri-
mat Sali Ormeni dhe Tanush Shy-
ti me shokë. Lufta nisi të merrte
përmasa më serioze dhe Abazi përf-
shihet në çetën e porsakrijuar dhe
të drejtuar nga komandant Vang-
jua (Neki Imeri) dhe komisar Difi
(Qazim Çakërri). Ishte ende e
gjallë, madje po rritej më tej, fry-
ma e guximit të Alem Mehmetit,
Hodo Zeqirit, Hysen Jazos, Zenel
Ramohitos, Bejko Numanit etj. Si
të gjithë luftëtaret dhe luftëtarët e
tjerë, edhe djaloshi Abaz Fejzo nisi

të dallohej në të gjitha
përleshjet me armikun si
partizan sypatrembur.
Por njëkohësisht nuk
kish sesi të mos i bënte
përshtypje qëndrimi dys-
hues ndaj ndjekësve të
çetës së Ballit Kombëtar
"Shqiponja", drejtuar nga
Hysni Lepenica dhe sido-
mos ndikimi i emisarëve
jugosllavë në çetën Plakë
të Vlorës, ku ai ishte
rreshtuar. U influencua
nga qëndrimi mospajtues
dhe gati i hapur i
kuadrove si Pali Terova,
Fejzo Gjomema etj. dhe u
bë dëshmitar i goditjes së
të ashtuquajturit Frak-
sion i Vlorës nga ana e
vetë Enver Hoxhës, që
shoqërohej nga Hysni
Kapo e Bedri Spahiu.
Duke parë se ky djalë i ri
mbështeste pikëpamjet e
atyre që u quajtën frak-
sionistë, Enver Hoxha që
nuk harronte kollaj, e fik-
soi mirë atë. Nga ana

tjetër, në ditët në vazhdim Abazi
pa edhe goditjet e pabesa deri në
asgjësim të shokëve me influencë
dhe herë pas here shprehte rezer-
vat e tij ndaj vrasjeve të sh-
qiptarëve prapa krahëve. Ndërko-
hë, u krijua batalioni "Hodo Zeqi-
ri" ku bënte pjesë dhe Abazi, por
që nuk vazhdoi gjatë, pasi ishte
futur në një listë prej dhjetë vetash
që do të niseshin për në Vithkuq
të Korçës, ku do të krijohej Briga-
da e Parë Sulmuese me komandant

Mehmet Shehun dhe komisar Tuk
Jakovën. Kishin ardhur me këtë
rast komandanti Spiro Moisiu dhe
komisari i Ushtrisë Nacional-Çlir-
imtare Enver Hoxha, i cili sapo e
pa Abazin, e quajti fraksionist i
vogël. I shkathët siç ishte, partiza-
ni tragjasiot ia ktheu se, "unë nuk
di nga këto, por ajo që di, është se
tani fjalën e ka pushka dhe do ta
nderoj këtë Brigadë, qoftë edhe me
jetën time".
ABAZI, KOMISAR NË
BRIGADËN E PARË TË
MEHMET SHEHUT

Dhe ashtu ngjau me të vërtetë,
Abaz Fejzo u dallua në të gjitha
luftimet që kjo brigadë heroike
kreu me armikun. Ai mori pjesë
dhe u shqua në luftimet përgjatë
rrugës për Labinot, në pritën e
Qafë-Krrabës, në Dumre, në Sy-
mizë, në Operacionin e Dimrit, që
zgjati nga dhjetori i vitit 1943 deri
në janar të vitit 1944, atë të Tendës
së Qypit, në marshimin legjendar
për shpëtimin e Shtabit të
Përgjithshëm, në luftimet për çlir-
imin e Pogradecit dhe prilli i këtij
viti e gjeti komandant kompanie.
Njëkohësisht u kthye edhe në par-
ti, prej nga ishte përjashtuar dhe
s'vonoi shumë dhe iu besua detyra
e komisarit të batalionit. Luftimet
fitimtare të kësaj njësie u shtynë
deri në çlirimin e Dibrës e në Mird-
itë, derisa u kurorëzua me epopenë
e luftës për çlirimin e kryeqytetit,
ku forcat e armikut prej 3.000
vetash që përfshiheshin në Diviz-
ionin 297 të Vermahtit, të mbësh-
tetura nga zjarri i artilerisë dhe i
25 tankeve dhe autoblindave që
kishin bllokuar rrugët, bënë një
rezistencë të egër. Këtu spikati gux-
imi i madh i Abaz Fejzos, i cili i
veshur si oficer gjerman, me një
gjakftohtësi të pazakontë hyri deri
në qendër të qytetit për të parë
pozicionet e armikut. Pas çlirimit
të së gjithë Shqipërisë, major Abaz
Fejzo emërohet në detyrën e
rëndësishme të komisarit të
Brigadës së Parë Sulmuese.
NË AKADEMINË
USHTARAKE "FRUNXE"
NË MOSKË

Pak më vonë transferohet me të
njëjtën detyrë në Korçë dhe dër-
gohet për studime në Akademinë
ushtarake "Frunze" në Moskë.
Duke kujtuar fjalët e më-
suesit të dikurshëm, nuk i

DOSSIER
VRASJET NE KOMUNIZEM



Historia e ish-komisarit të brigadës së Mehmet Shehut, që u dënua si pjesëtar i "Grupit puçist" të Beqir Ballukut

Si vdiq në burgun e Burrelit gjenerali Abaz
Fejzo, i diplomuar "Frunze" të Moskës

Fjalët e fundit: Të keqen e pata nga ai që
ishte një horr dhe ne besonim se ishte zot

Shpendi Topollaj

SPECIALE



Kopertina e librit

Shpendi Topollaj

Abaz Fejzo me gjeneralët shqiptarë
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ndan librat nga dora dhe jo
vetëm mëson gjuhë të hua-

ja, por edhe njeh si rrallëkush kr-
ijimtarinë e mjeshtërve rusë të
penës si Pushkini, Lermontovi, Tol-
stoi, Gogoli, Turgenievi, Dos-
tojevskij, Esenini etj., por edhe
viziton të gjitha galeritë e artit dhe
muzetë e atij vendi ku nuk linte
shfaqje, deri dhe opera pa parë në
Balshoj Teatër. Gjithashtu, viziton-
te edhe artin mahnitës dhe ar-
kitekturën e të gjitha kishave. Fi-
toi respektin e të gjithë profesorëve
dhe kur mbaroi studimet me rezu-
ltate të shkëlqyera, çka duket edhe
në diplomën e tij me Nr. 057539,
dorëzuar nga gjeneral-armate Gal-
ickij, iu akordua medalja e artë.
Emri i tij ndodhet edhe sot e kësaj
dite në pllakën e artë të asaj Akad-
emie me famë. Duke parë kulturën
e tij të gjerë dhe zotërimin e katër
gjuhëve të huaja, Abazi caktohet
me detyrë në ambasadën e vendit
tonë në Romë. Këtu del në pah më
shumë se kudo erudicioni i jash-
tëzakonshëm e tij. I habiste të
gjithë ata që takonte me njohuritë
e tij për artin, kulturën, historinë,
letërsinë e atij vendi. Si u kthye në
atdhe, shërbeu në disa rrethe si në
Burrel, Përmet, Vlorë, Gjirokastër
e Durrës, ku me dekret të Koman-
dantit të Përgjithshëm gradohet

gjeneral-major. Kudo që shërbeu u
dallua për kërkesë të lartë, takt
pedagogjik, iniciativë, ndershmëri
dhe aftësi profesionale. Kjo qe dhe
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arsyeja që nomen-
klatura përkatëse ia
ndërroi profilin,
duke e caktuar ko-
mandant të
brigadës së tankeve
në Zall-Herr, ku çu-
ditërisht me vull-
net titanik u bë
mjeshtër i kësaj
arme.
MJESHTËR
I ARMËS SË
TANKEVE

Aq shumë u
shqua gjeneral Aba-
zi si njohës i tak-
tikave të luftimit të
reparteve tankiste,
sa pak më vonë
emërohet në detyrën
e drejtorit të Mjeteve
të Blinduara në Min-
istrinë e Mbrojtjes.
Edhe këtu, dhe
veçanërisht këtu,
energjitë e tij ishin të
pashtershme dhe ai
jo vetëm e perfek-
sionoi këtë armë
nëpërmjet një morie

formash të aplikimit të artit tonë
luftarak, por edhe u bë nismëtari dhe
finalizuesi i pajisjes së ushtrisë tonë
me mbi 1.100 tanke, sidomos pas viz-

itës që bëri në Kinë. Ai kishte kon-
ceptin se tanket janë njëkohësisht
edhe qendra zjarri. Kushdo që do të
hynte në zyrën e tij, do të gjente li-
brat e mendimtarëve ushtarakë që
nga Sun Xuja, Klauzeviçi, Napoleo-
ni, Welingtoni, Zhukovi, Ajzen-
haueri, Çërçilli, De Goli etj. Vë-
mendja e tij nuk përqendrohej
vetëm tek oficerët, por ai intereso-
hej edhe për jetesën e ushtarëve
dhe sidomos kulturimin e tyre.
Dhe kjo vazhdoi gjersa një ditë, ai
që kishte shpartalluar fraksionin
e Vlorës, u kujtua të shpartallonte
edhe "komplotin në ushtri" dhe
nxori të ashtuquajturën fshesë të
hekurt. Pra, atë fshesë që pastroi
nga komploti imagjinar ushtrinë
shqiptare, duke i bërë asaj dëmin
më të madh. U pushkatuan dhe u
burgosën drejtuesit kryesorë të
ushtrisë dhe u vu në dyshim be-
snikëria e kuadrove të saj.
INTERNIMI NË GRAMSH
DHE SHUHET NË BURGUN
E BURRELIT

Në këto momente pasigurie, u
shkarkua nga detyra dhe u lirua
nga ushtria edhe ai partizani i
dikurshëm, i cili së bashku me
gruan e tij të mrekullueshme, Fil-
loretën, luftëtaren e vogël të lir-
isë nga Grapshi dhe tri vajzat e
bukura, u internua në Gramsh.

Por as këtu nuk u ndal hakmar-
rja, dhe pasi e vetëvranë kryemi-
nistrin, atë, pasi e përplasën në 20
shtator të vitit 1982 në birucat e
Beratit, e dënuan me 20 vjet. Pra,
atë që pas çlirimit e kishte zëv-
endësuar si komandant të
Brigadës së Parë Mehmet Shehun,
të papërsëritshmin Abaz Fejzo, që
kudo që e kishin caktuar e kishte
nderuar ushtrinë tonë. Zemra e
plagosur e babait për vdekjen e së
bijës, Tamarës, e di se çka ndjerë,
kur familjen ia çuan akoma më
thellë, në Bërsnik, një fshat të
humbur dhe vetë atë 'luan' e mby-
llën në kafazin e burgut Farian të
Burrelit, të atij qyteti ku dikur
kishte qenë komandant. Dhe iro-
nia e fatkeqësisë është se këtu, ai
takon shokët e tij të dikurshëm të
luftërave dhe përpjekjeve të
pareshtura si Vaskë Gjinon, Rrah-
man Parllakun, Muhamet Proda-
nin, Halim Ramohiton, Arif
Haskon, Gjergj Titanin e shumë të
tjerë. Provon tortura dhe posh-
tërime të paimagjinuara. Por
takon edhe ndonjë ish-kundërsh-
tar si Pjetër Arbnori, i cili me fis-
nikëri i thotë: "Bindjet sekush le
t'i ketë si të dojë. Ne, si intelektu-
alë, të gjithë kërkojmë një jetë më
të mirë, ku në radhë të parë të kup-
tojmë atë që thotë Bernard Shou,
se: Urrejtja është hakmarrja e
frikacakut". Vuajtjet shpirtërore
të një njeriu si ai ishin më të rën-
da se torturat fizike. Prandaj, i zh-
gënjyer dhe me mendjen te grua-
ja dhe Liza e Pranvera, ra në dësh-
përim. Më 12 janar të vitit 1987
ndjeu një shtrëngim në gjoks.
Shokët e vjetër bënë të pamun-
durën, por ai mbylli sytë duke
mërmëritur: "Më fal o Zot! Unë
nuk të besova, por të keqen nuk e
pata nga ti. Të keqen e pata nga ai
që ishte një horr dhe ne besonim
se ishte zot".

Vite më pas, kur shkuan atje
te Qershia, Filloreta, Rrahmani
dhe Gjergji mes pikëllimit i nx-
orën eshtrat e tij dhe të shokut
të hershëm, pra të kohës kur be-
sonin tek idealet komuniste, gjen-
eralit tjetër, që ia prisnin mishin
me gërshërë dhe i hidhnin kripë
në plagë, Vaskë Gjinos. I futën
eshtrat e tyre të nxira nëpër dy
arkivole të vegjël. Gropat, nuk
morën mundimin t'i mbyllnin. I
lanë ashtu të hapura, si gojë që
akuzojnë krimet e atij lugati, që
turpi nuk do t'i ndahej përjetë. Ja
pra që edhe Tragjasi i ri paska
reminishenca të hidhura, të cilat
nuk duhet t'i harrojë kurrë.



Abaz Fejzo

Burgjet komuniste
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19.03.2018 20.03.2018 21.03.2018 E enjte 22.03.2018 E premte 23.03.2018 

09:00 Arsim Fillor 09:00 Arsim Fillor 09:00 Arsim Parashkollor  09:00 Arsim Parashkollor 

11:30 Arsim Fillor 11:30 Arsim Fillor 11:30 Arsim Parashkollor  11:30 Arsim Parashkollor 

14:00 Arsim Fillor 14:00 Arsim Fillor 14:00 Arsim Parashkollor  14:00 Arsim Parashkollor 

26.03.2018 27.03.2018 28.03.2018 E enjte 29.03.2018 E premte 30.03.2018 

09:00 Arsim Parashkollor 09:00 Arsim Parashkollor 09:00  09:00  09:00  

11:30 Arsim Parashkollor 11:30 Arsim Parashkollor 11:30  11:30  11:30  

14:00 Arsim Parashkollor 14:00  14:00  14:00  14:00  

 03.04.2018 04.04.2018 E enjte 05.04.2018 E premte 06.04.2018 

 09:00 Histori 09:00 Histori 09:00 Histori 09:00 Biologji 

 11:30 Histori 11:30 Histori 11:30 Histori 11:30 Biologji 

 14:00 Histori 14:00 Histori 14:00 Biologji 14:00 Biologji 

 10.04.2018 11.04.2018 E enjte 12.04.2018 E premte 13.04.2018 

 09:00 Biologji 09:00 Gjeografi 09:00 Gjeografi 09:00 Gjeografi 

 11:30 Biologji 11:30 Gjeografi 11:30 Gjeografi 11:30 Edukim Fizik 

 14:00 Biologji 14:00 Gjeografi 14:00 Gjeografi 14:00 Edukim Fizik 

16.04.2018 17.04.2018 18.04.2018 E enjte 19.04.2018 E premte 20.04.2018 

09:00 Edukim Fizik 09:00  09:00  09:00  09:00 Kimi 

11:30 Edukim Fizik 11:30  11:30  11:30  11:30 Kimi 

14:00 Edukim Fizik 14:00  14:00  14:00  14:00 Kimi 

23.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 E enjte 26.04.2018 E premte 27.04.2018 

09:00 Shkenca Sociale 09:00  09:00  09:00  09:00  

11:30 Shkenca Sociale 11:30  11:30  11:30 Art pamor (shkolla artistike) 11:30  

14:00 Shkenca Sociale 14:00 Arsim Special 14:00 Art Pamor 14:00 Balet (shkolla artistike) 14:00 TIK 

   15:30   

Njoftimi i MASR: Kujdes, duhet të paraqisni dokumentacionin e plotë ose skualifikoheni

Shpallen emrat e mësuesve kandidatë
që do t'i nënshtrohen provimit

Kalendari i testimeve sipas profileve përkatëse

LISTA EMËRORE PËR TESTIMIN E INFORMATIZUAR TË MËSUESIT MARS-PRILL 2018

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi
Nr Emër Atësi Mbiemër  Orari

1 Abla Myzafer Hasmegaj 06.03.2018 09:00
2 Adela Eduart Larti 06.03.2018 09:00
3 Adela Kadri Puca 06.03.2018 09:00
4 Adela Xhevdet Shkalla 06.03.2018 09:00
5 Adela Ali Spahiu 06.03.2018 09:00
6 Adelina Hekuran Bilushi 06.03.2018 09:00
7 Adelina Bujar Greca 06.03.2018 09:00
8 Adelina KostaqLi?O(Pine) 06.03.2018 09:00
9 Adjola Bektash Musaku 06.03.2018 09:00
10 Admira Miti Qorri 06.03.2018 09:00
11 AdrianaBajram Asllanaj 06.03.2018 09:00
12 AdrianaBardhok Duka 06.03.2018 09:00
13 Adriatik Hekuran Mema 06.03.2018 09:00
14 Afërdita Osman Cenko 06.03.2018 09:00
15 Afërdita Sulejman Heqimi 06.03.2018 09:00
16 Afërdita Islam Poçi 06.03.2018 09:00
17 Aida MyftarStefa 06.03.2018 09:00
18 Aida Petrit Strazimiri 06.03.2018 09:00
19 Aila Viktor Spahiu 06.03.2018 09:00
20 Aishe ShahinBregaj 06.03.2018 09:00
21 Alba Gjergj Shahaj 06.03.2018 09:00
22 Albana Agim Beqaj 06.03.2018 09:00
23 Albana Nazmi Corja 06.03.2018 09:00
24 Albana Pelivan Elmazaj 06.03.2018 09:00
25 Albana Piro Gjini 06.03.2018 09:00
26 Albana Esat Halilaj 06.03.2018 09:00
27 Albana Qamil Hasho 06.03.2018 09:00
28 Albana Frrok Marku 06.03.2018 09:00
29 Albana Ylli Meta 06.03.2018 09:00

30 Albana Mehmet Molla 06.03.2018 09:00
31 Albana Adem Omuri 06.03.2018 09:00
32 Albana NexhatQotaj(Rexhaj) 06.03.2018 09:00
33 Albana Barjam Shaqillari 06.03.2018 09:00
34 Albana Ndrec Suli 06.03.2018 09:00
35 Albana Ndue Tetaj 06.03.2018 09:00
36 Albana Xheladin Xhaka 06.03.2018 09:00
37 Alberta NizamiGega 06.03.2018 09:00
38 Alda Kodhel Lata 06.03.2018 09:00
39 Alfons Shefqet Dymka 06.03.2018 09:00
40 Algena Ardian Coniku 06.03.2018 09:00
41 AlisaNiko Qelemeni 06.03.2018 09:00
42 Alketa Resul Banushi 06.03.2018 09:00
43 Alketa Perparim Binaj 06.03.2018 09:00
44 Alketa Petraq Dhana 06.03.2018 09:00
45 Alketa Muhamed Kodra 06.03.2018 09:00
46 Alketa Vasil Leka 06.03.2018 09:00
47 Alketa Perparim Mehmet 06.03.2018 09:00
48 Alketa Aredin Mucohasanaj 06.03.2018 09:00
49 Alkida Kol Hilla 06.03.2018 09:00
50 Alma Sandër Avrami 06.03.2018 09:00
51 Alma Sabri Hoxhaj 06.03.2018 09:00
52 Alma Daut Hyseni 06.03.2018 11:30
53 Alma Fejzulla Pejo 06.03.2018 11:30
54 Alma RidvanZeqiraj 06.03.2018 11:30
55 Almelda NdrekÇupa 06.03.2018 11:30
56 Almira Hamdi Bushati 06.03.2018 11:30
57 Altin Lufti Çelaj 06.03.2018 11:30
58 Altin FatmirHasrami 06.03.2018 11:30
59 Amarilda Mushtan Bujari 06.03.2018 11:30
60 Amarilda Osman Thërmija 06.03.2018 11:30
61 Amiralda Mustafa Nikshiqi 06.03.2018 11:30

