
Rrëfehet fituesi i çmimit të jurisë në Kanë: Punoj se s’di ç’të bëj tjetër 

TAHIRI NE ARREST SHTEPIE, 
SHBA: DO BEHET DREJTESI 

(Në foto)   Ish - ministri i Brendshëm Saimir Tahiri
Në faqet 10-11

Grupi i Met Kananit, lidhje me politikën 

Operacioni në 7 qytete, grupi operonte Operacioni në 7 qytete, grupi operonte 
në Turqi, Greqi, Maqedoni dhe Shqipërinë Turqi, Greqi, Maqedoni dhe Shqipëri

Shkatërrohet banda 
që trafikoi 8 tonë 
kanabis, kush janë 
13 të arrestuarit 

Shkatërrohet grupi i “Baronit të drogës”, Met Kanani. Poli-
cia e Shtetit në bashkëpunim me Prokurorinë e Krimeve të 
Rënda dhe me agjencitë partnere kanë arrestuar në orët e 
para të mëngjesit të djeshëm 13 persona, pjesë e një rrjeti 
të madh të trafi kut të lëndëve narkotike drejt Turqisë dhe 
më pas me destinacion BE-në....
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ISH-MINISTRI I BRENDSHEM DYSHOHET PER GRUP KRIMINAL E TRAFIK DROGE 

Kush e ka radhën 
pas Saimirit?

Kush ka shkuar të vizitojë Akropo-
lin e Athinës, ka parë në këmbët e 

tij një grup vilash të bardha, dy kate 
e gjysmë. Janë të gjitha më shumë se 
një shembull ... Vijon në faqen 22

Opinioni
 Ditës Nga DRITAN HILAi

 

Në faqen  9

RREGULLAT E REJA 

Paaftësi e 
përhershme për 
punë, sigurimet 
japin 4 mln lekë 

Në faqen 4

INTERVISTA NE “NEWS 24” 

Kryemadhi: Donika 
Prelës ju vodh posta, 

s’mund të drejtojë 
Krimet e Rënda 

 

Në faqen 3

NGJELA MBRON MINISTRIN 

PD: Xhafaj mbron 
vëllain e vet, 

është subjekt i 
ligjit “Antimafia” 

 

Granti i fermerëve, 
kriteret për të 

përfituar nga fondi 
100 milionë euro 

SI TE APLIKONI 

Në faqen 8

pages

4 FAQE SPECIALE

 

Eugent Bushpepa 
ndez “Eurosong”-un, 

shtetet vota “me 
hatër” për fqinjët 

Në faqen 12

FESTIVALI EUROPIAN 

Nga BEN ANDONI

Në faqet 2-4

Zanussi, kineasti i famshëm polak në Shqipëri 

Suplement

Në brendësi: “Çfarë mund të mësojë BE nga serbët e shqiptarët?”, nga Aleksandër Pavlloviç  
dhe publiku shqiptar nuk e 
di fare, e merr vesh shumë 
vonë ose është krejt indifer-
ent. Mungesa e lajmëri-
meve të duhura, relativi-
zimi i gjithçkaje dhe sido-
mos mungesa e hierarkisë 
së vlerave bëri që një nga 
kineastët ...

Kineasti i njohur polak 
Kryzsztof  Zanussi, një-

kohësisht një nga njerëzit 
më të jashtëzakonshëm të 
këtij arti, ishte në ditët e 
fundit në Tiranë. Ashtu si 
ndodh rëndom, personazhe 
të tilla vinë dhe largohen 

Rama: Nuk komentoj, respektoj vendimin e gjykatës. Donald Lu: 
Pandëshkueshmëria e krimit ka marrë fund. Tahiri, orët para “ngujimit” 

Nga  VASIL KURETA 

Lindja e Mesme në mënyrë të vazh-
dueshme prodhon ngjarje. Kalimi 

nga ekuilibri në çekuilibër e përsëri 
në ekuilibër e kështu në vazhdim, 
është .... Vijon në faqet 20-21

Pritshmëri rreziqesh nga prishja e 
ekuilibrave në Lindjen e Mesme

Opinioni
 Ditësi
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DOSJA “XHAFAJ”
AKUZAT

Pas akuzave të vi
jueshme nga selia e

Partisë Demokratike, në
lidhje me mosrespek-
timin e ligjit antimafia për
Agron Xhafajn, vëllanë e
ministrit të Brendshëm,
mësohet se është vënë në
lëvizje edhe prokuroria.
Burime nga organi i
akuzës bëjnë me dije se
prokuroria po ndjek me
vëmendje rastin dhe ësh-
të duke kryer detyrën si-
pas ligjit. Prej disa ditësh,
opozita ka publikuar një
vendim të gjykatave ital-
iane, që dënojnë në mung-
esë me 7 vite e dy muaj
Agron Xhafajn, vëllanë e
ministrit Fatmir Xhafaj,
për përfshirje në aktiv-
itete kriminale. Sipas
selisë blu, ministri Xhafaj
jo vetëm që nuk po zbaton
ligjin antimafia ndaj të
vëllait për t'i sekuestruar
pasurinë e vënë me aktiv-
itete të paligjshme, por e
ka marrë në mbrojtje,
duke ndryshuar ligjin për
ekstradimin.

Avokati Spartak Ngje
la mori dje në mbr-
ojtje ministrin e

Brendshëm, Fatmir Xhafaj
kundrejt akuzave të opo-
zitës për vëllain e tij Agron
Xhafaj, të dënuar në Itali për
trafik droge me 7 vite burg.
Ngjela tregon rastin e ish-
presidentit amerikan Bill
Klinton, i cili e kishte të vël-
lain në burg për drogë dhe e
fali me dekret. Avokati në
një postim në 'Facebook', sh-
kruan se dhe Klitoni e fali
vëllain e tij më dekret, sipas
tij ky është morali politik.
Teksa i cilëson "psikologji
enveriste" sulmet e PD, Ngje-
la shprehet se edhe Presi-
denti i Amerikës Bill Klin-
ton e kishte vëllain për
drogë në burg dhe jo vetëm
kaq, por e fali atë me dekret.
"Më kanë kërkuar shembull
ndërkombëtar për çështjen
Xhafaj… Po ju jap shembul-
lin që posa e shkrova në ko-
mentet e statusit. Po si flis-
ni kështu? Ku është rast ky
për amerikanët? Nga Enver
Hoxha do mësojnë sh-
qiptarët akoma? Presidenti
Klinton ishte President i
Amerikës dhe e kishte vël-
lain për drogë në burg. Nga
komunizmi do mësoni ju
ende? Dhe jo vetëm kaq…
Por Klintoni e fali vëllanë
me dekret… Ja ky është
morali politik. Demokracia
njeh vetëm zbatimin e ligjit.
Këtu duhet të qëndrojmë
edhe ne… kurrë mos prisni
nga morali amerikan t'ju
mbështesë për këtë
psikologji enveriste…"
shprehet z.Ngjela. Pak ditë
më parë PD publikoi dosjen
e plotë të dënimit në Itali të
vëllait të ministrit Xhafaj, si
pjesë të një organizate të
trafikut të drogës. PD aku-
zoi ministrin për faktin se
pavarësisht që i vëllai ishte
i dënuar, ai vazhdonte të je-
tonte i lirë në Shqipëri, dhe
si përgjegjës për këtë ishte
ministri Xhafaj. Disa kohë
me parë avokati Ngjela në
një intervistë dhënë për
"News 24", duke folur për
reformën në drejtësi, thek-
soi se kryeministri Edi

"Xhafaj bëri akt heroik", avokati: Edhe presidenti i SHBA mbrojti vëllain

Ngjela mbron Xhafajn: Bill
Klinton e fali vëllain me dekret
"Sulmet ndaj ministrit psikologji enveriste"

DEKLARATA
"Nga komunizmi do
mësoni ju ende? Dhe
jo vetëm kaq… Por
Klintoni e fali vëllanë
me dekret… Ja ky
është morali politik.
Demokracia njeh
vetëm zbatimin e ligjit.
Këtu duhet të
qëndrojmë edhe ne…
kurrë mos prisni nga
moral i amerikan t'ju
mbështesë për këtë
psikologji enveriste…"-
shprehet z.Ngjela.

Rama nuk mund ta zbatojë
atë. Ngjela tha se reforma në
drejtësi është një investim
amerikan që nuk mund të
dështojë, pasi dështimi i saj
do të ishte dhe i Uashingto-
nit. I pyetur se kush mund
të jetë pasuesi i Edi Ramës
në qeveri, Ngjela tha se

kryeministri i ri do të jetë ai
që ka raportet më të mira me
SHBA dhe do të jetë i
përzgjedhur i Amerikës. I
pyetur se cili politikan në
Shqipëri ka raporte të tilla
me SHBA, Ngjela tha se ai
është "Ministri i Brendshëm
Fatmir Xhafaj". "Rama nuk

mund të bëjë reformën në
drejtësi. Është fatkeqësi e PS
që ka zgjedhur një kryemi-
nistër që nuk njeh as ligjin
dhe as ekonominë. Një njeri
i tillë nuk mund të jetë në
krye të një reforme kaq mad-
hore, ky është problemi i PS.
Unë nuk e di kush do të jetë

kryeministër i ri, por ajo që
di unë është se do jetë
dikush që ka raporte të
mira me SHBA. …Ministri
Xhafaj ka mbështetjen e
SHBA dhe media është në
dijeni që Xhafaj ka mbësh-
tetjen e madhe të SHBA",-
tha Spartak Ngjela.

Në një kohë kur opozi
ta sulmon ministrin

e Brendshëm Fatmir
Xhafaj se ky i fundit ka
mbrojtur vëllain e tij, që
sipas tyre është pjesë e
grupeve kriminale, avo-
kati Ardian Visha ka një
tjetër qëndrim. I ftuar në
emisionin 'Kjo javë' në
'News24' Visha tha se
Xhafaj nuk ka asnjë kon-
flikt interesi lidhur me
këtë çështje. Ai theksoi se
askush nuk duhet të pe-
nalizohet për çështje që
lidhen me familjarët e
tyre, kur personi në fjalë
është korrekt me dety-
rën publike të tij. Mes të
tjerash Visha tha se kjo
histori me akuza ndaj
Xhafajt iu duk si ajo e
Don Kishotit. "Politika
tek ne shfaqet shpesh
herë si kalorësi kundër
krimit. Për mua ishte si
histori e Don Kishotit,
për mua s'ka asnjë shkel-
je. Ai ligj është miratuar
në kohën kur Xhafaj

“Askush nuk duhet të penalizohet për familjarët”

Avokati Visha: Xhafaj s'ka konflikt
interesi, ngjan si historia e Don Kishotit

Protesta e
fundit e
opozitës në
parlament, për
ministrin Xhafaj

nuk ishte ministër. Kam dy-
shim që koha kur familjarët
bëjnë diçka, s'jam partizan
që të merremi me motrat dhe
vëllezërit, për faktin se i
bëri e njëjta mitër. Nëse sub-
jekti ka dhënë prova në

shërbim të publikut, duhet
të trajtohen të tillë",-tha
avokati Visha. Lidhur me
praktikën e ekstradimeve
Visha u përgjigj: "Kemi 600
persona të ekstraduar që
nga vitit 2011. Asnjë italian

nuk është ekstraduar në
Itali dhe kemi çuar 600 sh-
qiptarë atje. Kjo është qe-
sharake. Por është edhe
me kosto. Të dyja zyrat
buxhetore konsumojnë
para".

PENALIZIMI
Z.Visha tha se
Xhafaj nuk ka asnjë
konflikt interesi
lidhur me këtë
çështje. Ai theksoi
se askush nuk
duhet të penalizohet
për çështje që
lidhen me familjarët
e tyre, kur personi
në fjalë është
korrekt me detyrën
publike të tij.

Avokati Spartak Ngjela
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"Sikur Habilajt të kishin kushëri Fatmirin, jo Saimirin"

Bylykbashi: "Marifeti" i Xhafajt për
të shpëtuar 'lëkurën' e të vëllait

FAQJA E PARE

Partia Demokratike
kërkoi dje zbatimin e
ligjit antimafia lidh-

ur me Agron Xhafajn, vël-
lain e ministrit të Brend-
shëm, Fatmir Xhafaj. En-
kelejd Alibeaj, deputet i PD-
së, akuzoi ministrin e
Brendshëm, Fatmir Xhafaj,
se po hesht lidhur me falsi-
fikimin e dokumenteve zyr-
tare për të mbrojtur vëllain
e tij të dënuar për trafik
ndërkombëtar droge. Ali-
beaj theksoi se operacioni
"Forca e ligjit" është kthyer
në Forca e Agronit. Depute-
ti demokrat shtroi pyetjen
se pse Policia e Shtetit nuk
vepron ndaj Agron Xhafajt,
pse nuk e arreston për të
shlyer dënimin e formës së
prerë të dhënë nga drejtësia
italiane prej 7 vjet e 2 muaj
burg. "Operacioni "Forca e
ligjit" efekt mbi pasurinë e
vëllait të ministrit të
Brendshëm Agron Xhafaj të
dënuar për trafik droge. Pse
është degdisur Operacioni
"Forca e ligjit" në operacio-
nin "Forca e Agronit?", dek-
laroi z.Alibeaj. Sipas PD-së
falsifikimi i Kodit të Proce-
durës Penale nuk është e
vetmja mburojë që Fatmir
Xhafaj i ka dhënë vëllait të
tij Agron Xhafaj, i dënuar
për trafik droge në Itali me
7 vjet e 2 muaj burg, me ven-
dim të formës së prerë nga
Gjykata e Kasacionit. Duke
sjellë në vëmendje dek-
laratën e ministrit Xhafaj,
të bërë një vit më parë, gjatë
prezantimit të operacionit
"Forca e ligjit", opozita i
kërkoi Xhafajt arsyet e mos
zbatimit të ligjit antimafia,
subjekt i të cilit sipas saj,
janë jo vetëm Agron Xhafaj,
por edhe vetë ministri i
Brendshëm. "Sipas ligjit an-
timafia, neni 8, Policia e Sh-
tetit, që është nën varësinë
e ministrit të Brendshëm,
ka detyrimin që të veprojë
me iniciativën e vet, për të
verifikuar pasurinë e Agron
Xhafajt. Ministri i
Brendshëm Fatmir Xhafaj
ka detyrimin të përgjigjet
sot, nëse e ka përmbushur
këtë detyrim ligjor. Përgjig-
ja është jo; Ministri i
Brendshëm Fatmir Xhafaj
nuk e ka zbatuar ligjin anti-
mafia. Kjo edhe për një ar-
sye tjetër të fortë: Aktiviteti
kriminal i trafikut të drogës,
që ka kryer vëllai i ministrit

Opozita akuzon kryeprokuroren: Marku po mbron korrupsionin e qeverisë "Rama"

PD: Vëllezërit Xhafaj subjekt i
antimafias, ministri s'e zbaton ligjin
"Ndihma tjetër që ministri i dha vëllait të tij"

Valentina Madani

të Brendshëm, automatik-
isht e bën subjekt të ligjit,
vetë ministrin e Brendshëm
Fatmir Xhafaj. Sipas ligjit
antimafia neni 3, vetë Fat-
mir Xhafaj është subjekt i

këtij ligji",-tha z.Alibeaj. Ju-
risti i PD-së, Gazmend Bar-
dhi në argumentim të ligjit
antimafia tha se dhe vetë
ministri Xhafaj është sub-
jekt i tij. "Policia e Shtetit,

që është nën varësinë e min-
istrit të Brendshëm, ka
detyrimin që të veprojë me
iniciativën e vet, për të veri-
fikuar pasurinë e Agron
Xhafajt. Pasi merr dijeni për
pasuritë, policia ia referon
çështjen prokurorisë. Është
detyrë e prokurorisë të bëjë
hetimin e mjeteve financia-
re, të pasurive, veprimtarive
ekonomike, tregtare dhe
profesionale, mënyrës së
jetesës, si dhe të burimeve të
të ardhurave. Ministri i
Brendshëm Fatmir Xhafaj
ka detyrimin të përgjigjet
sot, nëse e ka përmbushur
këtë detyrim ligjor. Përgjig-
ja është jo; Ministri i
Brendshëm Fatmir Xhafaj
nuk e ka zbatuar ligjin anti-
mafia",-tha z.Bardhi. Hesh-
tjes së ministrit të
Brendshëm, sipas
demokratëve, i është bash-
kuar edhe kryeprokurorja
Arta Marku. Sipas tyre,
Marku ka vendosur të mos i
shohë veprat penale të kry-
era nga ministri, pasi është
vendosur aty nga kryemi-
nistri Edi Rama, në shkelje
të Kushtetutës dhe pa vet-
ing. ""Faktet dhe provat që
tregojnë se ministri i
Brendshëm Fatmir Xhafaj
ka kryer veprën penale të
korrupsionit të zyrtarëve të
lartë publikë dhe të falsi-
fikimit të dokumenteve zyr-
tare, janë përpara syve të
çdo shqiptari. E vetmja që
ka vendosur të mos i shohë
është Arta Marku. Dhe kjo
për një arsye të thjeshtë: ajo
është vendosur aty nga Edi
Rama, në shkelje të Kush-
tetutës dhe pa veting, pikër-
isht për të garantuar
mbrojtjen e korrupsionit të
qeverisë Rama",- tha
z.Alibeaj.

AKUZAT E OPOZITËS PËR XHAFAJN,
ÇFARË PARASHIKON LIGJI ANTIMAFIA

AKUZA
Ligji antimafia në Shqipëri, sipas PD-së kërkon që
të verifikohet pasuria e Agron Xhafajt, i cili është i
dënuar në Itali për trafik droge, por, gjithashtu, në
ligj parashikohet që pjesë e hetimit dhe verifikimit
të jenë edhe familjarët e personit të akuzuar.



Deputeti i PD-së Oerd Bylykbashi është ndalur te
akuzat që PD ka bërë së fundmi për Fatmir Xhafajn,

se ministri i Brendshëm ka shkelur ligjin për të penguar
ekstradimin e vëllait të tij në Itali. Bylykbashi, tregon se
"marifeti" i Xhafajt për të shpëtuar 'lëkurën' e të vëllait
nuk është rasti i parë... Sipas Bylykbashit, ka një tjetër
precedent të ngjashëm të ministrit me kushëririn e tij,
anëtar të Gjykatës së Lartë. Bylykbashi shpjegon se si
Xhafaj, duke shkelur ligjin, ndihmoi kushëririn e tij të
mos shkarkohej nga detyra e gjyqtarit të gjykatës së sh-
kallës supreme në Shqipëri. "Me 27 qershor 2016, me
kërkesë të PD, Gjykata Kushtetuese (ajo që reforma e
Xhafajt e ka mbyllur tashmë pa afat)?, vendosi se qëndri-
mi i Ardian Dvoranit në Gjykatën e Lartë pas gati dy vitesh
nga mbarimi i mandatit të gjyqtarit, ishte antikushtetuese
dhe Dvorani (kushëri i Fatmir
Xhafajt) duhej të largohej nga
Gjykata e Lartë. Vendimi i Kush-
tetueses hyn në fuqi vetëm pasi
botohet në Fletoren Zyrtare".
Ndërkohë, shtoi ai në ndryshimet
e Kushtetutës së 22 korrikut 2016,
Xhafaj futi një pikë ku lejohej që
një gjyqtar i Gjykatës së Lartë që
i mbaron mandati, qëndron në
detyrë deri sa të zëvendësohet.
Dhe ja ku del ustalliku i Xhafajt,
d?uke vonuar zbardhjen dhe bot-
imin e vendimit të Gjykatës Kush-
tetuese pas hyrjes në fuqi të Kush-
tetutës me nenin "Dvorani", vetëm
që të mbante në Gjykatën e Lartë kushëririn e tij. ?"Ndry-
shimet Kushtetuese u botuan me 27 korrik (vetëm 5 ditë
pasi u miratuan) dhe do të hynin në fuqi me 11 gusht 2016.
Kështu Xhafaj u kujdes që Qendra e Publikimeve Zyrtare
(që varet nga qeveria) të botonte vendimin e Gjykatës Kush-
tetuese kundër Dvoranit vetëm me 12 gusht 2016 (plot 46
ditë pas marrjes së vendimit), pra një dite pasi hyri në fuqi
neni kushtetues "Dvorani" që mbante Ardian Dvoranin
në Gjykatën e Lartë. Sot e kësaj dite, Dvorani, kushëri i
Xhafajt është në Gjykatën e Lartë?. Nga kjo gjykatë janë
larguar shumë anëtarë tashmë, por kushëriri i Xhafajt
është i sanksionuar në Kushtetutë",-tha z.Bylykbashi.

MBROJTJA
"Po nuk bëri vëllai për
vëllanë, për kë do të
bëjë tjetër? Sigurisht,
nëse Habilajt do të
kishin Xhafajn dhe jo
Tahirin kushëri, sot do
të ishin biznesmenë të
lirë në Vlorë. Po kush
lufton me fatin?,-tha
z.Bylykbashi.

ENKELEJD
ALIBEAJ
"Heshtjes së
Fatmir Xhafajt,
ka vendosur t'i
bashkohet edhe
Arta Marku. Dhe
kjo për një arsye
të thjeshtë: ajo
është vendosur
aty nga Edi
Rama, në
shkelje të
Kushtetutës dhe
pa veting,
pikërisht për të
garantuar
mbrojtjen e
korrupsionit të
qeverisë Rama.

 Neni tre i ligjit të ri, në germën "b" të pikës 2
përcakton se: "Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe
ndaj pasurive të personave të përmendur në pikën 1
të këtij neni, në pronësi ose të zotëruara në mënyrë
indirekte nga:
a) personat e afërm (bashkëshorti, fëmijët, të
paralindurit, të paslindurit, vëllezërit, motrat,
bashkëjetuesi) të subjekteve të pikës 1 të këtij neni
për të cilët prezumohet regjistrimi i rremë, përveçse
kur provohet e kundërta;
b) personave fizikë ose juridikë, për të cilët ka të
dhëna të mjaftueshme se pasuritë ose veprimtaritë
e tyre zotërohen, pjesërisht ose plotësisht, në
mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, a janë
përdorur, kanë lehtësuar apo në një formë kanë
ndikuar në kryerjen e veprimtarive të jashtëligjshme
nga personat e parashikuar në pikën 1 të këtij neni.
c) Të dhënat e mjaftueshme që pasuritë ose
veprimtaritë e personit fizik ose juridik zotërohen,
pjesërisht ose plotësisht, në mënyrë indirekte, nga
personat e përmendur në pikën 1 të këtij neni,
nxirren:
I- nga marrëdhënia ndërmjet personit fizik dhe
juridik me personat e parashikuar në pikën 1 të këtij
neni;
II- nga fakti që personi fizik ose juridik ka pasuri ose
të ardhura që nuk përputhen dukshëm me nivelin e
të ardhurave, fitimeve ose veprimtarive të ligjshme të
deklaruara dhe as nuk përligjen prej tyre;
III- nga rrethana të tjera të dobishme".

Enkelejd Alibeaj,
deputet i PD-së
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'POLICËT NË FUSHATË'

LSI çon Ramën për hetim,
gjykata vendos më 16 maj

POLITIKE

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi
komentoi dje në "Kjo

Javë" në News 24 aktualite-
tin politik teksa akuzoi qever-
inë "Rama" për lidhje të forta
me krimin e organizuar dhe
korrupsionin. Ajo  ka treguar
se ka deputetë të max-
horancës që nuk janë dakord
me Ramën dhe duan që të
bashkohen me opozitën.
Kryemadhi shprehu bindjen
se shkarkimi i kreut të
Prokurorisë së Krimeve të
Rënda, Hajdarmataj ishte
pjesë e lojës së gatuar nga
Rama për të shpëtuar Tahi-
rin. Por pavarësisht kësaj, ajo
shkoi më tej dhe akuzoi zëv-
endësuesen e Hajdarmatajt,
Donika Prelën, mike të
kryeprokurores Arta Marku,
siç u shpreh ajo, se ishte një
nga personat që kishte dijeni
për vjedhjen e postës sekrete
të prokurorisë së Durrësit.

Zj.Kryemadhi, ju e keniZj.Kryemadhi, ju e keniZj.Kryemadhi, ju e keniZj.Kryemadhi, ju e keniZj.Kryemadhi, ju e keni
quajtur të paligjshëm sh-quajtur të paligjshëm sh-quajtur të paligjshëm sh-quajtur të paligjshëm sh-quajtur të paligjshëm sh-
karkimin e kreut tëkarkimin e kreut tëkarkimin e kreut tëkarkimin e kreut tëkarkimin e kreut të
Prokurorisë së Krimeve tëProkurorisë së Krimeve tëProkurorisë së Krimeve tëProkurorisë së Krimeve tëProkurorisë së Krimeve të
Rënda, porRënda, porRënda, porRënda, porRënda, por, a k, a k, a k, a k, a keni një keni një keni një keni një keni një ko-o-o-o-o-
ment më të zgjeruar?ment më të zgjeruar?ment më të zgjeruar?ment më të zgjeruar?ment më të zgjeruar?

Kemi pritur mrekulli nga
reforma në drejtësi, por vetëm
kjo nuk ka ndodhur. Po t'i rik-
thehemi shkarkimit të Haj-
darmatajt, ai jo vetëm është i
paligjshëm, por na doli se
zonja Marku ishte vazhdimë-
si e falangave të krimit dhe
Edi Ramës, për të sjellë një
proces që stopon hetimin e
çështjes "Tahiri". Ky i fundit
është vetëm një instrument
se ajo duhet të quhet çështja
"Rama". Zëvendësimi i tij me
shoqen e klasës së Arta
Markut, që dy ditë më parë iu
vodh posta sekrete, se për atë
kanë pasur dijeni dy veta,
njëra nga ata ajo zonjë, pra,
duhet hetuar nëse ka pasur
gisht kjo zonjë.

Pse ndodhi pikërisht kjoPse ndodhi pikërisht kjoPse ndodhi pikërisht kjoPse ndodhi pikërisht kjoPse ndodhi pikërisht kjo
lëvizje?lëvizje?lëvizje?lëvizje?lëvizje?

Ishte kompromis për dorë-
zimin e mandatit të z.Tahiri.
Të mos harrojmë që Hajdar-
mataj dhe të tjerët kërkuan
arrestimin e Tahirit në tetor.
Për mua kjo është vazhdimë-
sia e lojës.

Do ketë hetim apo ar-Do ketë hetim apo ar-Do ketë hetim apo ar-Do ketë hetim apo ar-Do ketë hetim apo ar-
restim për Tahirin?restim për Tahirin?restim për Tahirin?restim për Tahirin?restim për Tahirin?

Kush do ta arrestojë?
Prokurorë që kanë probleme
me veten e tyre, me të sh-

kuarën dhe atë që përfaqë-
sojnë. Për mua situata tani ka
mbetur shumë tragjike dhe
largon Shqipërinë gjithnjë e
më shumë nga dita e hapjes
së negociatave. Situata
ekonomike është alarmante
kjo si rezultat i një situate të
tillë ku Edi Rama kapi edhe
sistemin e drejtësisë.

Po zhvillimet e fundit mePo zhvillimet e fundit mePo zhvillimet e fundit mePo zhvillimet e fundit mePo zhvillimet e fundit me
vëllain e ministrit Xhafaj nëvëllain e ministrit Xhafaj nëvëllain e ministrit Xhafaj nëvëllain e ministrit Xhafaj nëvëllain e ministrit Xhafaj në
çfarë pozicioni i shihni?çfarë pozicioni i shihni?çfarë pozicioni i shihni?çfarë pozicioni i shihni?çfarë pozicioni i shihni?

Është shumë e rëndë nëse
kjo është e vërtetë. Të falsifi-
kosh një nen të Kodit Penal
është shumë e rëndë. Ky ësh-
të një rast tjetër që zonja
Marku mund të hapë një
proces për të hetuar kush e
ka bërë këtë falsifikim. Me
këtë i është bërë një shërbim
super i madh trafikantëve

dhe kriminelëve, të cilëve iu
sigurohet mbrojtje në Sh-
qipëri.

Pse dosja u botua vetëmPse dosja u botua vetëmPse dosja u botua vetëmPse dosja u botua vetëmPse dosja u botua vetëm
tani dhe jo kur e konstatoitani dhe jo kur e konstatoitani dhe jo kur e konstatoitani dhe jo kur e konstatoitani dhe jo kur e konstatoi
ish-ministri teknik i PDish-ministri teknik i PDish-ministri teknik i PDish-ministri teknik i PDish-ministri teknik i PD,,,,,
Gazment Bardhi?Gazment Bardhi?Gazment Bardhi?Gazment Bardhi?Gazment Bardhi?