62 Ana Irfan Memisha 06.03.2018 11:30
63 Anajada Mynyr Çilotaj 06.03.2018 11:30
64 Andelina Shaqir Lugja 06.03.2018 11:30
65 Andi Fitim Kokaj 06.03.2018 11:30
66 Andon N A 06.03.2018 11:30
67 Andoneta JovanMato 06.03.2018 11:30
68 Androena Dhimiter Nikolla 06.03.2018 11:30
69 Anela Nasi Kica 06.03.2018 11:30
70 Angjelina Brati 06.03.2018 11:30
71 AnilaQemal Barhani 06.03.2018 11:30
72 AnilaPetrit Bineri 06.03.2018 11:30
73 AnilaNdok Daçi 06.03.2018 11:30
74 AnilaDashamir Lilaj 06.03.2018 11:30
75 AnilaBraho Mevlani 06.03.2018 11:30
76 AnilaIliaPrençe 06.03.2018 11:30
77 AnilaHarilla Stamati 06.03.2018 11:30
78 AnilaVangjel Totaj 06.03.2018 11:30
79 Anisa Novrus Çobaj 06.03.2018 11:30
80 Anisa Bashkim Forriku 06.03.2018 11:30
81 Anisa Zace Hazisllari 06.03.2018 11:30
82 Anisa Enver Nace 06.03.2018 11:30
83 Anisa Habip Rrjolli 06.03.2018 11:30
84 Anisa Fitim Zotolli 06.03.2018 11:30
85 Anisola Enver Toska 06.03.2018 11:30
86 AnitaLivan Hakani 06.03.2018 11:30
87 AnitaBardhok Koka 06.03.2018 11:30
88 Anjeza Vebi Guri 06.03.2018 11:30
89 Anjeza Vait Leka 06.03.2018 11:30
90 Anjola BesnikLulja 06.03.2018 11:30
91 Antoneta Servet Çiçi 06.03.2018 11:30
92 Antoneta Kadri Kolla 06.03.2018 11:30
93 Antoneta BashkimRroshi 06.03.2018 11:30

94 Antoneta Murat Troci 06.03.2018 11:30
95 Anxhela Abedin Kapllani 06.03.2018 11:30
96 Anxhela Mynyr Sinanaj 06.03.2018 11:30
97 Anxhela Zyk Zykaj 06.03.2018 11:30
98 Arben Qani Nukaj 06.03.2018 11:30
99 Arber Isuf Ujka 06.03.2018 11:30
100 Arbesa Skender Palushi 06.03.2018 11:30
101 ArbjanaFatmir Shushari 06.03.2018 11:30
102 Ardita Ylli Kamani 06.03.2018 11:30
103 Ardjan Hasan Nasufi 06.03.2018 14:00
104 Ariola Petrit Hasalla 06.03.2018 14:00
105 Arjan Florent Hoxha 06.03.2018 14:00
106 Arjana Bajram Duka 06.03.2018 14:00
107 Arjana Arif Himahoxha 06.03.2018 14:00
108 Arjana Mehmet Nasufi 06.03.2018 14:00
109 Arjana Dode Verri 06.03.2018 14:00
110 Arjet Kujtim Hasanaj 06.03.2018 14:00
111 Arjeta SheukiTroshani 06.03.2018 14:00
112 Arjola Ylli Hyseni 06.03.2018 14:00
113 Arjola Dervish Koldashi 06.03.2018 14:00
114 Arjola Ali Uku 06.03.2018 14:00
115 Arlinda Veis Cekli 06.03.2018 14:00
116 Armanda Ferit Bibaj 06.03.2018 14:00
117 Armarida Arjanit Lalaj(Toçaj) 06.03.2018 14:00
118 Armarida Lalajtocaj 06.03.2018 14:00
119 Arta VullnetHereni 06.03.2018 14:00
120 Arta Astrit Llupo 06.03.2018 14:00
121 Arta Pal Malshi 06.03.2018 14:00
122 Arta Toli Xhibro 06.03.2018 14:00
123 Artemida KujtimTila 06.03.2018 14:00
124 Artisa Laver Caushaj 06.03.2018 14:00
125 Artnora Mehmet Arapi 06.03.2018 14:00

Që prej 6 marsit do të
fillojë testimi për
mësuesit  kandi-

datë, që dëshirojnë të fil-
lojnë punë në një nga in-
stitucionet e arsimit
parauniversitar në vend.
Ministria e Arsimit,
Sportit e Rinisë ka pub-
likuar në faqen e saj zyr-
tare kalendarin "Mësues
për Shqipërinë" mars-prill
2018,  në të cilin janë
shpallur të gjitha datat e
oraret e provimeve sipas
profileve përkatëse. "Gaze-
ta Shqiptare" publikon sot
listën e plotë me emrat e
829 kandidatëve që do të
zhvi l lo jnë  test imin në
p r o f i l i n  G j u h ë  S h q i p e
dhe Letërsi prej ditës së
nesërme deri në 13 mars
të këtij viti .  "Testimi i
informatizuar do të zh-
v i l l o h e t  n ë  g o d i n ë n  e
Qendrës së Shërbimeve
Arsimore, Tiranë. Kan-
d i d a t i  d u h e t  t ë  p a r a -
qitet në QSHA 30 minu-
t a  p a r a  f i l l i m i t  t ë
t e s t i m i t  t ë  i n f o r m at i -
z u a r " ,  -  t h e k s o h e t  n ë
njoftimin e MASR. Kjo e
fundit shton se në ditën
e testimit kandidati du-
het të jetë i pajisur me

letër njoft im (kartë  ID)
ose pasaportë,  kopje të
kartë ID ose pasaportë si
dhe duhet të ketë formu-
larin e pranimit nga ana
e  DA R / Z A  p ë r  f a z ë n  e
dytë të konkurrimit. Të
gjithë ata kandidatë, të
cilëve u mungojnë këto
dokumente nuk mund të
marrin pjesë në testimin
e  i n f o r m a t i z u a r.  " P ë r
paraqitjen në qendrat e
testimit, aplikanti duhet
të ketë parasysh rregul-
lat e mëposhtme: 1. ndal-
ohet marrja me vete dhe
përdorimi  i  celularëve
dhe mjeteve të  t jera të
komunikimit gjatë zhvil-
l i m i t  t ë  t e s t i m i t ,  p a s i
kjo vlerësohet  si  kriter
p ë r j a s h t i m i .  2 .  N d a l o -
het duhani dhe konsum-
i m i  i  ushqimit  në mje-
diset e testimit. 3. Ndal-
ohet  komunikimi gjatë
zhvillimit të testimit", -
nënvizohet  në  njoft im.
M i n i s t r i a  e  A r s i m i t  u
bën thirrje të gjithë kan-
didatëve që të bëjnë veri-
fikimin e emrit, mbiem-
rit, profilit si dhe datën
dhe orën e testimit në
faqen zyrtare të QSHA në
adresën www.akp.gov.al.

Voltiza Duro
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126 Asada Agim Abedini 06.03.2018 14:00
127 Aurela Xhemal Kurtaj 06.03.2018 14:00
128 Aurela Sefedin Lumani 06.03.2018 14:00
129 Aurela Kujtim Xhangolli 06.03.2018 14:00
130 Aurora Gjergji Dike 06.03.2018 14:00
131 Aurora Zaim Fejzulla 06.03.2018 14:00
132 Aurora Osman Kuqo 06.03.2018 14:00
133 Aurora Skender Miti 06.03.2018 14:00
134 Azra Admir Kruja 06.03.2018 14:00
135 Bardhe Ndoc Kola 06.03.2018 14:00
136 Beatriçe Vasel Qushku 06.03.2018 14:00
137 Bedrie Cen Doçi 06.03.2018 14:00
138 Behatriçe Brahim Mërtiri 06.03.2018 14:00
139 Belinda BexhetShehu 06.03.2018 14:00
140 BerninaPaliVeliu 06.03.2018 14:00
141 Besa Rrapo Vrapi 06.03.2018 14:00
142 BesartaKamber Kunxhiu 06.03.2018 14:00
143 Besian Napolon Bala 06.03.2018 14:00
144 Besmira EnverBiraku 06.03.2018 14:00
145 Besmira Zef Hasaj 06.03.2018 14:00
146 Besmira Xhabirr Lila 06.03.2018 14:00
147 Bianka Gani Lika 06.03.2018 14:00
148 Blandino Hasani 06.03.2018 14:00
149 Blerina Minir Agolli 06.03.2018 14:00
150 Blerina Pandeli Bani 06.03.2018 14:00
151 Blerina Gezim Cjapi 06.03.2018 14:00
152 Blerina Avni Hoxha 06.03.2018 14:00
153 Blerina Vllasi Kule 06.03.2018 14:00
154 Blerina Skënder Malaj 07.03.2018 09:00
155 Blerina Agim Shahini 07.03.2018 09:00
156 Blerina Gezim Stefa 07.03.2018 09:00
157 Blerina Agim Zyka 07.03.2018 09:00
158 Blerta Imer Gallushi 07.03.2018 09:00
159 Blerta Rrok Nikaj 07.03.2018 09:00
160 Blerta Brahush Prifti 07.03.2018 09:00
161 Blerta Sezai Sinani 07.03.2018 09:00
162 Bora Petrit Çepele 07.03.2018 09:00
163 Borana Shpetim Kuka 07.03.2018 09:00
164 Brikena Dauti 07.03.2018 09:00
165 Bruna Fatmir Banushi 07.03.2018 09:00
166 Brunilda Nikollaq Camandionti 07.03.2018 09:00
167 Brunilda Agim Capa 07.03.2018 09:00
168 Brunilda Selman Dervishaj 07.03.2018 09:00
169 Brunilda Besim Gaçi 07.03.2018 09:00
170 Brunilda Besim Gjoka 07.03.2018 09:00
171 Brunilda Petrit Karasani 07.03.2018 09:00
172 Brunilda Kosumaj(Topuzi) 07.03.2018 09:00
173 Brunilda Sheme Krasniqi 07.03.2018 09:00
174 Brunilda FileKullolli 07.03.2018 09:00
175 Brunilda Flamur Perja 07.03.2018 09:00
176 Brunilda VeliRamaj 07.03.2018 09:00
177 Brunilda BaftjarSelko 07.03.2018 09:00
178 Brunilda Xhahu 07.03.2018 09:00
179 Bujana Bujar Haxhiu 07.03.2018 09:00
180 BukurieNdue Sula(Doda) 07.03.2018 09:00
181 Dafina Josif Senja 07.03.2018 09:00
182 Dajana Shateri 07.03.2018 09:00
183 Dallandyshe Rexhep Dishani 07.03.2018 09:00
184 Dallandyshe Bajram Isufi 07.03.2018 09:00
185 Daniela BesnikAzo 07.03.2018 09:00
186 Daniela Jorgo Bregasi 07.03.2018 09:00
187 Danjelas Kosto Berati 07.03.2018 09:00
188 Darina Petrit Minga 07.03.2018 09:00
189 Dea Gramos Gllavina 07.03.2018 09:00
190 DëfrimeXhevatBaja 07.03.2018 09:00
191 DenadaNdoc Jushi 07.03.2018 09:00
192 Denisa Samedin Abazaj 07.03.2018 09:00
193 Denisa Sami Gjeta 07.03.2018 09:00
194 Denisa Elmas Lame 07.03.2018 09:00
195 Denisa Luan Malkë 07.03.2018 09:00
196 Denisa Ali Sakaj 07.03.2018 09:00
197 Desjana Mylazim Elezi 07.03.2018 09:00
198 DhurataHamit Haxhia 07.03.2018 09:00
199 DhurataRamis Musta 07.03.2018 09:00
200 Diana Muhamet Telharaj 07.03.2018 09:00
201 Dilë Preng Kola 07.03.2018 09:00
202 Donika Enver Beqaj 07.03.2018 09:00
203 Donika Hysen Cara 07.03.2018 09:00
204 Donika Vlash Dobrozi 07.03.2018 09:00
205 Donika Frrok Emini 07.03.2018 11:30
206 Donika Fali Zuna 07.03.2018 11:30
207 Dorarta Islam Çenja 07.03.2018 11:30
208 DorianaDaut Kumrija 07.03.2018 11:30
209 Dorina Nik Gavoçi 07.03.2018 11:30
210 Dorina Qani Nazeraj 07.03.2018 11:30
211 Dorina Sallja 07.03.2018 11:30
212 Dorina Stefan Selfo 07.03.2018 11:30
213 Dorina Veliu 07.03.2018 11:30

214 Dorina SelamiVlesha 07.03.2018 11:30
215 Drita ZefNikolli 07.03.2018 11:30
216 Dritola Agron Shkembi 07.03.2018 11:30
217 Eda Arben Dakli 07.03.2018 11:30
218 Eda Viktor Rakipllari 07.03.2018 11:30
219 Ediola Agron Kararaj 07.03.2018 11:30
220 Edisona Hepaj 07.03.2018 11:30
221 Edlira Nazmi Kroza 07.03.2018 11:30
222 EdraMusa Sefa 07.03.2018 11:30
223 Ega Sokol Pino 07.03.2018 11:30
224 Eglantina Mark Gega 07.03.2018 11:30
225 Eglantina Arshin Murataj 07.03.2018 11:30
226 Eglantina Muhamet Oshafi 07.03.2018 11:30
227 Eglentiano Shkelqim Saliaj 07.03.2018 11:30
228 Ejona AlfredoNimali 07.03.2018 11:30
229 Ekeleida Berberi 07.03.2018 11:30
230 Elca Vlashi Sulçe 07.03.2018 11:30
231 Elda Gjata 07.03.2018 11:30
232 Elda Nazif Karaj 07.03.2018 11:30
233 Elda Luan Kristani 07.03.2018 11:30
234 Elda Gezim Xhunga 07.03.2018 11:30
235 Eldiana Ibrahim Balliu 07.03.2018 11:30
236 Elena Viktor Vane 07.03.2018 11:30
237 Eli Balliu 07.03.2018 11:30
238 ElidaFatmirBraho 07.03.2018 11:30
239 ElidaBrahim Hadri 07.03.2018 11:30
240 ElidaFiqiri Jano 07.03.2018 11:30
241 ElidaQamil Kolushi 07.03.2018 11:30
242 ElidaEthemMolla 07.03.2018 11:30
243 ElidaHamit Topalli 07.03.2018 11:30
244 Elidona Dod Gjinaj 07.03.2018 11:30
245 Eligerta Lefter Zhuli 07.03.2018 11:30
246 Elinda Pasha Gjuzi 07.03.2018 11:30
247 Eliona Zylyf Gjika 07.03.2018 11:30
248 Eliona Hekuran Harizi 07.03.2018 11:30
249 Eliona Gëzim Hoxha(Pirani) 07.03.2018 11:30
250 Elira Astrit Muka 07.03.2018 11:30
251 ElisaXhevdet Hoxhaj 07.03.2018 11:30
252 Elisabeta Arshin Bendo 07.03.2018 11:30
253 Elisabeta Hasan Mici 07.03.2018 11:30
254 Elisabeta Smail Mingo 07.03.2018 11:30
255 Elizabeta Rustem Jella 07.03.2018 11:30
256 Elizabeta Tahir Suma 07.03.2018 14:00
257 Eljasa Servet Zika 07.03.2018 14:00
258 Elmira Gurali Begaj 07.03.2018 14:00
259 Elona Refat Agolli(Cami) 07.03.2018 14:00
260 Elona Jonus Cara 07.03.2018 14:00
261 Elona Kopliku 07.03.2018 14:00
262 Elona Ferit Skeja 07.03.2018 14:00
263 Elsa Yzeir Avdiaj 07.03.2018 14:00
264 Elsa Shyqyri Meçka 07.03.2018 14:00
265 Elsa FatmirProdani 07.03.2018 14:00
266 Elsa Bardhok Tusha 07.03.2018 14:00
267 Elsida Kurti 07.03.2018 14:00
268 Eltina Behxhet Borici 07.03.2018 14:00
269 Elvira Dem Kastrati 07.03.2018 14:00
270 Elvira Ramadan Vuçaj 07.03.2018 14:00
271 Emanuela BaftjarArapi 07.03.2018 14:00
272 Emanuela HarillaDeda 07.03.2018 14:00
273 Emanuela Lik Hyseni 07.03.2018 14:00
274 Emanuela Misir Myrta 07.03.2018 14:00
275 Emanuela Avni Pogoni 07.03.2018 14:00
276 Emin Iljaz Metani 07.03.2018 14:00
277 Enduela Seit Fataj 07.03.2018 14:00
278 Enea Nauni 07.03.2018 14:00
279 Eneida Artan Danushaj 07.03.2018 14:00
280 Eneriketa BashkimKalemi 07.03.2018 14:00
281 Enerjada Sali Ramaj 07.03.2018 14:00
282 Englantina Engjell Imeraj 07.03.2018 14:00
283 Enisa Izet Shkurti 07.03.2018 14:00
284 Enkela Bashkim Lako 07.03.2018 14:00
285 Enkeleda Teki Demaliaj 07.03.2018 14:00
286 Enkeleda Shaqo Kaloçi 07.03.2018 14:00
287 Enkeleda BashkimKorro 07.03.2018 14:00
288 Enkeleda Qani Tola 07.03.2018 14:00
289 Enkeleida Artan Berberi 07.03.2018 14:00
290 Enkeleida Riza Sharka 07.03.2018 14:00
291 Enkelejda Faik Dylja 07.03.2018 14:00
292 Enkelejda Agim Muja 07.03.2018 14:00
293 EnkiletaBajram Hoxha 07.03.2018 14:00
294 Entela Fatbardh Hoxha 07.03.2018 14:00
295 Entela Gezim Quku 07.03.2018 14:00
296 Enuarda Mançellari 07.03.2018 14:00
297 Erald Lili Garuli 07.03.2018 14:00
298 Erald Zamir Mehmetaj 07.03.2018 14:00
299 Eralda Agron Muçaj 07.03.2018 14:00
300 Eranda Naum Bardho 07.03.2018 14:00
301 Eranda Vangjel Boco 07.03.2018 14:00