PD donte të ishte e sigurt,
të mblidhte të gjitha të
dhënat. Besoj se duhet të vi-
johet me një ftesë ndaj
zj.Marku që të nisë hetimet.
Ata kanë vepruar në mënyrë
serioze, kanë mbledhur fakte
dhe më pas ia kanë ofruar
organeve të drejtësisë.

Tahiri ditën kur dhaTahiri ditën kur dhaTahiri ditën kur dhaTahiri ditën kur dhaTahiri ditën kur dha
dorëheqjen tha se e bëri përdorëheqjen tha se e bëri përdorëheqjen tha se e bëri përdorëheqjen tha se e bëri përdorëheqjen tha se e bëri për
të mos penguar negociatat,të mos penguar negociatat,të mos penguar negociatat,të mos penguar negociatat,të mos penguar negociatat,
meqë ashtu ishte deklarmeqë ashtu ishte deklarmeqë ashtu ishte deklarmeqë ashtu ishte deklarmeqë ashtu ishte deklaruaruaruaruaruar,,,,,
ndërsa presidenti Meta ngandërsa presidenti Meta ngandërsa presidenti Meta ngandërsa presidenti Meta ngandërsa presidenti Meta nga
Gjirokastra deklaroi se kaGjirokastra deklaroi se kaGjirokastra deklaroi se kaGjirokastra deklaroi se kaGjirokastra deklaroi se ka

ende kohë që t'i çelim. Ju siende kohë që t'i çelim. Ju siende kohë që t'i çelim. Ju siende kohë që t'i çelim. Ju siende kohë që t'i çelim. Ju si
kryetare e LSI-së çfarë men-kryetare e LSI-së çfarë men-kryetare e LSI-së çfarë men-kryetare e LSI-së çfarë men-kryetare e LSI-së çfarë men-
dimi keni?dimi keni?dimi keni?dimi keni?dimi keni?

Në çështjet e integrimit ne
mbajmë qëndrime të njëjta.
S'besoj që ka shqiptarë që
mund të jenë kundër edhe pse
është një proces me kosto të
madhe qoftë politike dhe
ekonomike. Bëhet fjalë për
një proces të gjatë dhe shumë
të rëndësishëm, por Shqipëria
ka mjaft problematika. Çësh-
tja Tahiri është një pikë në
oqeanin e llumit që ka kri-
juar Edi Rama

Në vend të Tahirit de-Në vend të Tahirit de-Në vend të Tahirit de-Në vend të Tahirit de-Në vend të Tahirit de-
putet është zgjedhur Spar-putet është zgjedhur Spar-putet është zgjedhur Spar-putet është zgjedhur Spar-putet është zgjedhur Spar-
tak Braho, keni një komenttak Braho, keni një komenttak Braho, keni një komenttak Braho, keni një komenttak Braho, keni një koment
për të?për të?për të?për të?për të?

I uroj punë të mbarë. Be-
soj se, uroj që ta ndjejë veten
mirë për zgjedhjen që ka bërë.

Është zgjedhja e tij
Flitet edhe për të tjerë de-Flitet edhe për të tjerë de-Flitet edhe për të tjerë de-Flitet edhe për të tjerë de-Flitet edhe për të tjerë de-

putetë të LSI që i bashkohenputetë të LSI që i bashkohenputetë të LSI që i bashkohenputetë të LSI që i bashkohenputetë të LSI që i bashkohen
mazhorancës së Edimazhorancës së Edimazhorancës së Edimazhorancës së Edimazhorancës së Edi
Ramës…çfarë qëndrimiRamës…çfarë qëndrimiRamës…çfarë qëndrimiRamës…çfarë qëndrimiRamës…çfarë qëndrimi
keni?keni?keni?keni?keni?

Nuk ka asnjë deputet të
LSI që i bashkohet Edi
Ramës. Sigurisht që ai ush-
tron presionet e tij, jo vetëm
ndaj deputetëve të LSI, por
edhe të PD dhe PS.

Me kë ka ndodhur kjo?Me kë ka ndodhur kjo?Me kë ka ndodhur kjo?Me kë ka ndodhur kjo?Me kë ka ndodhur kjo?
Sigurisht që ka deputetë të

LSI që kërcënohen nga Rama,
por që kanë vazhduar punën
e tyre.

Po që joshen?Po që joshen?Po që joshen?Po që joshen?Po që joshen?
S'e besoj, për të joshur josh

familjarët e tij ai. Nis këto
fushatat manipulative dhe e
bën për t'i bërë presion de-
putetëve të tij. Edhe rastet e
Tavos, Kokës dhe Çelës janë
se, nëse s'do merrnin pjesë në
votime, humbisni mandatin.
Është thjesht çështje tekni-
ke. Por jo vetëm ata, çdo de-
putet i LSI është i lirë të mbajë
qëndrimin që do, as nuk i cen-
on njeri, as nuk i ngacmon
njeri.

LSI është një vit largLSI është një vit largLSI është një vit largLSI është një vit largLSI është një vit larg
zgjedhjeve lokale çfarë ësh-zgjedhjeve lokale çfarë ësh-zgjedhjeve lokale çfarë ësh-zgjedhjeve lokale çfarë ësh-zgjedhjeve lokale çfarë ësh-
të prioritare?të prioritare?të prioritare?të prioritare?të prioritare?

Shqiptarët mbeten me të
njëjtën rrogë si 5 vite më parë,
por do të thotë 15% më pak
para, nëse i përkthejmë në
ushqime. Flitet për drogë e
krim, por në fund të ditës janë

me mijëra shqiptarë që nuk
fitojnë dot bukën e gojës. Kjo
është plaga më e madhe.
Largimi i 500 mijë sh-
qiptarëve sjell jo vetëm
plakje, por edhe zhbërje të
popullsisë. Prioriteti i LSI
është që të krijojmë një lloj
mundësie dhe shansi që push-
teti vendor të bëhet më i pa-
varur nga pushteti qendror.

Si do hyjë opozita nëSi do hyjë opozita nëSi do hyjë opozita nëSi do hyjë opozita nëSi do hyjë opozita në
zgjedhje, me marrëveshje?zgjedhje, me marrëveshje?zgjedhje, me marrëveshje?zgjedhje, me marrëveshje?zgjedhje, me marrëveshje?

Ka kohë për këtë, pyetja
kryesore është të nxjerrim
shqiptarët nga varfëria, pra
si do t'ia bëjmë.

Të fortë apo të dobët, si eTë fortë apo të dobët, si eTë fortë apo të dobët, si eTë fortë apo të dobët, si eTë fortë apo të dobët, si e
ndjen veten LSI?ndjen veten LSI?ndjen veten LSI?ndjen veten LSI?ndjen veten LSI?

Nuk e ndiejmë, nuk kemi
pse e ndiejmë, LSI është një
forcë politike që mori 19 de-
putetë ndonëse ishte forca më
e sulmuar se ka prishur atë
kohezionin mes PD dhe PS.
LSI ka një strategji në shër-
bim të njerëzve dhe në
forcimin e shtresës së mesme.
Ky mbetet objektivi ynë.

A është gati LSI të dalë eA është gati LSI të dalë eA është gati LSI të dalë eA është gati LSI të dalë eA është gati LSI të dalë e
vetme në zgjedhje?vetme në zgjedhje?vetme në zgjedhje?vetme në zgjedhje?vetme në zgjedhje?

Çfarë rëndësie ka se si do
dalim. Objektivi ynë është të
përmirësojmë jetën e sh-
qiptarëve. Ka socialistë
pafund që do bashkohen me
LSI. Ka socialiste pafund që
janë bashkuar me ne, por ka
një problem se ky i merr i ar-
reston njerëzit

KKKKKu e bazoni këtë?u e bazoni këtë?u e bazoni këtë?u e bazoni këtë?u e bazoni këtë?
Nënprefekti i LSI i

Rrogozhinës bëri burg 100
ditë, arrestuan edhe kandida-
tin për deputet në Gramash.
E arrestuan se kishte bërë një
telefonatë me një pedagog, e
futën në burg dhe e nxorën
pastaj. I bie që për një tele-
fonatë Edi Ramën ta fusësh
në burg për tri jetë. Nga tele-
fonatat, nga drekat e darkat
nga kokaina që pi.

Keni emra konkretë ngaKeni emra konkretë ngaKeni emra konkretë ngaKeni emra konkretë ngaKeni emra konkretë nga
PS që bashkohen me LSI?PS që bashkohen me LSI?PS që bashkohen me LSI?PS që bashkohen me LSI?PS që bashkohen me LSI?

Nuk kam si i them tani,
unë i njoh gjysmën e de-
putetëve të PS. Pse nuk e di
Vasilika Hysi që Etilda
Gjonaj duhet të marrë nd-
jekje penale për rastin e
Nezar Seitit, si qenka dakord
Braçe me Peleshin? Është një
situatë që ata heshtin se e
dinë shumë mirë hakmarrjen
e Edi Ramës. Imagjinoni kur
u hakmor ndaj Koço Kokë-
dhimës që e promovoi, supor-
toi dhe një ditë të bukur me
diell i tha, ik.

Gjykata e Beratit do të shqyrtojë kërkesën e LSI-së
për rikthimin e hetimit ndaj kryeministrit Edi Rama,

i cili kërkoi përfshirjen e punonjësve të policisë në fush-
atë. Më 16 maj pritet të zhvillohet seanca e parë gjyqësore
për hetimin ndaj kryeministrit Edi Rama, i paditur nga
LLSI, për thirrjet e bëra nga ai gjatë fushatës që policët e
shtetit pas punës të hiqnin uniformën e të mblidhnin
vota për Partinë Socialiste. Çështja trajtohet nga gjyka-
ta e Beratit, pasi deklarimet e kryeministrit u bënë në
qytetin e Kuçovës. Prokuroria ndërpreu hetimet, pas
ndjesës që kërkoi kryeministri. LSI ankimoi vendimin e
Prokurorisë së Përgjithshme për mosfillimin e procedim-
it penal ndaj kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama. Baza
ligjore: Neni 75/a e vijues dhe neni 291 i Kodit të Proce-
durës Penale. Fillimisht LSI ankimoi vendimin e
Prokurorisë së Përgjithshme në Gjykatën e Lartë, por
kjo e fundit i kaloi çështjen gjykatës së Beratit, pasi dek-
larimet e kryeministrit u bënë në Kuçovë.

KRIMINALITETI
OPOZITA

LSI del e vetme në zgjedhje? Kryetarja: Shumë socialistë do bashkohen me ne

Kryemadhi: Të hetohet Donika
Prela, është shoqe e Arta Markut
"Akuzat ndaj Xhafajt, PD akuzoi me fakte dhe prova"

AKUZA
"Të falsifikosh një nen
të Kodit Penal është
shumë e rëndë. Ky
është një rast tjetër që
zonja Marku mund të
hapë një proces për të
hetuar kush e ka bërë
këtë falsifikim. Me
këtë i është bërë një
shërbim super i madh
trafikantëve dhe
kriminelëve, të cilëve
iu sigurohet mbrojtje
në Shqipëri",-tha
Kryemadhi.

Meta me studentët e profesorët amerikanë:
Shqipëria i është mirënjohëse SHBA-ve

Presidenti Ilir Meta njohu një grup studentësh ameri
kanë me Shqipërinë, duke u folur në veçanti për të

kaluarën e vendit tonë dhe rrugëtimin drejt integrimit.
"Shqipëria është e vendosur për të forcuar edhe më tej
partneritetin e saj strategjik
me SHBA-të. Shqipëria dhe ko-
mbi shqiptar do t'i jenë përherë
mirënjohës SHBA-ve. Sh-
qipëria është një vend shumë i
bukur dhe ndiej kënaqësi tek
shoh kaq shumë energji pozi-
tive mes jush, rinisë ameri-
kane, për ta njohur vendin
tonë. Uroj që përshtypjet pozi-
tive që keni krijuar nga kjo
vizitë, kaq mbresëlënëse për ju, të shërbejnë si pikë refer-
imi edhe për bashkëmoshatarët tuaj në SHBA, për ta
vizituar vendin tonë dhe për të forcuar akoma më shumë
marrëdhëniet mes dy popujve", - theksoi presidenti Meta
gjatë bashkëbisedimit me studentët amerikanë.

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi
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I të dërguari i Merkel: Rruga drejt BE e vështirë, thelloni reformat

Gjermania s'ka vendim
për negociatat, Roth: Po
verifikojmë Shqipërinë

Bushati: Gjermania e rreptë, por edhe partnere
Valentina Madani

I dërguari i Merkel në Ti
ranë, Michael Roth për
colli dje mesazhin e qartë

për Shqipërinë:Qeveria të
vijojë me reformat, dhe
opozita të marrë përgje-
gjësitë e saj. Vetë Gjermania
nuk ka vendosur ende për
hapjen e negociatave për
Shqipërinë dhe këtë gjë e
konfirmoi dje në Tiranë
ministri i Shtetit për Eu-
ropën në Ministrinë e Jash-
tme gjermane, Michael Roth
gjatë një konference të për-
bashkët për shtyp me shefin
e diplomacisë shqiptare Dit-
mir Bushati. Z.Roth vlerë-
soi arritjet në reformën në
drejtësi dhe vetingun, por
kërkoi më shumë angazhim
deri në qershor në luftën
kundër krimit, korrupsion-
it e terrorizmit. Ai bëri të
qartë se Gjermania po veri-
fikon Shqipërinë dhe se
qeveria duhet të thellojë re-
format pasi rruga drejt BE-
së është e vështirë, ministri
i Shtetit për Çështje Evropi-
ane në Ministrinë e Jashtme
gjermane, Michael Roth, i
ka përcjellë mesazhe të qar-
ta dhe të forta politikës sh-
qiptare për rrugën drejt
Bashkimit Evropian. Minis-
tri Rroth iu drejtua opozitës
shqiptare, duke i kërkuar të
marrë përgjegjësitë e veta në
procesin e integrimit të Sh-
qipërisë në BE, pasi sipas tij,
kjo çështje duhet të kalojë
përtej konflikteve të
brendshme politike. "Zhvil-
limet e vendit tuaj në të
gjitha këto kontekste janë
verifikuar tashmë nga Komi-
sioni Europian, i cili në 17
prill dha rekomandimin për
çeljen e negociatave për
anëtarësimin e vendit tuaj.
Qeveria federale është duke
i verifikuar të gjitha këto
arritje në koordinim të
ngushtë me Bundestagun
gjerman dhe në bash-
këpunim me të, ne do të pozi-
cionohemi në të ardhmen
lidhur me çeljen e këtyre
negociatave",-tha ministri
gjerman. Por në këtë
rrugëtim, Ministri gjerman
sheh dy palë, ndaj një me-
sazh e pati edhe për
opozitën. "Pres prej qeverisë
shqiptare të vijojë në
mënyrë konsistente poli-
tikën e reformave. Gjithash-

tu, pres edhe prej opozitës
shqiptare që të mund të
ndërmarrë në mënyrë të
drejtpërdrejtë përgjegjësitë
e veta për të kontribuar në
të gjitha këto procese. Dje
kam pasur mundësinë të
bisedoj me kryetarin e Par-
tisë Demokratike zotin
Basha. Ka qenë një bisedë
mjaft e mirë. Sado që të ekz-
istojnë konflikte në poli-
tikat e brendshme, çka ësh-
të shenjë e një sistemi
demokratik të gjallë, gjith-
sesi dëshiroj të theksoj që në
çështje të tilla, siç është in-
tegrimi europian do duhej të
kalohej përtej këtyre konf-
likteve në mbërritjen e një
konsensusi të përgjiths-
hëm",-deklaroi z.Roth.

Ndërkohë shefi i diploma-
cisë shqiptare Ditmir Bus-
hati, përmendi se Gjerma-
nia është kritike e rreptë,
por edhe partnere sa i për-
ket procesit të anëtarësim-
it. "Fokusi i bisedës ishte për
hapat që duhet të ndërmar-
rim për hapat në procesin e
integrimit, qoftë për reko-
mandimin pozitiv për
anëtarësimin, si dhe për re-
format e ndërmarra. Gjer-
mania është kritike e rreptë,
por edhe partnere sa i për-
ket procesit të anëtarësim-
it. Besojmë në mbështetjen
e Gjermanisë"- tha Bushati.
Ministri vuri në dukje se
qeveria shqiptare ka besim
se Gjermania do t'i lexojë
qartë arritjet që janë bërë.

MICHAEL
ROTH
"Rruga e Shqipërisë
drejt BE është rrugë
e vështirë, sigurisht
që shoqërohet me
vështirësitë e veta.
Në vitet e shkuara
janë shënuar një sërë
arritjesh të
rëndësishme. Qeveria
federale është duke
verifikuar të gjitha
këto arritje dhe në
bashkëpunim me
Bundestagun do të
pozicionohemi në të
ardhmen për çeljen e
këtyre negociatave",-
tha ministri gjerman
Michael Roth.

DITMIR
BUSHATI
"Fokusi i bisedës
ishte për hapat që
duhet të ndërmarrim
për hapat në
procesin e integrimit,
qoftë për
rekomandimin pozitiv
për anëtarësimin, si
dhe për reformat e
ndërmarra.
Gjermania është
kritike e rreptë, por
edhe partnere sa i
përket procesit të
anëtarësimit.
Besojmë në
mbështetjen e
Gjermanisë",- tha
Bushati.

Ministri i Shtetit për Çështje Evropiane në
Ministrinë e Jashtme gjermane, Michael Roth dhe
shefi i diplomacisë shqiptare, Ditmir Bushati

REPUBLIKA E SHQIPERISE
INSTITUCIONI I KOMISIONERIT PUBLIK

N J O F T I M

Institucioni i Komisionerëve Publikë, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar
të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe Vendimin e Kuvendit nr. 94/
2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të
personelit të institucioni i Komisionerëve Publikë”, rishpall vendet vakante për pozicionet:

DREJTOR NË DREJTORINË E MENAXHIMIT TË ÇËSHTJEVE DHE MARRËDHËNIEVE ME
MEDIAN DHE PUBLIKUN (paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të ketë diplomë të nivelit “Master i shkencave”për drejtësi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të ketë të paktën 5 vite eksperienë pune në nivel drejtues e menaxherial.

SPECIALIST SEKRETARIE (paga IV-a) 2 pozicione

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit Bachelor në Drejtësi ose Gjuhë-Letërsi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Dy vite përvojë në profesion.

PËRKTHYES (paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit master shkencor në gjuhë të huaja, dega Anglisht ose
Drejtësi dhe të ketë minimumi 5 vjet eksperiencë në përkthim shqip-anglisht-shqip.
b)Të ketë njohuri shumë të mira në terminologjinë ligjore në të dyja gjuhët.
c)Kanë përparësi kandidatët me eksperiencë pune pranë organizatave ndërkombëtare.
Preferohen kandidaturat e licencuara përkthyes zyrtar nga Ministria e Drejtësisë.

KOORDINATOR PËR MEDIAN DHE MARRËDHËNIET ME JASHTË (paga III-a)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në në Drejtësi/Gazetari/Gjuhë-Letërsi etj.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 5 vite përvojë pune në fushën e gazetarisë, marrëdhënieve me publikun,
marrdhëniet ndërkombëtare etj.

SPECIALIST PRITJE ME POPULLIN (paga IV-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në Drejtësi ose Shkenca Sociale.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 1 vit përvojë pune në fushën e marrëdhënieve me publikun, administratë
publike, etj.

SEKRETAR PRANË KOMISIONERIT PUBLIK (kategoria e pagës sipas VKM nr.187/2017) 1
pozicion.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
 Të zotërojë diplomë të nivelit “Bachelor”.
 Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
 Të ketë njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike Microsoft Office.
Eksperienca në punë përbën avantazh.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për t’u pajisur me çertifikatë sigurie,
sipas vendimit Këshillit Ministrave nr. 188, datë 4.3.2015.

Kandidatët duhet të kenë aftësi për t’u përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në
afate kohore të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen në një nga format e dhëna më poshtë:

 Paraqitjes së kërkesës dorazi nga aplikanti nga data 21 deri 25 Maj 2018, së
bashku me dokumentet përkatëse, pranë institucionit të Komisionerëve Publikë,
në adresën: Godina e ish Lidhjes së Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë nga e
hëna në të premte, ora: 09:00-16:00.

 Dërgimin e kërkesës sëbashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës
pranë institucionit të Komisionerëve Publikë në adresën: Godina e ish Lidhjes së
Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet
brenda datës 25.05.2018 dhe të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga zyra
postare.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për të cilin është i interesuar.
Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon të mbyllura në zarf, 1 kopje të dokumenteve
të mëposhtme:

 Jetëshkrimin profesional përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare
dhe adresën postare;

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit (letërnjoftim, pasaportë, kartë identiteti)
 Dokumentat (diplomë, librezë pune, vërtetime, dëshmi, vetdeklarim, certifikata,

trajnime etj) fotokopje ose të noterizuar. Diplomat qe janë marrë jashtë vendit,
duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e
diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

 Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim
penal (Vërtetim  nga Gjykata, Vërtetim nga Prokuroria, Dëshmi e gjendjes
gjyqësore)

 Vërtetim nga institucioni ku punon që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 Një rekomandim nga punëdhënësi;
 Raport  që verteton se eshte në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën

përkatëse;
 Çdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme.

Kandidatët që plotësojnë kriteret formale dhe kanë depozituar dokumenta të fotokopjuara,
përpara intervistës i parashtrojnë Komitetit ad-hoc dokumentat e njësuara ose ato origjinale.
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Gjykata e Krimeve të
Rënda ka vendosur
masën e sigurisë

"Arrest shtëpie" për ish-min-
istrin e Brendshëm, Saimir
Tahiri. Vendimi u mor ditën
e djeshme nga gjyqtarja Lil-
jana Baku, e cila në dhjetor
të vitit që shkoi i bllokoi
pasaportën dhe i ndaloi dal-
jen jashtë vendit (vendim, i
cili u rrëzua nga Apeli).
Ndërkohë, vendimi i dje-
shëm vjen pak ditë pasi Ta-
hiri dha dorëheqjen si de-
putet i pavarur dhe pranoi
të hetohet si qytetar i lirë
për akuzat e përfshirjes në
trafik droge me grupin e
trafikantëve "Habilaj". Në
seancën e zhvilluar ditën
e djeshme, prokuroria
kërkoi "Burg pa afat" ndaj
ish-kreut të Ministrisë së
Brendshme, kërkesë e cila
nuk u mor parasysh nga
gjykata, e cila vendosi
lënien e tij në "Arrest sh-
tëpie". Tahiri ndalohet të
dalë nga banesa, ndërsa
për çdo lëvizje duhet të njof-
tojë oficerin e Policisë
Gjyqësore. Hetimet ndaj tij
nisën rreth 7 muaj më parë.
Lëvizja e Prokurorisë për
Krimet e Rënda vjen pas
mbërritjes së përgjigjeve të
letër-porosive të dërguara
në Itali dhe Greqi. Mësohet
se në këto materiale ka pro-
va të reja mbi aktivitetin e
klanit Habilaj dhe rolin që
ka pasur ish-ministri në
mbështetjen e këtij grupi.
Përgjigje kanë sjellë edhe
autoritet greke, ku Pro-
kuroria e Krimeve të Rën-
da kërkoi verifikimin e disa
lëvizjeve që Tahiri ka kryer
atje. Në këtë vend, sipas
prokurorisë dyshohet se
Saimir Tahiri është takuar
me Artan Habilajn, ku ka
udhëtuar edhe me 'Audin' me
targa AA 003 GB. Prova të
reja, të cilat prokuroria i ka
dorëzuar në gjykatë janë
edhe disa dëshmi të marra
dy javët e fundit. Janë dësh-
mitë e disa banorëve të
Vlorës, kryesisht të fshatit

Gjorm, një nga zonat ku
Habilajt kanë zhvilluar ak-
tivitetin e tyre kriminal. Në
pyetje u morën edhe dy nga
njerëzit më të afërt të Saimir
Tahirit, shoferi Gentian Ceka
dhe truproja Elvis Rexha.

VENDIMIVENDIMIVENDIMIVENDIMIVENDIMI
Në orën 18:40, Gjykata e

Krimeve të Rënda vendosi
masën e arrestit në shtëpi
ndaj Saimir Tahirit. Mëso-
het se gjyqtarja, Liliana
Baku për më shumë se 8 orë

ka arsyetuar vendimin dhe
në fund ka vendosur këtë
masë sigurimi. Gjykata
vendosi: Caktimin e masës
së sigurimit personal "Ar-
rest në shtëpi", ndaj shteta-
sit nën hetim Saimir Bash-

kim Tahiri, i datëlindjes
30.10.1979, si person i dys-
huar për kryerje të veprave
penale "Trafikimi i narko-
tikëve", në bashkëpunim,
në formën e grupit të
strukturuar kriminal, e
parashikuar në nenet 283/
a dhe 333/a, në lidhje me
nenin 28 të Kodit Penal
dhe, "Korrupsioni pasiv i
funksionarëve të lartë sh-
tetërorë ose i të zgjedhurve
vendorë", e parashikuar
në nenin 260 të Kodit Pe-
nal. Sipas vendimit: Ur-
dhërohet shtetasi nën
hetim Saimir Bashkim Ta-
hiri të mos largohet nga
banesa e tij, ndodhur në Ti-
ranë, Rruga "Kodra e Diel-
lit", Pallati Nr.3..

PRAPPRAPPRAPPRAPPRAPASKENASKENASKENASKENASKENAAAAAT DHET DHET DHET DHET DHE
LËVIZJET E LËVIZJET E LËVIZJET E LËVIZJET E LËVIZJET E TTTTTAHIRITAHIRITAHIRITAHIRITAHIRIT

Sapo Gjykata e Krimeve
të Rënda ka vendosur masën
e arrestit në shtëpi për ish-
ministrin e Brendshëm,
Samir Tahiri, prokurorët
kanë mbërritur në banesën
e tij ku i kanë komunikuar
në prani të avokatit vendi-
min e drejtësisë. Orë të eths-
hme kanë qenë ato të djesh-
met për Tahirin, i cili do të
ngujohet në shtëpinë e ti, pasi
është i dyshuar për kryerje
të veprave penale: "Trafikimi
i narkotikëve", në bash-
këpunim, në formën e grupit
të strukturuar kriminal dhe,
"Korrupsioni pasiv i funk-
sionarëve të lartë shtetërorë
ose i të zgjedhurve vendorë".

ÇESHTJA “TAHIRI”
REAGIMET

Prokurorët mësyjnë në banesën e ish-ministrit, i komunikojnë masën e sigurisë

Dosja "Habilaj", gjykata vendos
"Arrest shtëpie" për Saimir Tahirin

8 orët e "nxehta" te Krimet e Rënda, vendimi i
gjyqtares Liljana Baku: Të mos largohet nga banesa

VENDIMI
Vendimi i djeshëm
vjen pak ditë pasi
Tahiri dha dorëheqjen
si deputet i pavarur
dhe pranoi të hetohet
si qytetar i lirë për
akuzat e përfshirjes
në trafik droge me
grupin e trafikantëve
"Habilaj". Në
seancën e zhvilluar
ditën e djeshme,
prokuroria kërkoi
"Burg pa afat" ndaj
ish-kreut të
Ministrisë së
Brendshme, kërkesë
e cila nuk u mor
parasysh nga
gjykata, e cila
vendosi lënien e tij në
"Arrest shtëpie".

Ja si e priti vendimin e Gjykatës së Krimeve të Rënda

Saimir Tahiri në kafe me miqtë,
lëvizi vetëm 13 minuta

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Ish-ministri i
Brendshëm, Saimir Tahi-
ri e ka pritur i qetë vendi-
min e gjykatës pranë
banesës së tij në lagjen
"Kodra e Diellit" në Ti-
ranë. Mësohet se ish-
ministri,  në dijeni të
kërkesës për arrestim
nga prokuroria ka qën-
druar në një lokal pranë
shtëpisë së tij. Ndërko-
hë që pranë tij  ndod-
heshin miq dhe të afërm
që nuk e kanë braktisur
për asnjë moment. Tahi-
ri është shkëputur rreth
orës 18:27 minuta nga
lokali, duke u larguar
për disa çaste dhe më

pas është rikthyer në
orën 18:40, ku edhe i ësh-
të komunikuar vendimi
i gjykatës nga avokati i
tij Maksim Haxhia. Më

pas Tahiri është larguar
për në banesën e tij ku do
t'i duhet të qëndrojë për të
mos thyer vendimin e
gjykatës.