302 Eranda Kostandin Caushaj 07.03.2018 14:00
303 Eranda Avni Prifti 07.03.2018 14:00
304 Erena Rexhep Coha 07.03.2018 14:00
305 Erigida Alfred Elezirusi 07.03.2018 14:00
306 Eriglena Mahir Zema 07.03.2018 14:00
307 Erik Reshit Zhuleku 08.03.2018 09:00
308 Eriketa FlamurLamko 08.03.2018 09:00
309 Eriola Petraq Gjermeni 08.03.2018 09:00
310 Erisa Agron Xhelilaj 08.03.2018 09:00
311 Eriselda Hysen Shanaj 08.03.2018 09:00
312 Eriselda Xhepaj 08.03.2018 09:00
313 Eriselda Memo Xhoxhi 08.03.2018 09:00
314 Erjola EngjellushCaco 08.03.2018 09:00
315 Erjola Veis Hasanaj 08.03.2018 09:00
316 Erjola Jovan Shehu 08.03.2018 09:00
317 Erjon Astrit Venxha 08.03.2018 09:00
318 Erjona Asim Hajdari 08.03.2018 09:00
319 Erjona Idajet Shehu 08.03.2018 09:00
320 Erjona Gëzim Sheme 08.03.2018 09:00
321 Erjona Xhelal Shukulli 08.03.2018 09:00
322 Erjona Teki Toska 08.03.2018 09:00
323 Ermelinda Shkelqim Koprencka (Guri) 08.03.2018 09:00
324 Ermelinda Sherif Myrtaj 08.03.2018 09:00
325 Ermelinda Selfo Nukaj 08.03.2018 09:00
326 Ermelinda Kastriot Pashaj 08.03.2018 09:00
327 Ermelinda Rakip Sejdia 08.03.2018 09:00
328 Ermira Asllan Lala 08.03.2018 09:00
329 Ermira Mark Lushi 08.03.2018 09:00
330 Ermira Abaz Zullumi 08.03.2018 09:00
331 Ermirjola Petrit Cenaj 08.03.2018 09:00
332 Ermonela Robert Mata 08.03.2018 09:00
333 Ernisa Skender Shima 08.03.2018 09:00
334 Erona Nazmi Kolaveri 08.03.2018 09:00
335 Ersela Agron Suparaku 08.03.2018 09:00
336 Ersida Ramadan Gjoka 08.03.2018 09:00
337 Ersida Refat Shkëmbi 08.03.2018 09:00
338 Eruglina JonuzHaska 08.03.2018 09:00
339 Ervin Shkelqim Bardhi 08.03.2018 09:00
340 Ervin SaliNezha 08.03.2018 09:00
341 Ervis Agim Hamdi 08.03.2018 09:00
342 Ervis Ded Prenga 08.03.2018 09:00
343 Ervisa Manellari 08.03.2018 09:00
344 Ervjola Kurt Truka 08.03.2018 09:00
345 Esat Teki Demo 08.03.2018 09:00
346 Esma Bengu 08.03.2018 09:00
347 Esmeralda Ylli Alia 08.03.2018 09:00
348 Esmeralda Shaqir Fejzullari 08.03.2018 09:00
349 Esmeralda Guri Hoxhaj 08.03.2018 09:00
350 Esmeralda Isa Imeri 08.03.2018 09:00
351 Esmeralda Hamza Jaupaj 08.03.2018 09:00
352 Esmeralda Andrea Salobehaj 08.03.2018 09:00
353 Esmeralda Xhevat Sharra 08.03.2018 09:00
354 Esmeralda Luan Topanji 08.03.2018 09:00
355 Esmeralda Xhoraj 08.03.2018 09:00
356 Esmerina Rrahman Dedja 08.03.2018 09:00
357 Esuida Pajtim Pollo 08.03.2018 09:00
358 Etleva Elezi 08.03.2018 11:30
359 Etleva Behar Guzja 08.03.2018 11:30
360 Etleva KristaqHila 08.03.2018 11:30
361 EugenaBeqir Spahija 08.03.2018 11:30
362 Euridita Kazazi 08.03.2018 11:30
363 Eva Adem Ismajlukaj 08.03.2018 11:30
364 Eva Sabri Qafa 08.03.2018 11:30
365 Evgjeni Anesti Dule 08.03.2018 11:30
366 Evisa Nexhmi Mele 08.03.2018 11:30
367 Evisa Petro Qirjazi 08.03.2018 11:30
368 Evlinda Ylli Kujtimi 08.03.2018 11:30
369 Fatbardha Llesh Kodervelekaj 08.03.2018 11:30
370 Fatbardha Shefqet Kuka 08.03.2018 11:30
371 Fati Ilirjan Gjikaj 08.03.2018 11:30
372 Fation Rapo 08.03.2018 11:30
373 Fatjona Zoi Xoxi 08.03.2018 11:30
374 Fatma Hasan Gjoçi 08.03.2018 11:30
375 Fatmira Sejdi Biba 08.03.2018 11:30
376 Festim Bahri Hoxhalli 08.03.2018 11:30
377 Festime Bear Çifliku 08.03.2018 11:30
378 Fidahim Hoxha 08.03.2018 11:30
379 Fidane Hysni Balla 08.03.2018 11:30
380 Fildes Sadik Lani 08.03.2018 11:30
381 Fiqerete Metoshi 08.03.2018 11:30
382 Fitore Shefqet Mulaj 08.03.2018 11:30
383 Fjoralba Flamur Gjore 08.03.2018 11:30
384 Flora Mahmut Nika 08.03.2018 11:30
385 Floriana Shpetim Musara 08.03.2018 11:30
386 Florida JakTuci/Gjergji 08.03.2018 11:30
387 Florie Hamet Tafa 08.03.2018 11:30
388 Florina Liman Gashi(Muça) 08.03.2018 11:30
389 Florina Nexhdet Najtellari 08.03.2018 11:30

390 Florinda Valentin Kola 08.03.2018 11:30
391 Flutur Shaip Hallaçi 08.03.2018 11:30
392 Flutura Feti Rama 08.03.2018 11:30
393 Flutura Hysen Sinani 08.03.2018 11:30
394 Genci Selman Spaho 08.03.2018 11:30
395 Genta Enver Topciu 08.03.2018 11:30
396 Gentiana Naim Nexha 08.03.2018 11:30
397 Geralda Ismail Gjishti 08.03.2018 11:30
398 Gëzim Mark Meshaj 08.03.2018 11:30
399 Gëzim Zef Murajza 08.03.2018 11:30
400 Gezime Kozma Ngjela 08.03.2018 11:30
401 Gilda Feim Rustemi 08.03.2018 11:30
402 Gjergj Lleshi 08.03.2018 11:30
403 Greta Shaqir Hoxha 08.03.2018 11:30
404 Greta Bahri Kertalli 08.03.2018 11:30
405 Gretila Agron Ballabani 08.03.2018 11:30
406 Gretilda Anastas Kekezi 08.03.2018 11:30
407 Griselda Lamaj 08.03.2018 11:30
408 Griselda Lefter Mata 08.03.2018 11:30
409 Griselda Fatos Molla 08.03.2018 14:00
410 Griselda Çlirim Ocka 08.03.2018 14:00
411 Grisilda Mane 08.03.2018 14:00
412 Hanife Hairo Pashaj 08.03.2018 14:00
413 Hasim Hekuran Bilbili 08.03.2018 14:00
414 Herie XhevatGoli 08.03.2018 14:00
415 Hysnije Haxhillari(Hyska) 08.03.2018 14:00
416 Igli Anesti Daka 08.03.2018 14:00
417 Ike Izet Muça 08.03.2018 14:00
418 Ilda PetraqKota 08.03.2018 14:00
419 Ilda Avni Mollanji 08.03.2018 14:00
420 Ilir Osman Cena 08.03.2018 14:00
421 Ilir Mark Ndreca 08.03.2018 14:00
422 Indrita Muharrem Hackaj 08.03.2018 14:00
423 Inva Përparim Shero 08.03.2018 14:00
424 Irena Qemal Aliku 08.03.2018 14:00
425 Irena Azis Ismailati 08.03.2018 14:00
426 Irena Hysen Lipo 08.03.2018 14:00
427 Irena Osmën Osmënaj 08.03.2018 14:00
428 Irena Tome Ramaj 08.03.2018 14:00
429 Irida Shefqet Zeneli 08.03.2018 14:00
430 Irisa Fatos Latifllari 08.03.2018 14:00
431 Irisa Irjan Rexhepi 08.03.2018 14:00
432 Irma Agim Aliçka 08.03.2018 14:00
433 Irma Besnik Bytyçi 08.03.2018 14:00
434 Irma HysenDerjaj 08.03.2018 14:00
435 Irma Elise Muça 08.03.2018 14:00
436 Irma Bexhet Xhemali 08.03.2018 14:00
437 Irma Seit Zika 08.03.2018 14:00
438 Irsida Pjetër Dika 08.03.2018 14:00
439 IsidaAgim Laze 08.03.2018 14:00
440 Iva Bajram Norja 08.03.2018 14:00
441 Jetmira Sulë Cara 08.03.2018 14:00
442 Jetmira Përparim Ibro(Gjici) 08.03.2018 14:00
443 Jetmira Sherif Kervaci 08.03.2018 14:00
444 Jetnor Mehmet Shehaj 08.03.2018 14:00
445 Jola Arben Pano 08.03.2018 14:00
446 JolandaFezullaHaxhiu 08.03.2018 14:00
447 JonaKristaq Vinçani 08.03.2018 14:00
448 Jonada Janaq Sinanaj 08.03.2018 14:00
449 Jonida Vasil Bardho 08.03.2018 14:00
450 Jonida Fuat Bejkaj 08.03.2018 14:00
451 Jonida Vilajet Dinaj 08.03.2018 14:00
452 Jonida Hamdi Ismaili/Krasniqi 08.03.2018 14:00
453 Jonida Bardhul Jonuzi 08.03.2018 14:00
454 Jonida Toli Kurti 08.03.2018 14:00
455 Jonida Fatmir Spahiu 08.03.2018 14:00
456 Jonilda Tomani 08.03.2018 14:00
457 Jorgena Robert Cule 08.03.2018 14:00
458 Jorgena Çule(Andon) 08.03.2018 14:00
459 Jorgjenika Kërvaçi 08.03.2018 14:00
460 Jorina SaliToska 09.03.2018 09:00
461 Juldisa Agron Dule/Hoxha 09.03.2018 09:00
462 Julian Bujar Aliu 09.03.2018 09:00
463 Juliana Besnik Isufaj 09.03.2018 09:00
464 Juljana Petrit Lleshi 09.03.2018 09:00
465 KamelaSkender Avdo(Pallani) 09.03.2018 09:00
466 KamelaMehmet Mema 09.03.2018 09:00
467 KamelaEdmond Mine 09.03.2018 09:00
468 Kastriota Kastriot Rustemi 09.03.2018 09:00
469 Katerina Ilia Bali 09.03.2018 09:00
470 Katerina Dhimitraq Mile 09.03.2018 09:00
471 KemidaLeonard Myhyrdari 09.03.2018 09:00
472 Klaudia Maksim Horanlli (Naska) 09.03.2018 09:00
473 Kleontina Lirim Coma 09.03.2018 09:00
474 Klodiana Vangjel Alla 09.03.2018 09:00
475 Klodiana Shpetim Bilibashi (Kasapi) 09.03.2018 09:00
476 Klodiana Tili Duka 09.03.2018 09:00
477 Klodjana Llesh Përgjetani 09.03.2018 09:00
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478 Klodjana Sazan Troka 09.03.2018 09:00
479 Klorela Rrustem Rexhahmataj 09.03.2018 09:00
480 Kono Koço Kokthi 09.03.2018 09:00
481 Kozeta Sadik Doçi 09.03.2018 09:00
482 KristildaVirion Jorgji 09.03.2018 09:00
483 Kristina Preng Bajri 09.03.2018 09:00
484 Kristina Sulo Boci 09.03.2018 09:00
485 Kristina Majka 09.03.2018 09:00
486 Kristina Nasibi Zotaj 09.03.2018 09:00
487 Kujtim Bozha 09.03.2018 09:00
488 Lantina Fatmir Bufi 09.03.2018 09:00
489 Laureta Nezir Greca 09.03.2018 09:00
490 Laureta Selman Halili 09.03.2018 09:00
491 Laureta Zymer Hysaj 09.03.2018 09:00
492 Laureta Dragush Sinomati 09.03.2018 09:00
493 Ledia Dajko Canodemaj 09.03.2018 09:00
494 LedianaAzbi Dyrkanji 09.03.2018 09:00
495 Leonard Ibrahim Hoxha 09.03.2018 09:00
496 Leonora Ramazan Shehi 09.03.2018 09:00
497 Lesina Nevrus Agolli 09.03.2018 09:00
498 Levana Teqja 09.03.2018 09:00
499 Liljana Llukan Kule 09.03.2018 09:00
500 Lindita Ferjat Aliaj 09.03.2018 09:00
501 Lindita Vlash Arifi 09.03.2018 09:00
502 Lindita Zylyf Hoxha 09.03.2018 09:00
503 Lindita Oruçi 09.03.2018 09:00
504 Lindita Sejdi Peca 09.03.2018 09:00
505 Lirika Abdulla Mani(Korbi) 09.03.2018 09:00
506 Lize Preng Biba 09.03.2018 09:00
507 Lonard Mihallaq Naska 09.03.2018 09:00
508 Lorela Fatos Haskaj 09.03.2018 09:00
509 Lorela Astrit Nako 09.03.2018 09:00
510 Lorena Kastriot Bramo 09.03.2018 09:00
511 Lorena Ylli Kojdhelaj 09.03.2018 11:30
512 Lorena Pullumb Kurti 09.03.2018 11:30
513 Lorena Naum Mitllari 09.03.2018 11:30
514 Loreta XhevatPasho 09.03.2018 11:30
515 Lubica Naumçe Kërthi 09.03.2018 11:30
516 Luftar Sefer Dervishi 09.03.2018 11:30
517 Luiza Eduart Cara 09.03.2018 11:30
518 LukeDede Prendi 09.03.2018 11:30
519 Luljeta Nuri Goxhaj 09.03.2018 11:30
520 Luljeta Murat Hasanaj 09.03.2018 11:30
521 Luljeta Hidajet Zenelaj 09.03.2018 11:30
522 LumnijeAhmet Gega 09.03.2018 11:30
523 LumnijeAbaz Halilaj 09.03.2018 11:30
524 LumnijeLiman Seferi 09.03.2018 11:30
525 Lumturi SeitBardhi 09.03.2018 11:30
526 Lumturi Agim Daka 09.03.2018 11:30
527 Lutfi Sali Boboçi 09.03.2018 11:30
528 Lutfije Hilmi Dedja 09.03.2018 11:30
529 Mahmudije EnverOnuzi 09.03.2018 11:30
530 Majlinda Avni Duka 09.03.2018 11:30
531 Majlinda Marci Gega 09.03.2018 11:30
532 Majlinda MedinKapllanaj 09.03.2018 11:30
533 Majlinda Memisha Malaj 09.03.2018 11:30
534 Majlinda Naim Shehu 09.03.2018 11:30
535 Malbora LimanXheleshi 09.03.2018 11:30
536 Malvina Ibrahim Kurti 09.03.2018 11:30
537 Malvina Shaban Lipo 09.03.2018 11:30
538 Malvina Sokrat Ziu 09.03.2018 11:30
539 Manjola Demiraj/Fakulla 09.03.2018 11:30
540 Manjola Tefik Jorgo 09.03.2018 11:30
541 Manjola Sami Ramo 09.03.2018 11:30
542 Manuela Tomorr Rapce 09.03.2018 11:30
543 Manushaqe Llak Shabanaj 09.03.2018 11:30
544 Marçela Ndriçim Sallufi 09.03.2018 11:30
545 Margarita Paskal Braka 09.03.2018 11:30
546 Margarita Halit Zhuli 09.03.2018 11:30
547 Mariana PrendGjini 09.03.2018 11:30
548 Mariglen Shyqyri Ymeraj 09.03.2018 11:30
549 Mariglena Neim Asllanaj 09.03.2018 11:30
550 Mariglena GjergjiJoti 09.03.2018 11:30
551 Marilda Haxhi Abedini(Begu) 09.03.2018 11:30
552 Marinela Ramazan Plaka 09.03.2018 11:30
553 Marinela Shkëlqim Sotiri (Bendo) 09.03.2018 11:30
554 Mario Përparim Çaçi 09.03.2018 11:30
555 Marjana Selim Gjoci 09.03.2018 11:30
556 Marjana Hasaf Janello 09.03.2018 11:30
557 Marjana Ndue Smaçi 09.03.2018 11:30
558 Marjeta Sulejman Olldashi 09.03.2018 11:30
559 Marjola Ramazan Ahmetaj 09.03.2018 11:30
560 Marjola Petrit Kule 09.03.2018 11:30
561 Marsel Skender Abazaj 09.03.2018 11:30
562 Marsela Thoma Beqiraj 09.03.2018 14:00
563 Marsela Fuat Haxhija 09.03.2018 14:00
564 Marsela Reshat Mataj 09.03.2018 14:00
565 Marsela Kasem Nela 09.03.2018 14:00

566 Marsela Raif Pançi 09.03.2018 14:00
567 Marsela Ali Tafa 09.03.2018 14:00
568 Marsida Kadri Hysenllari 09.03.2018 14:00
569 Marsida Selajdin Kapri 09.03.2018 14:00
570 Marsida Besnik Keta 09.03.2018 14:00
571 Marsida Potja 09.03.2018 14:00
572 Marsilda Faik Demiraj 09.03.2018 14:00
573 Marte Ndrec Keci 09.03.2018 14:00
574 Mateo Nuri Agaj 09.03.2018 14:00
575 Matilda Behar Blaceri 09.03.2018 14:00
576 Matilda Meleq Frakulli 09.03.2018 14:00
577 Matilda BesnikKolici 09.03.2018 14:00
578 Matilda Xhevahir Kovaçi 09.03.2018 14:00
579 Matilda Shefqet Lala 09.03.2018 14:00
580 Matilda Trëndafil Lalollari 09.03.2018 14:00
581 Matilda Manol Manko 09.03.2018 14:00
582 Matilda FlamurMetaj 09.03.2018 14:00
583 Meriliona Selam Xhama 09.03.2018 14:00
584 Merita Rrahman Bici 09.03.2018 14:00
585 Merushe Pjeter Lusha 09.03.2018 14:00
586 Merushe Fatos Shkira 09.03.2018 14:00
587 Migena Xhezmir Gerveni(Tafa) 09.03.2018 14:00
588 Migena Thomaq Gjoka 09.03.2018 14:00
589 Migena Sokol Isufi 09.03.2018 14:00
590 Mikela Myzafer Barçi 09.03.2018 14:00
591 Mimoza Isak Gjura(Poçi) 09.03.2018 14:00
592 Mimoza Jorgo Nika 09.03.2018 14:00
593 Mimoza Refat Sharofi 09.03.2018 14:00
594 MineFiqiri Daçi 09.03.2018 14:00
595 Miranda Bashkim Bardhi 09.03.2018 14:00
596 Miranda Shaban Kolaveri 09.03.2018 14:00
597 Miranda Irakli Sherri 09.03.2018 14:00
598 Mirela Kadri Bardhoshi 09.03.2018 14:00
599 Mirela Hasim Braculla 09.03.2018 14:00
600 Mirela Gjon Gjoka 09.03.2018 14:00
601 Mirela Besim Jano 09.03.2018 14:00
602 Mirela Skender Kuta 09.03.2018 14:00
603 Mirela Murat Tafa 09.03.2018 14:00
604 Mirela Nikoll Uka 09.03.2018 14:00
605 Mirjeta Medi Selimaj 09.03.2018 14:00
606 Mirsie Xhemal Borri 09.03.2018 14:00
607 Mirsie Xhelal Qoku 09.03.2018 14:00
608 Monika KristaqMuzikanti 09.03.2018 14:00
609 Morena Petro Hoxhalli 09.03.2018 14:00
610 Morena Petrit Mema 09.03.2018 14:00
611 Morena Mitat Myftari 09.03.2018 14:00
612 Morena Bako Vengo 09.03.2018 14:00
613 Myzejen Sami Kashari 12.03.2018 09:00
614 Nadire Vullnet Dervishi 12.03.2018 09:00
615 Najada Fadil Bami 12.03.2018 09:00
616 Natasha Mustafa Beça 12.03.2018 09:00
617 Natasha Shefqet Hodaj 12.03.2018 09:00
618 NazmieAli Tarja 12.03.2018 09:00
619 NerjonaBrahim Metohu 12.03.2018 09:00
620 Nertiila Skender Nanaj 12.03.2018 09:00
621 Nertila Qamil Bajramaj 12.03.2018 09:00
622 Nertila Selman Basha 12.03.2018 09:00
623 Nertila Myfit Muçaj 12.03.2018 09:00
624 Nertila Gëzim Naçi 12.03.2018 09:00
625 Nertila Ibrahim Shtylla 12.03.2018 09:00
626 Nertila Barjam Toska 12.03.2018 09:00
627 Nertila Sazan Zacellari 12.03.2018 09:00
628 Nertila Sokol Zagraçe 12.03.2018 09:00
629 Nesida Qetsor Shehaj 12.03.2018 09:00
630 Nevila Gjergji Binjaku 12.03.2018 09:00
631 Nevila Pazait Denaj 12.03.2018 09:00
632 Nevila Nazmi Duraj 12.03.2018 09:00
633 Nevila Zoi Halilaj 12.03.2018 09:00
634 Nevila Albert Zaimi 12.03.2018 09:00
635 Nevjana Osmani(Lurdhi) 12.03.2018 09:00
636 Nurçe Xhelal Balliu 12.03.2018 09:00
637 Nurije Arif Kulli 12.03.2018 09:00
638 Okeda TafilÇepeli 12.03.2018 09:00
639 Olimbi Skender Sinaj 12.03.2018 09:00
640 Oljana Veli Idrizaj 12.03.2018 09:00
641 Olsi Neki Rrapaj 12.03.2018 09:00
642 Olta Janul Ruka 12.03.2018 09:00
643 Oltiana Shaqir Abdurramani 12.03.2018 09:00
644 Ordisela Hatem Muco 12.03.2018 09:00
645 Oriana Sulejman Lama 12.03.2018 09:00
646 Oriela Astrit Hoda 12.03.2018 09:00
647 Orikela Haxhi Bani (Xhangarre) 12.03.2018 09:00
648 Orinda Baki Tola 12.03.2018 09:00
649 Orjola Ylli Idrizi 12.03.2018 09:00
650 Orlinda HitoSinanaj 12.03.2018 09:00
651 Ornela Bedri Backa 12.03.2018 09:00
652 Ornela Thomaq Jorgo 12.03.2018 09:00
653 Ornela Fiqiri Kollçaku 12.03.2018 09:00