"Arrest shtëpie" për Tahirin,
Rama: Vendimi s'komentohet,

por respektohet
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Pasi Gjykata e Krimeve të Rënda vendosi
"Arrest shtëpie" për ish-ministrin e Brendshëm,
Saimir Tahiri, ka ardhur dhe reagimi i kryeministrit
Edi Rama. Përmes një postimi në "Facebook" kryem-
inistri është shprehur
se ky është një vendim
i organeve të drejtësisë
dhe duhet të respekto-
het. Sipas tij, organet e
drejtësisë i detyrohen
Shqipërisë dhe botës
për një proces trans-
parent duke garantu-
ar drejtësi jashtë çdo
influence politike.
POSTIMI I PLOTËPOSTIMI I PLOTËPOSTIMI I PLOTËPOSTIMI I PLOTËPOSTIMI I PLOTË

"Vendimi i sotëm
për Saimir Tahirin
nuk komentohet,
thjesht respektohet si
një e drejtë e organeve të drejtësisë, të cilat i detyro-
hen vendit e botës një proces të pavarur, transparent
e me integritet të plotë kushtetues e profesional, duke
garantuar drejtësi jashtë çdo influence politike, me-
diatike a diplomatike".

Saimir Tahiri duke
dalë nga prokuroria

Saimir Tahiri në kafe me miqtë, pak
para se të jepej vendimi i gjykatës
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Më pas ajo shtoi se në ambi-
entet e Gjykatës së Krimeve
të Rënda janë paraqitur dy
zyrtarë të lartë të policisë
Aida Hajnaj zv/drejtoresha
e policisë dhe Eduard
Merkaj. Fill pas kësaj, më
pas prokurorët janë paraqi-
tur në shtëpinë e Tahirit, ku
këtij të fundit i është komu-
nikuar masa e marrë". Gjith-
ashtu, Lala raportoi se zyr-
tarisht kërkesa e prokuror-
isë është paraqitur mëngjes-
in e ditës së sotme (djeshme).
"Nuk ka një seancë mes
palëve, por me ndryshimet e
reja të Kodit Penal, vepron
mbi bazën e dokumentacion-
it. Në seancë i pranishëm
nuk është asnjë nga palët.
Gjykatësja është ngujuar në
zyrën e saj, ka shqyrtuar të
gjithë dokumentacionin e
dorëzuar nga Prokuroria dhe
në përfundim ka vlerësuar të
arsyeshme të caktojë jo
masën e arrestit me burg, por
masën e arrestit shtëpiak,
bazuar në ato prova që ka
pasur në duar. Në momentin
që prokuroria paraqet
kërkesën, nuk ka asnjë
pengesë për të vepruar më
pas. Kujtojmë se për Arbër
Çekaj, gjykata për Krime të
Rënda ka vepruar disa orë
vetëm pasi prokuroria dorë-
zoi kërkesën për masën e ar-
restit me burg. Nuk ka asnjë
pengesë ligjore, nuk ka dy-
shime të natyrës që mund të
ndërhynte. Zonja Prela, kry-
etarja e emëruar e Prokuror-
isë së Krimeve të Rënda është
parë të paraqitet gjatë ditës
së sotme vetëm pak minuta
para se dy zyrtarë të policisë
së Shtetit të ngjisnin shkallët
e prokurorisë",-tha ajo.

Mësohet se pothuajse gjatë
gjithë ditës së djeshme, Tahi-
ri ka qëndruar në shtëpinë e
tij, në zonën e Kodrës së Diel-
lit. Por vetëm për pak çaste
ai ka dalë nga shtëpia, për të
konsumuar një kafe aty
pranë në lagje. "Saimir Tahi-
ri, në informacionet që dis-
ponoj, ka qenë në ambientet
e shtëpisë së tij, në "Kodrën e
Diellit". Është parë se ka dalë
të shijonte një kafe aty pranë
lagjes",-tha gazetarja Klodi-
ana Lala. Ndërkaq, ajo pohoi
se "pasi prokurorët kanë
marrë urdhrin janë drejtuar

tek Tahiri, ku ia kanë komu-
nikuar në prani të avokatit
Maks Haxhia vendimin. Në
orën 09:20, në ambientet e
Gjykatës së Krimeve të Rën-
da është paraqitur gjykatës-
ja Liljana Baku. Për më
shumë se 8 orë ka qëndruar
e ngujuar në zyrën e saj.
Gjatë gjithë ditës kemi parë
Gentian Hasanin, Besim
Hajdarmatajn, prokurorët e
kësaj çështje. Rreth orës
19:15, Liljana Baku ka lënë
ambientet bashkë me dy sek-
retaret, njëra prej të cilave ka
qenë me një fëmijë",-tha Lala.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Ambasadori i
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, Donald Lu ka
reaguar pas vendimit të
gjykatës për ish-minis-
trin e Brendshëm, Saimir
Tahiri. Në një prononcim
për News24 ai tha: Am-
basada e Shteteve të
Bashkuara mirëpret
përparimin e bërë nga Sh-
qipëria në luftën e saj
kundër krimit të organi-
zuar dhe korrupsionit.
Vendimi i gjykatës për të
vendosur Saimir Tahi-
rin në arrest shtëpie ësh-
të një shenjë se kjo çësh-
tje e rëndësishme kor-
rupsioni do të vendoset
në mënyrë të drejtë dhe
transparente në gjykata.
Arrestimi i Met Kananit
në Turqi dhe 14 anëtarëve
të bandës së tij kriminale
në Shqipëri është shenjë e
seriozitetit të policisë dhe
prokurorëve për të vënë
në shënjestër krimin e or-
ganizuar. Së fundi, ar-
restimi i trafikantit të dy-
shuar të kokainës Arbër
Çekaj në Gjermani dhe
kërkesa për ekstradimin
e tij në Shqipëri është
shenjë se pandëshkuesh-

mëria ka marrë fund për
bosët e krimit në këtë vend.
Përgëzojmë punën e vështirë
dhe me kurajë të Policisë së

Shtetit, prokurorëve të Kri-
meve të Rënda dhe
gjyqtarëve të Krimeve të
Rënda.

Vendimi i gjykatës për Tahirin, reagon
Donald Lu: Shenjë se do vendoset drejt

Kreu i PD-së, Basha:
Loja Rama-Tahiri vazhdon,

është mashtrim i radhës
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim
Basha ka reaguar pas vendimit të Gjykatës së Kri-
meve të Rënda për të lënë në "Arrest shtëpie", ish-
ministrin e brendshëm, Saimir Tahiri. Basha thotë
se loja Rama-Tahiri vazhdon, ndërsa thekson se ish-
ministri duhet të ishte në qeli. Sipas kreut të PD-së,
arresti i shtëpisë për Saimir Tahirin është mashtri-
mi i radhës i Edi Ramës ndaj shqiptarëve dhe part-
nerëve ndërkombëtarë.
"LOJ"LOJ"LOJ"LOJ"LOJA RAMA-TAHIRI A RAMA-TAHIRI A RAMA-TAHIRI A RAMA-TAHIRI A RAMA-TAHIRI VVVVVAZHDONAZHDONAZHDONAZHDONAZHDON.....

Arresti i shtëpisë i Saimir Tahirit nuk është ven-
dim i drejtësisë, por vendim politik i Edi Ramës. Ky
është dorëzimi i kontrolluar që paralajmëruam vetëm
3 ditë më parë, pjesë e paktit mafioz Rama-Tahiri.

Saimir Tahiri duhet të ishte sot në qeli dhe jo në
arrest shtëpie. Qeveri partnere kanë sjellë javët e fun-
dit të tjera prova që rikonfirmojnë se Saimir Tahiri
ishte pjesë aktive e organizatës kriminale të Habila-
jve për trafikun e drogës.

Arresti i shtëpisë për Saimir Tahirin është mash-
trimi i radhës i Edi Ramës ndaj shqiptarëve dhe part-
nerëve ndërkombëtarë.

Kjo është po kështu prova se lëvizjet e paligjshme
në prokurori kanë për qëllim mbylljen e dosjes Ta-
hiri.

Tahiri nuk burgoset dhe as nuk dënohet, sepse e
mbron dhe e ruan Rama. Sepse Tahiri dhe Rama janë
një",-shkruan Basha.

Ish-kryeministri
Berisha kundër

vendimit:
Noterizim i mar-

rëveshjes me Ramën
Në lidhje me vendimin

e marrë për Saimir Tahi-
rin ka reaguar dje dhe ish-
kryeministri Sali Berisha,
i cili e cilëson 'arrestin
shtëpiak' ndaj Saimir Ta-
hirit si noterizim të mar-
rëveshjes me Edi Ramën.
Berisha aludon se vendi-
mi i Gjykatës së Krimeve
të Rënda është bërë me
pajtimin e kryeministrit,
të cilin e quan si
"kryegjykatësi Rama".
POSTIMI I BERISHËSPOSTIMI I BERISHËSPOSTIMI I BERISHËSPOSTIMI I BERISHËSPOSTIMI I BERISHËS

"Kryegjykatësi Rama
noterizon marrëveshjen
me Tahirin!

Në përputhje me mar-
rëveshjen e kryekumbar
Ramës me Saimir
Trafikun, sot
kryegjykatës Rama e
"dënoi" Sajen me qëndrim
në shtëpinë e tij po jo të
miqve! sb

Vendimi i gjykatës për të vendosur
Saimir Tahirin në arrest shtëpie është

një shenjë se kjo çështje e
rëndësishme korrupsioni do të

vendoset në mënyrë të drejtë dhe
transparente në gjykata.
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Ministria e Bujqësisë
u ka bërë apel të
gjithë fermerëve,

agropërpunuesve, dhe sipër-
marrësve në bujqësi të ap-
likojnë sa më shumë në pro-
gramin IPARD, thirrja e të
cilit do të shpallet brenda
këtij muaji, si një mundësi
reale për realizimin e pro-
jekteve potenciale zhvillimi,
si për individin dhe kompan-
itë e ndryshme, por dhe për
ekonominë e vendit. Thirrja
është bërë nga ministri,
Niko Peleshi, gjatë turit të
të takimeve të llog-
aridhënies publike, që zhvil-
loi në qarkun e Korçës. "Pra,
duke filluar nga ky vit, ne
kemi një hapësirë më shumë
se 100 milionë euro për të fi-
nancuar investime në bujqë-
si, agropërpunim, agrotur-
izmi, përpunim bimësh me-
dicinale dhe gjithë gamën e
këtij sektori. Kini me shumë
besim të aplikoni më tepër,
sepse mundësitë janë dhe
tani është "kthyer pllaka".
Tani nuk ankohemi më, për
burime financiare, tani
përpiqemi si t'i përthithim
këto burime financiare.
Paratë i kemi, por duhet të
gjendet rruga, si të shkojmë
tek fermeri, tek investitorët,
tek agropërpunimi etj.",-tha
ministri i Bujqësisë Niko
Peleshi. Ministri i Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural, Niko
Peleshi ka vazhduar takimet
në qarkun e Korçës, në
zonën e Drenovës me ban-
orët e kësaj zone, ku thek-
soi se do të zhvillohen rreth
400 takime të ngjashme në
të gjithë Shqipërinë.
APLIKANTËT NËAPLIKANTËT NËAPLIKANTËT NËAPLIKANTËT NËAPLIKANTËT NË
PRPRPRPRPROGRAMIN IPOGRAMIN IPOGRAMIN IPOGRAMIN IPOGRAMIN IPARDARDARDARDARD

Udhëzuesi për aplikantët
përmban anekset ku para-
qiten modelet e formularit
të aplikimit, kërkesës për
pagesë dhe dokumenteve të
tjera që duhet të plotësohen
prej aplikantëve. Gjithash-
tu, udhëzuesi përmban edhe
modelin e planit të biznesit:
a. Nëse kostoja totale e pran-
ueshme e investimit është 50
000 euro ose më pak, apli-
kantët duhet të dorëzojnë
një projekt-propozim teknik
me parashikime të thjeshtu-
ara për të ardhurat-shpenz-
imet dhe flukset e parasë.

b. Nëse kostoja totale e
pranueshme e investimit
është mbi 50 000 Euro, apli-
kantët duhet të dorëzojnë
një plan biznesi.  Agjencia
IPARD bën shpalljen e thir-

KONTROLLI DHE VERIFIKUESHMËRIA E MASAVE

Përcaktimi dhe aplikimi i kritereve të
pranueshmërisë dhe përzgjedhjes të qarta, sasiore
dhe transparente, që mund të maten dhe të
kontrollohen;
Proces përzgjedhës bazuar në kritere të
parapërcaktuara dhe të publikuara sipas procedurave
transparente dhe të mirë dokumentuara (me gjurmë
auditi) dhe me kapacitete administrative të
mjaftueshme, duke garantuar respektim të parimit të
menaxhimit të shëndoshë financiar, përfshi
përzgjedhjen e aplikimeve, kontrollin administrativ
dhe atë në vend të pranueshmërisë së shpenzimeve,
verifikimin e respektimit të parimit kosto-përfitim, të
legjislacionit për prokurimin publik dhe sistemeve
adekuate të teknologjisë së informacionit (TI).
Kostot e propozuara duhet të jenë të arsyeshme;
ato vlerësohen nga një sistem i përshtatshëm
vlerësimi, si p.sh. kostot referencë, kostot për njësi
standard, krahasimi i ofertave të ndryshme, apo nga
një komision vlerësues.
 Dokumentim, menaxhim dhe verifikimi i duhur i
dokumenteve. Aplikantit do t'i kërkohet të ruajë
dokumentacionin përkatës mbi operacionet, faturat
dhe të dhënat kontabël.
 Kontrollet ex-post (pas përfundimit) të investimit
do të kryhen për të verifikuar respektimin e
angazhimeve të përcaktuara në programin IPARD II.
Kontrollet ex post (pas përfundimit të investimit)
bëhen brenda 5 vitesh nga data kur aplikanti merr
pagesën e fundit. Të gjitha investimet duhet të
kontrollohen të paktën një herë gjatë periudhës
pesëvjeçare. Kontrollet ex post (pas përfundimit të
investimit) që kryhen brenda periudhës 5-vjeçare do
të bazohen në një analizë të risqeve dhe të impaktit
financiar të investimeve të ndryshme, grupeve të
investimeve ose masave.

Bujqësia, Peleshi apel sipërmarrësve: Aplikoni për fondet e IPARD

Grandet për fermerët, 100
milionë euro për 2018-ën
Kriteret për të përfituar para nga Bashkimi Europian

Ornela Manjani

rjeve për aplikime brenda
afateve të miratuara në Pro-
gramin Vjetor si dhe kryen
fushata informuese në bash-
këpunim me Autoritetin
Menaxhues. Të gjitha ap-
likimet e dorëzuara regjis-
trohen dhe ato që dorëzohen
para mbarimit të afatit të
thirrjes për aplikime vlerë-
sohen dhe kontrollohen mbi
bazën e dokumenteve
mbështetëse të dorëzuara
lidhur me përputhshmërinë
dhe pranueshmërinë admin-
istrative. Në rast mangësish
të vogla në dokumentet
mbështetëse, aplikantëve u
kërkohet t'i korrigjojnë ato.
Aplikimet që e kanë kaluar
kontrollin e parë administra-
tiv dhe atë të pranuesh-
mërisë, vlerësohen lidhur

me rentabilitetin ekonomik
dhe nëse kostot e propo-
zuara janë të arsyeshme. Të
gjithë aplikantët që përm-
bushin rregullat adminis-
trative dhe ato të pranuesh-
mërisë, do të kontrollohen
në vend për të verifikuar
saktësinë e informacionit
të paraqitur prej tyre në for-
mularin e aplikimit dhe në
dokumentet mbështetëse.
Aplikimet e suksesshme do
të renditen në bazë të kri-
tereve të përzgjedhjes dhe
do të financohen deri në lim-
itin e buxhetit të thirrjes për
aplikime. Nëse buxheti nuk
është i mjaftueshëm për të
financuar dy apo më shumë
aplikime të renditura një-
soj, granti do t'i jepet ap-
likimit që është dorëzuar i

pari. Procedura e renditjes
nuk aplikohet kur shuma
totale e granteve të
kërkuara prej aplikimeve të
dorëzuara nuk e kalon bux-
hetin total të akorduar për
thirrjen për aplikime. Gjith-
ashtu, hartohet edhe një
listë rezervë. Nëse pas për-
fundimit të kontraktimit të
të gjitha aplikimeve të
përzgjedhura buxheti total
i thirrjes për aplikime nuk
është ezauruar për çfarëdo
arsye, kontraktohen ap-
likimet e listës rezervë. Të
gjitha dispozitat e përcaktu-
ara më lart janë objekt
akreditimi dhe mund të
ndryshojnë. Dispozitat për-
fundimtare do të përcakto-
hen në procedurat e Agjen-
cisë IPARD.

SHPENZIME TË PRANUESHME DO TË KONSIDEROHEN VETËM:

I) ndërtimi apo përmirësimi i pasurive të paluajtshme, deri në masën e vlerës së
tregut të pasurisë;
II) blerja e makinerive dhe pajisjeve të reja, përfshirë programe kompjuterike, deri
në masën e vlerës së tregut të aktivit;
III) kostot e përgjithshme që lidhen me shpenzimet e investimet (I) dhe (II), si p.sh.
tarifat e konsulencës të tilla si ato për arkitektë, inxhinierë etj., studime fizibiliteti,
përgatitja e planit të biznesit, do të jenë të pranueshme për t'u rimbursuar deri në një
tavan prej 12% të kostove të përcaktuara në pikat (I) dhe (II). Maksimumi i shpenzimeve
për përgatitjen e planit të biznesit duhet të jetë 4% i kostove të përmendura në pikat (I)
dhe (II) pa e kaluar vlerën e barabartë me 5 000 euro. Kostot e përgjithshme
konsiderohen të pranueshme nëse projekti të cilit i përkasin është përzgjedhur dhe
është kontraktuar prej Agjencisë IPARD.
Aplikanti duhet të provojë pronësinë mbi tokën/ndërtesën ose ndërtesat të lidhura me
investimin ose të drejtën e përdorimit me afat të paktën 10 vjet që nga data e dorëzimit
të aplikimit. Në rastin e investimeve në pasuri të paluajtshme, ujitje, ose bimë
shumëvjeçare, aplikanti duhet të provojë pronësinë mbi tokën /ndërtesat e lidhura me
investimin ose të drejtën e përdorimit të tyre për një periudhë të paktën 10 vjet nga
data e dorëzimit të aplikimit.
Shpenzime të pranueshme janë ato të rezultuara pas dhënies së besimit (akreditimit)
nga Komisioni për strukturën operative (me përjashtim të atyre të masës së
Asistencës Teknike) dhe pas firmosjes së kontratës së grantit mes marrësit të
mbështetjes dhe Agjencisë së Pagesave (me përjashtim të kostove të përgjithshme
për shpenzimet e investimit përkatës).

Maksimumi i kontributit të BE-së për fondet IPARD për vitet 2014-2020, në EURO

Paketa "1 miliard për
rindërtim", Gjiknuri: Aksi i

radhës do jetë Orikum-Himarë
Rruga Orikum-Himarë është projekti i radhës që do

të ndërtohet nga paketa '1 miliard', e qeverisë sh-
qiptare. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, prezan-
toi nga Vlora projektin, ndërsa bëri me dije dhe inves-
timet e tjerë që pritet të zbatohen në këtë qark. "Vlora ka
perspektivë zhvillimi nëse ka investime të këtij karak-
teri që unë po ju them. Ne jemi duke punuar për t'i dhënë
zgjidhje përfundimtare edhe problemit të mbetjeve në
Vlorë, një investim që do të fillojë shumë shpejt nga qever-
ia shqiptare. Gjithashtu, bashkia ka sjellë një projekt
për trajtimin e ujërave të zeza. Shumë shpejt do të lidhet
kontrata për lotin e dytë të rrugës së Lumit të Vlorës dhe
do pasohet me kontratën e tretë për të lidhur Selenicën
me pjesën Levan-Tepelenë por dhe Qeparoin me pjesën e
Kuçit",-u shpreh Gjiknuri. Ndërkaq, në takimin me ban-
orë të Novoselës, ministri Gjiknuri foli edhe për aeropor-
tin e Vlorës si një vepër, e cila do të nxisë ekonominë dhe
punësimin në zonë. "Po avancojmë edhe me Aeroportin e
Vlorës që siç ju e dini do të ndërtohet në Akërni. Shpresoj
që për disa muaj ne ta përfundojmë edhe kontratën dhe
pastaj ne të fillojmë procesin e lejeve dhe ndërtimin e
aeroportit. Ky investim do të sjellë shumë zhvillim dhe jo
vetëm punësim për njerëzit këtu pasi do të ketë shumë
shërbime. Do të ketë edhe një rrugë të re që të ketë një
lidhje më të mirë të aeroportit me autostradën",-u shpreh
Gjiknuri. I pranishëm në takimet e zhvilluar në Vlorë
ishte edhe ministri i Turizmit dhe Mjedisit, Blendi Klosi,
i cili tha se falë disa ndërhyrjeve që janë bërë në prag të
sezonit turistik, pritet një numër më i lartë vizitorësh.

Ministri i Bujqësisë,
Niko Peleshi, dje në Korçë

Viti  2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020 

Totali  13,000,000 14,000,000 12,000,000 16,000,000 16,000,000 71,000,000 

 

Shoqëria përmbarimore “STRATI BAILIFFS SERVICE” Sh.p.k.,
njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurive të paluajtshme:

 -Pasuria me Nr. 4/200, Volumi 27, Faqe 225, Zona Kadastrale 8150, truall
me sipërfaqe 156.80 m2, e ndodhur në Rr. “Arkitekt Sinani”, regjistruar
në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë. Çmimi fillestar
i ankandit është 6.800.000 Lekë.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datë 16.05.2018.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në ora 16.00, në ambjentet
e Shoqërisë Përmbarimore “Strati Bailiff’s  Service”, Rruga “Jordan
Misja”, Pall. 141/1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë.  Tel: 04 45 00 450,
www.stratibailiff.com, info@stratibailiff.com
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Siguracioni i makinave do të mbulojë edhe dëmtimin e pronës

Paaftësi e përhershme
për punë, sigurimet do
paguajnë 4 milionë lekë
AMF përcaktohen detyrimet e kompanive

Persona që mbeten të
paaftë për punë për
gjithë jetën do të përfi-

tojnë nga kompanitë e sig-
urimeve 4 milionë lekë. Në
nenin 18 të projektligjit që i
është dorëzuar deputetëve të
Komisionit të Ekonomisë
është parashikuar përgjegjë-
sia e shoqërisë së sigurimit
dhe shuma e siguruar. Në
pikën e parë të tij parashiko-
het se detyrimi i shoqërisë së
sigurimit që rrjedh nga kon-
trata e sigurimit, përfaqëso-
het nga kufijtë minimalë të
mbulimit të vlefshëm në
ditën e aksidentit, përveç ras-
tit kur në kontratën e sig-
urimit përcaktohet një vlerë
më e lartë. Ndërkohë që min-
imumi i shumës së siguruar
për çdo pasagjer të mbuluar
nga kontrata e sigurimit, si-
pas nenit 17 të këtij ligji, për-
caktohet: a) 2 milionë lekë në
rast vdekjeje; b) 4 milionë lekë
në rast paaftësie të përher-
shme për punë; c) 1 milion
lekë në rast paaftësie të
përkohshme për punë dhe
trajtimet mjekësore.
PAPAPAPAPAGESAGESAGESAGESAGESAT E DËMEVET E DËMEVET E DËMEVET E DËMEVET E DËMEVE
TË PRONËSTË PRONËSTË PRONËSTË PRONËSTË PRONËS

Në projektligj është ven-
dosur për herë të parë detyr-
imi që kontrata e sigurimit
të mbulojë edhe dëmtimin e
pronës. Bëhet fjalë për demet
si prishja e semaforëve,
trafikndarësve etj. Ky kusht
rrjedhimisht do të llogaritet
edhe në çmimin e primit që
qytetarët paguajnë për sigu-
racionin e mjeteve, duke rri-
tur vlerën e tij. Siguracionet
tashmë me ligjin e ri do të jenë
sipas sistemit bonus-malus,
ku vlera e pagesës nga drej-
tuesit e mjeteve do të llog-
aritet në bazë të numrit të ak-
sidenteve dhe vjetërsisë së
shoferit. Po ashtu një tjetër
kërkesë e shtuar për drej-
tuesit e mjetit është edhe
bllokimi i lëshimit të kolau-
dimit në rastin që nuk para-
qitet siguracioni i prerë, ndër-
sa polici i qarkullimit rrugor
ka të drejtë ta bllokojë autom-
jetin deri në blerjen e karto-
nit të sigurimit. Pronari i
makinës duhet që të mbajë
me vete tashmë edhe Raport-
in Evropian të Aksidenteve, i
cili do të shërbejë për përsh-
krimin e ngjarjes së aksiden-
tit për dëme me vlerë më të

Ornela Manjani

vogël se 3 mijë dollarë e do t'i
dorëzohet shoqërisë së sig-
urimit me firmën e të dy
palëve të përfshira në aksi-
dent. Projektligji nuk lejon
ndryshimin e tarifave nga ana
e kompanive më shumë se dy
herë në vit, ndërsa kërkon që
përpara se të ato të ndryshojnë
duhet që 30 ditë përpara të
miratohen nga Autoriteti i
Mbikëqyrjes Financiare.
DRAFTIDRAFTIDRAFTIDRAFTIDRAFTI

Ky draft ligj rregullon sig-
urimin e detyrueshëm në
sektorin e transportit. Sipas
draftit sigurimi i detyrue-
shëm në sektorin e transpor-
tit përfshin: a) sigurimin e
përgjegjësisë së pronarit të
mjetit motorik, për dëmet
shkaktuar palëve të treta

nga përdorimi i këtij mjeti;
b) sigurimin e pasagjerëve
nga aksidentet në transpor-
tin publik; c) sigurimin e
përgjegjësisë së pronarit të
mjetit lundrues, për dëmet
shkaktuar palëve të treta
nga përdorimi i këtij mjeti;
ç) sigurimin e përgjegjësisë
së pronarit të avionit, për
dëmet shkaktuar palëve të
treta dhe pasagjerëve nga
përdorimi i këtij avioni.
Ndërkohë që dispozitat e
këtij ligji nuk zbatohen për
kategori të veçanta mjetesh
motorike të Forcave të Arma-
tosura, të cilat përcaktohen
me udhëzim të përbashkët të
Ministrisë së Mbrojtjes dhe
të Ministrisë së Ekonomisë
dhe Financave.

SIGURIMI MBULON DËMTIMET
TRUPORE TË SHKAKTUARA

PASAGJERIT NGA APO SI PASOJË E:

a) defekteve teknike që çojnë në humbjen e kontrollit
mbi mjetin, defekte, të cilat ndodhin jo për faj të
pronarit apo drejtuesit të mjetit të transportit urban;
b) rënia e objekteve të jashtme mbi mjetin motorik
gjatë përdorimit të tij, qëndrimit në stacion apo gjatë
qarkullimit;
c) dëmtime aksidentale të shkaktuar nga
grumbullime masive, akte të dhunshme që mund të
kenë motiv politik ose social, si atentate, sabotime,
akte terroriste, dëmtime, zjarrvënie të qëllimshme,
ngjarje apo shpërthime në objektet e ndryshme që
ndodhen jashtë mjetit të transportit publik me kusht
që ai mos të jetë pjesëmarrës aktiv në ato ngjarje;
ç) frenim i papritur, plasja e gomës, devijimet e
lëvizjes si rezultat i një shpërthimi apo shmangie e
menjëhershme e detyruar që çon deri në përmbysjen
e mjetit të transportit publik;
d) eksplozioni që ndodh jashtë mjetit të transportit
publik me kusht që mjeti mos të jetë pjesëmarrës
aktiv në ngjarje;
dh) çdo ngjarje tjetër që ndodh jo për faj të drejtuesit/
pronarit të mjetit të transportit publik dhe nuk
mbulohet nga sigurimi i detyrueshëm i përgjegjësisë
të pronarit të mjetit.

Foto ilustruese

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTANING COMPANY)

ALBANIA
CITIZEN - CENTRIC SERVICE DELIVERY PROJECT
Loan Agreement Project ID No. 8521

Posted 12.05.2018

Assignment Title:  Advisory Support for Validation of Services provided with Information to multiple
platforms

Ref. No.  ALB-8521/CS/CQ/3.10.03

Under the Innovative Good Governance priority, the Program "Innovation against Corruption: Building a
Citizen Centric Service Delivery Model in Albania" (ISDA), launched in April 2014 and led by the Minister
of State of Innovation and Public Administration (MIPA), entails a multilayered reform that focuses on key
administrative central government public services to reduce the time and burden for citizens and busi-
nesses and improve service delivery quality, transparency and efficiency by using innovative solutions
and ICT.