654 Ornela Pelivan Xhelaj 12.03.2018 09:00
655 Orsida Gëzim Caka 12.03.2018 09:00
656 Ortela Taip Stafa 12.03.2018 09:00
657 Pandora FatmirHyko 12.03.2018 09:00
658 Paola Qazim Mesi 12.03.2018 09:00
659 Paola Xhediku/Mesi 12.03.2018 09:00
660 Perparim Llukan Koroveshi 12.03.2018 09:00
661 Përparim Koroveshi 12.03.2018 09:00
662 Petrika Vladimir Demirllari 12.03.2018 09:00
663 PetritAhmetSokoli 12.03.2018 09:00
664 Pranvera Esat Koçi 12.03.2018 11:30
665 Pranvera Celo Sulejmani 12.03.2018 11:30
666 Puliona Rapi Ziu 12.03.2018 11:30
667 Qemal SaliGjura 12.03.2018 11:30
668 Rafaela Palushi 12.03.2018 11:30
669 Raimonda Tahir Braha(Gashi) 12.03.2018 11:30
670 Raimonda Caka 12.03.2018 11:30
671 Rajmonda Caka 12.03.2018 11:30
672 Rajmonda Mark Zefi 12.03.2018 11:30
673 Raneta Hekuran Metoshi 12.03.2018 11:30
674 Rediona Festim Shaholli 12.03.2018 11:30
675 Regina Gani Zollota 12.03.2018 11:30
676 Regjina Zef Çarkaj 12.03.2018 11:30
677 Remzije Bulica(Dafku) 12.03.2018 11:30
678 Remzije Rufat Dafku 12.03.2018 11:30
679 Renata Remzi Veizi 12.03.2018 11:30
680 Rexhina Miter Pupi 12.03.2018 11:30
681 RezartaDashnor Kaciqi 12.03.2018 11:30
682 RezartaPetrit Kanushi 12.03.2018 11:30
683 Rezjana Qamil Zotaj 12.03.2018 11:30
684 Rigels ThomaNine 12.03.2018 11:30
685 Riviera Pjetër Ndreka 12.03.2018 11:30
686 Roland Irfan Bablusha 12.03.2018 11:30
687 Rovelda FatmirShkëmbi 12.03.2018 11:30
688 Rovelta Llazar Duka 12.03.2018 11:30
689 RovenaLlesh Broqaj 12.03.2018 11:30
690 RovenaNikolla Kajo 12.03.2018 11:30
691 RovenaSotiraqMullara 12.03.2018 11:30
692 Rozmire Ali Muharremi 12.03.2018 11:30
693 Rregjina Dode Pjetri 12.03.2018 11:30
694 Rrezarta ShazivarMlika 12.03.2018 11:30
695 Rriollza Avni Agolli 12.03.2018 11:30
696 Rudina Mehmet Hoxholli 12.03.2018 11:30
697 Rudina Musa Hysa 12.03.2018 11:30
698 Rudina Han Meta 12.03.2018 11:30
699 Rudina Prifti(Hallanjaku) 12.03.2018 11:30
700 Rudina Misir Shala 12.03.2018 11:30
701 Sabina Fiqiri Qerosi 12.03.2018 11:30
702 Sadet Petrit Sulejmani 12.03.2018 11:30
703 Sadete Mehmet Hoxha 12.03.2018 11:30
704 Saida Xhezmi Durakaj 12.03.2018 11:30
705 SajmiraGarip Kaja 12.03.2018 11:30
706 Semra Hajri Sala 12.03.2018 11:30
707 ServeteLuan Basha 12.03.2018 11:30
708 Shehat Rasim Cami 12.03.2018 11:30
709 Shehrete Sulejman Brahaj 12.03.2018 11:30
710 Sheqere Asqeri Brahimaj 12.03.2018 11:30
711 Shkelqime Idriz Spaneshi 12.03.2018 11:30
712 Shpresa Sulejman Bala 12.03.2018 11:30
713 Shpresa Gjon Beqiri 12.03.2018 11:30
714 Shpresa Ramazan Karaj 12.03.2018 11:30
715 Shpresa Ernest Rexhepaj 12.03.2018 14:00
716 Shqiponja AsllanHasa 12.03.2018 14:00
717 Shqiponja Shaban Qevani 12.03.2018 14:00
718 Shqiponjë Safet Taraj 12.03.2018 14:00
719 Sidorela Halim Hoxha 12.03.2018 14:00
720 Sidorela FerdinantMuço 12.03.2018 14:00
721 Silva Çeliku 12.03.2018 14:00
722 Silvana Pëllumb Bektasha 12.03.2018 14:00
723 Silvana Avdyl Koraj 12.03.2018 14:00
724 Silvana Ndreu 12.03.2018 14:00
725 Skerdilajd Abedin Murati 12.03.2018 14:00
726 Sofika Gjergji Romaçka 12.03.2018 14:00
727 Sofjanka Pellumb Shehaj 12.03.2018 14:00
728 Sokrat Ilirjan Ndria 12.03.2018 14:00
729 Sonila SaitHallunej 12.03.2018 14:00
730 Sonila Shkelzen Nezaj 12.03.2018 14:00
731 Sonila Myrtezan Skënderi 12.03.2018 14:00
732 Sonila Gani Tafa 12.03.2018 14:00
733 Sonila RolandTerolli 12.03.2018 14:00
734 Sonila Petrit Tragaj 12.03.2018 14:00
735 Sonila Viktor Xhari 12.03.2018 14:00
736 Sonilda Bardhyl Mekolli(Hazizi) 12.03.2018 14:00
737 Sose Vasil Rexholli 12.03.2018 14:00
738 Sose Toçilla (Mulaj) 12.03.2018 14:00
739 StelaEdmond Mushanej 12.03.2018 14:00
740 Suada Kroi 12.03.2018 14:00
741 Suada Xhemal Lushkja 12.03.2018 14:00

742 Suada Said Sallaku(Gjuzi) 12.03.2018 14:00
743 Suela Haxhi Kuçi 12.03.2018 14:00
744 Suela Preng Lasku 12.03.2018 14:00
745 Suela Agim Neli 12.03.2018 14:00
746 Suela Gëzim Vëndresha 12.03.2018 14:00
747 SuzanaSulejman Haznisi 12.03.2018 14:00
748 SuzanaAzem Muharremi (Shtufi) 12.03.2018 14:00
749 Syme Selajdin Biba 12.03.2018 14:00
750 Syriha Radoshku/Guri 12.03.2018 14:00
751 Tana Mark Lleshi 12.03.2018 14:00
752 Tatiana Themistokli Ndreu 12.03.2018 14:00
753 Tatjana Baki Hajdini 12.03.2018 14:00
754 TaulandHaxhi Metani 12.03.2018 14:00
755 Tefta Ramadan Malaj 12.03.2018 14:00
756 Tefta Jorgji Shqau 12.03.2018 14:00
757 Teuta BexhetAlla 12.03.2018 14:00
758 Teuta Ismail Tare 12.03.2018 14:00
759 Tone Frrok Frroku 12.03.2018 14:00
760 Tone Ndue Nikolli 12.03.2018 14:00
761 Trendelina Hamza Musta 12.03.2018 14:00
762 Vabona Ymer Stafa 12.03.2018 14:00
763 Vadjola Nijazi Ciko 12.03.2018 14:00
764 ValbonaAlbert Azizi 12.03.2018 14:00
765 ValbonaLutfiÇota[Kaloçi] 12.03.2018 14:00
766 ValbonaHalim Isufi(Kallamoqi) 13.03.2018 09:00
767 ValbonaEnver Jazaj 13.03.2018 09:00
768 ValbonaErnest Ndreka 13.03.2018 09:00
769 ValbonaHysen Pajo 13.03.2018 09:00
770 ValbonaVladimir Toska 13.03.2018 09:00
771 Valentina Kadri Saliasi 13.03.2018 09:00
772 Vasilika Nikollaq Dimo 13.03.2018 09:00
773 Vera Gjon Vulaj 13.03.2018 09:00
774 Vilma Bashkim Kuqo 13.03.2018 09:00
775 ViolaNovrus Halilaj(Shimka) 13.03.2018 09:00
776 ViolaSpiro Murati 13.03.2018 09:00
777 Violeta Agim Leshi 13.03.2018 09:00
778 Vitilda Halil Hereni 13.03.2018 09:00
779 Vjollca Islam Deda 13.03.2018 09:00
780 Vjollca Ethem Qosja 13.03.2018 09:00
781 Vjollca GjinShtimja 13.03.2018 09:00
782 VojsavaAvni Hoxha 13.03.2018 09:00
783 Xhemile MehdiTufa 13.03.2018 09:00
784 Xhensila Muharrem Mingo 13.03.2018 09:00
785 Xhensila Veprim Mirashi 13.03.2018 09:00
786 Xhensila Jorgji Nesha 13.03.2018 09:00
787 Xhensilda DurimStoja 13.03.2018 09:00
788 Xhevaire Bexhet Rrumbullaku 13.03.2018 09:00
789 Xhiko Niko Aleksi 13.03.2018 09:00
790 Xhilda Shpetim Sulaj 13.03.2018 09:00
791 XhoanaMyslym Meno 13.03.2018 09:00
792 Xhufe Syl Kovaçi 13.03.2018 09:00
793 Xhulja Hasan Çenja 13.03.2018 09:00
794 Xhuljana Misir Xibrraku 13.03.2018 09:00
795 Yllka Troka 13.03.2018 09:00
796 Yzeir Bajram Hakani 13.03.2018 09:00
797 Zamira Fran Paluca 13.03.2018 09:00
798 Zekthi Muco Muco 13.03.2018 09:00
799 Zemrie Sahit Çeka 13.03.2018 09:00
800 Zhuljeta Hamzallari 13.03.2018 09:00
801 Zhuljeta Agron Xhaferi 13.03.2018 09:00
802 Agim Hysen Demiri 13.03.2018 09:00
803 Angjelina BashkimCeliku 13.03.2018 09:00
804 Antoneta Nikoll Makaj 13.03.2018 09:00
805 Besiana Vladimir Moja 13.03.2018 09:00
806 BrikenaYzeir Zeqiri 13.03.2018 09:00
807 Dorina Gavoci/Shyti 13.03.2018 09:00
808 Dorina Medi Hajdinllari 13.03.2018 09:00
809 Elvinabudani(KSelman Budani 13.03.2018 09:00
810 Esmeralda FatmirGuri 13.03.2018 09:00
811 Fidaim Enver Hoxha 13.03.2018 09:00
812 Jorgjenika Gujar Kervaci 13.03.2018 09:00
813 Klodiana Gjerga 13.03.2018 09:00
814 Klodjana Bedri Gjerga 13.03.2018 09:00
815 Kristiana Vladimir Aliko 13.03.2018 09:00
816 Liljana BexhetXhafa 13.03.2018 09:00
817 Marinela Banush Hoxhaj 13.03.2018 11:30
818 Marsida Maliq Potja(Dumani) 13.03.2018 11:30
819 Mirela Troka 13.03.2018 11:30
820 Nertila Namik Lamçaj 13.03.2018 11:30
821 Raimonda Mahmut Coka 13.03.2018 11:30
822 Rajmonda TasimLeçka 13.03.2018 11:30
823 Shqipe ShyqiriHoxha 13.03.2018 11:30
824 Silvana Risto Hoxha 13.03.2018 11:30
825 Suada Ylli Leka 13.03.2018 11:30
826 Valbona Isufi/Kallamoqi 13.03.2018 11:30
827 Vjollca Halil Biraku 13.03.2018 11:30
828 Vjollca Halit Qosja 13.03.2018 11:30
829 Zhaneta Nezir Shytaj 13.03.2018 11:30
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Ngrënia e materialeve
joushqimore, e ndon
jëherë edhe të rrezik-

shëm për shëndetin është një
çrregullim i njohur si Pica.
Substancat që gëlltiten ndry-
shojnë me moshën e fëmijës,
por ato që përdoren më
shpesh janë letra, sapun,
veshje, flokë, fije, lesh dhe
shkumës, pudër, bojë, copa
muri, metale, gurë, qymyr
apo hi. Në një intervistë për
suplementin "Life Pages" në
"Gazeta Shqiptare", mjekja
pediatre, njëkohësisht drej-
toreshë në Qendrën për
Mirërritjen, Zhvillimin dhe
Rehabilitimin e Fëmijëve,
Migena Kika tregon se za-
konisht kjo sëmundje sho-
qëron çrregullimet e tjera të
neuro-zhvillimit si paaftësia
intelektuale, çrregullimet e
spektrit të autizmit, epilep-
sia apo skizofrenia. Më tej,
mjekja thekson se Pica
mund të shkaktojë edhe ko-
mplikacione në organizmin
e të sëmurit e shpjegon të
gjitha mënyrat e trajtimit të
këtij çrregullimi.

Çfarë është çrregullimiÇfarë është çrregullimiÇfarë është çrregullimiÇfarë është çrregullimiÇfarë është çrregullimi
i njohur në gjuhën shken-i njohur në gjuhën shken-i njohur në gjuhën shken-i njohur në gjuhën shken-i njohur në gjuhën shken-
core si Pica?core si Pica?core si Pica?core si Pica?core si Pica?

Pica është një çrregullim
në të ngrënë, që ka të bëjë
me ngrënien e objekteve që
nuk janë ushqim dhe nuk
kanë vlera ushqyese
domethënëse si flokë, copa
muri dhe (baltë apo rërë),
bojë etj. Etimiologjia e fjalës
Pica vjen nga latinishtja, që
do të thotë laraskë, një zog
që njihet për oreksin e madh
dhe pa kufi.

Cilat janë kategoritë më tëCilat janë kategoritë më tëCilat janë kategoritë më tëCilat janë kategoritë më tëCilat janë kategoritë më të
prekura nga ku çrregullim?prekura nga ku çrregullim?prekura nga ku çrregullim?prekura nga ku çrregullim?prekura nga ku çrregullim?

Mendohet që Pica ka preva-
lencë më të madhe në vendet e
pazhvilluara. Ajo prek fëmijë, ad-
oleshentë apo edhe të rritur si dhe
njësoj të dyja sekset.

Mund të përMund të përMund të përMund të përMund të përmendni disa ngmendni disa ngmendni disa ngmendni disa ngmendni disa ngaaaaa
shkaktarët kryesorë që ndikojnëshkaktarët kryesorë që ndikojnëshkaktarët kryesorë që ndikojnëshkaktarët kryesorë që ndikojnëshkaktarët kryesorë që ndikojnë
në shfaqjen e Picas?në shfaqjen e Picas?në shfaqjen e Picas?në shfaqjen e Picas?në shfaqjen e Picas?

Anemia nga deficenca e heku-
rit dhe kequshqyerja janë dy nga
shkaqet më të zakonshme të Pi-
cas te fëmijët normalë. Në këto
raste Pica është mekanizëm ko-
mpensator që tregon se trupi po
mundohet të rregullojë mungesën
e nutrientëve apo elementëve.
Mjekimi me hekur apo me vitami-
na në këto raste mund të zgjidhë
këtë çrregullim dhe Pica të elimi-

nohet.
Cilat janë disa nga shenjat eCilat janë disa nga shenjat eCilat janë disa nga shenjat eCilat janë disa nga shenjat eCilat janë disa nga shenjat e

para të sëmundjes?para të sëmundjes?para të sëmundjes?para të sëmundjes?para të sëmundjes?
Të ngrënit në mënyrë persis-

tente për një periudhë të paktën
një muaj të substancave që nuk
janë ushqim dhe nuk kanë vlera
ushqimore. Por ngrënia e substan-
cave të ndryshme joushqimore
mund të jetë dhe pjesë e kultur-

ave të ndryshme, që e stimulojnë
këtë zakon si ngrënia e argjiles
si pjesë e praktikës mjekësore
dhe këto raste nuk përbëjnë
Pica. Një neuropediatër apo
psikiatër vlerëson rastet për të
përcaktuar gravitetin e sim-
ptomave si dhe përcakton nëse
duhet ndërhyrë apo jo.

KKKKKur duhet të shqetësohenur duhet të shqetësohenur duhet të shqetësohenur duhet të shqetësohenur duhet të shqetësohen
prindërit e fëmijëve që shfaqinprindërit e fëmijëve që shfaqinprindërit e fëmijëve që shfaqinprindërit e fëmijëve që shfaqinprindërit e fëmijëve që shfaqin
këto çrregullime dhe në cilënkëto çrregullime dhe në cilënkëto çrregullime dhe në cilënkëto çrregullime dhe në cilënkëto çrregullime dhe në cilën
moshë mund të bëhet diagnos-moshë mund të bëhet diagnos-moshë mund të bëhet diagnos-moshë mund të bëhet diagnos-moshë mund të bëhet diagnos-
tikimi?tikimi?tikimi?tikimi?tikimi?

Së pari, dua të theksoj se sub-
stancat që gëlltiten ndryshojnë
me moshën e fëmijës. Substancat
që përdoren më shpesh janë
letra, sapun, veshje, flokë, fije,
lesh, dhe, shkumës, pudër, bojë,
copa muri, metale, gurë, qymyr,

hi etj. Ngrënia e këtyre substan-
cave duhet të jetë e papërshtat-
shme për moshën e zhvillimit të
fëmijës. Tek fëmijët e vegjël me
moshë nën 2 vjeç, futja e objek-
teve në gojë, prekja e tyre me buzë
është pjesë normale e zhvillimit.
Kjo quhet faza orale kur objek-
tet dhe bota që e rrethon fëmijën
njihen nëpërmjet ndijimit të tyre

me gojë. Në këtë moshë në disa ras-
te mundet që gjatë kësaj faze të
kemi gëlltitje në mënyrë aksiden-
tale të këtyre materialeve e këto
nuk përbëjnë Pica, ndaj diagnoza e
këtij çrregullimi kryhet te fëmijët
pas moshës 2 vjeç.

A lidhet Pica me çrregullime tëA lidhet Pica me çrregullime tëA lidhet Pica me çrregullime tëA lidhet Pica me çrregullime tëA lidhet Pica me çrregullime të
tjera neurologjike?tjera neurologjike?tjera neurologjike?tjera neurologjike?tjera neurologjike?

Pica mund të jetë i vetmi çrreg-
ullim që mund të ketë fëmija, por
zakonisht shoqëron çrregullimet e
tjera të neurozhvillimit si paaftë-
sia intelektuale (prapambetja men-
dore), çrregullimet e spektrit të au-
tizmit, epilepsi, skizofrenia etj.

Mendohet që nga 4-26% e individëve
që institucionalizohen për arsye të
problemeve të shëndetit mendor të
kenë Pica. Nuk njihet prevalenca
te fëmijët normalë.

Cilat janë komplikacionet qëCilat janë komplikacionet qëCilat janë komplikacionet qëCilat janë komplikacionet qëCilat janë komplikacionet që
mund të vijnë nga sëmundja?mund të vijnë nga sëmundja?mund të vijnë nga sëmundja?mund të vijnë nga sëmundja?mund të vijnë nga sëmundja?

Mund të kemi probleme mekani-
ke të zorrëve si bllokim fizik të zor-
rës si pasojë e materialeve të ngrë-

Mjekja pediatre: Sëmundja shoqërohet me paaftësi intelektuale apo skizofreni

Kika:
Migena

"Kujdes nga komplikacionet e rënda"

Pica, çrregullimi që
lidhet me ngrënien e

materialeve joushqyese

Voltiza Duro Mjekja pediatre, Migena Kika

na. Në këto raste bllokimi i zorrëve
bën që ushqimet dhe lëngjet të mos
kalojnë dot normalisht në zorrë
dhe të kemi pasoja të rënda. Në
këto raste mund të kemi një masë
që quhet bezoar, e përbërë nga ma-
teriale jo të tretshme dhe kjo mund
të shihet në ezofag, stomak apo
zorrë. Ndërsa në disa raste mund
të kemi perforacion (shpim) të
mureve të stomakut apo zorrëve
nga këto materiale. Nëse gëlltitet
baltë, mund të kemi infeksione të
tilla si toksoplasmoza dhe tok-
sokariaza. Gjithashtu, mund të
kemi dhe raste helmimi nga met-
ale të rënda si pasojë e gëlltitjes së
bojës që përmban plumb.

A ka ndonjë test laboratorikA ka ndonjë test laboratorikA ka ndonjë test laboratorikA ka ndonjë test laboratorikA ka ndonjë test laboratorik
që zbulon çrregullimin e Picas?që zbulon çrregullimin e Picas?që zbulon çrregullimin e Picas?që zbulon çrregullimin e Picas?që zbulon çrregullimin e Picas?

Nuk ka teste laboratorike për
Pica. Diagnoza bazohet në his-
torinë klinike të pacientit e duhet
të shoqërohet me teste labora-
torike për të parë nëse kemi ane-
mi shoqëruese apo deficenca nu-
tricionale të tjera si dhe ekzamin-
ime nëse kemi bllokime të zorrëve
apo efekte toksike të substancave
të gëlltitura.

Si bëhet trajtimi i sëmundjes?Si bëhet trajtimi i sëmundjes?Si bëhet trajtimi i sëmundjes?Si bëhet trajtimi i sëmundjes?Si bëhet trajtimi i sëmundjes?
Nëse kemi deficenca nutricio-

nale mjafton që këto të korrigjo-
hen dhe Pica eliminohet, ndërsa
në rastet kur fëmijët paraqesin
probleme të zhvillimit, kjo nuk
mjafton dhe në këto raste duhet
përdorur terapi specifike sjelljeje
nëpërmjet përforcimeve pozitive
apo negative sipas rastit. Në ras-
tet e rënda, shpeshherë kjo terapi
zgjat me muaj derisa Pica të elim-
inohet. Ndërkohë në rastet që
nuk i përgjigjen mirë terapisë së
sjelljes ka studime që pohojnë se
medikamentet që rrisin funksio-
net dopaminergjike si olanzapina
të funksionojë si mënyrë trajtimi.
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Mundohuni të vëzhgoni
sa herë gjatë ditës dora
fërkon sytë dhe këto

duar shpeshherë janë edhe të
palara. Për rrjedhojë, ne dashur
pa dashur çojmë pranë kapa-
këve të syrit baktere ose viruse.
Këto mikroorganizma ose grim-
ca qëllojnë shpeshherë që të kri-
jojnë problematika tek sytë. Kra-
has këtyre veprimeve, problem-
atikat në sy krijojnë edhe plu-
hurat dhe grimcat që ndodhen
në ajër, por që në stinën e pran-
verës, ato janë të shumta dhe të
mbushura edhe me polene
lulesh. Po kështu, mund të kuj-
tojmë se edhe larja në pishina me
ujë të kloruar mund të krijojë
infeksione të syve.

Infeksion bakterialInfeksion bakterialInfeksion bakterialInfeksion bakterialInfeksion bakterial
apo virusal?apo virusal?apo virusal?apo virusal?apo virusal?

Nëse skuqja e syve është e
menjëhershme dhe shoqërohet
me lotime, djegie, bezdi ndaj
dritës, sekrecione të trasha muk-
upurelente, atëherë kemi të bëjmë
me infeksione bakteriale. Në këto
raste kemi skuqje të syrit, kon-
junktiva bulbare si dhe skuqje të
kapakëve (palpebrale) dhe kjo
çon deri në formimin e sekrecion-
eve purulente (si qelb me ngjyrë
të verdhë) ose ngjitje të kapakëve
të syve. Të gjitha këto shenja fla-
sin për një infeksion bakterial,
ndërsa kur këto çrregullime nuk
vijnë të menjëhershme, por për
një kohë më të gjatë, atëherë
kemi të bëjmë me infeksione vi-
rusale. Këto të fundit që shkak-
tojnë skuqje janë ato simplex dhe
zoster. Në përgjithësi të dy këto
lloj infeksionesh nuk japin tem-
peraturë, por vetëm shenja
lokale. Grupmosha që preket më
shumë nga këto dy lloj infek-
sionesh janë fëmijët nga mosha
1-3 vjeç dhe ata të moshës 3-10
vjeç. Këto konjunktivite gjithash-
tu janë ngjitëse, pra nëse një nënë
ka dy fëmijë me mosha të përafër-
ta, e nëse vëren një skuqje të syve
te njëri prej fëmijëve, duhet të tre-
gojë kujdes që të mbrojë fëmijën
tjetër nga infeksioni i syve. Në
moshat fëminore qumështi i gjir-
it të nënës është një mbrojtës
shumë i mirë karshi sëmundjeve
bakteriale ose virusale. Infeksio-
net virale kanë si specifikë aktiv-
izimin e tyre kur ka një periudhë
viroze në qarkullim, sidomos në
grip dhe ky lloj infeksioni kap jo
vetëm fëmijët e vegjël, por çdo lloj
moshe. Në të dyja rastet, por më
tepër tek infeksionet bakteriale
ndodh që kapilarët të rrisin pre-
sionin e gjakut dhe nga ky pre-
sion ato të çahen, të plasariten
në majat e tyre dhe këto enë gjaku
të krijojnë një ndjesi sikur kemi
rërë në sy dhe kjo mandej sho-
qërohet me acarim të pjesës së
brendshme të kapakëve të syrit
nga ku edhe kjo më vonë pëson
një fare skuqjeje.

Sy të thatëSy të thatëSy të thatëSy të thatëSy të thatë
Një sëmundje tjetër është

edhe ajo e syve të thatë ose që
njihet si mungesa e lotit. Nëse
kemi të bëjmë me këtë patalogji
duhet të kemi shumë kujdes, se
kjo është një shenjë e çrregullim-
it kronik të sistemit të imunitetit
të ashtuquajtur Sindroma Sjor-

gen që dëmton funksionin e gjën-
drave të lotit në sy dhe të pësh-
tymës në gojë. Kjo sindromë më
së shumti prek femrat rreth
moshës 40 vjeç, të sëmurët me ar-
trit reumatoid dhe lupus ose ato
femra të cilat kanë çrregullime
hormonale. Sytë e mjegulluar apo
një shikim i turbullt shkaktojnë
një dobësim të të parit e kjo
sëmundje është karakteristikë
për njerëzit e moshuar ose ata
persona që vuajnë nga diabeti e
përdorin shumë medikamente.
Kruajtja e syve shfaqet në ato ras-
te kur personi është alergjik ndaj
pluhurave, qimet e kafshëve shtë-
piake e grimcave të ajrit. Në këto
situata, zona rreth syve bëhet jas-
htëzakonisht e ndjeshme dhe en-
jtja apo fryrja e syve mund të na

tregojë një shenjë të mungesës
kronike të gjumit. Ndërsa shfaq-
ja e të ashtuquajturës unaza gri
rreth irisit të syrit mund të jetë
shenjë e arkus senilis, që lidhet
me nivelin e lartë në gjak të ko-
lesterolit apo triglicerideve, çka
mund të jenë rrezik i mundshëm
për sëmundjet e zemrës apo ndon-
jë sulmi në tru.

Sy të lëngshëmSy të lëngshëmSy të lëngshëmSy të lëngshëmSy të lëngshëm
Në të gjitha ato raste kur per-

soni ka sy të lëngshëm, por që sho-
qërohen me një sekrecion me
ngjyrë të verdhë dhe që shpesh-
herë ngjiten kapakët me njeri-
tjetrin, atëherë kemi të bëjmë me
një infeksion bakterial. Nëse kjo
shoqërohet edhe me turbullimin
e shikimit, atëherë mund të kemi
të bëjmë me sindromën e shikimit

it 1-2 herë në ditë dhe mund t'u
bëjë një kompresë me kamomil
të syve çdo darkë 5-10 minuta.
Nëse fëmijët janë nga moshat 2-
10 vjeç, atëherë është mirë që
trajtimi i sëmundjeve virusale
ose bakteriale të bëhet në këtë
mënyrë: Në një tenxhere ziejmë
me një gjysmë litër ujë 2 lugë
gjelle kokoçel dhe një lugë gjelle
kamomil. E lëmë të mbuluar
tenxheren me kapak për 10 -15
minuta e më pas e kullojmë ça-
jin kur është në temperaturën
45-50 gradë celcius. Hedhim një
garzë të pastër në pjatën ku
ndodhet çaji, e shtrydhim pak
dhe e vendosim mbi sy për 2-3
minuta. Më tej qërojmë një
thelb hudhër, e copëtojmë pak
me dhëmbë dhe pastaj lyejmë
sytë nga jashtë. Do të vëmë re
që pas një djegieje të lehtë, syri
sheh qartë dhe pastër. Personi
me sy të infektuar duhet të ketë
peshqirin e veçantë të tij dhe
duhet të përdorë propolis blete
si dhe të konsumojë 1-2 lugë
gjelle boronicë në ditë. Ju thek-
sojmë se hudhra dhe boronica
janë ndër të parat që ndikojnë
në qartësimin e shikimit. Ndër
produktet e tjera ato ushqime
që janë të pasura me luteinë dhe
zeaksantinë reduktojnë rrez-
ikun nga katarakti ose "perd-
ja" në sy. Këto produkte gjenden
jo vetëm tek boronica e shafra-
ni i kuq, por edhe tek brokoli
misri, bizelet, panxhari dhe
kungulli i njomë. Boronica ësh-
të njëkohësisht edhe një
çlodhës shumë i mirë i syve,
ndërsa kajsitë e karotat mund
të ndihmojnë edhe në shërimin
e disa sëmundjeve të syve.

kompjuterik, respektivisht
stresit të rritur për shkak të
kontrastit të dobët të ngjyrave
në kompjuter. Ndërsa kur e
bardha e syve ka marrë ngjyrë
të verdhë, kjo është shenjë e
verdhëzës, problemeve në mëlçi
dhe në tëmth. Nëse personi
është gjithmonë me sy të ver-
dhë, ai patjetër duhet të bëjë
provat e heparit.

TTTTTrrrrrajtimi me bimëajtimi me bimëajtimi me bimëajtimi me bimëajtimi me bimë
mjekësoremjekësoremjekësoremjekësoremjekësore

Përmendëm të gjitha sim-
ptomat e sëmundjeve që mund
të prekin sytë tanë, por le të
shohim më konkretisht sesi
duhet t'i luftojmë me bimë
mjekësore. Nëse fëmija është në
moshën 0-1 vjeç, nëna duhet t'ia
lyejë sytë me qumështin e gjir-

YLLI MERJA: Si t'i kuroni
sëmundjet e syve me bimë mjekësore

Mjeku popullor: Simptomat për të kuptuar nëse vuani nga infeksioni bakterial apo virusal

Mjeku popullor, Ylli Merja

"Hudhra e boronica qartësojnë shikimin"

Voltiza Duro
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Hemorroidet janë zgjerime
të vazave të gjakut që
ndodhen në kanalin anal

e përbëjnë një sëmundje të
shpeshtë dhe që jo rrallëherë tra-
jtohen në mënyrë jo të drejtë.
Pacientët shpesh refuzojnë t'i
nënshtrohen një vizite rektale,
pasi kanë frikë nga një opera-
cion i mundshëm kirurgjikal ose
zbulimi i ndonjë sëmundjeje tu-
morale. Por ky ekzaminim është
shumë i rëndësishëm për
mjekun për të vlerësuar situatën
e mënyrën e trajtimit të pacien-
tit me hemorroide.

ShkaktarëtShkaktarëtShkaktarëtShkaktarëtShkaktarët
Hemorroidet shfaqen për sh-

kak të dobësimit dhe degjen-
erimit të indit konjuktiv dhe të
kushinetave vaskulare. Faktorë
riskues që shoqërojnë këtë çrreg-
ullim janë mosha e avancuar, një
pjesëmarrje e vazhdueshme e
muskulaturës së barkut gjatë
aktit të jashtëqitjes dhe
kapsllëku. Sa më gjatë të zgjasë
ky i fundit dhe jashtëqitja e sforc-
uar, aq më shumë shtohet rrez-
iku se mund të shkaktohet pro-
lapsi dhe hemorroidet. Gjithash-
tu edhe shtatzënia, kolla kroni-
ke, e obeziteti janë faktorë që
mund të vështirësojnë rikthimin
venoz dhe që shtojnë mundësinë
e shfaqjes së hemorroideve. Por
kjo sëmundje mund të jetë edhe
e trashëgueshme.

KlasifikimiKlasifikimiKlasifikimiKlasifikimiKlasifikimi
Klasifikimi i hemorroideve

bëhet nga tendenca që mund të
kenë për të agravuar:

-Hemorroide të gradës së I
janë hemorroide të brendshme që
gjakosin, por që nuk dalin jash-
të zonës anale.

-Hemorroide të gradës së II
janë hemorroide të brendshme,
që dalin jashtë zonës anale, por
që reduktohen spontanisht.

-Hemorroide të gradës së III
janë ato lloje që dalin jashtë
zonës anale, por që mund të
reduktohen vetëm me anë të
manovrave manuale.

-Hemorroide të gradës së IV
janë hemorroide të brendshme
dhe të jashtme që dalin jashtë
kanalit anal dhe që nuk mund të
reponohen as me manovra man-
uale (nuk mund të futen brenda
as nga trajtimi i mjekut).

SimptomatSimptomatSimptomatSimptomatSimptomat
Një nga simptomat kryesore

që shfaqin pacientët është
hemorragjia me gjak në ngjyrë
të kuqe, zakonisht e pashoqëru-
ar me dhimbje, që zakonisht
ndodh gjatë jashtëqitjes. Por të
sëmurët mund të konstatojnë
edhe hemorragji rektale të herë
pas hershme, ndjenjë prolapsi
në raste sforcimesh gjatë aktit
të jashtëqitjes, ndjesi e vazh-
dueshme apo me ndërprerje të
një zone të fryrë përreth anusit.

Ekzaminimi rektal është
shpeshherë shumë i dhimbshëm
për pacientin, atëherë kur bëhet
fjalë për hemorroide të prola-
buara nga jashtë kanalit anal.
Sekrecionet rektale e bëjnë
zonën anale të njomë, të

Ja cilat janë mënyrat e
trajtimit të hemorroideve

ndjeshme, madje mund të para-
qiten edhe çarje të holla. Pacientët
mund të ankohen edhe për
rrjedhje të vogla materie fekale të
pavullnetshme, që mund të rën-
dojnë gjendjen e pruritit anal.
Edhe kur të sëmurët kanë ndjes-
inë se kanë humbur një sasi të
madhe gjaku, hemorragjitë e
lidhura me hemorroidet janë za-

konisht të lehta dhe rrallë herë
çojnë në gjendje anemie. Nëse dy-
shohet se pacienti është anemik,
do të jetë e nevojshme që të bëhet
një analizë komplete e gjakut apo
duhet të dërgohet pacienti për të
bërë një ekzaminim endoskopik
gastro-intestinal, për të konfir-
muar apo përjashtuar një pa-
tologji tumorale.

të ndërmerret nëse pacienti do
t'i nënshtrohet një sërë rregul-
lash në stilin e jetesës si shtimi
i fibrave në dietën ushqimore,
përdorimi i sa më shumë
lëngjeve, evitimi i sforcimeve
gjatë aktit të defekacionit (jash-
tëqitjes), evitimin e qëndrimit të
gjatë ulur në tualet.

TTTTTrrrrrajtimi kajtimi kajtimi kajtimi kajtimi konseronseronseronseronservvvvvaaaaatititititiv:v:v:v:v:
Zakonisht pacientët që zba-

tojnë masat e mësipërme, mund
të përmirësojnë shqetësimet e
tyre. Por edhe kremrat dhe po-
madat me veprim lokal mund të
lehtësojnë simptomat e hemor-
roideve, si dhe mund të trajto-
het zona e prekur me akull. Të
merren analgjezikë nga goja, të
merren laksativë për të lehtë-
suar defekacionin.

TTTTTrrrrrajtimiajtimiajtimiajtimiajtimi
kirurgjikal:kirurgjikal:kirurgjikal:kirurgjikal:kirurgjikal:

Në trajtimet kirurgjikale
përmblidhen këto metoda si
hemorroidektomia e hapur (me-
todë me bisturi); ligatura e ar-
terieve hemorroidale nën
drejtimin e dopler; apo edhe
hemorroidopeksia me stapler.
Por është e rëndësishme që të
informohet pacienti se secili
prej këtyre interventeve që re-
alizohen në zonën perianale,
mund të kenë edhe pasoja si
hemorragji, infeksione, stenozë
anale, dëmtime të sfinkterit
anal, apo jashtëqitje të pakon-
trolluara. Pacientët duhet të
dinë gjithashtu se periudha e
rehabilitimit mund të zgjasë
disa javë dhe se pas interventit
duhet të përdorin medikamente
antiinflamatorë, tableta me met-
ronidasol nga goja për 5 ditë, apo
laksative.

TTTTTrrrrrajtimiajtimiajtimiajtimiajtimi
Trajtimi i hemorroideve

mund të bëhet me rrugë kon-
servative (jo kirurgjikale)
sikurse edhe me ndërhyrje
kirurgjikale. Efikasiteti i ter-
apisë së sëmundjes hemorroi-
dale vlerësohet se sa i kënaqur
do të mbetet pacienti nga tra-
jtimi. Trajtimi konservativ do
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Përdorni tre llojet e çajrave
bimorë si antibiotikë të fuqishëm

Njerëzit shpeshherë për t'u
mbrojtur nga gripi apo vi
rozat e tjera drejtohen

menjëherë tek antibiotikët. Por
a është kjo zgjidhja më e mirë?
Më poshtë po sjellim disa lloje ça-
jrash bimorë që mund të shërbe-
jnë si ilaçi më i mirë për një imu-
nitet të fortë e shëndet më të mirë.

Çaji i malitÇaji i malitÇaji i malitÇaji i malitÇaji i malit
Çaji shqiptar i malit bëhet

nga gjethet, lulet dhe kërcejtë
e bimës Sideritis, që lulëzon në
shpatet dhe malet e vendit
tone. Çaji ndihmon me shënde-
tin e aparatit tretës dhe përm-
ban antioksidantë natyralë.
Studiuesit zbuluan se bimët e
familjes Sideritis përmbanin
substanca të rëndësishme që
luftonin mikrobet dhe inflama-
cionin. Të gjitha këto bimë
përmbanin vajra esencialë. Një
studim i fundit zbuloi se ek-
straktet që vinin nga familja e
bimëve Sideritis ulnin nivelet
e tensionit të gjakut dhe qetë-
sonin enët e gjakut. Studiuesit
zbuluan se pirja e çajit të malit
nga bima e Sideritis ulte in-
flamacionin në sistemin tretës.

Çaji i MentesÇaji i MentesÇaji i MentesÇaji i MentesÇaji i Mentes
Çaji i mentes është një ndër

pijet më të shijshme e shumë i
thjeshtë në përgatitje, por që
mbart edhe vlera të shumta
shëndetësore. Kjo bimë shër-
ben si një nxitës i mirë në tretje
e nëse vuani nga probleme të
tilla, mjafton të pini një gotë
çaji mente për t'u ndjerë më
mirë.

Gjethet e mentes janë të pa-
sura me antioksidantë dhe fi-
toushqyes, që i vijnë në ndih-
më stomakut dhe përmirësojnë
tretjen. Për të gjithë ata perso-
na që vuajnë nga era e keqe e
gojës, zverdhja e dhëmbëve e që
paraqesin probleme me shën-
detin dentar, këshillohet që të
pinë këtë çaj, pasi gjethet e
mentes freskojnë natyralisht
gojën e luftojnë bakteret dhe
inflamacionin ndaj rekoman-
dohen kundër infeksioneve
dentare. Mentoli tek mentja çel

bëjnë këtë pije ideale edhe
kundër stresit si dhe janë të pa-
sura me vitaminat C, D, E por
edhe kalcium, fosfor dhe sasi të
vogla të vitaminave të komple-
ksit B, të cilat forcojnë imunite-
tin dhe mbajnë larg inflamacio-
nin. Mentja përmban acid ros-
marinik, që është një antiok-
sidant i fuqishëm. Ai bllokon
substancat alergjike në orga-
nizëm dhe u vjen në ndihmë
njerëzve që preken nga alergjitë
e lehta, që kanë rrjedhje hun-
dësh dhe vuajnë nga astma. Ek-
straktet e mentes përdoren si bal-
sam për lëndime të ndryshme në
lëkurë, për arsye të efektit të
menjëhershëm qetësues dhe
mpirës që kjo bimë jep. Rrjedhi-
misht mentja ndihmon kundër
dhimbjes.