The second pillar, the project aims to improve public service delivery in Albania through a citizen-centric
model, through improving access and availability of information to citizens on public services. This
improve predictability on the entire process to obtain a service, allowing for increased transparency and
reduction of citizens' time to receive information on public services. ADISA has taken several steps
toward this goal by first standardizing informative cards for at least 420 services for 10 institutions on
focus. The necessary information is presented in a well-organized format, and easy to understand
language. Each informative card includes information on necessary documents to apply for the service,
the respective legal framework on providing this services, the timeframe it takes to receive the service,
the fee, how to apply, ways to obtain information, where to file a complaint if any, etc.

ADISA is continually collaborating with each service providing institutions to clarify and validate the
necessary information to make sure the informative cards contain accurate, relevant, and updated
information. This is an ongoing process as the re-engineering process which is expected to be imple-
mented could affect the information on the informative cards.

The results of key activities are linked to Disbursement Linked Indicator (DLI#4) - Services with Informa-
tion Available on Multiple Platforms - that will be verified/ validated through a third party. For this purpose,
ADISA is seeking a consulting company (hereafter referred to as the Consultant) to conduct such
verification exercise. The Consultant is expected to develop the methodology, conduct data collection
and analysis, and prepare the findings /verification/ certification report.

The key tasks and main activities the Consultant is expected to carry out include, but not limited to, the
following:

1. Design a comprehensive and clear methodology proposing an appropriate method approach to
gather the needed information, in order to assess the availability, quality, ease of obtaining, and
relevance and completeness of the information.

2. The validation needs to encompass all platforms, and take place at multiple locations (all OSS)
and also the Call Center and e-Albania Portal.

3. Design the instruments for data collection to make sure all necessary data are collected. The
data collection instruments should be agreed upon with the Client/ADISA before implementation.

4. Implement the agreed methodology to collect the necessary data. Perform data analysis and
produce the verification report.

The Project Management Unit now invite eligible "Consultant" to indicate their interest in providing the
Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required
qualifications and relevant experience to perform the Services.

The Consultant shall possess and be able to prove the following qualifications, experience, skills and
competencies:
 At least 10 (ten) years of professional consulting experience with a focus on assessment,

in depth review of customer relationships, PR and marketing, communication, customer services
in public or private sector.

 Proven experience in designing and implementing assessment methodology, including both
qualitative and quantitative approaches.

 Experience in communication, public relations.
 Previous experience in World Bank funded projects and/or DLI verification will be an advantage.
 Fluency in Albanian and English language, spoken and written (for key members of the team);
 Availability of staff with necessary qualifications and experience to successfully carry out all

the tasks and deliverables of this assignment. These include but not limited to the following:

The Team Leader shall possess the following qualifications:
(a) Master's degree and demonstrated experience in economics, communication sciences,

marketing, development economics, or related fields;
(b) Minimum of  ten (10) years professional experience in designing and implementing of

assessment related to customer service in public or private sector as well as proven experience
as team leader;

(c) Proven experience in carrying out/ leading such assignments/ third party verification, working
for large institutional donor supported projects.

The Specialist/ Coordinator, who is expected to administer the foreseen activities, and provide
technical oversight and guidance to the field team to ensure collection of quality data, shall possess the
following qualifications:
(a) Master's degree or demonstrated experience in communication studies, marketing or related

fields;
(b) Minimum of  three (3) years professional experience in managing field activities and ensuring

compliance with the methodology at all levels of data collection;
(c) Very good understanding of customer service in public or private sector;

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank's Guidelines:
Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank
Borrowers (January 2011 edition, revised July 2014) ("Consultant Guidelines"), setting forth the World
Bank's policy on conflict of interest.

The Consultant will be selected in accordance with Consultant Qualifications method set out in the
Consultant Guidelines.

Further information can be obtained at the address below during office hours from 08:00 to 16:00,
Mondays to Thursdays, and from 08:00 to 14:00 on  Fridays

The notification is posted on the website of the Agency for the Delivery of Integrated Services in Albania
(ADISA):  www.adisa.gov.al.

Expressions of interest (CVs, Letter of Interest and documentary evidence for fulfilling the qualifications)
must be delivered in a written form to the address below in person, or by mail, or by e-mail by May 26,
2018, at 12.00 local time

Project Management Unit Blvd: Zhan d'Ark,
Ish shtepia e oficerave, Kati V-te Tirana, Albania

E-mail: roland.larashi@inovacioni.gov.al; and
ccsdprojectalbania@gmail.com
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OPERACIONI ANTIDROGE
ARRESTIMET

Operacioni i 19 marsit/ Droga me vlerë 5.2 mln euro, u kapën dhe 10 persona të tjerë

Sekuestrimi 1.1 tonë kanabis në
Turqi, kush është "Escobari shqiptar"
Mediat turke: Met Kanani ka lidhje me politikanë të

fuqishëm shqiptarë, "mbyti" Europën me heroinë

SHKURTE

Prostitucioni, kapet 37-vjeçari
i dënuar me 4.3 vjet burg në Itali

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR - Policia e Shkodrës ka arrestuar një 37-vjeçar, i
cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar. Në pranga ka
rënë shtetasi Artur Ahmeti, banues në fshatin Barbullush
të bashkisë Vau Dejës. Mësohet se Ahmeti u kap me qëllim
ekstradimi në Itali, pasi Gjykata e Apelit në Torino e ka
dënuar atë me 11 nëntor të 2016-ës me 4.3 vjet burg. Ai u
dënua nga autoritetet e vendit fqinj për akuzat: "largim nga
vendi i vuajtjes së dënimit" dhe "shfrytëzimi i prostitucion-
it". Sipas policisë, Artur Ahmeti u arrestua në Itali bashkë
me disa shqiptarë të tjerë, pasi dyshohej se ishte pjesë e një
grupi që shfrytëzonin vajza për prostitucion. Por, shqiptari
ka mundur të arratisej dhe të kthehej në Shqipëri.

Plagoset me armë zjarri 24-vjeçari,
shpallet në kërkim autori

DIBËRDIBËRDIBËRDIBËRDIBËR - Në orët e vona të së premtes është plagosur me
armë zjarri një 24-vjeçar nga Peshkopia. Bëhet fjalë për
të riun me inicialet A.M., banues në këtë qytet. Menjëherë
i plagosuri është dërguar menjëherë në spitalin rajonal
ku ndodhet në gjendje të rëndë. Pas ngjarjes, policia ka
identifikuar autorin e krimit, por për shkak të hetimeve
nuk bën me dije identitetin e tij. Ndërkohë, blutë kanë
ngritur pika kontrolli për kapjen e autorit dhe po heto-
het intensivisht për të zbuluar nëse ka persona të tjerë
të përfshirë në këtë ngjarje.

Digjen 2 makina në Vlorë, policia:
Pronari i denoncoi të vjedhura

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Dy makina janë djegur gjatë natës  të së premtes
tek 'Kthesa e Bushajve' në fshatin Bunavi të Vlorës. Mëso-
het se makinat kanë qenë të parkuara pranë një banesë
dhe pronari A.A. i ka denoncuar si të vjedhura. Sipas poli-
cisë, mjetet që janë djegur janë një furgon dhe një mjet tip
"Golf", i cili rezulton me targat e një tjetër mjeti. Paraprak-
isht, blutë dyshojnë se djegia e makinave është e qëllim-
shme. Vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të
ngjarjes si dhe identifikimin e vënien në pranga të autorëve.

TRAFIKU I HEROINËS
Në mars të këtij viti, mediat turke informuan edhe për
një operacion të policisë greke nëntorin e kaluar në
Egje. Sipas tyre, gomonia e Met Kananit u bllokua
me 1.3 tonë kanabis, por ai nuk la asnjë gjurmë. Të
njëjtat burime raportuan se Kanani kishte në duart e
tij një pjesë të rëndësishme të rrugës ballkanike të
trafikimit të drogës. Sipas ekspertëve, nëpërmjet
kësaj rruge, banda e tij dërgonte në Europë heroinën
që vjen nga Afganistani, Irani dhe Turqia, teksa nga
Europa merrte kanabis dhe pilula droge, të cilat i
trafikonte kryesisht për në vendet arabe.



HETIMI
Prej më shumë se 6
muaj autoritetet turke
kanë zhvilluar hetime
për Met Kananin. Me
mbërritjen e Kananit
në Bodrum, policia
nisi ndjekjen e tij nga
afër. Gjatë hetimeve
u pa se ai po
shikonte mbërritjen e
drogës me një jaht
në brigjet e Mulas,
nga maja e një
kodre. Por
"Escobari shqiptar"
nuk e dinte se po
ndiqej nga policia, e
cila edhe e kishte
fotografuar. Banda e
tij përdorte si depo
një adresë në Milas
të Mulas, e cila
përdorej edhe për
magazinimin e ujit.

TURQITURQITURQITURQITURQI

Më 19 mars të këtij
viti, policia turke
sekuestroi një sasi

prej 1.1 tonë kanabis me
vlerë 5.2 milionë euro, ndër-
sa vuri në pranga shqip-
tarin Met Kanani, i njohur
me pseudonimin "Met sh-
qiptari". Arrestimi i tij bërë
bujë në mediat vendase. Kjo
për faktin se ai nuk ishte
një emër i panjohur për au-
toritetet turke, ato greke,
por edhe shqiptare. Ndaj
mediat turke e etiketuan
edhe si "Escobari shqiptar",
ndërsa shkruajtën dhe për
lidhjet e tij me politikanë
shqiptarë. Mediat turke
nuk përmendën emra, por
shkruajtën se Met Kanani
ka lidhje të forta me politi-
kanë të fuqishëm sh-
qiptarë. Ndërsa, burime
nga policia e këtij vendi
bënë me dije se Met Kanani
ka pjesën më të rëndë-
sishme të rrugës ballkani-
ke për trafikun e drogës.
Ekspertët e antidrogës në
Stamboll kanë të dhëna se
përveç linjës së trafikut të
kanabisit nga Shqipëria
drejt Turqisë e më pas në
vendet arabe, ai ka edhe një
linjë tjetër për heroinën, të
quajtur "Rruga e kthimit".
Së fundmi është zbuluar se
për të trafikuar heroinën e
marrë në Afganistan e
Iran, që kalon më parë
përmes Turqisë, tashmë po
përdoren dy rrugë. E para
është linja veriore, që ka-
lon nga Deti i Zi dhe
përmes rrugës ballkanike
kalon në Europë. Ndërsa e
dyta kalon në vijën veri-jug
dhe për këtë linjë përdoret
deti Egje. Personi që aktu-
alisht konsiderohet baron
droge, "karrierën" e tij e ka
nisur si tregtar llamari-
nash në Fier. Në emër të tij
rezulton i regjistruar një
biznes që ka si objekt im-
port-eksport dhe tregtim
me shumicë e pakicë të
lëndëve të ndryshme indus-
triale, hekuri, llamarinë
dhe përpunimin e tyre. Së
fundmi, ky biznes rezulton
i çregjistruar në QKB.

ARRESTIMI IARRESTIMI IARRESTIMI IARRESTIMI IARRESTIMI I
BARONIT TË DROGËSBARONIT TË DROGËSBARONIT TË DROGËSBARONIT TË DROGËSBARONIT TË DROGËS

Prej më shumë se 6 muaj
autoritetet turke kanë zhvil-
luar hetime për Met Kana-
nin. Ekipet e Drejtorisë së

Antitrafikut në Stamboll
kishin pikasur disa njerëz të
Met Kananit në Turqi dhe
kishin nisur ndjekjen e tyre.
Mediat turke duke cituar
materiale nga hetimet, shk-

rujtën në mars të këtij viti
se grupi përdorte brigjet e
Bodrumit për trafikimin e
drogës. Gjatë hetimit u zbu-
lua se në Turqi do të mbër-
rinte edhe vetë "Escobari
shqiptar" i drogës, Met Ka-
nani. Me mbërritjen e Ka-
nanit në Bodrum, policia
nisi ndjekjen e tij nga afër.
Gjatë hetimeve u pa se ai po
shikonte mbërritjen e
drogës me një jaht në brig-
jet e Mulas, nga maja e një
kodre. Por "Escobari sh-
qiptar" nuk e dinte se po
ndiqej nga policia, e cila edhe
e kishte fotografuar. Banda
e tij përdorte si depo një
adresë në Milas të Mulas, e
cila përdorej edhe për maga-
zinimin e ujit. Më të provuar
vend-magazinimin e drogës,
policia vendosi të niste op-
eracionin për arrestimin e
trafikantëve. Policia bastisi
depon në orën 02:30 të
mëngjesit të së martës të 22
marsit. Në depo u arrestua
"Met shqiptari" dhe 6 njerëz
të tij, si dhe u sekuestruan
1.1 tonë kanabis me vlerë
mbi 5.2 milionë euro. Ndër-
sa në valën e dytë të opera-
cionit të zhvilluar të enjten
me pjesëmarrjen 250
policëve u arrestuan edhe 4
të tjerë.

Lëvizje të makinave
të policisë në Gardën
e Republikës

Met Kanani, i arrestuar në Turqi

"Escobari shqiptar" dhe
droga e sekuestruar në Turqi

Operacioni antidrogë në Turqi
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Grupit iu sekuestruan në total mbi 8.4 tonë kanabis, me vlerë tregu 10 mln euro

Shkatërrohet banda e 'Baronit të drogës',
Met Kanani, 13 persona në pranga
Operacioni i koduar "Precizioni", arrestimet në:

Tiranë, Elbasan, Fier, Vlorë, Lezhë, Korçë e Shkodër

OPERACIONI ANTIDROGË

PERSONAT E ARRESTUAR NË SHQIPËRI
1. Alfred SHABANI, 44 vjeç, banues në Gjirokastër
2. Armando GJINI, 47 vjeç, banues në Rrëshen
3. Iliro HARUNI, 43 vjeç, banues në Fier
4. Orges ISLAMI, 40 vjeç, banues në Gjirokastër
5. Arvanit ULNDREAJ, 26 vjeç, banues në Tiranë
6. Klaudio ULNDREAJ, 25 vjeç, banues në Tiranë
7. Florand XHABEJ, 43 vjeç, banues në Korçë
8. Gojart JAHELEZI, 33 vjeç, banues në Tiranë
9. Lavdim ÇUKU, 44 vjeç, banues në Përrenjas
10. Klinsi ALIAJ, 23 vjeç, banues në Tiranë
11. Nexhat MLLOJA, 53 vjeç, banues në Shkodër
12. Andrea (Sadik) BALLA, 57 vjeç, banues në
Prrenjas
13. Bilbil HEQIMI, 58 vjeç, banues në Fier

NË KËRKIM
Shtetasi S.R., banues në Librazhd.

PERSONAT E ARRESTUAR NË TURQI
1. Met KANANI, 56 vjeç, banues në Fier
2. Redjan DERVISHI, 26 vjeç
3. Ruvin SPAHIU, 46 vjeç
4. Besmir LLUPI, 32 vjeç, banues në Vlorë

I ARRESTUAR NË MAQEDONI
1.Mentor MUÇKA, 47 vjeç, banues në Pogradec

LINJAT E
TRAFIKUT
Sipas burimeve nga
Policia e Shtetit,
dyshohej s ky grup
kriminal vepronte në
linjat e trafikimit të
heroinës, Turqi-
Greqi-vendet e BE-
së, si dhe Turqi-
Maqedoni-Shqipëri-
vendet e BE-së. Një
tjetër aktivitet
kriminal, i zbuluar
nga hetimet ishte
trafikimi i kokainës
nga vendet e
Amerikës Latine
përmes vendeve të
Ballkanit në Shqipëri
dhe vendet e BE-së.

Banda, ja operacionet
antidrogë në Greqi, Turqi,

Maqedoni dhe Shqipëri

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Shkatërrohet grupi i
"Baronit të drogës",
Met Kanani. Policia e

Shtetit në bashkëpunim me
Prokurorinë e Krimeve të
Rënda dhe me agjencitë part-
nere kanë arrestuar në orët
e para të mëngjesit të
djeshëm 13 persona, pjesë e
një rrjeti të madh të trafikut
të lëndëve narkotike drejt
Turqisë dhe më pas me desti-
nacion BE-në. Ndërsa, është
shpallur në kërkim një tjetër.
Superoperacioni i koduar
"Precizioni" e ka çuar në 39
numrin e shqiptarëve të ar-
restuar si anëtarë të këtij
grupi kriminal që drejtohej
nga "Escobari shqiptar" Met
Kanani. Sipas burime zyr-
tare nga policia, operacioni
është zhvilluar në disa qytete
të vendit dhe konkretisht në:
Tiranë, Elbasan, Fier, Vlorë,
Lezhë, Korçë dhe Shkodër.
Ndërkaq, në mars të këtij viti
u arrestuan 4 shtetas sh-
qiptarë, përfshirë këtu dhe
kreun e bandës kriminale,
Met Kananin, ndërsa një
tjetër shqiptar u arrestua në
Maqedoni. Kanani akuzohet
se ka trafikuar nga Sh-
qipëria, përmes Greqisë dhe
Maqedonisë në drejtim të
Turqisë tonelata me kanabis
dhe droga të forta si kokainë
e heroinë nga Afganistani
dhe Irani. Hetimet për
grupin që drejtohej nga Met
Kanani kanë nisur nga poli-
cia dhe prokuroria në vitin
shkurt të vitit 2017. Drejtori
i Departamentit të Policisë
Kriminale, Eduart Merkaj,
në prani të prokurores së
çështjes Elisabeta Imeraj dje
dha detaje nga operacioni i
koduar "Precizioni", i cili çoi
në shkatërrimin e bandës së
Met Kananit. Mësohet se op-
eracionet e zhvilluara më
herët edhe në Itali, Greqi,
Turqi e Shqipëri, bandës në
fjalë i është sekuestruar mbi
8.4 tonë kanabis me vlerë
tregu 10 mln euro. Gjithash-
tu, është vendosur sekues-
tro edhe mbi disa pasuri të
anëtarëve të bandës. Bu-
rimet e mësipërme pohuan se
personat e arrestuar vepro-
nin si grup i strukturuar
kriminal për trafikimin e
lëndëve narkotike. Veprim-
tarinë kriminale e ushtron-
in në Shqipëri dhe në vende
të tjera, kryesisht ato të
Bashkimit Europian. Gjatë

operacionit u sekuestruan
armë dhe drogë.
OPERACIONIOPERACIONIOPERACIONIOPERACIONIOPERACIONI

Sipas Eduart Merkajt, ar-
restimi i 13 personave u bë,
pasi prokuroria pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
për Krime të Rënda Tiranë,
në bazë të materialeve të
referuara nga Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë së
Shtetit, në shkurt të vitit
2017, ka regjistruar procedi-
min penal lidhur me veprat
penale të "Trafikimit të
narkotikëve" kryer në bash-

këpunim dhe "Grup i struk-
turuar kriminal". Dyshimet
ishin se ky grup kriminal ve-
pronte në linjat e trafikimit
të heroinës, Turqi- Greqi-ven-
det e BE-së, si dhe Turqi-
Maqedoni-Shqipëri- vendet e
BE-së.

Një tjetër aktivitet krimi-
nal, i zbuluar nga hetimet
ishte trafikimi i kokainës
nga vendet e Amerikës Lat-
ine përmes vendeve të Ball-
kanit në Shqipëri dhe vendet
e BE-së. Gjithashtu, burimet
nga policia deklaruan se në

kuadër të veprimeve heti-
more, me autorizim të
Prokurorisë për Krime të
Rënda është shkëmbyer in-
formacion me autoritetet poli-
core të Greqisë, Turqisë,
Maqedonisë, Italisë me
ndërmjetësimin e DEA-s, SE-
LEC dhe oficerëve të kontak-
tit të vendeve respektive ku
janë realizuar me sukses një
sërë operacionesh policore.
HETIMETHETIMETHETIMETHETIMETHETIMET

Më shumë se një muaj pas
arrestimit të Met Kananit në
Turqi, hetimet u shtrinë edhe
në Shqipëri për identifikimin
e anëtarëve të bandës së
drogës. Grupi kriminal
trafikonte kanabis në
drejtim të Turqisë dhe më
pas droga shpërndahej në
vendet e BE-së. Kjo ishte
edhe linja e re e trafikimit,
ku transportoheshin edhe
droga të forta si heroinë dhe
kokainë. Nga hetimet e kry-
era nga Policia dhe Proku-
roria e Krimeve të Rënda, u
ra në gjurmët e disa prej
anëtarëve të bandës ,të cilët
vepronin në territorin sh-
qiptar. Sipas "Shqiptarja.-
com, prangosja e Met Kanan-
it ka bërë që trafikantët e
tjerë në Shqipëri të merrnin
masa për fshehjen e drogës.
Disa persona të dyshuar janë
përgjuar me metoda speciale
teksa ndanin porositë për
njëri-tjetrin. "Pastroni far-
macinë", ka qenë kodi i për-
dorur nga disa prej anëtarë-
ve të bandës që çoi në zbu-
limin e tyre dhe për rrjedhojë
arrestimin gjatë operacionit
të koduar "Precizoni" të 13
trafikantëve në disa qytete të
Shqipërisë.

Për shkatërrimin e grupit kriminal janë kryer disa
operacione në Greqi, Turqi, Itali, Maqedoni dhe Sh-

qipëri. Konkretisht: më 4 prill të vitit që shkoi në rajo-
nin e Atikës në Greqi u arrestuan shtetasit shqiptarë:
Ermal Berxhi, 32 vjeç; Astrit Gërbi, 56 vjeç; Daniel Luka,
31 vjeç dhe Luljeta Berxhi, 51 vjeçe. Këtyre shtetasve u
janë sekuestruar: 32.4 kg kanabis; 27.8 gr. kokainë dhe
5.845 euro. Më 26 janar 2018 u sekuestrua në Greqi 1,6
tonë kanabis, ndërsa u arrestuan 13 shtetas, nga të cilët
9 shqiptarë dhe 4 grekë. Sendet e sekuestruara gjatë op-
eracionit nga autoritetet greke janë: 1.586 tonë e 700 gr
kanabis; 2 gomone model YAMAHA HP; 1 mjet tip "Toyota
Avensis"; 7710 euro; 1 pistoletë model "Valther PPK-L"; 1
pistoletë model "Pietro Berreta Garbone V.T.; 1 pistoletë
bosh model "POHM"; 1 pistoletë ajër model "Walther"; 61
fishekë, kalibër 7,65,32 mm; 37 fishekë bosh kalibër 9 mm
dhe telefona celularë. Më 21 korrik 2017, në Fier, janë sekues-
truar 70 kg lëndë narkotike janë arrestuar 5 shtetas. Më 18
dhjetor 2017 në Vlorë, është bërë arrestimi në flagrancë i
Renato Agalliut, ku iu sekuestruan 77 kg kanabis. Më 23
shkurt 2018, në qytetin e Kavajës është bërë kapja e Hajrul-
la Gjekajt, të cilit iu sekuestrua një pistoletë me silencia-
tor dhe fishekë. Më 27 shkurt 2018, në Maqedoni u pran-
gos Mentor Muçka, ndërsa iu sekuestruan 85 kg kanabis.
Më 19 mars 2018, në Turqi u arrestuan 11 persona; 4 sh-
qiptarë e 7 turq (mes tyre dhe Met Kanani), ndërsa u
sekuestrua 1.1 tonë kanabis. Këtij grupi, gjatë vitit 2017
në 2 operacione të ndryshme në Turqi, u janë sekuestru-
ar edhe 2.1 tonë kanabis dhe janë arrestuar 7 turq dhe 4
shqiptarë, si dhe 2 shqiptarë të shpallur në kërkim. Në
Itali u janë sekuestruar 2.1 tonë kanabis. Këtij grupi më
datë 20 prill 2018, nga kontrolli i ushtruar në dy autom-
jete iu gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës mate-
riale 421 kg e 450 gr marijuanë, ndërsa është arrestuar
një shtetas si dhe është shpallur në kërkim një tjetër.

Arrestimet gjatë operacionit “Preçizioni”
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Eugent Bushpepa ia ka
dalë të ndezë skenën
e Festivalit Europian

në Lisbonë edhe në natën fi-
nale. Ylli i muzikës sh-
qiptare Eugent Bushpepa, i
cili përfaqësoi Shqipërinë me
këngën “Mall”, fituese në
Fest ’56 në RTSH, dhuroi një
interpretim mbresëlënës
duke ngritur në këmbë pub-
likun e Eurovizon në Lis-
bonë. Azerbajxhani na dha
12 pikë, pra pikët e plota,
ndërkohë që u vu re një
votim “me hatër” ku shtetet
i dhanë vota fqinjëve.

Shqipëria ja dha votën
Italisë, pra këngëtarit Er-
mal Meta.

Në skenë, Bushpepa ish-
te i shoqëruar nga instru-
mentistët Denis Hima, Ger-
ti Hima, Besnik Nikolli dhe
vokalistet Erinda Agolli e
Greta Radovani.

Zëri i  Bushpepës deri me
tani konsiderohet një nga
vokalet më të rralla dhe më
të fuqishëm të këtij Euroviz-
ioni.

Këtë vit tre shqiptarë kën-
dojnë në Eurovizon. Veç
Bushpepës, fatin e provoi
edhe Ermal Meta që trium-
foi në “Sanremo” me “Non
mi avetet fatto niente” dhe
Eleni Foureria, e cila
konkurroi nën flamurin e
Qipros.

Të martën në mbrëmje
kënga “Mall” u përzgjodh
ndër 10 këngët më të mira të
19 këngëve konkurrente.
Bushpepa këndoi në shqip,
për herë të parë në pjesë-
marrjet e Shqipërisë në Eu-
rosong, duke korrur një
sukses të madh. Ylli i muz-
ikës shqiptare mori duartro-
kitje të gjata në skenën e
Eurosong 2018. Kënga
“Mall”, që u shpall fituese në
Fest ’56 në RTSH, pati një
riorkestrim për në Euro-
song. Në “Altice Arena” ai u
shoqërua nga instrumen-
tistët Denis Hima, Gerti
Hima dhe Besnik Nikolli si
dhe backvocalistet Erinda
Agolli e Greta Radovani.
Kwnga u prit me ovacione
nga publiku dhe me emo-
cione të forta.

Eugent Bushpepa, ish-
studenti i mjekësisë në Itali
u kthye për të ndjekur pa-
sionin e tij për muzikën,
duke u bërë hap pas hapi një
prej zërave më të suk-
sesshëm të gjinisë dhe voka-
lit të tij.

Tre shqiptarë për tri
vende, konkurruan në natën
finale në Lisbonë. Të sh-
tunën në mbrëmje i pari
ndër ta këndoi Bushpepa, i

FINALJA E EUROSONG

AZERBAJXHANI NA JEP 12 PIKE
Eugent Bushpepa ndez “Eurosong”-un,

shtetet vota “me hatër” për fqinjët

Edicioni i pestë e këtij
evenimenti të rëndë-

sishëm mbi librin që është
hapur prej disa ditësh në
qytetin myzeqar, është
kurorëzuar sot në mesditë
me ndarjen e cmimeve të
panairit. Juria e panairit e
përbërë nga Klara Kodra,
(kryetare) dhe Nasho Jor-
gaqi e Ymer Ciraku
(anëtarë), vecoi ndër të
tjerash 5 cmimet e mëdha
të këtij edicioni. Kodra në
fjalën e saj u shpreh se në
raste të tilla, është vështirë
përzgjedhja por veprat që
u vecuan këtë vit, ishin,
thellësisht të dukshëm dhe
cilësorë. “Nga 129 libra të
paraqitur nga autorë e
botues në këtë edicion, ne
mbërritëm të afrohemi tek
veprat më të mira, derisa
erdhën në fazën e fundit të
seleksionimit. Unanimisht
vendosëm që të japim cmim
për kritikë letrare,
monografi, të japim dy
cmime për poezi dhe një për
fëmijë. Nuk kemi dhënë

PANAIRI

ALI ALIU, SHABAN SINANI
E SADIK BEJKO VLERËSOHEN ME ÇMIME

cmim për roman, pasi
gjykuam që prurjet e para-
qitura në konkurs nuk pëm-
bushnin kriteret artistike
që ne kërkonim”, ka thënë
kryetarja e jurisë, Klara
Kodra. Çmimi për librin kri-
tik më të mirë shkoi për ak-
ademikun Ali Aliu, me mo-
tivacion: “Për librin ‘Urtia e
fjalës’ në të cilin bashkon
mjeshtërisht autorë të peri-

udhave dhe epokave të letër-
sisë si dhe vepra zhanresh
të ndryshme, që krijojnë një
botë unike të hapësirës dhe
të kohës letrare të shqipes”.
Çmimi për studimin
monografik më të mire iu
dha akademik Shaban Si-
nanit, me motivacion: “Për
librin ‘Hieronymi në botën
arbëreshe’, nëpërmjet të cil-
it autori sjell me mjeshtëri

riintegrimin e De Radës në
letrat shqipe, duke e pasuru-
ar me elementë të veçantë
dhe këndvështrim të ri”.
Sadik Bejko u vlerësua për
librin poetik më të mire, me
motivacion:  “Për librin
‘Këngë të Solomonit’ - sim-
biozë e veçantë mes para-
qitjes së zvetnimit të vlerave
shpirtërore  dhe vizionit për
vazhdim, duke sjell një koz-

mos të gjerë letraro-filozo-
fik”. Po një tjetër cmim në
poezi shkoi në Kosovë për
Ismail Sylën më motiva-
cion: “Për sjelljen e zërit
patriotik, të shkarkuar
nga ngarkesat e euforisë,
duke paraqitur një trend
të ri të kësaj fryme”.