Çaji jeshilÇaji jeshilÇaji jeshilÇaji jeshilÇaji jeshil
Çaji i gjelbër përmban përbër-

je bioaktive që përmirësojnë
shumë parametra të shëndetit
të njeriut. Përbërësit e çajit të
gjelbër përmirësojnë funksion-
in e trurit dhe rrisin nivelin e

rrugët e frymëmarrjes. Në lëng
mund të shtoni gjethe shtesë, të
cilat mund t'i kafshoni dhe të çliro-
heni nga kolla e sekrecionet. Aro-
ma e fortë, shija dhe antiok-
sidantët, tek gjethet e mentes e

djegies së yndyrave duke përmi-
rësuar performancën fizike. Në
moshë të thyer, çaji i gjelbër ul risk-
un e Alzhaimerit dhe Parkinsonit.

Çaji i gjelbër vret bakteret
duke ndihmuar në shënde-
tin e dhëmbëve dhe uljen e
riskut për infeksione.

“Çaji shqiptar i malit bëhet
nga gjethet, lulet dhe
kërcejtë e bimës Sideritis,
që lulëzon në shpatet dhe
malet e vendit tone. Çaji
ndihmon me shëndetin e
aparatit tretës dhe
përmban antioksidantë
natyralë. Studiuesit
zbuluan se bimët e
familjes Sideritis
përmbanin substanca të
rëndësishme që luftonin
mikrobet dhe
inflamacionin.
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Kolonët përtej Danubit. Al
banologu rus Aleksandër A.
Novik i njeh me këtë "kod"

shqiptarët Ukrainës. Pasi i ka stu-
diuar prej vitesh, tanimë është një
ndër autorët e një monografie kole-
ktive, ku fushë studimi është gju-
ha dhe kultura shqiptarëve të
Ukrainës, pasardhësve të
"kolonëve përtej Danubit".

Mes hulumtimeve, në fokus
kanë qenë edhe festat tradiciona-
le, feja e krishterë dhe vendet e
pelegrinazhit, stolitë e shqiptarëve
të Ukrainës, ekonomia fshatare
dhe zejet popullore, prodhimi i
verës, blegtoria (delet), tekstili
tradicional, gjendja sociolinguis-
tike etj. Autorët gjithashtu kanë në
plan të botojnë "Fjalorin e së folm-
es së shqiptarëve të Ukrainës", bot-
im ky i konceptuar në dy pjesë:
shqip-rusisht dhe rusisht-shqip.

Të dhënat vijnë prej hulumti-
meve në terren të "Ekspeditës në
Azov". Në vitet 2015-2016 janë or-
ganizuar kërkime në terren në ra-
jonet e Detit Azov (Priazovje) të
Rusisë (rajoni i Rostovit), ku në
fund të shekullit XVIII kanë qenë
themeluar vendbanimet e arnau-
tëve - shqiptarëve dhe grekëve, që
kishin marrë toka si shpërblim për
shërbimin në ushtrinë ruse.

Grupit të shkencëtarëve me për-
vojë vitet e fundit i janë bashkuar
studiues të rinj në sferën e intere-
save, ku përfshihen çështje si nga
fusha e gjuhësisë dhe etnologjisë
(që kanë përparësi për autorët e
kësaj monografie kolektive), ashtu
edhe nga fusha e arkeologjisë,
muzeologjisë, historisë të së
drejtës, folkloristikës etj. Botimi
"Ekspedita në detin Azov - Gjuha
dhe kultura e shqiptarëve të
Ukrainës" (nominuar për çmimin:
"Kërkuesi i ri më i suksesshëm"
nga Akademia e Shkencave e Sh-
qipërisë) është paraqitur në Aka-
demi javën e shkuar. Novik vërejti
se në jug të Ukrainës ndodhen 4
fshatra me popullsinë shqiptare:
Zhovtnevoe (ish-Karakurt), Gam-
ovka (ish-Xhandran), Devninskoe
(ish-Taz), Georgievka (ish-Tyshki)
e Zhovtnevoe që ndodhet në kra-
hinën e Odesës. Sivjet shqiptarët
e Ukrainës festojnë 200-vjetorin e
themelimit të Karakurtit dhe ak-
tivitetet solemne do të kenë vend
të dielën e parë të shtatorit.
Paraardhësit e shqiptarëve të
sotëm të Ukrainës kanë ikur nga
trojet amtare në shekujt XV-XVI.
Territoret nga të cilët kanë ikur
shqiptarët diskutohen në sh-
kencën moderne. E folmja e sh-
qiptarëve të Ukrainës dmth., të
dhënat linguistike, dëshmojnë
qartë që paraardhësit e këtij grupi
etnik kanë ikur nga territori i Tosk-
ërisë dhe më saktë nga zona e të
folmeve toske veriore (Sharapova
1990; Zhugra, Sharapova 1998). Por,
më saktë nuk mund ta përcak-
tojmë rajonin e vendbanimeve të
mëparshme.

Afërsisht prej tre shekujsh ky
grup etnik ka jetuar në lindje të
Bullgarisë. Gjatë kësaj periudhe
shqiptarët kanë huazuar shumë në
fushën e kulturës tradicionale
edhe në jetën ekonomike e sho-
qërore nga bullgarët dhe gagauzët
(Derzhavin 1948).

Sëndukët shqiptarë në
detin Azov, kolonët

përtej Danubit

paraqitjen e rregullt të materia-
leve të disponueshme, të nxjerra
nga dokumentet e shekullit XIX
(studimet statistikore e P. Köppen-
it, A. Klaus-it, A.A. Skalkovskit
etj.), veprat e hershme për shpërn-
guljen e arnautëve (K. Jireçek, L.
Miletiq, V. Marinov, D. Jaranov),
nga arkivat dhe artikujt shkencorë
të akademikut N. S. Derzhavin, si
dhe botimet e albanologëve të Len-
ingradit/ Sankt-Petërburgut (A. V.
Desnickaja, L. V. Sharapova, A. V.
Zhugra) dhe të etnologëve bash-
këkohorë ukrainas që merren me
studimin e Buxhakut (A. V. Sha-
bashov).

Një vend i veçantë i është lënë
edhe çështjes së rëndësishme të
mitologjisë historike të sh-
qiptarëve të Ukrainës dmth.,
legjendave, gojëdhënave dhe kujti-
meve të lidhura me historinë e
këtij grupi etnolokal, që ruhen dhe
përcillen deri tani gojë me gojë.
Pasqyrohen përfytyrimet dhe men-
dimet e banorëve të sotëm të fsha-
trave shqiptare për mëmëdheun e
tyre historik, për shpërnguljen e
stërgjyshërve të tyre nga Ballkani
në Perandorinë Ruse, për theme-
limin e fshatit Karakurt, për
mërgimin e një pjese të popullsisë
nga Buxhaku në bregdetin Azov
dhe për formimin e tri vendbani-
meve të reja.

Të dhënat gjuhësore, veç të
tjerash i kanë ndihmuar autorët që
të plotësojnë hipotezat e më-
parshme që ekzistojnë lidhur me

vendin e prejardhjes së shqiptarëve
të Buxhakut dhe të rajonit të Detit
Azov dhe ta lokalizojnë zanafillën e
tij në krahinën e Devollit në
juglindje të Shqipërisë së sotme.

Feja e krishterë ortodokse ka
qenë një nga faktorët e mërgimit
të kolonëve ballkanas në shekullin
XIX në territorin e Perandorisë
Ruse ortodokse. Reliket e krishtera
të trashëguara nga paraardhësit e
fshatrave shqiptare Georgievka,
Devninskoe dhe Gammovka, së
bashku me gjuhën kanë evoluuar
në një sistem simbolesh identitare,
i cili përmban një sugjerim të
ngushtë lokal dhe përcaktohet nga
lidhja me fshatin amtar dhe ban-
orët e tij të parë.
RITET E LINDJES

Studiuesja Aleksandra S. Dug-
ushina, që është marrë me "Ritet e
lindjes ndër shqiptarët e Ukrainës"
ka sjellë të dhëna mbi besimet dhe
praktikat popullore që lidhen me
lindjen e fëmijës në traditën e sh-
qiptarëve të Ukrainës. Materialet
për ritet e lindjes janë grumbullu-
ar prej autores gjatë kërkimit në
terren, kryer në gjashtë ekspedita
nëpër fshatrat shqiptare të rajonit
të Detit Azov (Georgievka, Gam-
movka, Devninskoje, 2007-2011)
dhe në Karakurt (2013). Ato mate-
riale pasqyrojnë kujtimet e të an-
ketuarve, që i përkasin periudhës
kur nëpër fshatra mungonte kujde-
si i kualifikuar mjekësor dhe ma-
ternitetet (fillimi dhe mesi i shek-
ullit XX). Kapitulli përfshin përsh-
krimin e përfytyrimeve dhe të
praktikave gjatë dhe pas sh-
tatzënisë (periudha dyzetëditëshe,
festat e lindjes), të lindjes tradicio-
nale me ndihmën e babos dhe të
riteve të shoqërizimit të fëmijës
(pagëzimi, emërtimi dhe institucio-
ni i kumbarisë).
LEHONAT DHE TRADITAT
E DASMËS

Albanologu Aleksandër A. No-
vik sqaron për "A babos- dita" se
në traditën e shqiptarëve të rajonit
të Detit Azov: është dita ku kryqë-
zohen koordinatat hapësinore dhe
kohore.

Ai ka analizuar materialet
për festën A babos dita (shq.

Shqiptarët që lanë Korçën e në shekuj mbërritën
në Ukrainë, si i ruajnë gjuhën e kulturën

STUDIMI

Fatmira Nikolli

STUDIUESIT
Aleksandër Novik, Julia

Buçatskaja, Denis Ermolin, Ale-
ksandra Dugushina, Maria Moro-
zova janë grupi i studiuesve që
janë marrë me shqiptarët e
Ukrainës. Ata punojnë për Muze-
un e Antropologjisë dhe i Et-
nografisë "Pjetri i Madh" (Kunstka-
mera), Akademinë e Shkencave e
Rusisë, Institutin e Studimeve Lin-
guistike e Universitetin Shtetëror
i Sankt-Petërburgut. Sipas Census-
it të viti 2001, në territorin e
Ukrainës jetojnë 3308 shqiptarë: në
qarkun e Odesës - 1862, në qarkun
e Zaporozhjes - 892, në qarqe të
tjera - 554. Në qarkun e Odesës
1484 shqiptarë pohuan se kanë sh-
qipen si gjuhë amtare.

Në parathënien e monografisë
kolektive sqarohet historia e pro-
jektit shkencor në terren "Eksped-
ita në Detin Azov" (1948 - 2016), me
fokus kryesor në studimet e kul-
turës tradicionale dhe të gjuhës së
shqiptarëve të Buxhakut dhe të
rajonit të Detit Azov. Themeluese
dhe organizatore e këtij projekti ka
qenë Julia Vladimirovna Ivanova
(1929 - 2006). Për herë të parë, ajo
ka bërë studime në terren tek sh-
qiptarët e rajonit të Detit Azov në
vitin 1948. Më vonë puna e saj sh-
kencore u vazhdua nga plejada e
studiuesve të rinj, që janë autorë
të këtij libri.

Qëllimi kryesor i kësaj
monografie është analiza e plotë e
ruajtjes së kulturës tradicionale

dhe përshkrimi i gjuhës së grupit
etnolokal të shqiptarëve që nga
koha e mërgimit në Perandorinë
Ruse deri në ditët e sotme.
NGA SHQIPËRIA
NË UKRAINË

Përshkruhet në këtë studim
edhe historia e mërgimit të
paraardhësve të shqiptarëve të
sotëm të Ukrainës nga juglindja e
Shqipërisë moderne në verilindje
të Bullgarisë dhe mandej në per-
andorinë ruse, në stepat e Bux-
hakut e më pas të Azovit. Autorët
kanë për qëllim përmbledhjen dhe

Pasqyrohen
përfytyrimet dhe

mendimet e banorëve
të sotëm të fshatrave

shqiptarë për
mëmëdheun e tyre

historik, për
shpërnguljen e

stërgjyshërve të tyre
nga Ballkani në

Perandorinë Ruse.

““
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Azov.) që ishte e përhapur
ndër shqiptarët e rajonit të

Detit Azov deri në vitet 1970-1980
dhe vazhdon të jetë e rëndësishme
tek shqiptarët e Buxhakut deri në
ditët tona. "A babos dita" është fes-
ta e mamive dhe lehonave, ajo ka
lidhje të drejtpërdrejtë me të fshe-
htat e lindjes dhe të socializimit të
mëtejshëm të vajzave dhe të grave
në shoqëri.

Kjo festë deri tani është shumë
e njohur në Bullgari, ku ishte hua-
zuar sipas analizës sonë nga
mërgimtarët shqiptarë të shpërn-
gulur nga rajonet juglindore të
Shqipërisë së sotme, sipas Novik.
Sipas tij, sot po nguliten motivime
dhe skenarë të larmishëm lidhur
me kremtimin e kësaj feste ndër
shqiptarët e Priazovjes të shekul-
lit XX: nga nderimi i mamisë, që
ndihmonte në lindjet e komuni-
tetit femëror (fshati Devninskoje)
deri në dorëzimin e dhuratave gru-
as më të moshuar të fshatit (Geor-
gievka); në të dyja rastet kemi të
bëjmë me perceptimin e misterit
të pjellorisë, me traditën e nderim-
it ritual të mundësisë së gruas për
të lindur fëmijë. "Rrëfimet e regjis-
truara nga autori ilustrojnë edhe
një komponent tjetër të rëndë-
sishëm të festës, një ritual gaztor,
ku lejohen thuajse të gjitha gjërat
e ndaluara, madje (dhe sidomos)
ato që klasifikohen si tabu në jetën
e përditshme, jofestive, si dhe
argëtimi i shtirë, në të cilin
shakatë, talljet, përfshirja e një
numri të madh pjesëmarrësish janë
kushti i domosdoshëm dhe çelësi i
kryerjes së ceremonisë rituale të
nderimit të mamisë/ gruas më të
moshuar të fshatit", tha Novik.

Ky albanolog është marrë dhe
me "Dasmat dhe traditat e mar-
tesës ndër shqiptarët e Ukrainës".

Ai merr në shqyrtim institucio-
nin shoqëror të martesës (zgjedh-
ja e bashkëshortit/bashkëshortes,
kushtet ekonomike dhe sociale të
nënshkrimit të martesës, faktori
rajonal, stereotipat etnike etj.) dhe
ritet martesore tek shqiptarët e
Buxhakut dhe të rajonit të Detit
Azov në shekullin XIX - fillim të
shekullit XXI. Sipas tij, dasma ësh-

të një nga ngjarjet kryesore jo
vetëm në jetën e njeriut, por edhe
në jetën e familjes së tij, të fare-
fisit, shoqërisë vendëse, ngan-
jëherë madje edhe të komunitetit
fisnor dhe krahinor.

Autori në bazë të materialeve të
vjela në terren gjatë ekspeditave

rindërton kodin veprues të dasmës,
duke sqaruar skenarin e cere-
monive martesore në vitet 1940, të
cilat konsiderohen nga të anketu-
arit kryesorë dhe me autoritet si
tradicionale dhe shqiptare (siç!).
"Në këtë pjesë të monografisë anal-
izohet leksiku i terminologjisë së
riteve të dasmës (ky fjalor është
shumë i pasur), vjelë nga autori, si
dhe rrëfimet e regjistruara në të
folmen vendëse dhe në rusisht tek
shqiptarët e lindur në vitet 1900-
2000; ky fakt lejon të bëhen kra-
hasime të gjendjeve kalimtare që
ndodhin në fushën e gjuhës dhe të
traditave", ka vërejtur Novik.

Ai shton se ritet dhe zakonet
martesore, që janë ndikuar fort prej
traditave të etnive të tjera dhe
struktura e të cilave është trans-
formuar ndjeshëm me risi në kush-
tet e zbehjes së vazhdueshme të
traditës, nga pikëpamja e meto-
dikës shpjegohen me shumë shem-
buj materialesh të grumbulluara
në terren.
RITET MORTORE

Me "Ritet mortore e përkujti-
more dhe kulturën e varrimit" te
shqiptarët e Ukrainës, është mar-
rë Denis S. Ermolin.

Kjo pjesë e monografisë kolek-
tive u është kushtuar përfytyri-
meve, besimeve dhe praktikave
lidhur me vdekjen e njeriut dhe
me kulturën e varrezave tek sh-
qiptarët e Buxhakut dhe të rajonit
të Detit Azov.

Është trajtuar një spektër i gjerë
çështjesh kushtuar një tematike të
përgjithshme: përfytyrimet e sh-
qiptarëve të Buxhakut dhe të ra-
jonit të Detit Azov për vdekjen dhe
çka lidhet me të (fati dhe lajmësit e

vdekjes, etapat e përgatitjes së
varrimit dhe riteve të tjera, komple-
ksi përkujtimor dhe kultura e orga-
nizimit të hapësirës së varrezave).

Vëmendje i është kushtuar rolit
të priftit, veçorive të varrimit të
fëmijëve të papagëzuar, beqarëve,
vetëvrasësve. Shpjegohen me
hollësi kompleksi përkujtimor kal-
endarik dhe shndërrimet e tij gjatë
shekullit XX. Është përshkruar
kultura e varrezave e fshatrave
shqiptare të Ukrainës me shembuj
të veçantë të varrezave të Geor-
gievkës (rajoni i Detit Azov) dhe
ato të Karakurtit (Buxhak); këto
materiale na lejojnë të hulum-
tojmë ndryshimin e tipave të për-
mendoreve mbivarrore, të anali-
zojnë parimet e organizimit të
hapësirës së varrezave tek grupi
etnolokal në studim. "Në bazë të
studimit të motiveve ballkanike në
strukturën e riteve mortore të sh-
qiptarëve të Ukrainës është arri-
tur në përfundim se këto kompo-
nentë të riteve në kohën e sotme
luajnë një rol markues identiteti
etnik dhe/ose rajonal. Elementët
e ritit dhe përfytyrimet ballkani-
ke që janë ruajtur në kulturën e
shqiptarëve të Ukrainës kanë
paralele me kompleksin mortor-
përkujtimor të traditave të për-
bashkëta dhe rajonale të Gadish-
ullit Ballkanik. Krahasimi i ko-
mpleksit mortor-përkujtimor të
shqiptarëve të Ukrainës me tradi-
tat e përhapura në Ballkan, kryer
nga autori, na tregon për hyrjen e
kulturës së kolonëve të Buxhakut
dhe të rajonit të detit Azov në ar-
ealin kulturor karpato-ballkanik, si

dhe për vijimësinë e ruajtjes së
praktikave dhe përfytyrimeve
tradicionale", shënon Denis
S.Ermolin.
VESHJET

Në këtë pikë mendimet kanë
qenë disa. Por, studimi i grupit të
albanologëve rusë, vëren disa
pasaktësi. "Miti që ka ekzistuar më
parë si në mjedisin popullor edhe
nëpër botime e studiuesve të më-
parshëm për mëtimin që sh-
qiptarët dhe bullgarët të kenë pa-
sur të njëjtat veshjet (fjala është
kryesisht për rajonin e Detit Azov
në fund të shekullit XIX - gjysmën
e parë të shek. XX), për herë të parë
kritikohet këtu me argumente
konkrete dhe bindëse në bazë të
koleksioneve muzeale (në radhë të
parë të Muzeut të Antropologjisë
dhe Etnografisë të Sankt Petërbur-
gut) dhe të artefakteve të ruajtura
nëpër sëndukë banorësh të
moshuar të fshatrave shqiptare
dhe bullgare", thonë ata.

Albanologët rusë shtojnë se
materialet për veshjet tradiciona-
le të shqiptarëve të Ukrainës anal-
izohen për herë të parë duke përf-
shirë të dhëna për kostumin e sh-
qiptarëve të fshatit Mandricë të
Bullgarisë, grumbulluar gjatë eks-
peditës së vitit 2014. Materiale të
tilla më parë nuk sqaroheshin nga
studiuesit për shkak të interesit të
kufizuar nga kuadri shkencor (sh-
qiptarët e Mandricës ishin krye-
sisht objektet e hulumtimeve të
linguistëve dhe historianëve) dhe
të ruajtjes së dobët të veshjeve pop-
ullore tek dy këto grupe të etnosit
shqiptar.
SHQIPJA E RUAJTUR

Albanologia Maria S. Morozova
ka bërë një përshkrim të shkurtër
të së folmes së shqiptarëve të
Ukrainës. Ajo shënon se për grama-
tikën e të folmen në gjendjen e saj
aktuale është bazuar edhe në ma-
terialet e mbledhura gjatë eksped-
itave në fshatrat shqipfolëse të
Buxhakut (2011-2013) dhe të ra-
jonit të Detit Azov (2005-2010,
2012). Trajta të zgjedhura të mor-
fologjisë emërore dhe foljore e të
sintaksës të së folmes së sh-
qiptarëve të Ukrainës interpreto-
hen në këtë përshkrim si arkaike
ose të reja në krahasim me të fol-
met e tjera të shqipes.

Krahasimi me gjuhën letrare
shqipe, me të folmet e zonës 'nënë'
të toskërishtes veriore dhe me të
folmet toske në jug të Italisë, në
Greqi dhe në Bullgari është kryer
me përdorimin e përshkrimeve di-
alektologjike, të gramatikave të
shqipes standarde dhe të Atlasit
dialektologjik të gjuhës shqipe
(ADGjSh).

Zhvillimi i risive morfologjike
dhe sintaksore në të folmen në
shqyrtim analizohet duke përdorur
materialet arkivore dhe botimet e
N. S. Derzhavinit (materiali i
mbledhur në terren në vitet 1920
në rajonin e Detit Azov), artikuj
dhe materiale të S. Islamit (rajoni
i Detit Azov, ekspedita e vitit 1949),
N. V. Kotovës (Buxhak dhe rajoni
i Detit Azov, 1950-1954) dhe të L.
J. Demkos (Zhovtnevoje, vitet
1960), botimet e gjuhëtarëve nga
Leningradi/Sankt Petërburgu të
bazuara në rezultatet e ekspedi-
tave të viteve 1960-1970 në Zhovt-
nevoje dhe në fshatrat shqiptare
të rajonit të setit Azov, si dhe duke
përdorur punimet e reja në bazë
të materialeve të ekspeditave të
viteve 1998-2013. E folmja e sh-
qiptarëve të Ukrainës i përket
grupit të të folmeve lindore të
toskërishtes veriore.

Paraardhësit e
shqiptarëve të sotëm
të Ukrainës kanë ikur
nga trojet amtare në

shekujt XV-XVI.
Territoret nga të cilat
kanë ikur shqiptarët

diskutohen në
shkencën moderne.

““

““E folmja e shqiptarëve të Ukrainës dmth.,
të dhënat linguistike, dëshmojnë qartë që

paraardhësit e këtij grupi etnik kanë ikur nga
territori i Toskërisë dhe më saktë nga zona e të

folmeve toske veriore (Sharapova 1990; Zhugra,
Sharapova 1998). Por, më saktë nuk mund

ta përcaktojmë rajonin e vendbanimeve
të mëparshme.

Në rrathë:
Vendbanimet shqiptare në Ukrainë



Në rrathë:
Albanologu rus, Aleksandër Novik dhe Aleksandra
Dugushina në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë
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BACK TO BASICS?!
Studimi - Besueshmëria në mediat

tradicionale në të gjithë Europën drejt rritjes
(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... duhet ta pranojmë se ruajtja e
një niveli të lartë të kësaj besuesh-
mërie po bëhet gjithmonë e më sf-
iduese në një botë të mbushur me
flluska e filtra informacioni dhe
me "newsroom"-e, ku fabrikohen
shumë më lehtë lajme të rrema apo
jo. Ndaj, matja e nivelit të besuesh-
mërisë është thelbësore për
përcjelljen e perceptimeve të
qytetarëve mbi organizatat që har-
tojnë strategjitë në media e deri
produktin e saj. Kjo është ven-
dimtare për ndërtimin e audiencës
dhe e dobishme për planifikimin
strategjik të zhvillimeve mediale
në vendet anëtare në EBU, mes
tyre edhe Shqipëria.

Sapo ka përfunduar një hu-
lumtim serioz, i cili bazohet në të
dhënat e publikuara në sondazhin
e 86-të të Eurobarometrit. Raporti
jep një ide të perceptimit të qyteta-
rëve evropianë mbi besuesh-
mërinë e disa llojeve të mediave,
duke përfshirë shtetet anëtare të
BE-së, vendet e pranuara dhe ato
kandidate. Një sondazh mbi be-
simin në media u zhvillua nga
Shërbimi i Inteligjencës së Medi-
as pranë EBU-së për të përftuar
një ide më konkrete, mbi nivelin e
besueshmërisë që media ka tek
qytetarët në secilin vend, pavarë-
sisht nga llojet e ndryshme të saj.

Ndërsa besimi tek mediat në
tërësi mund të ketë shënjuar nive-
lin më të ulët në historikun e saj
gjatë viteve të fundit, ky studim i
EBU-së (Unioni i Transmetuesve
Publik të Evropës) ka zbuluar së
fundmi se në mediat tradicionale
(TV dhe shtyp i shkruar) besimi i
publikut, ka shënjuar progres në
rritje. Në këtë përfundim kanë ar-
ritur ekspertët e fushës, të cilët
vazhdojnë të këmbëngulin bazuar
në ekspertizën e tyre se megjith-
atë, besimi i njerëzve në median e
re vazhdon të shënjojë rënie. 61%
për qind e vendeve evropiane nuk
i zënë besë internetit, ndërsa 97
për qind e tyre nuk u besojnë aspak
rrjeteve sociale. Studimi i EBU me
përkufizimin "Të besosh në Media
2018" tregon se si hendeku i besim-
it të njerëzve mes medias tradicio-
nale dhe asaj të re vazhdon të
rritet. Media elektronike gjithsesi
vazhdon të mbetet formati më i
besuar; 59% e njerëzve priren të
kenë besim tek radio (shifër e vlef-
shme për 2017) dhe 51% e tyre be-
sojnë tek TV (është shënuar një
rritje prej 1% për 2017). Këto shi-
fra sigurisht vlejnë për vendet e
BE-së. Prej këtij studimi është
mësuar gjithashtu se besimi në
shtypin e shkruar, gjithashtu ësh-
të përmirësuar ngadalë gjatë pesë
viteve të fundit. 47% e qytetarëve

brenda BE-së besojnë në këtë lloj
formati tradicional. Ndër të tjera,
ekspertët paralajmërojnë se besi-
mi i njerëzve tek interneti dhe në
mediat sociale është shkatërruar
nga lajmi i rremë (fake news), ke-
qinformimi dhe dezinformimi.
Tani vetëm 34% e qytetarëve të
BE-së i besojnë internetit dhe
vetëm 20% e tyre u besojnë rr-
jeteve sociale (respektivisht 36%
dhe 21% krahasuar me vitin 2017).
Prej studimit gjithashtu është ar-
ritur në përfundimin se besimi i
qytetarëve evropianë në mediat
elektronike është i lidhur ngushtë
me një shtyp të lirë dhe të pavar-
ur. Sa më i lartë niveli i besimit tek
radio dhe TV i një vendi, aq më e
madhe liria e shtypit në atë vend
ka tendencë të jetë.

Në studim, në të cilin janë përf-
shirë dhe vende që janë jashtë BE-
së, është vërejtur se ka dallime të
forta rajonale mbi bësueshmërinë
e medias nga publiku, psh. vendet
nordike krahasuar me Shqipërinë.
Të parat kanë prirjen të besojnë në
median tradicionale më së shum-
ti, ndërsa evropiano-lindorët kanë

tendencën t'u besojnë më shumë
rrjeteve sociale apo dhe internetit.
Shefi për Strategjinë e EBU, Rob-
erto Suarez Candel, ndër të tjera
në një dalje publike tha se gjetjet
e hulumtimit tregojnë se një me-
dia me cilësi dhe e paanshme ësh-
të ajo që vlerësohet më shumë nga
qytetari. "Transmetuesi publik -
tha ai - është motori që luan një rol
të rëndësishëm në arritjen e këtij
objektivi, ku së bashku me anëtarët
e tjerë të unionit (EBU) përbëjnë
një kontribut të paçmuar në sho-
qëritë demokratike. Roli i
anëtarëve tanë në ruajtjen e vler-
ave demokratike dhe mbështetjen
e lirisë së medias është demonstru-
ar qartazi nga rezultatet e studim-
it tonë".

Unioni i Transmetuesve Pub-
likë të Evropës (EBU), organizata
kryesore e cila mbledh rreth vetes
pjesën dërmuese të transmetuesve
publik në Evropë, pohon se trans-
metuesit publik janë pjesë e mod-
elit të shoqërisë evropiane. Ai "ka
mision dhe detyrë që të ofrojë
skemë programore, e cila kënaq
pritjet e të gjithë shikuesve, derisa

kanalet komerciale i drejtojnë pro-
gramet e tyre drejt konsumatorit".
EBU gjithashtu thotë se, "televiz-
ionet evropiane ofrojnë garanci të
pakrahasueshme për të gjitha sh-
tresat e shoqërisë, në mënyrë që
të gjithë në Evropë të kenë qasje
në programet, të cilat përfaqësojnë
identitetin e tyre kulturor, politik,
ekonomik etj.". Këto pikëpamje eli-
tiste mund të jenë, apo nuk mund
të jenë të arsyeshme. Mirëpo, në
bazë të lirisë së zgjedhjes së kon-
sumatorëve mund të komplikoj
shumë një pjesë të madhe mision-
in e transmetuesve publikë. Kjo
mbetet gjithsesi një sfidë tjetër e
së ardhmes.

Projekti "Të besosh në Media
2018" bazohet në të dhënat e pub-
likuara në sondazhin e 88-të të
Eurobarometrit dhe jep një ide të
perceptimit të qytetarëve evropi-
anë mbi nivelin e besueshmërisë
së llojeve të ndryshme të mediave.
Anketa përmban rreth 1000 inter-
vista të drejtpërdrejta dhe është
realizuar në 33 vende europiane,
anëtare ose kandidate për
anëtarësim.

Opinioni i   Ditës
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Një takim jashtë pune është gjithmonë fes-
të për ju. Duhet të shkëputeni nga rutina
për disa ditë dhe të shijoni aventurat e reja.
Keni justifikimin e duhur për të ndryshuar
ambient dhe të takoni njerëz interesant.

Pasiguritë dhe rivaliteti shkaktojnë prob-
leme në raportin në çift. Në realitet prob-
lemi qëndron tek pozicioni që mbani ju, nuk
pranoni kompromise për asgjë. Që të jep-
ni më të mirën në punë, keni nevojë për
stimulim të vazhdueshëm. Rutina ndikon
në potencialin tuaj.

Hëna në shenjën tuaj flet për ndjenja:
dashuri, miqësi ose ndoshta të dyja, duke
qenë se shumica nga ju jeni shumë të
pavendosur. Krijimtari intensive dhe rezul-
tate të mira në punë, megjithëse pak të fren-
uara nga lëkundjet e humorit.

Asnjë nga projektet që keni në mendje nuk
do realizohet sot. Megjithatë, çdo gjë do
ndryshojë me shpejtësinë e dritës, me
ndihmën e faktorëve të jashtëm të pa-
parashikuar. Të bëheni të domosdoshëm
është karta e duhur në punë, kohët e fundit
duket sikur është kthyer në një luks.

Ditë për fitimtarët, të gatshëm të luftojnë
deri në fund për të arritur atë që duan. Am-
bient konkurrues, por shumë stimulues.
Hëna, Marsi dhe Urani ju mbështesin,
zgjidhjet e shpejta dhe inovative do bien
në sy në momentin e duhur.

Sektori komercial, shumë i privilegjuar.
Lodheni shumë, por fitoni mirë, edhe pse
harxhoni më shumë seç duhet, pasi keni
shumë shpenzime të paparashikuara. Të
kënaqur nga planet tuaja, do kaloni një
mbrëmje të bukur në shoqërinë e miqve
të këndshëm.

Çështje biznesi dhe negociata deri në
momentin e fundit. Puna ecën me ritëm të
shpejtë dhe e dini se duhet të nxitoni, sepse
keni pak kohë. Partner i paparash-
ikueshëm, ndryshimet e tij të humorit ju
shqetësojnë, ndoshta ka ardhur momenti
të shprehni pakënaqësitë tuaja.

Asgjë më shumë se rutina e përditshme.
Ndoshta ju mungon motivacioni, ose en-
ergjia për t'u futur në lojë dhe të filloni një
projekt të ri. Rruga drejt suksesit, gjithnjë e
më e vështirë, prandaj do hiqni dorë nga
disa ambicie shumë të guximshme.

Ditë intensive me Hënën në kënd me Marsin
në shenjë. Raste të bukura që nuk duhet të
lihen pas dore, biznes produktiv i kryer me
inteligjencë dhe dinakëri. Nuk lëvizni vetëm
pasi keni një staf të përgatitur, të gatshëm
për të ndërhyrë në momentin e duhur.

Telashe në horizont, me Hënën armiqë-
sore dhe Uranin që shkakton tensione dhe
pritshmëri më të larta se kushtet reale të
momentit. Shumë të acaruar në punë,
ndoshta pak si tepër. Furia juaj rrezikon të
frikësojë kolegët tuaj.

Raportet e mira nëse janë virtuale, do jetë
akoma më mirë, pasi nuk ndikojnë në pa-
varësinë tuaj që e çmoni aq shumë, por
gjithsesi ju tërheqin. Nga mesazhet e
shumta që merrni, duket se dikush nuk
mund të jetojë pa ju.

Ditë pa të papritura. Shumë emocione dhe
dëshira të pashprehura, megjithatë jeni
shumë konfuz për t'u dhënë drejtim am-
bicieve tuaja. Të pakënaqur në punë, nga-
njëherë duhet të arrini të gjeni kompromis
me kolegët tuaj.

BRICJAPI

MONIKA STAFA
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Mercenarët rusë si
instrument i shtetit

Nga SHABAN MURATI

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... dhe rrjetet sociale shqiptare për vrasjen
e mbi 300 mercenarëve rusë në 7 shkurt
në luftimet përkrah forcave të regjimit të
Asadit në Siri. Bën përshtypje kjo hesh-
tje dhe errësirë informative për publikun
shqiptar, sepse me këtë informacion dhe
temë po merren prej një muaji të gjitha
mediat dhe agjencitë më prestigjioze të
botës në SHBA, në Europë dhe kudo. Bën
përshtypje kjo heshtje dhe errësirë infor-
mative shqiptare, sepse kemi të bëjmë me
një ngjarje të jashtëzakonshme, që përbën
humbjen më të madhe njerëzore ruse në
një shtet të huaj, që nga agresioni rus në
Afganistan në vitin 1979. Bën përshtypje,
sepse kjo heshtje dhe errësirë informative
shqiptare është në sintoni me vijën zyr-
tare të Moskës për ta mbajtur të fshehtë
dhe për ta mohuar këtë ngjarje të rëndë,
që ka tronditur opinionin publik rus.

Agjencia "Rojter" e jep 300 numrin e
mercenarëve rusë të vrarë e të plagosur
në 7 shkurt në Deir el Zour në Siri. Porta-
li "rusmonitor. com" e jep shifrën e mer-
cenarëve rusë të vrarë midis 217 deri në
640. Ish- deputeti i Dumës ruse, Viktor
Alksnis, sipas portalit rus "newsru.com"
të datës 16 shkurt, deklaroi se numri i
ushtarakëve rusë të vrarë në Siri atë ditë
është 334 vetë. "Foreign affairs" e datës 26
shkurt shkruan se, "burime të tjera japin
shifrën më shumë se 600 vetë".

Numri kaq i madh i mercenarëve rusë
të vrarë brenda një dite nga forcat e
opozitës demokratike siriane dhe nga bom-
bardimet e koalicionit ndërkombëtar an-
titerrorist paraqet një humbje të madhe
të Rusisë në aspektin ushtarak, politik,
diplomatik, strategjik, etj. Pak rëndësi ka
nëse formalisht ata ishin mercenarë rusë,
që luftonin krahas forcave të regjimit të
Asadit, dhe jo me shenjat e uniformës
zyrtare ushtarake ruse. Prania dhe mis-
ioni i tyre në Siri është në një kuadër të
qartë shtetëror dhe pikërisht për këtë në
Siri janë dërguar 2500 mercenarë rusë, si
"kontraktorë" të kompanisë ushtarake
private ruse "Wagner", e njohur për lidh-
jet e saj me shërbimin e zbulimit ushtar-
ak rus. Pse është një goditje e rëndë për
misionin dhe reputacionin e Rusisë, au-
toritetet ruse u përpoqën dhe po përpiqen
të mbajnë jo vetëm të fshehta përmasat
reale të humbjeve, por të paraqiten mad-
je sikur nuk ka ndodhur. "Ky është një
skandal i madh dhe shkak për një krizë
të thellë ndërkombëtare. Megjithatë, Ru-
sia shtihet sikur nuk ka ndodhur asgjë",
thotë analisti rus, Vladimir Frollov për
"newsru.ru" në 16 shkurt.

Zëdhënësja e MPJ të Rusisë, Maria
Zakharova, e cila nuk dihet përse si për-
faqësuese e diplomacisë e përdor kaq den-
dur ironinë në brifingjet e saj, deklaroi se
"nuk ishin 400 të vrarë, nuk ishin 200, as
100 e as dhjetë. Ne mund të flasim për
vdekjen e rreth 5 njerëzve, ndoshta
qytetarë nga Rusia". Por kur spitalet ush-
tarake ruse u mbushën me qindra të pla-
gosur nga Siria dhe familjet e merce-
narëve të vrarë filluan t'i kërkojnë shtetit
trupat e të afërmve të vrarë dhe portalet
opozitare ruse nisën të japin deklarata të
pjesëmarrësve rusë në luftimet, MPJ ruse
u detyrua në 20 shkurt të pranojë se ësh-
të fjala për dhjetëra të vrarë.

Autoritetet ruse u përpoqën ta mbajnë
të fshehtë, sepse prania dhe misioni i mer-
cenarëve rusë në Siri komprometon poli-
tikën zyrtare të Rusisë në Siri dhe në fush-
ën e jashtme. Pavarësisht se në aspektin
formal mercenarët rusë janë luftëtarë me
pagesë, të cilët kanë shkuar privatisht me
kontratë të luftojnë në mbrojtje të regjim-
it të Asadit në Siri, është sekret i njohur
nga të gjithë se dërgimi i batalioneve me
mercenarë rusë në Siri është një opera-
cion i vjetër, i lidhur dhe i menaxhuar nga
shteti. Në vitin 2013 kam shkruar në një
analizë timen te "Gazeta Shqiptare" se

Krijimi dhe përdorimi i forcave speciale
ruse nën maskën e kompanive private ush-
tarake është një metodë e re e Rusisë për
të realizuar ndërhyrje tokësore në shte-
tet e tjera, pa u komprometuar zyrtarisht
për ndërhyrjen në terren dhe për vikti-
mat që pëson. Është një metodë, e cila u
përdor për herë të parë në Krime në sh-
kurt të vitit 2014, kur forca ushtarake pa
shenja të ushtrisë ruse pushtuan Kri-
menë, dëbuan forcat ukrainase dhe orga-
nizuan të ashtuquajturin referendum të
bashkimit me Rusinë. Në atë kohë u fol
shumë për enigmën e "ushtarëve të gjel-
bër", të cilët nuk dihej kush ishin dhe nga
vinin. Pas aneksimit zyrtar rus të
Krimesë, presidenti Vladimir Putin e pra-
noi publikisht se ato kishin qenë forca ush-
tarake ruse. Njësitet speciale me unifor-
ma pa shenja ishin batalionet e forcave
mercenare ruse, që pushtuan Krimenë.
Njësitet mercenare të organizuara nga
kompania "Wagner" u përdorën për të ng-
ritur dhe për të luftuar bashkë me forcat
separatiste proruse në pjesën lindore të
Ukrainës.