Ndërkohë, e reja e tal-
entuar po nga Kosova,
Erinë Rrahmani triumfoi
me cmimin për librin më të
mirë të letërsisë për fëmijë,
me motivacion: “Për librin
‘Ëndrra prej letre’ me të
cilin del nga kornizat dhe
konvencat e njohura, duke
plotësuar trinomin
imagjinatë - kërshëri -
lojë”. Në këtë edicion u ek-
spozuan 5 mijë tituj li-
brash, nga të cilët 1 mijë e
500 ishin të rinj. Rreth 100
shtëpi botuese sollën për
publikun e gjerë autorë
nga Shqipëria, Kosova,
Maqedonia, dhe trevat e
tjera shqipfolëse.

12-ti në renditje, ndërsa
Foureira dhe Meta kënduan
në fund, përkatësisht Eleni
e 25-ta dhe Meta i 26-ti. Natën
finale në Lisbonë e çeli Ukrai-
na.
TRE SHQIPTARËT E
FINALES SË
EUROSONG

Këtë vit, si asnjëherë më
parë, tre shqiptarë qenë
pjesë e finales së EURON-
SONG. Të tre, përfaqësues të
tri shteteve të ndryshme.

Shqipëria me Eugent
Bushpepën, kaloi pas
gjysmëfinales së parë në fi-

nalen e Festivalit Europian,
me një baladë rroku roman-
tike. Ermal Meta si përfaqë-
sues i Italisë dhe Eleni Furei-
ra si përfaqësuese e Qipros
dolën në finale duke sjellë
krejt padashje historitë e
tyre jetësore, historitë e
dhimbjes e të historitë e
ikjes e të emigracionit, që
janë transfmruar në hsitori
suksesi.

Të tre të lindur në Sh-
qipëri, këngëtarët e Euroviz-
ionit të sivjetshëm kënduan
në tri gjuhë të ndryshme,
Eugent Bushpepa në gjuhën

amtare për Shqipërinë, Ele-
ni Foureira anglisht për
Qipron dhe Ermal Meta në
italisht për vendin ku jeton.

Një artikull i Deutsche
Ëelle-s, duke marrë për bazë
jetëshkrimet e tre artistëve,
vinte në dukje edhe trazirat
që ka kaluar shoqëria sh-
qiptare pas rënies së komu-
nizmit.

Dikur Entela e sot Eleni-
shndërrimi i vajzës sh-
qiptare në një artiste euro-
piane fsheh e ngërthen ne
vetvete vështirësitë e të qen-
it shqiptar në vitet ’90 në

Greqi. Eleni Foureira, dikur
Entela- përmes pranisë së
saj jetëson hsitoritë me ndër-
rimin e emrave dhe fshehjen
e origjinës së shqiptares që
mbahet si Beyonce nga Gre-
qia.

Fotoja e saj me Eugent
Bushpepën, ku simblizonin
shqiponjën pat ndezur në
rrjetet sociale një vrull zh-
gënjimi nga grekët. Krejt
ndryshe e pritën italianët
postimin tresh të Ermal
Metës me Bushpepën e Ele-
nin. I ikur nga Shqipëria në
moshën 13 vjeçare, me

nënën, vëllezërit e motrat
nga Shqipëria në Itali, Meta
ia ka dalë të kthehet në pak
vite në yllin e muzikës ital-
iane. Megjithë debatin e
madh që shoqëroi pjesëmar-
rjen e tij në SAN REMO dhe
akuzat për plagjiaturë që
çuan deri në përjashtim e më
pas rikthimin e tij ne festi-
val, ai ia doli të rikthehet për
të marrë trofeun e fituesit.
Kënga e tij, është një homazh
për viktimat e pafajshme të
sulmeve të fundit terroriste
në Evropë dhe është një lutje
kundër luftës dhe terrorit.

Eugent Bushpepa
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Me kalimin e viteve, çdo
herë e më tepër diçka më
pengon të dëgjoj politi-

kanët perëndimorë si flasin për
historinë tonë të errët serbo-sh-
qiptare, urrejtjen dhe konfliktet
shekullore. Nëse vërtet duan të na
ndihmojnë të pajtohemi, do të duhej
– e para atyre, natyrisht, këtë duhet
ta bëjmë ne vetë – që të nisen nga
fakti që, thjesht, nuk kanë të drejtë.

Së pari, do të duhej ta dinë se
teoricienia amerikane me pre-
jardhje bullgare, Maria Todorova,
e ka përshkruar këtë mënyrë të të

NGA BEN ANDONI

Kineasti i njohur po
lak Kryzsztof Zanus
si, njëkohësisht një

nga njerëzit më të jashtëza-
konshëm të këtij arti, ishte
në ditët e fundit në Tiranë.
Ashtu si ndodh rëndom, per-
sonazhe të tilla vinë dhe lar-
gohen dhe publiku shqiptar
nuk e di fare, e merr vesh
shumë vonë ose është krejt
indiferent. Mungesa e
lajmërimeve të duhura, rel-
ativizimi i gjithçkaje dhe si-
domos mungesa e hier-
arkisë së vlerave bëri që një
nga kineastët, që mund të
rrëfente shumë të largohej
sikur nuk kish qenë fare.
Gjithsesi, katër filma të
trashëgimisë së tij të gjatë u
shfaqën për publikun sh-
qiptar. Mes tyre një nga pro-
dhimet më të jashtëzakon-
shme me karakter filozofik-
teologjik kushtuar Kolbes,
priftit polak që dha jetën në
vend të një dënuari në Aush-
ëitz. Në këtë film, që u shfaq
edhe në ditët e Zanussi-t në
Tiranë, ai na rrëfeu një nga
parabolat më të jashtëza-
konshme me dogmën fetare
dhe solli edhe në kryeqytet
debatin teologjik nëse një ve-
prim human i një kleriku
mund ta përcillte atë në shen-
jtërim apo jo.

Kineasti i famshëm polak në Shqipëri

 Punoj, sepse nuk di të bëj gjë tjetër!
 Zanussi:Kryzsztof

Çfarë mund të mësojnë gjermanët dhe
francezët prej serbëve dhe shqiptarëve?

folurit për serbët dhe shqiptarët,
në fakt për ballkanasit në
përgjithësi, si ballkanizëm. Kjo do
të thotë se neve ballkanasve Perën-
dimi na sheh me shekuj si “si-
nonim për kthim tek fisnorja, e
prapambetura, primitivja dhe bar-
barja” (Todorova, 2006, 47), pra, si
të egër, të pacivilizuar dhe të pra-
pambetur në krahasim me ata.

Dhe përherë të ngatërruar dhe të
urryer njëri me tjetrin. Kjo kohë e
korrektësisë politike është ideale
që të ngremë kokën kundër kësaj.
T’i bimë grusht tavolinës e të themi
mjaft, e t’u shpjegojmë se të flasësh
për ne si një burim të përhershëm të
konfliktit dhe primitivizmit është po
aq fyese sa t’i quash homoseksualët
pedera apo afro-amerikanët zezakë.

Vërtet ka diçka posaçërisht joeuropiane te
fakti që Ballkani assesi nuk mund të arrijë

dimensionet e masakrave europiane.
– Maria Todorova, “Ballkani imagjinar”.

 Vijon në faqen  16

 Vijon në faqen  14
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Them, gabojnë. Ku, të themi,
është ajo urrejtje
shumëshekullore në Mes-

jetë? Nëse i shikojmë fisnikët ser-
bë dhe ata shqiptarë, do të gjejmë
shumë martesa të përziera mes
tyre. Posaçërisht me vullnet janë
martuar dhe përzier mes vete
familjet serbe Brankovic, Balshic
dhe Crnojevic me ato shqiptare
Kastriotët, Arvanitët dhe Topiajt.
Dhe këtu nuk ka asgjë të çudit-
shme dhe të pazakontë në Mesjetë
ka qenë me rëndësi që të mbahen
dhe zgjerohen pronat dhe të forco-
hen aleancat ushtarake e
mbrojtëse, ndërsa mënyra më e
mirë për këtë ishte të qenit në mar-
rëdhënie farefisnore me fisnikët
fqinjë. Dhe për këtë arsye familjet
fisnike serbe nga territori i Kos-
ovës së sotme, Maqedonisë, Shko-
drës dhe Malit të Zi vullnetshëm
janë lidhur me familjet fisnike sh-
qiptare në fqinjësi të tyre. Heroi më
i madh shqiptar Skënderbeu është
shembulli më i mirë për këtë – ba-
bai ka qenë nga familja shqiptare
e Kastriotëve, ndërsa e ëma Vojsa-
va, me prejardhje serbe; vëllai i
madh quhej Sinisha, që është emër
serb apo thënë më mirë sllav. Apo,
të shikojmë të famshmen “Lidhja
e princërve shqiptarë” nga viti
1444, kur Skënderbeu në Lezhë
tuboi familjet shqiptare në zë dhe
me to e lidhi aleancën për luftë
kundër turqve. Historianët sh-
qiptarë, me pak apo shumë arsye,
e shohin atë ngjarje si përpjekjen
e parë për bashkim shqiptar, si gjur-
më të shtetësisë së ardhshme dhe
lëvizjes kombëtare shqiptare. Kjo
për mua është paksa e tepruar, por
sidoqoftë, në atë takim dhe në atë
koalicion fisnikësh të rajonit kanë
marrë pjesë krahas familjeve sh-
qiptare Kastrioti, Topia, Arvaniti,
Muzakaj, Spana dhe Zakaria, edhe
fisnikët serbë nga familjet Balshic
dhe Crnojevic.

Mirë, do të thoni, ndoshta këtë
e bënin nga interesi i vet; po edhe
sot politikanët e biznesmenët ser-
bë dhe ata kosovarë bash-
këpunojnë, derisa populli i rën-
domtë vuan dhe pëson. Sikur Ha-
radinaj të mos ishte burgosur, për
shkak të flet-arrestit ndërko-
mbëtar serb, ai sot nuk do të ishte
aq i popullarizuar në Kosovë, ndër-
sa sikur të mos e kishte përkrahur
Lista Serbe, ai nuk do të kishte
qenë kryeministër. Ndërsa Haradi-
naj këshilloi publikisht Vucic-in,
“mos u kap me mua”, me veten ai
mbase mendon të kundërtën, duke
i thënë “ti vetëm kapu, të lutem, se

mua kurrë më mirë se sot nuk më
ka ecur”. Në fund të fundit, sikur
regjimi i Miloshevic-it të mos
“kapej” me dhunë me shqiptarët,
Ramushi sot, si në vitet 1990, do të
ishte ende punëtor ndërtimtarie
apo roje në ndonjë diskotekë zvice-
rane. Por t’i kthehemi për pak pop-
ullit të rëndomtë në Mesjetë. As
aty nuk dimë të ketë pasur ndonjë
konflikt, kryengritje, e lëre më një
luftë mes serbëve dhe shqiptarëve.

Në “Zakonikun” e perandorit
serb, Dušan-it, në disa vende sh-
qiptarët përmenden si blegtorë, të
cilët kanë të drejta dhe detyrime
ashtu si edhe subjektet e tjera të
perandorit. Në fund, duhet thënë
edhe se në Mesjetë natyrisht na-
cionaliteti si ide ende nuk ishte i
zhvilluar – shumë më me rëndësi
ishte se cilës klasë i takon sesa
çfarë prejardhje ke, me cilën gjuhë
flet apo cilit Zot – atij ortodoks apo
katolik – i lutesh. Kështu, kur në
“Zakonik” flitet për serbët në
njërën anë dhe vllehët e arbanasit
në anën tjetër, kjo para së gjithash

nuk ishte fort e ngarkuar me për-
katësinë etnike – ishte e ndarë në
vilajete dhe pashallëqe në të cilat
bashkëjetonin myslimanët,
ortodoksët, katolikët dhe hebren-
jtë. Sigurisht, nuk ishte aty gjithç-
ka mjaltë e qumësht; myslimanët
kishin të drejta shumë më të
mëdha dhe paguanin taksa më të
vogla, por me rëndësi është të kup-
tohet se të gjitha bashkësitë fetare
kishin autonomi dhe me to në jetën
e përditshme administronin dhe
për shkeljet kryesisht i gjykonin
krerët e tyre fetarë. Natyrisht, me
dobësimin e Perandorisë Otomane
dobësohej edhe pozita e të krish-
terëve dhe gjithnjë e më shumë
përkeqësohej, por deri nga fundi i
shekullit XIX mund të themi se
nuk ekziston asnjë konflikt më i
madh mes serbëve dhe sh-
qiptarëve, ndërsa deri para pak
kohe asnjë në të cilin si tërësi qën-
dronin njëri popull përballë tjetrit.

Po të shikojmë, si shembull, se
si në atë kohë ishin punët në
Perëndim. Po a nuk ishte e gjithë

Çfarë mund të mësojnë gjermanët dhe
francezët prej serbëve dhe shqiptarëve?

Evropa Perëndimore e tërbuar prej
luftërave politike dhe qytetare që
nga Mesjeta, ndërsa në luftërat fe-
tare mes katolikëve dhe protes-
tantëve deri te shekulli XVII? Të
përmendim vetëm disa shembuj
nga më të njohurit – të ashtuquaj-
turën Luftë Njëqindvjeçare mes
Anglisë dhe Francës, e cila në fakt
zgjati – me ndërprerje – prej vitit
1337 deri më 1453, pra, gati dyqind
vjet! Në të ashtuquajturën Nata e
Bartolomeut, më 1572, katolikët
francezë brutalisht kanë vrarë
dhjetëra e mija bashkëkombës të
tyre që, po ashtu, ishin të krish-
terë vetëm që kishin prirje refor-
matore. Në të ashtuquajturën
Luftë Tridhjetëvjeçare që ndodhi
në Anglinë Perëndimore mes
viteve 1618 dhe 1648 e pësuan
8.000.000 njerëz! E kështu me
radhë.

Pastaj, mund të mos pajtohemi
rreth asaj nëse dhe në ç’masë të
parët tanë ballkanikë kishin
dashuri për hebrenjtë, por nuk di
për asnjë pogrom ndaj hebrenjve
para Luftës së Dytë Botërore që ka
qenë i ngjashëm me krimet të cilat
ndaj tyre u kryen në histori në
Evropën Perëndimore. Nga
mbretëria angleze hebrenjtë, deri
edhe i fundit u dëbuan më 1290,
ndërsa nga ajo spanjolle më 1492.
Shumë prej këtyre hebrenjve span-
jollë, sefardëve gjetën strehim
këtu në Ballkan ku pasardhësit e
tyre jetuan si bashkësi deri në
ardhjen e gjermanëve më 1941.
Madje edhe gjatë Luftës së Dytë
Botërore, i vetmi shtet në Evropë
ku nuk ka pasur vrasje dhe de-
portim masiv të hebrenjve ishte
Shqipëria – edhe pse fillimisht ish-
in nën okupim italian e më pas gjer-
man, shqiptarët me kokëfortësi i
mbaheshin traditës së tyre të
vjetër të mikpritjes dhe besës, duke
i fshehur hebrenjtë nëpër shtëpitë
e tyre. Derisa numri i hebrenjve në
vendet e tjera evropiane gjatë luftës
u reduktua në 90 apo 95 për qind,
Shqipëria nga lufta doli me popul-
latë 11 herë më të madhe hebreje
sesa e kishte para luftës!

Ku janë, pyes unë, ato konflikte
vëllavrasëse dhe ato masakrat në
Ballkan në ato kohë, e edhe pas
tyre? Ku janë shembujt e urrejtjes
së tillë etnike mes nesh që do të
mundë të krahasohej me konflik-
tet katoliko-protestante apo
armiqësitë gjermano-franceze e
francezo-angleze? Ku janë progom-
et e hebrenjve prej Mesjetës deri
në kohët moderne në Kragujevc,
Krushevc, Krujë apo Gjirokastër?
Po, nuk ka. Siç e thotë deklarata
cinike që e mora për moto të këtij
shkrimi nëse në diçka vërtet nuk
jemi evropianë, atëherë kjo është

Vërtet ka diçka posaçërisht joeuropiane te fakti që Ballkani
assesi nuk mund të arrijë dimensionet e masakrave europiane.

– Maria Todorova, “Ballkani imagjinar”.

Mallkimi Ballkan
Së pari, do të duhej ta dinë
se teoricienia amerikane me
prejardhje bullgare, Maria
Todorova, e ka përshkruar
këtë mënyrë të të folurit për
serbët dhe shqiptarët, në fakt
për ballkanasit në përgjithë-
si, si ballkanizëm. Kjo do të
thotë se neve ballkanasve
Perëndimi na sheh me shekuj
si “sinonim për kthim tek
fisnorja, e prapambetura,
primitivja dhe barbarja” (Todoro-
va, 2006, 47), pra, si të egër, të
pacivilizuar dhe të prapambetur
në krahasim me ata.

Ballkan si dashuri, për Evropën e Bashkuar
do të ishte mirë që, së pari, ne të ndalim përhapjen e asaj
teze insistuese dhe të pasaktë për urrejtjen dhe konfliktet
tona shekullore dhe të përkujtojmë se Evropa mbytej në
luftëra të llojllojshme derisa këtu në Ballkan jetohej bashkër-
isht, e më pas edhe që bashkë t’i heshtim ata zëra negativë
perëndimorë për ne dhe t’ua shpjegojmë se ata, në fakt, mund
të mësojnë shumëçka prej nesh. Bashkimi Evropian është në
krizë – ndoshta ndonjë leksion për nderin tradicional ballkan-
ik, besën, mikpritjen, respektin për të moshuarit, përkush-
timin për familjen dhe fisin, do t’u shërbente mirë në këtë
kohë krizash.

ka të bëjë me rregullat që vlejnë
për fshatarët që punojnë tokën
dhe blegtorët, e më pak për serbët
dhe shqiptarët në kuptimin e tyre
të sotëm etnik.

Ngjashëm mund të thuhet
edhe për shekujt të cilët serbët
dhe shqiptarët i kaluan në Per-
andorinë Otomane. Kjo perandori
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“Milosao” e këtij numri nuk solli

ndonjë gjë të re, përveç apelit të madh
që duhet ta kujtojmë gjithmonë Norb-
ert Joklin. Shkrimi kryesor iu la studi-
ueses Anila Omari që kishte sjellë
pak a shumë kumtesën, të cilën e
mbajti në promovimin e librit të Joklit.
Autorja ishte e pakënaqur me të
drejtë sepse karakteret greqisht nuk
kishin dalë. Një gabim i përhershëm
i layout tonë, por edhe faj i redaktorit
që nuk e kujtoi për këtë situatë. Ësh-
të shumë problem në të tilla raste që
të riparohen këto defekte dhe mbi të
gjitha redaktorit i duket e habitshme,
që një gjë e tillë nuk rregullohet dhe
pas gjashtë vitesh...të qenësisë së
tij te “Milosao”. Jokli i bëri një shër-
bim të madh albanologjisë dhe njo-
hjes së saj në botë edhe si bash-
këpunëtor i Vjetarit indoeuropian (In-

dogermanisches Jahrbuch) nga viti
1917 deri 1940, ku bëri një punë të
madhe bibliografike, duke referuar
mbi botimet më të reja të albanis-
tikës, shkroi autorja.

Në këtë numër patëm një cikël
epigramash nga krijuesi i njohur
Moikom Zeqo. Autori ka qenë me
gjasa shumë i pakënaqur me
vonesën edhe pse nuk e shprehu,
ndërkohë që gjithsesi u munduam
të ruanim një distancë të arsyeshme
me prurjen e tij të fundit. Në epigra-
mat e tij gjen fillesa interesante kr-
ijimesh, që autori Zeqo i ka hedhur
në përsiatjet e tij.

Visar Zhiti në përkujtimin e Ibra-
him Kodrës na kish sjellë një shkrim
bashkë me përkthimin e dhjetë
poezive që i kish përgatitur Eda, e
shoqja. E habitshme sa shpejt ikën

koha por tashmë Kodra bën dhjetë
vjet që s’është mes nesh dhe pothuaj
është harruar në mjediset kulturore
shqiptare. Pak e sikletshme sepse
Visari ende se ka kaluar dhimbjen
familjare dhe këtë e manifeston në
çdo temë. “Për Kodrën piktor kritika
e artit ka bërë vlerësime të shkëlqy-
era, madje thuhet se Kodra është pik-
tori për të cilin është shkruar më
shumë se të mëdhenjtë e tjerë në
botë. I nxitur nga këto dhe unë kam
shtuar në një katalog të Kodrës:’Mes
pesimizmit bashkëkohor, kaosit të
modernitetit, ndoshta është i vetmi
piktor i  madh që vizaton
buzëqeshjen e njerëzimit, me një
naivitet të mençur e koloristikë op-
timiste, gjithë dritë mesdhetare’, sh-
kroi Visari.

Kritiku Josif Papajoni, pas pak

Për Vjosa Jakovën1

Ku të gjej një vend të të fsheh nënoke
që mos të të gjejë vdekja,
thuam e dhimbsura ime, ku,
e ndjej se ajo vjen rrotull bashkë me erën e marrë
dhe mbi kokat tona bije me rrufe,
ndjej frymën e saj të rëndë që shfryn
dhe klithmën që lëshon natën nëpër qiell,
hapat e saj prej plumbi të kërkojnë ngado,
ku të të fsheh nëna ime e ëmbël
me ata sy të zbehtë dhe duar të vrara,
gjinj të mpirë që kanë kohë që mërdhijnë,
eja, futu nënë tek unë dhe fshihu brenda meje,
hyrë në gjakun tim që askush të mos gjejë,
për shtroje do kesh plagët e mia,
gjethet e zverdhta të adoleshencës
që kurrë nuk qeshi,
shko zbathur e ngadalë nëpër damarët e mia
në labirinthet ku ruaj veç dritë për ty,
ec mbi lumenjtë e mi të gakut,
ashtu syhapur mbi shkumën e dëshpërimit
që të shohësh të kuqen e dashurisë për ty
dhe atin tim vdekur pas hekurave,
lulëkuqet aty ende nuk janë nxirë e venitur,
shko e ëmbla ime, prehu në zemrën time
ajo i ka hapur të gjitha portat e dritaret për ty
porta që djegin ndër vite,
shko aty dhe bjer e fli,
jo, nuk do ta lë vdekjen të të marrë,
ati im i mirë s’mundi të të mbrojë,
ati im me sy meiti,
por unë mundem që vdekjen ta ndal dhe ta verboj,
botën ta përmbys,
se kam një diell në dorë që prej vitesh më përvëlon.
Gjithnjë do të të mbroj nënokja ime
gjiri im jetdhënës me aromën e qumështit
që ende kam ndër buzë,
do të bëhem martirja tënde nënë,
jo e Krishtit,
do të bëhem shenjtja jote mëmë!...

“Një cigare me ty”

Për miken time Kozeta

« Erdha të ndez një cigare me ty »
thua ti,
sy hiri,
buzë hiri,
gojë hiri,
një qiell i hirtë nderet mbi shpatulla hiri,
këmbë hiri që shkojnë kuturu

kohësh, na kish sjellë një vëzh-
gim për vëllimin poetik “Biri i Ad-
amit”, të Besnik Mustafajt...

Maks Velo, ashtu si erdhi në
këtë numër, do të vijë edhe për
disa numra te “Milosao” me një
grupim punësh të vizatuara, që
janë realizuar prej tij në refleksio-
net përballë kryeveprave botërore
të autorëve të ndryshëm. Përqas-
ja është e çlirët dhe më shumë
sesa kopjim të tyrin, autori i njo-
hur zgjedh “naivisht” frymëzimin e
tij prej artit që ka çliruar energjitë
e mëdha artistike. Këtë herë Mak-
si ishte i kënaqur sepse iu duk që
punët e tij mbanin një frymëmar-
rje.

Në përgjithësi ishte një numër i
zakonshëm i “Milosao” dhe pa
shumë pretendime.

për atë që kurrë nuk jemi urryer
dhe nuk kemi luftuar aq gjatë dhe
aq përgjakshëm siç kanë bërë
perëndimorët.

Ta përmbyll. Nuk e kam
qëllimin t’i hesht apo reduktoj
konfliktet që, esencialisht në ko-
hët moderne, kanë ndodhur mes
serbëve dhe shqiptarëve, e aq më
pak të shmang përgjegjësinë tonë
për ato – përkundrazi, do të ishte
jashtëzakonisht e vlefshme dhe e
dobishme për marrëdhëniet tona
nëse përgjegjësit për konfliktet e
paradokohshme dhe ata që kryen
krimet më në fund do të futeshin
në burg, ku edhe e kanë vendin.
Por meqë në media si në ato tonat
ashtu edhe në të huajat, gjejmë
pothuajse vetëm tema që lidhen me
konfliktet dhe krimet tona, më
duket e rëndësishme të insistohet
në atë që kjo nuk është pamja dhe
gjendja jonë e vetme, e as më e
rëndësishmja dhe që marrëdhëni-
et tona prej kohëve të lashta e deri
më sot përmbajnë shumë shembuj
dhe ngjarje pozitive. Shembuj të
tillë përfshijnë, të përmendi vetëm
disa, lidhjet mesjetare dinastike
dhe familjare, kryengritjet e për-
bashkëta kundër turqve, këngët
popullore që flasin për heronjtë e
njëjtë siç është Marko Kralevici
dhe Musa Kesexhia dhe në të cilat
shihet një respekt i thellë i
ndërsjellë, shqiptarët që kanë mar-
rë pjesë në kryengritjen e Parë dhe
atë të Dytë serbe, dhe më vonë për-
pjekjet që ata disi të afrohen apo
madje edhe t’i bashkohen Kontesë
së Serbisë, intelektualët majtistë
serbë të cilët nga fillimi i shekullit
njëzet angazhoheshin për Sh-
qipërinë e pavarur dhe krijimin e
Konfederatës ballkanike të bazuar
në barazi, luftërat e përbashkëta par-
tizane në Luftën e Dytë Botërore,
ndërtimin e Shqipërisë pas luftës të
cilën e kanë ndihmuar me vrull ko-
munistët serbë dhe ata jugosllavë,
deri te Rezoluta e Informbyrosë, fil-
mat e përbashkët, shfaqjet, aktorët
dhe bashkëpunimin e larmishëm
kulturor si dhe shumë gjëra të tjera.
Andaj, do të ishte mirë që, së pari, ne
të ndalim përhapjen e asaj teze insis-
tuese dhe të pasaktë për urrejtjen dhe
konfliktet tona shekullore dhe të
përkujtojmë se Evropa mbytej në
luftëra të llojllojshme derisa këtu në
Ballkan jetohej bashkërisht, e më pas
edhe që bashkë t’i heshtim ata zëra
negativë perëndimorë për ne dhe
t’ua shpjegojmë se ata, në fakt,
mund të mësojnë shumëçka prej
nesh. Bashkimi Evropian është në
krizë – ndoshta ndonjë leksion për
nderin tradicional ballkanik, besën,
mikpritjen, respektin për të
moshuarit, përkushtimin për famil-
jen dhe fisin, do t’u shërbente mirë
në këtë kohë krizash.

P
POEZIA

Autori ka një ndjeshmëri të lartë dhe humanizëm që e shpreh në çdo temë që parashtron.
Brishtësia e ndjenjës e bën të kërkojë rrugë që ta transmetojë këtë marrëdhënie në çdo
aspekt...