Organizimi dhe përdorimi i njësive spe-
ciale të mercenarëve nuk është një çësh-
tje private, por shtetërore. Nuk është ras-
tësi përkimi i destinacionit të njësive mer-
cenare ruse me strategjinë e politikës së
jashtme të Kremlinit, si në rastin e push-
timit të Krimesë dhe krijimit të zonave
separatiste në Ukrainë, ashtu edhe në ras-
tin e mbrojtjes së regjimit të Asadit në Siri.
Mercenarët rusë janë instrument i poli-
tikës së jashtme ruse për zhvillimin e
luftërave lokale. Ata përdoren për
maskuar ndërhyrjen direkte në terren të
forcave ushtarake ruse. Por vrasja brenda
ditës në një operacion ushtarak në Siri e
mbi 300 mercenarëve rusë dhe plagosja e
qindra të tjerëve nxori zbuluar qeverinë
ruse se është zhytur keq në moçalin e
luftës siriane dhe të krizës siriane. Kjo ng-
jarje zbuloi një element të ri të komplikimit
të kësaj krize dhe të vështirësive të pa-
parashikueshme për zgjidhjen e saj. Rusia
po kërkon të mbajë në këmbë regjimin e
Asadit, që i ka dhënë dhe i jep baza ushtar-
ake, por edhe i lejon të marrë nën kontroll
pellgjet e naftës dhe të gazit në Siri, gjë që
tregon se Rusia po del hapur në skenën e
ambicieve për zotërimin e burimeve të
energjisë në Lindjen e Mesme.

Në Siri në një ditë u vranë mbi 300
mercenarë rusë, numër i njëjtë sa kanë
vajtur gjithsej në Siri mercenarë shqiptarë
nga Ballkani gjatë 7 viteve të luftës atje.
Është një rast për të ballafaquar meskini-
tetin dhe shërbyeshmërinë ndaj qendrave
antishqiptare të mediave, të të ashtuqua-
jturave institute studimore apo shoqëri
civiliste shqiptare, të cilët vetëm kur vritej
një mercenar shqiptar në Siri zhurmonin
gjashtë muaj me njoftime, emisione, sem-
inare dhe broshura. Tani heshtin për mer-
cenarët e Rusisë. Dhe shqiptarët në Siri
nuk i kishte dërguar shteti. Rusia, Serbia,
Greqia dhe disa qendra antishqiptare rim-
errnin në propagandën e tyre zhurmat me
origjinë shqiptare dhe pomponin në
arenën ndërkombëtare rrezikun e radikal-
izmit shqiptar në Ballkan.

Ngjarja e rëndë e 7 shkurtit dhe prania
e madhe e batalioneve mercenare ruse
duhet të shërbejnë për të hapur sytë dhe
për të parashikuar format e sofistikuara
të ndërhyrjes ruse në vendet dhe në zh-
villimet e sotme. Njësitë e posaçme të ush-
tarëve të gjelbër pa shenja, që janë aktivi-
zuar në Ukrainë dhe në Siri flitet se janë
parë edhe në bazën ruse të Nishit në Ser-
bi. Ata e bënë një eksperiment në Mal të
Zi në përpjekjen për grusht shteti në tetor
2016. Nuk duhet habitur nëse gjejnë for-
ma të penetrimit dhe të pranisë edhe në
shtetet e tjera të Ballkanit. Lobi rus në
shtetet e Ballkanit, përfshirë dhe Sh-
qipërinë, punon për atë ditë. Një fjalë e
urtë thotë "heshtja flet", siç flet edhe hesh-
tja, që përmendëm në fillim të shkrimit.

Katovica

Mercenarët rusë janë instrument i politikës së jashtme
ruse për zhvillimin e luftërave lokale.

Nafta imposton të gjitha lojërat
dhe intrigat diplomatike dhe

gjeopolitike të Rusisë në krizën
siriane dhe në Lindjen e Mesme.

"Moska me institucionet e saj legale dhe të
fshehta ka organizuar një rrjet rekrutimi
mercenarësh në shtetet ortodokse për të
luftuar në ndihmë të regjimit të Asadit".
("Ballkani Faustian", 2016, fq.210).

Kompania ushtarake private "Wagner", e
cila ka dërguar zyrtarisht batalionet e mer-
cenarëve rusë në Siri, sipas mediave ruse
kontrollohet nga Evgenij Prigozhin, një
njeri i rrethit të ngushtë të presidentit rus,
Vladimir Putin. Prigozhin është një oligark
me emrin në listën e
zezë të oligarkëve
rreth presidentit
rus, të dënuar me
sanksione nga qever-
ia amerikane.
Prigozhin është pres-
ident i kompanisë
ruse "Evro Polis", e
cila vitin e kaluar nënshkroi një kontratë
me Korporatën shtetërore siriane të naftës,
sipas së cilës kompania ruse do të merrte 25
për qind të të ardhurave nga fushat e naf-
tës, të çliruara prej saj. Sulmi i madh i dësh-
tuar i batalioneve ruse të mercenarëve, që
sulmuan Deir el Zour në natën e 7-8 shkur-
tit, kishte si objektiv të pushtonte fushën e
naftës dhe të gazit, që kontrollohet nga forcat
demokratike siriane të opozitës. Objektivi i
pushtimit të fushës së naftës dhe gazit në
Sirinë verilindore zbulon një element të
rëndësishëm të politikës dhe të ndërhyrjes

së Rusisë në Siri, që lidhet me strategjinë e
kontrollit të burimeve të naftës dhe të gazit
në Lindjen e Mesme. Nafta imposton të
gjithë lojërat dhe intrigat diplomatike dhe
gjeopolitike të Rusisë në krizën siriane dhe
në Lindjen e Mesme.

Që njësitë speciale të mercenarëve rusë,
që dërgohen nëpër botë janë vepër e shtetit
dhe formë e kamufluar e formacioneve të
forcave special, dëshmon edhe fakti që ko-
mpania ushtarake "Wagner" i bën stërvitjet

e mercenarëve në
bazat ushtarake të
rajonit të Krasno-
darit, ku është e dis-
lokuar brigada e 10
e forcave speciale të
shërbimit të zbu-
limit ushtarak rus,
GRU. Transportimin

vajtje-ardhje të mercenarëve për dhe nga Sir-
ia e organizon aviacioni ushtarak i Minis-
trisë së Mbrojtjes të Rusisë. Qindra merce-
narë rusë të plagosur në luftimet e datës 7
shkurt po mjekohen nëpër spitalet ushtar-
ake ruse. Mercenarët rusë kanë marrë të
njëjtat dekorata shtetërore, që u jepen
forcave të armatosura ruse. Vetë kreu i ko-
mpanisë ushtarake private "Wagner", që re-
kruton, stërvit dhe dërgon në destinacion
batalionet mercenare, Dmitri Utkin, në dh-
jetor të vitit 2016 ka marrë një dekoratë të
lartë në Kremlin nga presidenti Putin.
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Në mëngjesin e një dite të
ftohtë marsi, pikërisht 76
vjet më parë, më 4 mars

1942, dy oficerë të Gestapos do të
trokisnin në portën e aparta-
mentit të prof. Norbert Jokl në
rrugën Neustiftgasse 67 në Vjenë.

Në kryerje e sipër të arrestim-
it, dy oficerët nazistë nuk mund
të mos vërenin studion e vogël
dhe modeste të profesorit të
shquar, si dhe bibliotekën me
mëse 3000 libra të rrallë dhe
mijëra faqe dorëshkrimesh.

Trazimet në jetën e prof. Jokl
kishin nisur rreth 4 vjet më parë,
me "bashkimin" e Austrisë me
Gjermaninë, kur Jokli ishte
pushuar nga puna e tij si kryebib-
liotekar në Universitetin e
Vjenës dhe prof. i Gjuhësisë atje.

Menjëherë filloi edhe beteja e
miqve shqiptarë, në Europë e
Amerikë për shpëtimin e tij. Në
krye të përpjekjeve u vunë Faik
Konica dhe Fan Noli. Synimi fille-
star ishte dhënia e shtetësisë sh-
qiptare për Joklin, në pritje të
nguljes së tij në Shqipëri.

Jokli ia kishte kushtuar jetën
gjuhës shqipe. Edhe pse studimet
universitare i kishte kryer në
drejtësi, Jokli kishte mbaruar
doktoraturën në gjuhësi krahasi-
more, duke u specializuar në sh-
qipen, gjuhët balltike e sllave dhe
më pas u përfshi tërësisht në këtë
fushë të rrallë të dijes.

Me punën e tij këmbëngulëse
dhe njohuritë e thella në gjuhës-
inë krahasimore, ai kishte arritur
përfundime shkencore me rëndë-
si të jashtëzakonshme në stu-
dimet albanologjike dhe të gju-
hëve indoeuropiane. Vetë Mbreti
Zog e kishte nderuar Joklin me
dekoratën më të lartë të
Mbretërisë me rastin e 25-vjetorit
të Pavarësisë. Sipas prof. Mahir
Domit, shteti shqiptar me ndë-
rhyrjen e Aleksandër Xhuvanit
kishte dhënë 5000 franga qysh në
vitin 1926 për botimin e punimit
madhor të Joklit - Fjalorit Eti-
mologjik të Gjuhës Shqipe.

Mirëpo pushtimi fashist i Sh-
qipërisë ndryshoi rrjedhën nor-
male të jetës dhe të historisë.
Prandaj, Jokli e mendoi seriozisht
për të emigruar në Amerikë dhe
për të vijuar punën atje. Dhe aty
atij iu gjendën sërish Fan Noli
dhe Faik Konica, edhe pse ky i
fundit tashmë kishte mbetur pa
punë. Noli madje përfshiu në për-
pjekjet për shpëtimin e Joklit
edhe Departamentin Amerikan
të Shtetit, si dhe institucione të
ndryshme, që ndihmonin studi-
ues hebrenj të rrezikuar nga
përndjekjet naziste.

Ndërkaq, autoritetet kolabora-
cioniste në Tiranë, të cilat e njih-
nin mirë dhe e respektonin së
tepër mi personalitetin dhe
punën e Joklit, i nisën atij ftesën
e njohur të marsit 1941, ku i ofro-
nin punësim si kryebibliotekar i
Shqipërisë dhe i bënin thirrje të
nisej pa humbur kohë.

Mirëpo Jokli ngurroi. Përse
vallë?

Sipas gjetjeve të fundit, tri ish-
in arsyet kryesore: Së pari, Jokli
ende mbante shpresë për kalimin
përfundimtar në Amerikë. Mirë-

Opinioni i   Ditës Një jetë për shqipen -
 në kujtim të prof. Norbert JoklNga Agron Alibali

po dera amerikane u mbyll tërë-
sisht pas sulmit në Pearl Harbor
në dhjetor 1941. Së dyti, duket se
ai ruante rezervë të ligjshme ndaj
autoriteteve kolaboracioniste në
Tiranë. Kur vetë bashkëvendësit
e tij  nazistë në Vjenë po e
kërcënonin seriozisht, ç'garanci
do të kishte që edhe fashistët sh-
qiptarë të mos kthenin pllakën
pas nguljes së tij në Tiranë? Dhe
së treti, pengesë ishin edhe vetë

biblioteka dhe arkiva e tij e jash-
tëzakonshme. Jokli nuk kishte
familje, as fëmijë. Ai kishte vetëm
librat dhe punën e tij, të pasqyru-
ar në botimet e dorëshkrimet e
çmuara e të pafund. Kur zjarri bie
në shtëpi, gjëja e parë dhe e vet-
me është shpëtimi i vetes dhe i
familjes. Librat dhe dorëshkrimet
ishin fëmijët e tij. Jokli nuk mund
t'i linte ato pas.

Arrestimi më 4 mars 1942 ish-

te fillesa e mbarimit të Norbert
Joklit. Data e 11 majit 1942 jepet
zyrtarisht si dita e eliminimit të
tij fizik në kampin nazist të
shfarosjes në Maly Trostinec në
Bjellorusi.

Siç na dëshmon prof. Eqrem
Çabej, Norbert Jokli ia la
trashëgim popullit shqiptar
gjithë pasurinë e tij në këtë botë,
përfshirë bibliotekën dhe dorësh-
krimet e tij të çmuara.

Humbja tragjike e Norbert
Joklit është ndër krimet më të
përbindshme të nazizmit. Në bazë
të doktrinës juridike të cenimit
të vazhdueshëm, krimi ndaj
Joklit vijon edhe sot e gjithë
ditën përderisa autorët nuk janë
ndjekur penalisht dhe efektet e
tij vijojnë edhe sot. Në mes të
viteve 1950, Prokuroria Federale
Gjermane hapi çështjen penale
për vrasjen e dhunshme të prof.
Joklit, ndërkohë që pasuria e tij
bibliotekare dhe intelektuale
ende nuk i është kthyer "popullit
shqiptar".

Duhet thënë se shteti shqiptar
ka shprehur në vijimësi nder-
imin, por sidomos interesimin e
veçantë për trashëgiminë e
Joklit. Në vitin 1977 profesorët
Kostallari dhe Çabej hartuan një
listë të plotë të trashëgimisë in-
telektuale të Joklit. Zyrtarë të
lartë të kulturës shqiptare sot
kanë shprehur gatishmërinë për
mbajtjen e një konference shken-
core në nderim të Joklit, ndërko-
hë që Instituti "Çabej" dhe Shtë-
pia Botuese "Çabej", në bash-
këpunim me gjuhëtarë të shquar
po përgatisin botimin në shqip të
një ndër veprave më të rëndë-
sishme të tij.

Një nismë private është ndër-
marrë para një viti nga tre sh-
tetas amerikanë për kthimin në
Shqipëri të trashëgimisë së
Joklit, në përputhje me vullnetin
e tij. Mirëpo ka ardhur koha që
të ndërmerren hapa konkrete in-
stitucionale për kthimin e plotë
dhe strehimin e sigurt së të gjithë
trashëgimisë së Joklit në Sh-
qipëri. Por ku?

Para dy vitesh, Këshilli i Min-
istrave i Republikës së Shqipërisë
transferoi pronësinë e ndërtesës
së ish-Qendrës Ndërkombëtare të
Kulturës nga Ministria e Kul-
turës për tek Bashkia e Tiranës.
Gazetari dhe studiuesi Ben Ando-
ni ka hedhur idenë që ndërtesa
të transformohet në bibliotekë.
Vërtetë, pse të mos t'i kthehet sër-
ish kjo ndërtesë në pronësi dhe
administrim Ministrisë së Kul-
turës dhe të transformohet në Bib-
liotekën e Studimeve Albanologjike
"Norbert Jokl", ndoshta si aneks i
BKSH-së ose i Akademisë së Shken-
cave? Kësisoj, ajo mund të shndër-
rohet në qendër gjithëpërfshirëse
depozitare, bibliotekare dhe arki-
vore moderne, multimediale, e sh-
kencave dhe studimeve alban-
ologjike, ku do të ruheshin për
brezat në vijim jo vetëm pasuria in-
telektuale e Norbert Joklit, por
edhe biblioteka të albanologëve të
tjerë të shquar, brenda dhe jashtë
vendit, të cilat u mbeten familjeve
pas vdekjes së tyre.

Jokli ia kushtoi jetën e tij gju-
hës shqipe që, sipas Çabejt, ësh-
të pasuria e vetme dhe më e
çmuar që kemi si komb. Prandaj
do të ishte një akt i rrallë fisnik,
qytetar dhe madje historik i
Bashkisë së Tiranës, rikthimi i
ndërtesës së ish-Qendrës Ndërko-
mbëtare të Kulturës nën admin-
istrimin e Ministrisë së Kulturës
dhe emërtimi e shndërrimi i saj
në Bibliotekën e Studimeve Al-
banologjike "Norbert Jokl".
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Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Eshtë kombëtare me minoritetin.
6. Janë godinat e banimit.
12. Van Nistelrooy bomber.
13. Eshtë e e pas Krishtit.
15. Një fjalë para kohe.
16. Organizma Tregare Lokale.
18. Rripi pa zë.
20. Flloko aktor
21. Volumi i shkurtër.
22. Eshtë diletant.
25. Kufizojnë pozicionin.
26. Eshtë X ajo e sulmit.
27. Ishin shoqëruesit e Panit.
29. Kufizojnë katete.
30. Janë çupa.
31. Bartok kompozitor.
34. Tri të parat në atletikë.
36. Tekat pa kufij.
37. Një pemë.
38. Skuadër greke.

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

- Jeta është një mësim i gjatë mbi nënshtrimin.
James M. Barrie (1860 - 1937)

- Jeta është ajo që të ndodh përderisa je i zënë duke bërë
plane të tjera.

John Lennon (1940 - 1980), "Beautiful Boy"

- Mos e konsidero 'SHOK' secilin që ta lëmon
shpinën. Ndoshta kërkon vendin më të
përshtatshëm për ta therur...

- Pa shoqëri askush s'do dëshironte të jetojë, edhe
po të kishte të gjitha të mirat e tjera.

Aristoteli

- Një sekret i madh i suksesit është
të çani jetën si njeri që nuk
konsumohet kurrë.

(Albert Shvaicer)

- Dështimi ka prirje të përmirësohet,
suksesi priret drejt përkeqësimit.

(Seneka)

- Nëse njerëzit do të dinin sa shumë
duhet të bënin për të arritur
suksesin, shumica e tyre nuk do t’i
hynin asaj rruge.

(Lord Tomson i Flotës)

HORIZONTAL
1. Janë luftarake me kung fu.
6. Eshtë me helm ajo e agjentëve.
12. Skuadra merengue.
13. Fillojnë tatëpjetën.
14. Ed aktor.
15. Një pjesë... orkestrale.
16. Një iranian i dikurshëm.
18. Janë tek në kanape.
19. I bën kush ha bukë.
22. Fundi i një fundi.
23. Fillojnë aksionin.
25. Janë zeshkanë.
26. Shumë zëra në këngë.
27. Gjysmë turneu.
29. Eshtë grykësi
31. Rastisin në krye.
32. Sikur ke thënë çdonjerin.
34. Janë vite.

36. Angot e Lecocq.
37. Ende është ndryshe.
39. Kush bën... ve në lojë.
40. Janë grimca me bërthama.
41. Turner këngëtare.
42. Të parat në bllok.
44. Diftong për leader.
45. Dhe Hajria në një balet.
47. Neill aktor.
49. Ross këngëtare.
50. Mund të jetë parabolike.

VERTIKAL
1. Janë kundërmuese.
2. Vreri pa kufij.
3. Kush nuk ka... nuk di të sillet.
4. Artikull spanjol.
5. Eshtë krimb për grep.
6. Mbyllin një krah.
7. Edouard piktor.
8. Fillojnë profesionin.
9. Turke pa kufij.
10. Ishte Gjermania e Honecker
11. Janë më shumë se dëshira.
13. Janë ujërat në llixha.

16. Bëhet me kandar.
17. I dëgjoi vetëm Odiseu.
20. Fillojnë hetimin.
21. Një qendër.
24. Eshtë vjedhje.
28. Makashi këngëtar.
30. Me Alfa në makinë.
33. Loriku te Sunderland.
34. Një pjesë e momenteve.
35. Gjysmë tatimi.
36. Janë legjenda.
38. Nget edhe ajo e mirë.
40. Myslymi i paharruar i futbollit.
42. Ki Moon i OKB.
43. Flemig që krijoi James Bond.
45. Fillojnë hapur
46. Mbyllin komentin.
47. Fillojnë sefte.
48. Fillojnë masat.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

41. I triumfit ai i Remarque.
42. Janë shokë në shoqëri.
46. Me të bëjnë një metër.
47. Fillojnë romanin.
48. Eshtë kukull kur është nën ndikimin e të huajve.
49. Kush nuk di... mbytet.
51. Një struc australian.
53. Një pjesë e tematikës.
54. Renato kantautor italian.
55. Mbyll shishen.
56. Furtado këngëtare.
57. Burton regjisor.

VERTIKAL
1. Janë shkaktarë sherri.
2. Kanë bërë vepra.
3. Eshtë shtëpi me frëngji.
4. Fillimi i ideologjisë.
5. Inicialet e Einstein.
6. Janë gazetat si RD.
7. Lodh në kufij.

8. Ishte lumi i harresës.
9. Eshtë për medaljen e parë.
10. Një fjalë që tregon ritmin.
11. Kolegj i famshëm anglez.
14. Janë pesë të tillë olimpikë.
17. Janë zengjinë.
19. Kishte 100 porta.
23. Një pjesë e masakrës.
24. Mbarojnë fare.
28. Janë toka edhe sportive.
31. Stoker që shkroi Dracula.
32. Eshtë byrek.
33. Hapur pa kufij.
35. Pal latinisht.
39. Rraqe pa re
40. Film i famshëm me Brad Pitt dhe Kevin
Spacey.
43. Qyteti i përjetshëm.
44. Një jepet për hartim.
45. Jessica aktore.
50. Cruise aktor
52. Janë në kupë.
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