Ku të gjej një vend që
mos të gjejë vdekja!

në rrugën që mbyllet tej
me një dritare hiri,
djegur nga malli…
“Erdha të ndez një cigare”
thua ti
me lotë që pikojnë
veç hi,
ylbere të hirta,
dhe tymi i hirtë që lë pas lule të argjendta
krizantema, tulipanë,
për ti dhënë dritë syve të shuar
për të kapërcyer errësirat
dhe tunelin e tjetrës botë,
për ti hapur krahët dhe një herë me dashuri,
dhe atëherë ti shtron çarçafë për birin
si të shtrosh shtratin e dhëndërisë,
shtron një qiell për kurmin e tij
por ah, kurmi i tij ngrihet lart,
ku shkon ky kurm kështu
mbuluar me kaq dashuri,
dhe ti e vëzhgon pjellën tënde nga poshtë
pi cigare dhe djeg padashur gishtërinjtë,
zjarri djeg zemrën tënde,
ti drithërohesh e thua
po unë, ç’bëj ende këtu,
dhe atëherë nxiton të hapësh dyert
verbuar nga sytë
etur për dashuri…

Gjithë diejtë e botës po
më shuhen sot në Auchvitz!

Për Eftixia Jakoel Matatia dhe gjithë familjen e saj të
zhdukur në Auschvitz.
Në « Ditën e Holokaustit »…

Rafael, Rafael, ku je shpirti im,
thuamë ku është pjella ime,
ah, ky tymi i zi i Gjermanisë që s’më lë të të shoh
të shoh sytë e tu dhe buzën tënde të tharë
gjithë diejtë e botës po më shuhen sot në Auschvitz,
kam dalë nëpër kamp të kërkoj pjellën time
por këta tela me gjëmba më kanë bërë gjak
thuam burri im i shtrenjtë ku janë,
I kërkoj ngado dhe nuk e dëgjoj zërin e tyre,
Niso dhe Lina nuk më përgjigjen më,
mos vallë janë duhitë e erës që i largojnë
vallë i ke fshehur nën krahët e tu,
thuamë Rafael, ku është pjella jonë me sy të bukur
që cicëronin si zogjtë dhe rendnin si fluturat
folmë Rafael, më dëgjon,
apo je nisur tashmë dhe ti në atë udhë pa kthim
në atë udhë pluhuri që ngjitet lart
me hijen e mortit të madh
në qiellin e zi të Gjermanisë…
Gjithë diejtë e botës po më shuhen sot në Auschvitz,
burri im i jetës dhe vdekjes,
unë s’kam më lotë të qaj,
veç pak gjak më ka mbetur,
të qaj zinë tënde dhe të pjellës sonë!

Omeri lutet

Omeri «lutet» çdo ditë
në ritin e tij piktural ballë kavaletit
suretet e tij janë tablo, koka
dervishë që kanë pirë verë në tryezën e tij të drunjtë,
fqinjët poshtë ndjejnë këmbët e tyre që rrahin,
atelieri i ngjan një skene hyjnore,
një copëz qielli tej xhamit,
veç një këmbë me një çorape nderet në tavan,
koka e Jezusë e shikon paqësisht nga një ikonë
ortodokse,
bariu në miniaturë ka kohë që fle mbi oxhak,
«ney» kumbon dhe shpërndahet me hare tej dritares,
Omeri lutet i përkulur mbi paletë,
me spatulën e tij rrëmben pak të zezë,
pastaj të gjelbërt të zezë okër
dhe dansi bektashi vazhdon gjer në ag

 Vijon në faqen  19

Nga Luan Rama



E diel 13 Maj 201816 -KINEMATOGRAFI

P
PERSONAZH

Kineasti i njohur polak Kryzsztof Zanussi, njëkohësisht një nga artistët më përfaqësues të këtij arti, ishte ditët e fundit
në Tiranë. Ashtu si ndodh rëndom, personazhe të tilla vinë dhe largohen dhe publiku shqiptar nuk e di fare, e merr vesh
shumë vonë ose është krejt indiferent. Mungesa e lajmërimeve të duhura, relativizimi i gjithçkaje dhe sidomos mungesa
e hierarkisë së vlerave bëri që një nga kineastët, që mund të rrëfente shumë, të largohej sikur nuk kish qenë fare...

NGA BEN ANDONI
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Filmi kushtuar Maximilian
Kolbe ishte jo thjesht një
qasje unike për priftin

françeskan, por edhe një model
pasqyrimi i kësaj tematike të vësh-
tirë, sidomos në një vend si Polo-
nia. Në një farë mënyre autori na
zbërtheu me shumë saktësi në këtë
film të titulluar “Jeta për Jetën”,
domethënien e kultit të shenj-
torëve, por edhe natyrën e vetë
hagiografisë në ditët tona. Me
mjete të kursyera ai na rrëfeu sesi
shenjtorët e vërtetë mund dhe du-
het të na frymëzojnë, nëse jemi të
hapur për ta, ose se si ne mund të
pengohemi në perceptimin tonë
për ta. Dhe epigrami kuptimor, i cili
del në film dhe që inspirohet nga
fjalët e Krishtit “Dashuria më e
madhe nuk ka njeri se sa të japë
jetën e tij për vëllain e tij”,
zbërthen këndshëm një kuptim të
thellë.

...
E veçantë është edhe jeta e këtij

personazhi me të cilën ndamë një
bashkëbisedim interesant në sh-
kollën “Marubi”, ku edhe u zhvil-
lua aktiviteti kushtuar Zanussit.
Zoti Zanussi me klasin e tij human
dhe artistik por edhe konceptet e
gjëra ishte një personazh tejet i
këndshëm për një intervistë, që e
pëlqente gjithnjë ta konsumonte
ballë për ballë.

Refuzuam ta pyesnim vetëm për
pretendimin e Institutit të
Përkujtimit Kombëtar (IPN) polak,
i cili mendon se që nga viti 1962
deri në vitin 1964, Zanussi ka qenë
i regjistruar në shërbimin e fshe-
htë polak me pseudonimin “Ak-
tor”. Në dokumente thuhet se ai
ka pasur biseda me oficerë të shër-
bimit sekret komunist, por kurrë
nuk arriti të veprojë si bash-
këpunëtor i fshehtë. Dhe, fakti që
në Poloni gjithçka është fashitur
e lehtëson autorin, mbajtës të
Çmimit të Kanës, president nderi
të disa festivaleve ndërkombëtare
etj.

...
Biseda jonë filloi me filmin ku

ai parashtroi elementë teknikë të
realizimit dhe gjetjes së person-
azheve, por më shumë fabulës së
veprës. “Tema e Kolbes, më ka in-
triguar jo thjesht në aspektin ha-
giografik, por edhe interpretimi që
u bë në kohën e pas luftës me pro-
cesin e shenjtërimit si edhe
mënyrën sesi perceptohej. Mu desh
të punoja shumë, por edhe të pyes-
ja dhe bashkë me stafin tim të ar-
rinim në këtë zgjidhje”. Por vetë
autori që foli edhe para shfaqjes
arriti të rrëfejë shumë më tepër për
profilin e punës së tij, mënyrën dhe
shumë gjëra të tjera. Ndërkohë, iu
qasëm për tema të rëndësishme më
shumë të karakterit filozofik, pasi
autori në çdo moment paraqiste jo
thjesht koncepte të qarta, por edhe

lartësi të tillë ku siguria e jetës dhe
shumë elementë të tjerë e kanë le-
htësuar jashtëzakonisht indivi-

din. Dhe, dikur kjo nuk mendohej.
Tashti është kënaqësi ta shijosh

KRYZSZTOF ZANUSSI:
Punoj, sepse nuk di të bëj gjë tjetër!

Filmografia e tij
The Structure of Crystals (1969)
¯ycie rodzinne (Family Life) (1970)
Behind the Wall (1971)
The Illumination (1972)
Pittsville - Ein Safe voll Blut (fr)
(1974)
A Woman’s Decision (1975)
Camouflage (1977)
Spirala (1978)
The Constant Factor (1980)
Imperative (1982)
A Year of the Quiet Sun (1984)
Power of Evil (1985)
Inventory (1989)
Life for a Life (pl) (1990)
The Silent Touch (1992)
Weekend Stories (1996)
At Full Gallop (1996)
Our God’s Brother (pl) (1997)
Life as a Fatal Sexually Transmit-
ted Disease (2000)
Suplement (2001)
Persona Non Grata (2005)
Black Sun (Il Sole Nero) (2007)
And a Warm Heart (2008)
Jacquinot: A Forgotten Hero (2009)
Revisited (2009)
Interior voices (2009)
Foreign Body (2015)

Cili është Krzysztof Zanussi?
Krzysztof Zanussi, (i lindur më 17 qershor 1939) ësh-
të regjisor dhe skenarist polak. Ai është profesor i
filmit evropian në Shkollën Evropiane të Filmit në
Saas-Fee, Zvicër ku zhvillon një seminar veror. Ai
është gjithashtu profesor në Universitetin Silesian
në Katowice. Ai lindi në një familje me origjinë ital-
iane si fëmijë i vetëm i Jerzy dhe Wanda Zanussi.
Zanussi studioi fizikë në Universitetin e Varshavës

jetën, por edhe një lehtësi e jash-
tëzakonshme sepse je krejt i sig-
urtë, ndaj të mbetet thjesht të pun-
osh për konceptet e larta që të jenë
sa më gjerësisht të prekshme”.

Dhe çfarë ndjeni me kalimin eDhe çfarë ndjeni me kalimin eDhe çfarë ndjeni me kalimin eDhe çfarë ndjeni me kalimin eDhe çfarë ndjeni me kalimin e
viteve...viteve...viteve...viteve...viteve...

“Mua më pëlqen jeta ime. Jam
ende i fortë, megjithëse mosha bën
punën e saj. Bota, thjesht në atë si
jetojmë, vetëm sa më jep ndjesi të
mira. Gjithashtu mendoj se
dëshira ime për një jetë më të mirë
vjen edhe nga një dëshirë e madhe
për një jetë sa më të mirë, për njerëz
me të cilët mund të bisedoj më qartë.
Jo, thjesht, në kuptimin për ta bërë
jetën të shëndoshë edhe shumë ro-
mantike, por gjithmonë jam i
kënaqur kur shoh një qenie që e
konsideroj si të bukur njerëzore –
në kuptimin tim dikë që vepron
bukur. Kjo më jep një impuls të vazh-
dueshëm për të qenë i pranishëm
në dialogun me njerëzimin. Unë
kam kohë që kam pasur një situ-
atë të qëndrueshme - materialisht,
fizikisht, si edhe në aspektin e famil-
jes. Edhe pse jam pak i vjetër, unë
ende dua të bëj filma dhe punë në
skenë”.

dhe filozofi në Universitetin Jagiellonian në Krakov. Është
diplomuar në Shkollën Kombëtare të Filmit Kombëtar në
Lodz (1967). Ai është drejtor i Studio polake polake TOR dhe
ka marrë disa çmime, duke përfshirë David di Donatello të
Accademia del Cinema Italiano, Kryqi i Klauzolës së Urdhrit
Restituta të Polonisë dhe Cavalier de L’Ordre des Sciences
et artistike. Krzysztof Zanussi ka shkruar këto libra: “Për re-
daktimin e një filmi amator” (1968), “Diskursi mbi një film
amator” (1978) dhe një libër kujtimesh “Koha për të vdekur”
(1997). Filmi i tij “Constans “ (1980) mori Çmimin e Jurisë
në Festivalin e Filmit në Kanë 1980.

tejet të sakta.
...
A keni pasur ndonjë ndikimA keni pasur ndonjë ndikimA keni pasur ndonjë ndikimA keni pasur ndonjë ndikimA keni pasur ndonjë ndikim

nga vdekja në krijimtarinë tuaj?nga vdekja në krijimtarinë tuaj?nga vdekja në krijimtarinë tuaj?nga vdekja në krijimtarinë tuaj?nga vdekja në krijimtarinë tuaj?
“E gjithë jeta është një përpjekje

për t’u shmangur nga verdikti su-
prem. Në një moshë të caktuar e
kupton se udha drejt saj është
shumë më e afërt dhe njeriu ka
mekanizmat e tij, që e bën kapër-
cimin e tmerrit në forma të ndry-
shme. Gjithsesi tmerri i saj mbe-
tet. Në artin tim tema e vdekjes
është prezentë dhe në film mund
ta shikoni qartë nëse do të ab-
stragoni si duhet”, na drejtohet.

Gjithsesi, jeta vazhdon të jetëGjithsesi, jeta vazhdon të jetëGjithsesi, jeta vazhdon të jetëGjithsesi, jeta vazhdon të jetëGjithsesi, jeta vazhdon të jetë
e bukur dhe e këndshme.  Dhe,e bukur dhe e këndshme.  Dhe,e bukur dhe e këndshme.  Dhe,e bukur dhe e këndshme.  Dhe,e bukur dhe e këndshme.  Dhe,
në elementë të ndryshëm sido-në elementë të ndryshëm sido-në elementë të ndryshëm sido-në elementë të ndryshëm sido-në elementë të ndryshëm sido-
mos në filmat tuaj e shijon tëmos në filmat tuaj e shijon tëmos në filmat tuaj e shijon tëmos në filmat tuaj e shijon tëmos në filmat tuaj e shijon të
gjithë nektarin e jetës. Si ështëgjithë nektarin e jetës. Si ështëgjithë nektarin e jetës. Si ështëgjithë nektarin e jetës. Si ështëgjithë nektarin e jetës. Si është
një qenie përballë jetës?një qenie përballë jetës?një qenie përballë jetës?një qenie përballë jetës?një qenie përballë jetës?

“Duket të keni parasysh se jeta
në brezat që po jetojmë është
shumë më e mirë sesa dekada të
shkuara. Civilizimi Perëndimor
sidomos ai Evropian ka shkuar në

Kryzsztof Zanussi
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NGA DR. KRESHNIK DUQI

Në këtë çështje pasqyro
het muzika e kultivuar
dhe marrëdhëniet që ka
pasur me folklorin.

Trashëgimia shpirtërore e popul-
lit shqiptar vjen e përfaqësuar nga
një pasuri vlerash të cilat, për nga
dimensioni e rëndësia, gjatë gjithë
historisë së popullit tonë kanë lu-
ajtur rol të madh për ruajtjen e
forcimin e identitetit kombëtar,
duke u bërë dhe faktor për zhvil-
limin e formësimin e arteve të kul-
tivuara, si: muzika, letërsia, ko-
reografia apo artet e tjera pamore.

Folklori, i njohur si  art i
natyrës sinkretike, zanafillën e ka
të herëshme. Ai lindi, u zhvillua, u
rrit dhe u konfigurua bashkë me
shqiptarin, duke u trashëguar nga
pararendësit e tij. Përmes tij pop-
ulli ynë ndër shekuj manifestoi
talent të spikatur, potencial shpre-
hës shpirtëror, aftësi të mëdha pro-
movuese.

Krahas zhvillimit e formësimit
të kulturës artistike popullore,
shqiptarët, në kohë e periudha
kryesisht të vona, kanë dhënë dhe
shumë prova në lëvrimin  e arteve
të kultivuara, ku mes tyre dallojnë
ato në rrafshin e muzikës artistike
të kultivuar.

Kërkimet e punimet muz-
ikologjike të studiuesve të ndry-
shëm, në kohët moderne, përmes
dokumentesh e arsyetimesh të
pranuara ndërkombëtarisht, kanë
nxjerrë në dritë të dhëna të rëndë-
sishme mbi kontributin e vlerat e
çmuara në muzikën e kultivuar.

Gjatë periudhës së Rilindjes, e
sidomos pas Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit, krahas përpjekjeve e
luftës për pavarësi e prosperitet,
aspiratës shekullore të popullit
tonë, përpjekje serioze u ravijë-
zuan edhe për zhvillimin arsimor
e gjithëkulturor. Në këtë kuadër
veçohen edhe përpjekjet për
lëvrimin e muzikës së kultivuar.
Provat e para të muzikës tonë të
kultivuar gjetën një terren të pa-
sur e të larmishëm muzikor, i cili
vinte i përfaqësuar nga trashëgim-
ia e pasur muzikore popullore, e
cila nuk ishte një kulturë paralele,
por ishte një shembull, model e
aspiratë për muzikën e kultivuar
shqiptare. Kjo e fundit, që në hap-
at e para të saj, është zhvilluar
duke u orientuar nga muzika pop-
ullore e traditës së pasur
shumëvjeçare. Duke qenë se folk-
lori për shumë kohë ka qenë e vet-
mja ndërgjegje krijuese artistike
e popullit tonë, sidomos në aspek-
tin muzikor, ai ka mundur që të
krijojë një autoritet të padisku-
tueshëm.

Rilindja Kombëtare e vlerësoi
muzikën popullore, dhe veçanër-
isht këngën, si një mjet të rëndë-
sishëm e të domosdoshëm për pas-
qyrimin e përhapjen e ideve të saj
përparimtare. Gjatë kësaj periud-
he muzika  popullore fillon e del
jashtë rrethit të mbyllur krahinor
dhe, hap pas hapi, nis të krahaso-
het me simotrat e saj kombëtare e
me muzikën e re të kultivuar sh-
qiptare.

Në vitet në vazhdim krijimtar-
ia muzikore e kultivuar shqiptare

lori i këtyre fshatrave. Kjo ka të
mirat dhe të këqijat e veta. Në një
farë mënyre, duke patur një motiv
të folklorit te një vepër muzikore,
e çfarëdo lloj gjinie qoftë ajo, bën
të mundur që ai motiv, edhe po të
rreshtë së kënduari nga populli,
nuk humbet si trashëgimi, sepse
gjendet në atë vepër. Por nëse një
këngë folklorike do ta kultivonim,
ajo nuk mund të quhet më folklor-
ike, sepse duhet që jetë e lirë të pë-
sojë ndryshime apo të ruhet ashtu
siç është, në varësi të bartësve.

RTSH, të vitit 1989, me këngën
“Toka e Diellit”, kënduar nga Fre-
derik Ndoci, Manjola Nallbani,
Julia Ndoci, mori çmimin e parë.
Motivi i këngës është marrë nga
një këngë folklorike, që u përket
fshatrave të Tiranës, “Po vjen lumi
rrema rrema” ose, siç njihet edhe
ndryshe, “Po ban pushk o ky Lik
Stema”.

Ky kompozitor, si shumë të
tjerë, e ka shfytëzuar më së miri
folklorin, në veçanti, atë të fsha-
trave të Tiranës. Vepra të tjera të
këtij kompozitori, me motive të
folklorit të fshatrave të Tiranës,
janë: “Dance Triste”, me motiv të
marrë nga “Qan lulja për lulen”;
“Valle mbi xham”, me motiv të
marrë nga “Vallja Nr.1 e Tiranës”;
“Valle Rapsodi”, me motiv të mar-
rë nga “Napoloni”, “Katër valle për
violinë dhe piano”, të marrë nga
“Ditë e zezë,  mre, dit’ e hon’, mre”.
Por po ky kompozitor ka dhe ve-
pra të tjera, bazuar në motive të
folklorit të fshatrave të Tiranës,
siç janë: motivi i ujkut te baleti
“Kecat dhe Ujku” dhe filmi i
Skënderbeut, momenti i dasmës.

Një tjetër kompozitor që u ësh-
të referuar motive të folklorit të
Tiranës është dhe Pëllumb Vorpsi,
që veprën e tij, të titulluar “Fan-
tazi” për orkestër dhe kor (kor pa
fjalë, me vokalica), e ka ndërtuar
mbi motivet e valles së
“Napolonit”. Motivet janë të për-
punuara, nuk janë të vendosura
shabllon. Ky kompozitor, ka bërë
gjithashtu, përpunime këngësh
popullore për kor akapela. Po të
shikosh krijimtarinë e tij, sheh se
ka disa punime që kanë ndikime
nga folklori i zonës së Tiranës. Kjo
vihet re dhe te muzika për filmin
dokumentar “Frang Bardhi”, që ka
një karakter popullor, edhe pse
nuk ka motive të marra konkre-
tisht te ndonjë këngë e përcaktu-
ar. Por perceptimi i saj është mbi
baza popullore. Vetë ky kompozi-
tor shprehet: “Materiali popullor
nuk pengon asnjëhere atë mod-
ern”1.

Gjithashtu, dhe kompozitori
Thoma Gaqi është bazuar mbi
motivet e këngëve folklorike të fs-
hatrave të Tiranës. Me motiv të
këngës “Po vjen lumi rrema rre-
ma” (“Po ban pushk’ o ky Lik Ste-
ma”), ka ndërtuar temën e dytë të
“Dublit Rapsodi, Koncert për vio-
linë, violinçel dhe orkestër”, kri-
juar në vitin 1979. Ndërsa në vitin
1977 “Rapsodia Nr.1 për orkestër”,
pjesa e mesit e saj, është ndërtuar
me motiv të këngës “Çohuni djem
shaloni atin”, ndërsa pjesa e tretë,
që është alegro, është ndërtuar
mbi motiv të këngës “Lake pupu-

A ju vret pak përdorimi iA ju vret pak përdorimi iA ju vret pak përdorimi iA ju vret pak përdorimi iA ju vret pak përdorimi i
teknikës?teknikës?teknikës?teknikës?teknikës?

“Jo, unë kam fatin që kam jet-
uar në kohën e Pasolinit, Felin-
it, Kubrik e pak të tjerëve,
njerëzve që në mesin e shekullit
të shkuar dhe dekadat më pas
kanë bërë revolucionet më të
mëdha teknike. Teknikat e reja
e kanë ndihur, por nuk mund të
thuhet se kanë sjellë gjëra të
jashtëzakonshme...Jam i
kënaqur me këto zhvillime
klasike që përmenda”.

Ka një tendencë të jashtëza-Ka një tendencë të jashtëza-Ka një tendencë të jashtëza-Ka një tendencë të jashtëza-Ka një tendencë të jashtëza-
konshme, për të përballur temakonshme, për të përballur temakonshme, për të përballur temakonshme, për të përballur temakonshme, për të përballur tema
të vështira tek ju, a keni frikëtë vështira tek ju, a keni frikëtë vështira tek ju, a keni frikëtë vështira tek ju, a keni frikëtë vështira tek ju, a keni frikë
nga vdekja?nga vdekja?nga vdekja?nga vdekja?nga vdekja?

“Jo ka një kuptim relativ,
porse në punën time reflektohet
sepse ne krijojmë që t’i shpëtojmë
kësaj të keqe aspak të vogël.
Ndaj punoj dhe punoj pa resh-
tur. Sa herë që më pyesin se pse
punoj kaq shumë, them: “Sepse
nuk kam asgjë më të mirë për të
bërë”. Puna është një bekim i
vërtetë... Vetëm kohët e fundit
ka pasur boshllëqe më të gjata
midis filmave të mi, kryesisht për
shkak se kam  punuar shumë në
teatër dhe unë kam pasur një
kohë të vështirë marrjen e fond-
eve për filmat e mia të fundit....
Jam duke u përpjekur të përfi-
toj nga fakti se unë jam ende
gjallë, se unë ende po lëviz dhe
kam një shëndet relativisht të
mirë - një avantazh gjenetik që
kam marrë nga paraardhësit e
mi”.

A ka pak si shumë tepër re-A ka pak si shumë tepër re-A ka pak si shumë tepër re-A ka pak si shumë tepër re-A ka pak si shumë tepër re-
ligjion tek ju?ligjion tek ju?ligjion tek ju?ligjion tek ju?ligjion tek ju?

“Po është e vërtetë. Por, një
lloj kureshtje individuale është
ajo pyetja që Dostojevski e para-
qiti në letërsinë e tij para një
shekulli, duke thënë se kjo ësh-
të pyetja e vetme që e shqetëson
njerëzimin: A ekziston apo jo
Perëndia? A ka ndonjë in-
teligjencë tjetër përveç asaj
tonës? Dhe pastaj, nëse ka pavde-
kësi, a është përtej kohës dhe
hapësirës apo është në një kohë
dhe hapësirë tjetër? Nga ana
tjetër, të gjitha fetë kanë një in-
tuitë të paqartë rreth hyjnisë
supreme, ndaj providenca duhet
të ketë një dimension tjetër sesa
ai i përvojës sonë të jetës, kësh-
tu që nuk dimë se si ta vendosim
atë në fjalë. Ne kemi shembuj
nga realiteti ynë dhe disa përaf-
rime. Gjithsesi, tani, një perspe-
ktivë e re është hapur. Botët
paralele mund të jenë diçka re-
ale”.

...
Për shkak të kohës së pakët

ndahemi, ai për të ndarë përsh-
typjet e tij, ne për të parë filmin e
tij.

F
ARGUMENT

Përmes hulumtimeve është vërtetuar që shqiptarët kanë nxjerrë në dritë të dhëna të rëndë-
sishme për identitetin kombëtar në muzikën e kultivuar, përmes marrëdhënieve me folk-
lorin. Kjo gjë është vënë në dukje në periudha të rëndësishme historike, krahas përpjekjeve
për një popull autonom, përpjekje të mëdha ka pasur dhe në fushën arsimore e kulturore...

Krijimtaria folklorike e fshatrave
të Tiranës dhe muzika e kultivuar

 Vijon në faqen  19

Për të dëgjuar motive të folklorit të fshatrave të Tiranës
Një mënyrë për të dëgjuar motive të folklorit të fshatrave të Tiranës
është dhe muzika e kultivuar që ka marrë motive nga folklori i këtyre
fshatrave. Kjo ka të mirat dhe të këqijat e veta. Në një farë mënyre,
duke patur një motiv të folklorit te një vepër muzikore, e çfarëdo lloj
gjinie qoftë ajo, bën të mundur që ai motiv, edhe po të rreshtë së
kënduari nga populli, nuk humbet si trashëgimi, sepse gjendet në atë
vepër. Por nëse një këngë folklorike do ta kultivonim, ajo nuk mund të
quhet më folklorike, sepse duhet që jetë e lirë të pësojë ndryshime apo
të ruhet ashtu siç është, në varësi të bartësve.

shumohet e pasurohet, si në
zhanre, ashtu dhe në forma e dita-
ditës përsoset strukturalisht e
qartësohet si gjuhë. Gjatë kësaj
periudhe e para saj foklori ka qenë
burimi kryesor e lëndina prej nga
është ushqyer, ka thithur nektarin
dhe është orientuar muzika e kul-
tivuar shqiptare.

.Një mënyrë për të dëgjuar mo-
tive të folklorit të fshatrave të Ti-
ranës është dhe muzika e kulti-
vuar që ka marrë motive nga folk-

Në shumicën e rasteve, nga ko-
mpozitori merret vetëm një bulëz
e vogël e këngës popullore, dhe kjo
mund të përpunohet, mund të mos
shfaqet shabllon, të jetë e pakup-
tueshme në dëgjim. Kjo gjë nuk
mendoj se do ta dëmtojë si këngë
folklorike, pasi ajo përdoret nga
kompozitorët në mënyra të ndry-
shme, duke fituar statusin e një
vepre me autor.

Kompozitori Aleksandër Peçi
në festivalin e 28-të të këngës në
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L
LETËRSIA

Vepra “Raport El Grekos” nuk hyn brenda kritereve zhanrore. Ajo nuk është as roman, as memoare, as ditar, as ese, as
itinerar, as autobiografi, por ajo është “të gjitha ngapak”. Prandaj edhe përcaktuesi kategorial që i vendoset veprës
poshtë titullit, në gjuhë dhe botime të ndryshme, del ndryshe: roman, memoare, autobiografi etj. Pra, dilemat nuk bien
vetëm mbi zhanrin, por edhe mbi distinksionin aristotelian: historia/poiesis, apo e vërteta/trillimi.

NGA AG APOLLONI

Gjaku i letërsisë europiane
është grek, thoshte poeti T.
S. Eliot, pasi letërsinë ro-

make e shihte si bijë të asaj greke,
ashtu siç e shihte edhe studiuesi
autoritativ i letërsisë greke, filo-
logu gjerman Ulrich von Wilamow-
itz-Moellendorf. Gjaku grek i
kësaj letërsie qarkullon nëpër të
gjithë shekujt, nga antikiteti deri
në modernitet, siç e pohon poeti
Odiseas Elitis.

Megjithatë, studiuesit që nuk
preokupohen me studimin his-
torik, por me studimin aksiologjik,
insistojnë të thonë që, pas shkël-
qimit në antikitet, letërsia greke
vetëm pas më shumë se dy mijë
vjetësh shkëlqeu prapë, duke sjellë
atë që këta studiues e quajnë Ril-
indja greke, ku bëjnë pjesë autorët
e mëdhenj të modernitetit: Kavafis,
Kazanxakis, Seferis, Elitis etj. Për
shkak se proza konsiderohet
zhanër përfaqësues i shekullit 20,
në mesin e këtyre autorëve më i
njohuri ndërkombëtarisht mbetet
Nikos Kazanxakis (gr. Nikos Ka-
zantzákis), i cili gjatë viteve ’50,
falë talentit të jashtëzakonshëm
dhe historive autoktone dhe spiri-
tuale, iu imponua fuqishëm Eu-
ropës dhe Amerikës, e cila nuk
vonoi t’i kthente kryeveprat e tij
letrare në kryevepra kine-
matografike.

Derisa për studiuesit ky autor
përfaqësonte Rilindjen e bujshme
të letërsisë greke në shekullin 20,
vetë Kazanxakis në librin e tij të
fundit iu drejtua piktorit të Ril-
indjes spanjolle, bashkëvendësit të
tij El Greko. Dy artistë të mëdhenj,
dy rilindas në kuptimin ambig të
fjalës, dy grekë, dy kretasë përballë
njëri-tjetrit, kjo është ajo që e bën
të madhërishëm këtë roman me-
moaristik të këtij autori proteik që,
si perëndia greke nëpër ujëra, meta-
morfizohej nëpër trajta të shumta
letrare në mënyrë që t’i shprehte
sa më mirë mendjen dhe shpirtin.
AUTORI PROTEIK

Nikos Kazanxakis (1883-1957)
është autor proteik, sepse krijim-
taria e tij përfshin të gjitha llojet e
shkrimit: romane, drama, poezi,
ese, itinerare, ditare, refleksione,
letra, tekste shkollore dhe an-
tologji. Po ashtu, ai është edhe përk-
thyes i rreth pesëdhjetë veprave në
greqisht, përfshirë “Komedinë
hyjnore”, “Faustin” dhe “Kështu
fliste Zarathustra”.

Në krijimin e figurës autoritare
dhe multidimensionale të tij në qar-
qet kulturore dhe letrare greke do
të ketë ndikuar edhe shkollimi i tij
në dy fakultete (Jurisprudencë dhe
Filozofi) në dy vende (Athinë dhe
Paris), si dhe ndjekja e ligjëratave
te Bergsoni dhe doktorata mbi Ni-
etzschen, pasi Bergsoni ishte filoz-
ofi më i famshëm i gjallë, ndërsa
Nietzsche, pas vdekjes, dita-ditës po
kthehej në figurë ikonike në gjithë
botën.

Përveç si shkrimtar, Kazanxakis
njihej edhe si udhëtar. Si shkrimtar
pushtoi Perëndimin (veçmas me
veprat: “Zorba” dhe “Tundimi i fun-
dit”), ndërsa si udhëtar (kryesisht)
Lindjen (Egjiptin, Sinain, Jeruzale-
min, Qipron, Moskën, Kinën,
Japoninë etj.). Por, krijimi dhe

udhëtimi nuk duhen parë ndaras
te ky autor, pasi ato përbëjnë një
simbiozë spirituale dhe dëshmia më
e mirë për këtë është vepra “Raport
El Grekos”, e cila u shkrua gjatë
vitit të fundit të jetës së autorit dhe
u botua katër vjet pas vdekjes së
tij, si një libër që e pamundëson
kategorizimin, sepse nuk përfill
parimet e formave letrare.
ANAFORA ARTISTIKE

Vepra “Raport El Grekos” nuk
hyn brenda kritereve zhanrore. Ajo
nuk është as roman, as memoare,
as ditar, as ese, as itinerar, as auto-
biografi, por ajo është “të gjitha
ngapak”. Prandaj edhe përcaktue-
si kategorial që i vendoset veprës
poshtë titullit, në gjuhë dhe botime
të ndryshme, del ndryshe: roman,
memoare, autobiografi etj. Pra,
dilemat nuk bien vetëm mbi zhan-
rin, por edhe mbi distinksionin ar-
istotelian: historia/poiesis, apo e
vërteta/trillimi.

“Raport El Grekos” nuk hyn as
te njëra, as te tjetra kategori, sepse
në vend se ta pasqyrojë, apo ta tril-
lojë realitetin, ajo ka për qëllim ta
sfidojë atë. Ky nuk është libër që e
thotë të vërtetën, as që e mbulon
atë, por thjesht e kërkon. E vërteta
këtu nuk është dëshmi, por është
qëllim, pra ajo është diçka që
s’mund të provohet, por mund të
kërkohet. Dhe, kënaqësia nuk qën-
dron te gjetja, por te kërkimi.

Moskategorizimi i kësaj vepre
nuk paraqet problem, por vlerë dhe
parim. Duke mos u kategorizuar,
ajo lejon leximet alternative dhe
sulmon kufizimet formale, njëjtë
siç bënte Buda me njeriun dhe Go-
ethe me veprën, kur nuk u kushto-
nin rëndësi trajtave dhe fokuso-
heshin në shpirtin. Ndoshta për
këtë arsye, shkrimtarja e fiksuar
pas kulturës greke, Mary Renault,
thoshte për “Raport El Grekos” se
është i së njëjtës lartësi me veprat e
Rousseau-it dhe se Goethe do t’i
hiqte kapelën.

 Meqenëse romani në shekullin
20 zgjeron kufijtë e vet dhe thyen
dy ligjet e mëdha, ligjin e Aristo-
telit dhe ligjin e Jakobsonit, mund
ta lexojmë këtë vepër si roman spir-
itual, rrjedhimisht edhe si raport
fiksional, por vetëm falë një mirëk-
uptimi dhe kurrsesi me bazë argu-
mentimi. Pra, mund ta quajmë “ro-
man”, sepse romani është formë që
gëlltit gjithçka dhe mund t’ia vëmë
cilësorin “spiritual”, sepse udhëti-
mi këtu është njëkohësisht
gjeografik dhe psikologjik, madje
me theks në këtë të dytin. Kështu,
Kazanxakis është sintezë e Pi-
tagorës dhe Sokratit, nga të cilët,
siç thoshte J. L. Borges, i pari udhë-
tonte jashtë, ndërsa i dyti brenda.

Krejt kërkimi i këtij udhëtari të
dyfishtë, kushtimisht, mund të qu-
het edhe “raport fiksional”. Fjala
“raport”, që greqisht mund të jetë
më e pasur se në gjuhët e tjera (gr.
anaphora – raportim, peticion, of-
ertë liturgjike, përsëritje retorike
etj.), tregon një evidencë me shkrim,
apo me gojë, apo edhe një ankesë që
një individ ia drejton një autorite-
ti, ose një autoritet një eprori. Ne

që në hyrje e kuptojmë se i apostro-
fuari është i vdekur, prandaj edhe
raporti nuk mund të jetë real, por
vetëm fiksional.

Meqenëse udhëtimi shpesh ësh-
të spiritual, edhe komunikimi i të
gjallit me të vdekurin duhet kup-
tuar si i tillë. Në këtë mënyrë, duke
përdorur terma strukturalistë,
autorin e shohim si narrator (fr. le
narrateur) ndërsa piktorin si nar-
rater (fr. le narrataire). Pasi këtu
kemi fiksionin autobiografik, nar-
ratori na del autodiegjetik dhe, pasi
në prolog dhe në epilog i apostro-
fuari shfaqet brenda rrëfimit, nar-
rateri fiton statusin e tipit intradi-
egjetik. Duke krijuar iluzionin e
epifanisë, autori krijon një sfuma-
to rreth të apostrofuarit, fillimisht
për ta qortuar Zotin (Jehovain),
pastaj për t’i raportuar shpirtit
grek të identifikuar me piktorin El
Greko. Kjo lë hapur mundësinë që
po të ishte Zoti narrater, do të ndry-
shonte edhe diskursi i romanit,
sepse autori i paraqet Zotit peti-
cion, kurse El Grekos vetëm i
raporton. Ndaj njërit rebelohet,
ndaj tjetrit bindet. Njërin e quan
bishë e uritur e qiellit, kurse tjetrin
e quan gjysh dhe gjeneral. Pasi ka
planifikuar t’i ankohet, apo edhe t’i
hakërrehet Zotit, ai e kupton që
fytyra e fanitur është e dikujt tjetër
dhe i nënshtrohet: “Unë prisja ditë
e natë urdhrin tënd. Unë jam për-
pjekur aq shumë që të mund të arr-
ija atje ku nuk mund të arrija. Nëse
kam arritur atje ose jo, je ti që do të
ma thuash. Unë po qëndroj në këm-
bë para teje e pres. Gjeneral, beteja
mbaroi, e unë po ju raportoj. Ja ku
kam luftuar unë; jam plagosur,
kam patur frikë, por nuk kam

dezertuar.”
  Mes prologut dhe epilogut, nar-

rateri zhduket, rrëfimi vazhdi-
misht transformohet, autori
shfrytëzon gjithçka që ka në dis-
pozicion (ditarët, letrat, ndjenjat,
kujtesën) dhe krijon auto-
biografinë fiksionale, intelektuale,
spirituale, apo metafizike, his-
torike e filozofike, duke e ndry-
shuar temën, diskursin dhe formën
dhe duke e kthyer librin në një au-
tobiografi amorfe dhe në një çelës
për interpretimin e veprave të tjera
të tij.
GJENDJA POSTMODERNE:
RAPORT MBI SHPIRTIN

Nikos Kazanxakis nuk i përm-
bahet një shkolle, apo një poetike.
Ai nuk hyn tek ata shkrimtarë që
u përmbahen poetikave, as tek ata
që i zgjerojnë poetikat. Ai hyn tek
ata që i tejkalojnë poetikat. Kur
kujtojmë që karrierën letrare e
kishte filluar me një pseudonim
budist (Karma Nirvana), atëherë
mund ta kuptojmë se pse ai nuk u
kushtonte rëndësi formave dhe tru-
pave. Në veprën e tij natyrshëm
bashkëveprojnë format dhe shkri-
hen në një personazhet e ndryshme
nga Uliksi deri te Fausti, sepse es-
encë është kërkimi, jo personi.

Edhe pse Kazanxakis nuk dek-
larohet për veprat që i lexon, në
fragmente të veçanta mund të nu-
haten autorët që i lexonte, si nga
klasika, ashtu edhe nga bashkëko-
hësia. Por, ajo që është më e rëndë-
sishme, tek ai gjejmë edhe shenjat
e asaj që më vonë u konsolidua në
poetikë dhe u quajt postmodern-
izëm. Kështu, pasi zhgënjehet nga
ideologemat, ai shprehej: “Pabesni-
këria ime ndaj ideve të mëdha, që

vazhdimisht më kanë mashtruar e
zhgënjyer dhe që kisha braktisur,
të gjitha së bashku përbënin një
besnikëri të patundur ndaj sub-
stances.” Dy dekada më vonë, Lyo-
tard, te libri “Gjendja postmod-
erne: raport mbi dijen”, do të shpre-
hte pothuajse të njëjtën gjë kur
thoshte se postmodernizmi që në
fillim e shfaq mosbesimin ndaj të
gjitha metarrëfimeve.

Po ashtu, Kazanxakis tregon
problemet e shkrimit që ia trans-
formon idetë: “nisja të thosha diç-
ka, ndërsa fjalët e pabindura, të
shpenguara, me çonin diku tjetër.”
Kjo e vë atë mes Saussure-it dhe
Derrida-së, mes fonocentrizmit pre-
strukturalist dhe logocentrizmit
post-strukturalist. Ndërsa, sulmi
që ia bën zhanrit e afron atë me teor-
inë e Maurice Blanchot-it.

Këto shenja, sado intuitive që
mund të jenë, paralajmërojnë
ardhjen e një poetike të re, ia sh-
tojnë vlerën veprës së autorit grek,
që dukej se nuk i çmonte eksperi-
mentet formale të modernizmit,
prandaj fokusohej në atë që ai e
quante substancë. I bindur se në
kohën e tij, jeta kishte humbur
kuptimin, ai letërsinë nuk e shihte
si lojë, por si detyrë dhe qëllimi i tij
ishte, siç shprehej, t’i kalonte
kufijtë e artit: “Kur shkruaja, qëlli-
mi im nuk ishte bukuria, por
shpëtimi.”

Prandaj, “Raport El Grekos”
është një raport mbi shpirtin që
nuk beson në metarrëfime, por që
rrëfimin e vë në shërbim të një qëlli-
mi dhe në kërkim të një kuptimi.
Kjo vepër, e cilësuar si vepra më e
guximshme e autorit Kazanxakis,
sipas Peter Bien, “zbulon të drejtën
e autorit për të mos qenë rob i his-
tories”. “Raporti” i tij është dësh-
mi e përpjekjes për t’iu larguar
majmunëve modernë, siç i quante
autori bashkëkohësit, dhe për t’iu
afruar njeriut të vërtetë, i cili do të
pushojë së qeni një arenë ku
luftojnë trupi me shpirtin, pasi do
ta arrijë unifikimin e dualitetit:
“Mëshira e Zotit do të shpaloset,
ajo do të përqafojë dhe shenjtërojë
shpirtin dhe trupin; ajo do të vijë
dhe do të shpallë se trupi dhe shpir-
ti nuk janë armiq, por bashkëpunë-
torë. Pra, çfarë po ndodh? Ne i
shitemi djallit dhe ai na shtyn ta
mohojmë shpirtin tonë; i shitemi
Zotit dhe ai na shtyn të mohojmë
trupin. Kur, pra, zemra e Krishtit,
do të shpaloset më shumë e do të
ketë mëshirë jo vetëm për shpirtin,
por edhe për trupin, dhe do t’i paj-
tojë këto dy bisha?”

Insertet që paraqet ky raport
(gjyshërit, prindërit, fqinjët,
luftërat, lidhjet, udhëtimet, apo ën-
drrat), autori nuk i përmbledh, por i
përzgjedh për të shkuar drejt një te-
losi spiritual. Ky “raport” dëshmon
se Kazanxakis, përveç shkrimtar dhe
mendimtar i jashtëzakonshëm, ish-
te edhe udhëtar i madh. E, siç e thotë
ai vetë, udhëtarët janë ata që e zgjeru-
an botën.

Prandaj Kazanxakis sot mund të
konsiderohet një Kolombo i botës
sonë shpirtërore.

AUTOBIOGRAFIA AMORFE
(Nikos Kazanxakis, “Raport El Grekos”, 1961)

Nuk i përmbahet asnjë shkolle
Nikos Kazanxakis nuk i përmbahet
një shkolle, apo një poetike. Ai
nuk hyn tek ata shkrimtarë që u
përmbahen poetikave, as tek ata
që i zgjerojnë poetikat. Ai hyn tek
ata që i tejkalojnë poetikat. Kur
kujtojmë që karrierën letrare e
kishte filluar me një pseudonim
budist (Karma Nirvana), atëherë
mund ta kuptojmë se pse ai nuk u
kushtonte rëndësi formave dhe
trupave. Në veprën e tij natyrshëm
bashkëveprojnë format dhe
shkrihen në një personazhet e
ndryshme nga Uliksi deri te
Fausti, sepse esencë është
kërkimi, jo personi.
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R
REVISTA

Numri i 47-të i Poeteka-ës vjen në pranverë për publikun e saj, që tashmë e ka një përfytyrim dhe pritshmëri të asaj që
gjen në faqet e kësaj reviste të dashur kulturologjike dhe krijuese. Për shumë vite, kjo revistë ka trasuar udhën e vet duke
krijuar një profil të qartë dhe të pakrahasueshëm, duke promovuar letërsinë, kontributin e të rinjve, poezinë, letërsinë
kombëtare klasike, atë ballkanike dhe shumë krijime nga disiplina të artit...

NGA STAFF MILOSAO

Numri i 47-të i Poeteka-ës
vjen në Pranverë për pub
likun e saj, që tashmë e ka

një përfytyrim të asaj që gjen në
faqet e kësaj reviste të dashur kul-
turologjike dhe krijuese. Për
shumë vite, kjo revistë ka trasuar
udhën e vet duke krijuar një profil
të qartë dhe të pakrahasueshëm,
duke promovuar letërsinë, krijim-
tarinë e të rinjve, poezinë, letërs-
inë kombëtare klasike, atë cilësore
ballkanike dhe shumë krijime nga
disiplina të artit.

Në këtë numër, “Poeteka”, nuk
zhgënjen dhe njëherë në qasjen
dhe promovimin shqiptar të letër-
sisë më të mirë ballkanike, si edhe
letërsinë vendase por edhe në kon-
tribute në tema dhe zhanre intere-
sante. Nga prurja e emrave dhe

“Poeteka 47” vjen e plotë dhe sfiduese
gërshetimi i shumë gjinive dhe nga
ana tjetër gjeografia e shkrimeve,
ajo synon të rritet dhe kjo premisë
është një nga angazhimet e Poete-
ka-ës që prej shumë kohësh falë
këtij kontributi të pastër e cilësor
është pjesë e rrjetit evropian të re-
vistave kulturore Eurozine.

Në këtë numër ka krijimtari,
studime, esse hyrëse, seksionin ad
honorem, fact fiction dhe studime
ballkanologjike. Një kënd memo-
rial i është lënë në kuadër të vitit
të Skënderbeut krijimit të Et’hem
Haxhiademit “Skënderbeu”.

Silvana Leka bën hapjen e
numrit me esenë hyrëse “Letërsi
e angazhuar si art politik”. Pas
saj vjen radha e krijimit, ku
spikasin autori i njohur serb
bashkëkohor Milosh Zhivajnoviç
dhe autorët vendas Ardian Kyçuku dhe Gentjana Minga.

Kritika letrare vjen me anë të
Raffaele Taddeo. Kurse në seksio-
nin Ad Honorem kemi një kush-
tim ndaj Jean d’Ormesson në disa
artikuj, që janë përkthyer dhe
kuruar nga Miriam Neziri – An-
goni.

Vetë Leka, redaktori përgjegjës
dhe kontributori kryesor i kësaj
reviste, ka punuar në esenë
“Luftë e Ftohtë në bibliotekë”.
Duhet sqaruar se Arian Leka ka
kohë që punon në ese dhe në stu-
dime dhe falë këtij angazhimi i ka
dhënë një karakter shumë inter-
esant botimit të tij.

Ndër studimet mund të
veçonim edhe “Provokimi” te Stu-
dime - Ballkanologji i Aleksandar
Pavloviæ, që duket tejet intere-
sant dhe grishës me titull: Çfarë
mund të mësojnë gjermanët dhe

francezët prej serbëve dhe sh-
qiptarëve? Kurse Jeton Neziraj ka
sjellë diçka për jetën e aktorit të
njohur kosovar Faruk Begolli,
jetën e tij mes Beogradit e Prish-
tinës. Një nga kolegët tanë të Beo-
gradit, Saša Èiriæ na ka sjellë
pjesën “Braktisja e çerdhes së
gjarprit”, kurse Dushko Lo-
pandiæ ka hartuar “Lidhjet di-
nastike serbo-shqiptare në Mes-
jetë”, një kontribut realisht
vërtet i vyer.

Numri është i kuruar me
shumë kujdes dhe një cilësi të
lartë i kanë dhënë punët e Meri
Files. Duhet thënë gjithashtu se
numri mund të konsiderohet
edhe si një cak i mirë i organiza-
torëve të kësaj reviste, që u
urojmë vazhdimësi të gjatë në
xhunglën e botimeve shqiptare.

«Ne jemi vetë Zoti», thonë dervishët
«sepse Zoti është brenda nesh»,
pastaj ata braktisin tablotë në korniza
dhe sillen rreth atelierit në ekstazën e tyre,
në vorbullën mistike që ngrihet lart,
Omeri lutet gjithnjë me heshtjen e tij proverbiale
me spatulën e tij në atë dorë ngritur
si një muzikant popullor ardhur nga rruga e gjatë e
Konjas
kështu, nga mbrëmja në ag,
Omeri lutet bashkë me dervishët e tij
që krijohen nga paleta e tij e zjarrtë…

Një biletë metroje
për Bodler

Në varrezat e Montparnasse, me dorën që të dridhej
ti preke gurin,
nën dushkun e vjetër,
Bodler ende flinte:
- Zgjohu! - the ti, - erdha të të marr,
gjithë këto bileta metroje të njerëzve anonimë
kanë kohë që presin mbi varrin tënd!
Dhe ti shkove me të, nxituat si era
në grinë e bukur të dashurisë dhe pluhurin që mbetej pas
si në qiellin e habisë,
Bodler me flokët pushpurisur dhe krahët hapur,
sa shumë udhëtime lënë përgjysmë,
sa shumë!
- Nuk të prisja, - tha ai dhe të puthi nga pas mbi zverk,
ndoshta ti i përngjaje Venusit të tij të Zi,
ndoshta,
ah, ky Venus, për të cilin desh u vetvra poeti
në Rue Richelieu…
Ju shkonit të dy dhe askush nuk ju ndalte
një i gjallë dhe një i vdekur,
tutje semaforëve, mbi gurët e vjetër të Parisit
rishfaqej kështu legjenda e vjetër e rinjohjes,
të gjithë ju njihnin,
kamarierët e bistrove, lypësit, shoferët, të dashuruarit:
- Vallë është Bodler? - kthenin kokat ata
dhe emri i tij nisi të shpërndahej nëpër qytet
nga zogjtë shtegtarë, nga një rrugë në tjetrën,
nga Sena në kambanat e Notre-Dame,
nga kupola e Panteonit nën kubenë e “Grand Opera”
pikturuar nga Chagall,

- Sa mall, sa dashuri! - pëshpëriste ai
dhe me gishtin tregues prekte ngadalë buzët e tua
afronte kokën dhe i merrte erë kurmit tënd,
-  Ti je plot hire, - të pëshpëriti ai në dehje e sipër,
siluetë ëngjëlli, e denjë për një tablo të Rembrandt,
ti je në kohën e bukur të dashurisë dhe dëshirës,
në kohën e qumështit dhe gjakut,
në kohën e ngjizmës së magjisë,
- A do mundem ti them gjithë këto në kaq pak vargje?...
Dhe ju humbët tutje për diku
larg në askohë,
tutje, në gjithëkohë…

Ne nuk patëm kohë…

 Ne nuk patëm kohë të flisnim e dashur
ne veç puthnim gishtërinjtë dhe gjokset tanë,
endeshim mbi trupa që dihasnin dëshirë,
dhe hynim në portat tona të magjisë
jo, ne nuk patëm kohë të flisnim,
ne veç u binim kambanave tona
dhe ato na përpinin e thithnin brenda tyre
ne pinim veç burimet e njëri-tjetrit
gojët tona buronja,
thithnim nektarin e kurmeve, të syve, të buzëve
oh ç’nektar i ëmbël që papiruset e vjetra nuk na e thonë
kush je ti, cili jam unë
nuk thamë asgjë, veç putheshim të dehur
më shumë se Baudelaire nga poezitë e tij
s’kishim kohë, ishim jashtë kohe
edhe pse na dukej sikur njiheshim një jetë
fqinj të dashurisë
në atë kohë aq relative sikur gjetëm vetë Anjshtanjin
nga vije ti, nga vija unë,
nga ç’rrugë të këtij globi kaq të nxehtë,
ne ende nuk e dimë, ende,
kush je ti e dashur me ato buzë që djegin në skajin tjetër të
botës
kush je ti ëndërr e nderur lart, në tavanin e shtëpisë time
që sa hap sytë të shoh dhe të përshëndes
ne nuk patëm kohë të flisnim për jetët dhe dashuritë tona
për plagët e zhgënjimet,
ne e harruam vetë kohën që nderej s’dihej ku…
(Footnotes)
1 E tronditur psiqikisht nga burgosja dhe vdekja e të atit
Tuk Jakova dhe gjendja e mjeruar e familjes së saj në
internim, një ditë ajo i kishte thënë nënës: “Ku të gjej një
vend të të fsheh, që vdekja të mos gjejë!”…

lake”. E gjithë koha është e ndërtuar mbi
motive me sekonda të zmadhuara dhe mo-
tivet janë shpërndarë në të gjithën, në pozi-
cione të ndryshme, janë hapur në pozicione
të ndryshme.

Një tjetër vepër e këtij kompozitori
është vallja simfonike “Vallja me darje”, e
vitit 1981, që është ndërtuar mbi
motiv të “Valles Nr.3, e Tiranës”
(vallja e krushqve). Ky kompozi-
tor i ruan motivet ashtu siç janë.

Kompozitori Thoma
Gaqi, duke e kuptuar më së miri
se vështirësitë për kompozitorët
që marrin motive folklorike për
veprat e tyre janë të natyrave të
ndryshme, shprehet: “Më ka
tërhequr vëmëndje autoktonia
e këtyre këngëve, janë këngë
shumë të vjetra popullore, nuk
është e lehtë që t’i gjymtosh.
Duke qenë mjaft të vjetra kanë
zënë vend në popull dhe duhet
patur shumë kujdes sepse është
shumë më e lehtë të dështosh se
sa të kesh sukses që mos të shndërrohen
të papëlqyeshme në popull. Duhet të men-
dosh përse duhet dhe përse po e shfrytëzon
këtë gjë. Folklorin e shfrytëzon e gjithë
bota21

 Arkivi personal, Intervistë individuale
me kompozitorin, fletorja e ekspeditë

s nr. 1, f. 13.

Veprat e sipërpërmendura janë shumë
të njohura, janë shumë të tingëllueshme
dhe vihen në skenë herë pas here. “Dubli”
ka marë çmim republike të shkallës së dytë
në vitin 1979. Dhe veprat e tjera, gjithash-
tu, janë nderuar me çmime.

Vëmë re se folklori ka luajtur një rol të
rëndësishëm edhe në muzikën e kultivuar,
ka ndihmuar autorët për të krijuar një iden-
titet të tyre dhe, gjithashtu, kombëtar. Ve-
prat me motive folklorike janë shumë te
suksesshme prej faktit se janë shumë afër
me popullin. Folklori për shumë autorë ka
qenë një mbështetje shumë e madhe për ta.

Prof. Alfred Uçi shprehet se “Nuk do
të ishte me vend t’u mohohej fryma pop-
ullore shumë veprave të artit profesion-
ist, që nuk bartin ndikime të drejtpërdrej-
ta nga folklori3. Dhe në periudhen e
ndërtimit socialist ka patur polemika
mbi lidhjet e folklorit me artin profesion-
ist. “Forcimi i lidhjeve të artit profesion-

ist me folklorin jo vetëm që
s’ka qenë e s’është pengesë
për ngritjen e nivelit të
mjeshtërisë artistike, por
është një premisë për
forcimin e frymës popullore
të artit profesionist social-
ist4, është shprehur ky pro-
fesor, që në periudhën e sh-
tetit monist.

Përmes hulumti-
meve është vërtetuar që sh-
qiptarët kanë nxjerrë në
dritë të dhëna të rëndë-
sishme për identitetin ko-
mbëtar në muzikën e kulti-
vuar, përmes mar-

rëdhënieve me folklorin. Kjo gjë është
vënë në dukje në periudha të rëndësishme
historike, krahas përpjekjeve për një pop-
ull autonom, përpjekje të mëdha ka pa-
sur dhe në fushën arsimore e kulturore.

Muzika e kultivuar shqiptare ka
ardhur gjithmonë duke u pasurar, dhe
në mbështetje të kësaj muzike ka qenë
folklori. Muzika e kultivuar shqiptare
aktualisht është në një fazë që përgatit
ndryshime të rëndësishme konceptuale,
të cilat vinë natyrshëm, si domosdosh-
mëri e rrugëtimit drejt integrimeve eu-
ropiane. Në këtë kuadër, orientimi popu-
llor është përparësi e faktor, jo vetëm për
konfigurimin e identitetit kombëtar të
saj, por edhe për vërtetësinë e origjinali-
tetit, që do ta vendosë denjësisht,
përkrah kulturave muzikore të popujve
të  Europës së bashkuar.

Çdo krijues, pa përjashtim, edhe
ata bashkëkohorë, janë bazuar te vërtetë-
sia ndjesore e muzikës popullore.

Ku të gjej një vend që
mos të gjejë vdekja!

 Vijon nga faqja 15

Krijimtaria folklorike e fshatrave
të Tiranës dhe muzika e kultivuar

 Vijon nga faqja 17
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Në këtë numër po përcjellim pesë punë të tjera të piktorit të njohur Maks Velo, realizuar në Paris. Punët dominuese
janë nudot, por ka edhe abstragime të tjera nga refleksionet e tij mbi veprat e klasikëve. Ndoshta redaktori duhej t'i
mblidhte veç nudot, por zgjodhi një sistem eklektik, për t'i dhënë frymë krijimtarisë shumë aktive të grafistit... Ka një
lirizëm "të vrazhdë", që i mbulon të gjithë peshën e angazhimit të tij të bukur...
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Pritshmëri rreziqesh nga prishja e
ekuilibrave në Lindjen e Mesme
Nga Vasil Kureta

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

... karakteristikë thelbësore e
zhvillimeve në këtë rajon. Në
krizën e Jemenit dy aktorët e
rëndësishëm të këtij rajoni Irani
dhe Arabia Saudite, për pak nuk
shkuan në një përballje të drejt-
përdrejtë ushtarake. Dhe kjo për
faktin se ndajnë interesa krejtë-
sisht të kundërta roli në këtë ra-
jon të pasur me naftë dhe histori.
Të dy këta kanë aleatë konkretë
në rajon, por dhe jashtë rajonit.
Edhe pse kontradikta mes tyre
zien, një kontradiktë tjetër apo
tensionim i rrezikshëm, është
duke u zhvilluar mes Iranit dhe
Izraelit, ku përplasen interesa e
kontradikta të thella, që shfaqen
në qëndrimin ndaj krizës siriane,
ku Irani mbështet edhe me për-
forcime ushtarake regjimin e As-
adit, ndërsa Izraeli mbështet
opozitën siriane. Vendimi i SHBA
për të dalë nga marrëveshja
bërthamore me Iranin, duket se
ka shërbyer si nxitje për ashpër-
simin kritik të përballjes mes Izra-
elit dhe Iranit, që kanë përshkallë-
zuar edhe veprimet ushtarake
mes tyre.

Në funksion të interesave
konkrete politike, ekonomike e
strategjike në rajon, Irani kishte
bërë pjesë të politikës dhe veprim-
it të tij programin bërthamor, që e
shpinte, ashtu siç çoi edhe Korenë
e Veriut, në prodhimin e armës
bërthamore, si komponent i rëndë-
sishëm i rritjes së fuqisë dhe rolit
në zhvillimet rajonale e përtej tij.
Nisur nga rrezikshmëria e lartë
që përbënte ky program
bërthamor, por duke mësuar edhe
nga përvoja me Korenë e Veriut,
fuqitë perëndimore, duke
tërhequr edhe aleatin e Iranit,
Rusinë, arritën të dakordësohen
në nënshkrimin e asaj që njihet si
marrëveshja bërthamore me Ira-
nin. Objektivi kryesor ishte të
pamundësohej Irani për pro-
dhimin e armës bërthamore,
përmes mundësimit të një verifiki-
mi e kontrolli efektiv nga ndërko-
mbëtarët. Edhe pse kjo mar-
rëveshje nuk i përjashton pasigu-
ritë e nuk siguron garanci të plo-
ta verifikimi apo pamundësimi të
prodhimit të armës bërthamore,
është vlerësuar si sukses. Me këtë
logjikë ish-presidenti amerikan
Obama e nënshkroi mar-
rëveshjen, duke u dakordësuar
kështu me disa aleatë perëndi-
morë , por dhe me Rusinë.

Kjo marrëveshje, nga njëra
anë, mundësonte një bllokim apo
më mirë një kontroll më efektiv
se rasti koreano-verior, por që në
një farë mënyre e certifikonte Ira-
nin e qeverinë e tij, si një aktor të
rëndësishëm në rajon, që mundë-
sonte lëvizjen më të qetë e komode
të axhendave politike, ekonomike
e strategjike prej tij, brenda ven-
dit e në rajon. Për arsye komple-

kse e përballje të hapur interesash
në rajon, Arabia Saudite dhe
Izraeli nuk e kanë pritur mirë këtë
marrëveshje, madje e kanë kri-
tikuar atë, shoqëruar me mosbe-
simin e shtuar ndaj efektivitetit
të kësaj marrëveshjeje, që duhet
të kenë bërë trysni sistematike
ndaj SHBA, aleatit të rëndësishëm
të tyre. Jo rastësisht ishte Izrae-
li, që duke përdorur shërbimet e
veta sekrete, bëri publike doku-
mente, që shërbyen si bazë për të
akuzuar Iranin, se nuk i është
përmbajtur marrëveshjes, por e ka
shkelur atë. Natyrisht, që ka dis-
kutime e interpretime të ndry-
shme ndaj tyre, siç ka dhe një
hedhje poshtë nga Irani të akuzës
se ka shkelur marrëveshjen, po siç
ka dhe deklarime nga BE dhe ven-
det europiane, nënshkruese të
marrëveshjes me Iranin, se është
zbatuar ajo, apo se nuk janë pen-
guar në realizmin e verifikimeve
e kontrolleve.

Në se nuk ndalesh vetëm këtu,
por vështron më thellë, atëherë
kupton se ka arsye e interesa
konkrete, që kanë acaruar së
tepërmi marrëdhëniet mes Izrael-
it dhe Iranit aktualisht. Irani, në
dallim nga vendet perëndimore, në
mënyrë konstante ka qenë dhe
është mbështetës, jo vetëm politik,
por edhe ushtarak i regjimit të
Asadit. Edhe pse nuk mund të
mohohet konsumimi i një kon-
tradikte e krimi real i Asadit ndaj
popullit të vet, Irani me armë e
trupa e mbështet atë dhe lufton e
kundërshton opozitën siriane.
Këtu ka gjetur dhe është vendo-
sur në krah të Rusisë edhe pse
ndajnë interesa jo të njëjta roli në
këtë rajon.

Mbështetur në fakte SHBA,
Izraeli etj. kanë akuzuar Iranin
se mbështet me mjete të ndryshme
dhe armë Hezbollah, por dhe fi-

nancon terrorizmin e ekstrem-
izmin. Edhe në nismën e fundit
ushtarake të SHBA, Francës dhe
Britanisë së Madhe, kundër disa
bazave ushtarake siriane, që men-
dohet se kanë ndihmuar në kry-
erjen e një sulmi me armë kimike
ndaj popullsisë e kundërshtarëve
të regjimit nga Asadi, Irani
përsëri ishte në krah të Asadit.
Është fakt tashmë që ka një koor-
dinim të Iranit me Rusinë në
mbrojtje të regjimit të Asadit për
interesa konkrete, ku Irani kon-
trollon rrugën tokësore dhe Ru-
sia rrugën ajrore. Këto qëndrime
i kanë shërbyer kryesisht intere-
save konkrete të tyre, por gjithse-
si kanë qenë në mbrojtje të një
regjimi që akuzohet për krime
ndaj popullit të vet. Pra, tek in-
teresat e kundërta strategjike e
roli në rajon, duhet kërkuar përm-
bajtja dhe thelbi i kontradiktës
dhe niveli i acarimit të saj sot, mes
Izraelit dhe Iranit. Ato të ndih-
mojnë të kuptosh se si po përdoret
vendimi i presidentit Trump për
të dalë nga marrëveshja, për të
avancuar secili drejt objektivave
konkrete në rajon. Është fakt
tërheqja amerikane nga mar-
rëveshja bërthamore, por është,
gjithashtu, fakt se nuk ka
tërheqje amerikane nga përgjegjë-
sia e roli i saj në trajtimin e krizës
komplekse të këtij rajoni. Gjith-
sesi, këto zhvillime kanë tension-
uar situatën, kanë rritur tensio-
net e pasigurinë, por dhe
kërcënojnë stabilitetin e sigurinë
rajonale e më gjerë. Tash mban më
shumë erë lufte në rajon. Ajo që
tërheq vëmendjen realisht dhe që
përbën shqetësim real është një
diferencë qëndrimesh mes SHBA
dhe BE, të vendeve europiane nën-
shkruese të marrëveshjes
bërthamore me Iranin, sepse sh-
kakton pasiguri për të ardhmen,

por dhe trimëron armiqtë e stabi-
litetit të rajonit, ekstremizmin e
terrorizmin. Po kështu, nuk
mund të mos tërheqë vëmendjen
fakti, që SHBA ka deklaruar ven-
dosjen e sanksioneve të reja ndaj
Iranit, të cilat nuk mund të mos
prekin edhe aleatët europianë të
SHBA.

Me sa duket SHBA, përveç mos-
besimit ndaj zbatimit korrekt të
marrëveshjes nga Irani, ka
gjykuar se kjo marrëveshje ka
certifikuar sjelljen e synimet
strategjike të Iranit në rajon, apo
se në një farë mënyre ka legjit-
imuar atë që e konsideron regjim
apo qeveri të klerikëve, apo se e
ka ndihmuar Iranin të shfaqet i
hapur në ekonominë botërore e
kështu të financojë programin e
vet raketor dhe të mbështesë gru-
pet terroriste e aventura
konkrete në Siri, Irak, Liban, Je-
men etj. Natyrisht, çështja e
regjimit iranian është një prob-
lem para së gjithash mes tij e pop-
ullit iranian edhe pse ajo lidhet
qartësisht edhe me sjelljen
konkrete të Iranit në rajon. Edhe
pse deklarohet se marrëveshja ka
funksionuar, skepticizmi këtu
është i ligjshëm dhe askush nuk
mund të harrojë atë që njihet si
përvoja koreano-veriore, që rezu-
ltoi një dështim i plotë, që e ka bërë
sot kreun e këtij vendi të disku-
tojë si zotërues i ar mës
bërthamore.

 Për të kuptuar më mirë këtë
hap të SHBA, mbase ndihmon t’i
afrohesh filozofisë së Obamës në
vendimmarrjen e tij për ta nënsh-
kruar marrëveshjen. Me sa duket
në këtë vendimmarrje mund të
ketë ndikuar arsyetimi, se me
këtë hap i dërgohej një mesazh
Iranit, se mund të bëhej një aleat
potencial apo i arsyeshëm dhe
kështu do të mundësohej të lar-

gohej mendësia e të qenit armiq
mes tyre. Kjo, në se do të funk-
siononte, mund të krijonte një
marrëdhënie bashkëpunimi e di-
alogu në interes reciprok, por që
do t’i shërbente edhe zhvillimeve
të qëndrueshme në rajon. Është
fakt që Irani nuk eci në rrugën e
bashkëpunimit me projekte të
caktuara me SHBA, por thelloi
bashkëpunimin e aleancën me
Rusinë, që u rreshtuan së bashku
në mbrojtje të regjimit të Asadit.
Kjo ecuri besohet të ketë ndikuar
edhe në këtë vendimmarrje të fun-
dit të presidentit Trump. Nuk për-
jashtohet edhe ndikimi i Izraelit,
por dhe i Arabisë Saudite, që ri-
valizojnë për rol në rajon, ndaj
vendimmarrjes amerikane. Nuk
mund të mohohet fakti, që Ara-
bia Saudite dhe aleatët e saj
Sunitë, e shohin Iranin si prob-
lemin më të madh në rajon, që e
akuzojnë për mbështetje të gru-
peve të armatosura, jo vetëm në
Siri, Jemen, Liban e gjetkë, se fi-
nancon terrorizmin e ekstrem-
izmin. Për ta një marrëveshje
bërthamore me Iranin edhe pse
nuk mund të mos vlerësohet, kon-
tradikta me Iranin ka natyrë
armiqësore dhe është shumë e
pasur në përmbajtje.

Arabia Saudite me aleatët e saj
rajonalë dhe Izraeli kanë një kon-
tradiktë ekzistenciale me Iranin,
që është shfaqur në mënyrë kon-
stante në zhvillimet në rajon e
krizat konkrete. Ndoshta qëndri-
mi i fundit amerikan ka llogari-
tur edhe këtë kontradiktë ko-
mplekse mes tyre. Qeveria ameri-
kane është në të drejtën e vet të
përcaktojë qëndrime të tilla, aq më
tepër që ka mundësinë të sigurojë
edhe një informacion sa më të
plotë. Gjithashtu, SHBA nuk
kanë deklaruar vetëm sanksione
të reja, por kanë hedhur edhe
idenë e një marrëveshje të re, që
është kundërshtuar prerë nga Ira-
ni. Nuk mund të parashikohet
tani fati i kësaj ideje, por nuk
mund të mos merren në konsider-
atë pasojat ndaj aleatëve perëndi-
morë, në se SHBA aplikon sank-
sione të reja ndaj Iranit. Natyr-
isht, që SHBA do të marrë në kon-
sideratë të gjithë elementët për-
bërës dhe ato gjeopolitikë. Irani
po luan në linjën, që deri sa ka
mbështetjen e nënshkruesve eu-
ropianë dhe të Rusisë, ka interes
të vazhdojë marrëdhëniet
ekonomike e tregtare, duke prem-
tuar se do respektojë mar-
rëveshjen, por askush nuk mund
të parashikojë fatin e këtij qëndri-
mi e mos ndodhemi para faktit që
Irani t’i kthehet avancimit të pro-
gramit. Ky do të ishte vërtet një
zhvillim tepër negativ që ushqen
konfrontimin e destabilizimin e
rajonit. Tash Irani po tregohet
elastik, për të përfituar sa më
shumë nga situata e krijuar, nga
lëvizja e SHBA.

Edhe pse nuk mund të flitet

Opinioni i   Ditës
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Opinioni i   Ditës Kush e ka radhën
pas Saimirit?

Jeni  përbal lë  n jë  zg jedhje je  të  rëndë-
s ishme, qëndroj in i  zg jedhjeve të bëra
më parë dhe mos hiqni  dorë nga auto-
nomia e jua j .  Mos i  le jon i  n jë  fami l jar i
t ’ ju  pengojë .  Do t ’ ia  d i ln i  të  angazho-
n i  në n ismat  tua ja ,  duke prekur  p ikat
e duhura emocionale.

DEMI

Hëna nuk shkon mirë me Plutonin në
qiellin tuaj dhe atmosferën që jetoni
me atë që ju ka hyrë në zemër. Pa-
kënaqësia priret të mbizotërojë. Mos
e vini në dyshim atë që ndjeni për
partnerin që në zënkat e para që keni
me të.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Marsi dhe Venusi ju mbështesin. Dashu-
ria do të vazhdojë të ketë një rol shumë
të rëndësishëm në jetën dhe mendimet
tuaja. Do të përjetoni edhe anët e ëmb-
la. Një vizitë e juaja, edhe pse e sh-
kurtër, do të gëzojnë një famil jar apo
një të afërm. Do të ndiheni të kënaqur.

Keni  nevo jë  të  ka lon i  çaste  të  qeta .
Largoni  me tak t  persona që nuk janë
shumë pozi t iv,  të c i lë t  ju  marr in nëpër
këmbë,  dhe buzëqeshin i  je tës .  Hëna
bën që të provoni  të zgj idhni  n jë prob-
lem mid is  miqve,  por  nuk do ta  ken i
të  th jeshtë .

Me Uranin, Saturnin dhe Plutonin bash-
këpunëtorë, perspektivat sentimentale janë
të mira. Mund të nisni një histori pasioni, e
cila mund të kthehet në një lidhje të qën-
drueshme. Ndoshta në dashuri nuk jeni ende
gati për të ndërmarrë hapin madhor, por me
siguri drejt asaj rruge jeni.

Me Uranin kundra,  nuk është rast i  për
t ë  b ë r ë  b e t e j a  k u n d ë r  m u l l i n j v e  t ë
erës .  Pranda j  mos  e  çon i  ndër  mend
se mund të  ndryshon i  bo tën !  S i  za -
k o n i s h t ,  m b i  t ë  g j i t h a  p ë r  ç ë s h t j e
pune,  reagoni  duke u mbështetur  mbi
vendosmër inë  dhe  sak tës inë .

Sot  y je t  nuk janë shumë të  shkë lqye-
shme.  Do të  shqe tësohen i  për  çësh-
t je  p ro fes iona le ,  të  c i la t  do  të  da l in
se  nuk  janë  p rob lemat ike !  Në  punë
mos b in i  shumë në  sy,  r r in i  të  qe të
dhe  sh faq in i  a f t ës i t ë  t ua j a  në  mo -
ment in  e  duhur .

Në famil je do të keni disa kundërsh-
t ime të shkaktuara nga këndvështr ime
të ndryshme. Mos u mërzisni:  larmish-
mëria është gj i thmonë diçka pozit ive,
që duhet  shfrytëzuar për  t ’u  ngr i tur .
Falënderoni kolegët që ju rr ini  pranë
duke ju dhënë ide dhe mundësi të mira.

Për meritë të pozicionimit të Saturnit
në l idhje me Hënën dhe Diell in, do të
përballeni me shpirt in e përshtatjes një
ndryshim të papritur programi. Me një
shtytje të mirë do të jetësoni projektet
tuaja, duke tejkaluar pengesat.

Nën mbikëqyrjen e Plutonit, ditën e sot-
me do të vihet në pah ana më kokëfortë
e karakterit tuaj. Mbase mund të rikthe-
hen zënka të vjetra famil jare. Nxit imi
mund të bëjë që të bëni gabime. Prandaj
përpara se të veproni, mendojeni mirë
atë që do të bëni.

Përpiquni të mos keni besim të pakufishëm
në burimet tuaja dhe përpiquni të jeni më
objektiv, nëse nuk doni që të përballeni me
zhgënjime. Kujdesuni për shëndetin. Bëni
veprimtari fizike dhe shëtitje në natyrë, edhe
pse është një stinë e ftohtë.

Keni  arsyet  më të  mi ra  për  të  nd ih-
muar n jë fami l jar  që të te jkalo jë vësh-
t i rës i të  dhe pasigur i të .  Në këmbim do
të  mer rn i  shumë mi rën joh je  të  s in -
qer të .  Me Jup i ter in  në shenjë ,  do ta
keni  r rugën e hapur  për  të  pasur  vep-
r imtar i  ku l turore .

para kohe, përsëri, SHBA nuk
mund të anashkalojë pasojat për
aleatët e vet, në rast të vendosjes
së sanksioneve të reja. A do të
shkohet drejt një kontradikte të
zhvilluar mes SHBA dhe BE?
Gjithsesi, ky hap amerikan i
tërheqjes nga marrëveshja
bërthamore, bashkë me sanksio-
net e menduara, ka krijuar idenë
se ndodhemi përballë një perëndi-
mi të përçarë, që nuk mund të mos
sjellë pasoja të tjera, apo që të
trimërojë më shumë luftënxitësit
e luftëdashësit, ekstremistët, ter-
rorizmin e aventurizmin. Kjo ven-
dimmarrje e SHBA trondit ekuili-
brat e vendosur në rajon edhe pse
të brishtë dhe mund t’i shërbejë
një kthimi të cilësisë së situatës,
të ngjashëm me atë të vitit 1979,
hapjes së një ere pasigurie e kon-
frontimi. Ky veprim i SHBA mund
të ndikojë edhe në cilësinë e mar-
rëdhënieve mes aktorëve krye-
sorë në sistemin e marrëdhënieve
ndërkombëtare, apo në tronditjen
e ekuilibrave globalë. Megjithatë,
pritshmëri tepër të lartë ka si do
ecë kontradikta në zhvillim mes
SHBA dhe Iranit, që ka mbrapa si
mbështetës Rusinë, por edhe për
tensionim të situatës në gjithë ra-
jonin e afër tij, ecuria e mundë-
sisë së animit nga fuqia e përdori-
mi i forcës, ndezja e zjarrit të kon-
flikteve të vjetra, apo e shpërthim-
it të ndonjë konflikti të ri.

Presidenti amerikan Trump ka
deklaruar qartë se synon paqen
dhe se nuk ka dëshirë për luftëra
të mëtejshme në Lindjen e Mesme.
Megjithatë, tërheqja nga mar-
rëveshja nuk jep garanci më
shumë për paqe, por për mundësi
të mëdha tensionimi e konfronti-
mi, për kriza konkrete. Vërtet në

këtë moment Irani deklarohet se
do të respektojë marrëveshjen,
por askush nuk mund të parash-
ikojë se ç’mund të ndodhë, kur
SHBA të deklarojë sanksione të
reja ndaj Iranit, sepse mund ti
kthehet edhe hapur avancimit të
programit bërthamor. Cili do të
ishte reagimi më i mundshëm i
SHBA në një rast të tillë? Vësh-
tirë do të ishte se nuk do të reagon-
te, madje me vendosmëri. Në mo-
mentin aktual tërheq vëmendjen
kontradikta në zhvillim apo një
demonstrim i forcës mes Izraelit
dhe Iranit. Izraeli e ka përshën-
detur me vendosmëri tërheqjen
amerikane nga marrëveshja, por
mes tyre ka pasur dhe veprime
ushtarake.

Mes Izraelit dhe Iranit janë sh-
këmbyer goditje me raketa, që ka
ngritur shqetësimin për një fillim
lufte mes tyre. Ndërsa Irani ka
goditur me raketa pozicione të Izra-
elit në lartësitë Golan, Izraeli ka
goditur me raketa pozicione usht-
arake iraniane në Siri, si depo
armësh, stacione radarësh apo
pozicione mbrojtëse. Nga mediat
mësohet se nga ky sulm janë vrarë
23 ushtarë jo sirianë dhe sirianë.
Ajo që duket tash mendohet si
produkt i drejtpërdrejtë i krizës sir-
iane. Megjithatë, kontradikta në
interesa mes tyre ka përmbajtje më
të pasur. Irani për një periudhë disa
vjeçare pas vitit 2011 ka rritur
ndikimin e pjesëmarrjen e tij në
Siri, por dhe Siria ka rritur vartës-
inë nga ndihmat e Iranit. Irani ka
një strategji e objektiva kompleksë
në rajonin e Lindjes së Mesme dhe
më gjerë. Irani ka aleat e mbësh-
tetjen e Rusisë në rajon, por zhvil-
limet e fundit e kanë vënë në vësh-
tirësi e mbase në rrethim, për sh-
kak të aktivitetit të Turqisë, Izra-
elit dhe SHBA. Në këto rrethana

nuk mund të mos tërheqë vëmend-
jen se Izraeli, megjithëse aleat
strategjik i SHBA, ka dhe mar-
rëdhënie të mira me Rusinë. Madje
ka dhe zëra se shkëmbejnë infor-
macione të rëndësishme në këtë
krizë e ndoshta dhe më tej. Vep-
rimet ushtarake tani janë në nive-
lin e provokimeve dhe të dy këto
vende mbajnë kokën nga mar-
rëdhënia mes SHBA dhe Rusisë,
nga çfarë mendojnë dhe çfarë bëjnë
për krizën siriane e përtej saj. Ira-
ni duket se ka më shumë interesa
strategjike për Irakun, të cilin nuk
e dëshiron të destabilizuar dhe në
se mundësohet atje një stabilizim,
mund të mendohet dhe një rol tjetër
i Iranit në krizën siriane. Irani dhe
Rusia janë bashkë në këtë moment
në krizën siriane, por dallimet në
interesa strategjike janë të dal-
lueshme. Ka shumë tension e pasig-
uri, por dhe një retorikë force e aku-
zash reciproke. Në fakt, tensionet
e përplasjet mes Izraelit dhe Iranit
nuk janë një fenomen i ri edhe pse
dëshmojnë një shtim të veprimeve
ushtarake, që i bëjnë marrëdhëni-
et mes tyre në një gjendje lufte. Që
nga viti 2012 Izraeli ka ndërmarrë
më shumë se 100 sulme ndaj pozi-
cioneve iraniane në Siri. Izraeli
gjithashtu, e akuzon Iranin, jo
vetëm për mbështetje të Asadit, por
edhe si mbështetës të terrorizmit.
Nisur nga historia e grindur e këtij
rajoni, mund të mendohet, sikur ka
një normalitet brenda anormali-
tetit, por realisht ka mundësi të
madhe lufte apo të shpërthimit të
ndonjë konflikti tepër të rrezik-
shëm, jo vetëm për sigurinë rajo-
nale, por dhe për stabilitetin
botëror. Rivendosja e ekuilibrave
edhe ashtu të brishtë, bëhet i mpre-
htë, por dhe gjakftohtësia e nevoja
për të vënë në punë dialogun e di-
plomacinë, gjithashtu, është bërë

tepër e mprehtë. Po kështu, në çdo
rast, nevojitet të shmanget sidomos
ndonjë lloj konflikti me natyrë fe-
tare, mes sunitëve e shiitëve.

Në këto kushte nuk mund të
mos kishte një reagim nga BE,
përmes dy nënshkruesve të mar-
rëveshjes bërthamore me Iranin,
Kancelares gjermane Merkel dhe
presidentit francez Macron, që pas
shkëmbimit të sulmeve mes tyre, u
bëjnë thirrje Izraelit dhe Iranit të
kontribuojnë për shtensionimin e
situatës. Ky reagim dëshmon edhe
shqetësimin e lartë për një përsh-
kallëzim të rrezikshëm të situatës,
por dhe përgjegjshmërinë e rolin që
këto vende europiane dhe BE, mund
të luajnë në drejtim të uljes së ten-
sioneve e të konfrontimit, për riv-
endosjen e ekuilibrave dhe ruajtjen
e stabilitetit e sigurisë në rajon dhe
më gjerë.

 Kancelarja Merkel ka plotësisht
të drejtë kur mendon se përshkallë-
zimi i situatës në këtë rajon, është
çështje e luftës dhe paqes, sepse
duket qartë që Izraeli dhe Irani, po
veprojnë edhe ushtarakisht, duke
bërë përgjegjës njëri-tjetrin, pa u
përqendruar te përgjegjshmëria që
kanë për stabilitetin e rajonit e
përtej tij. Deklarata e ministrit
izraelit Lieberman, që pasi e vlerë-
soi sukses aksionin ushtarak të
vendit të tij, nënvizoi se shpreson
që ky episod të marrë fund dhe
gjithkush ta ketë kuptuar, është
pozitive, por nuk mjafton për një
reflektim, sa më të thellë, për sit-
uatën në këtë rajon, të lodhur e
të shkatërruar nga luftërat e
krizat. Në këto momente merr
vlerë të veçantë heqja dorë nga
demonstrimi i fuqisë dhe forcës
ushtarake, rikthimi te dialogu,
për të mundësuar uljen e ten-
sioneve, shmangur rrezikun e
luftës dhe ruajtjen e stabilitetit.

Nga Dritan Hila
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.... arkitekture, një simbol fuqie.
Njëra prej tyre ishte e Akis Xohax-
opulos. Kush nuk e mban mend, ka
qenë një ndër figurat emblematike
të PASOK-ut, shok lufte i Andrea
Papandreut, dhe ministër. Në mar-
tesën e dytë me një grua shumë më
të re se veten u përpoq ta kompen-
sonte diferencën e Zotit me dhura-
ta. Vilë status simbol, dasmë në
Kullën Eifel, bizhuteri dhe shpenz-
ime sheikësh. Nuk bënte shumë
përshtypje. Greqia ishte ende në
fazën e bollëkut. Por erdhi kriza
dhe Akis nuk e kuptoi. Nuk e kup-
tojnë në përgjithësi të gjithë të pa-
surit e vonshëm se ka një lloj etike
në ekspozimin e pasurisë që duhet
ruajtur. Përndryshe bëhesh pre e
turmave. Dhe  për të ndaluar fur-
inë e tyre, shokët e dikurshëm të
hedhin në arenë, ku të shqyejnë
luanët dhe publiku dëfrehet. Kjo i
ndodhi edhe Akit. Shokët e hodhën
në dhëmbët e drejtësisë për ta bërë
shembull. Pas kësaj skena politike
greke u riformatua plotësisht, por
të paktën i shpëtoi shumë shokë
të Akis  nga burgu.

Diçka e ngjashme po ngjet me
Saimir Tahirin. Ai nuk është Akis,
të kuptohemi. Akis ishte selfma-
deman dhe emër me traditë në poli-
tikën greke. Krahasuar me të,
Saimiri nuk ishte as njeriu që bëri
Policinë e Shtetit dhe as ndonjë
ministër i suksesshëm. Përveç uni-
formave të policisë dhe spektak-
leve të demonstrimeve, nuk i
mbahet mend gjë tjetër. Por nuk
është as më i keqi. Si gjithë minis-

trat e tjerë të Brendshëm edhe ai
ndoqi urdhrat e shefit të tij. Fat-
keqësia e tij ishte se u ndodh në
kohën e gabuar dhe në vendin e
gabuar. Dhe kjo nuk ka lidhje me
hapjen e negociatave të Shqipërisë
me BE. Ky ishte një moment që
mund të kalohej.

Por 27 vjet pas rënies së komu-
nizmit, vendi ka pësuar veleritje
nga kjo klasë politike aktuale.
Saimir Tahiri mund të ketë qenë i

lidhur me klanet e drogës më pak
se ndonjë ministër demokrat, i cili
i ka përdorur edhe për zgjedhje ato
banda. Madje edhe më pak se ndon-
jë kryetar bashkie i PS, i cili i punë-
son edhe si fshesaxhinj kriminelët
për t’i nxjerrë nga burgu, ndërko-
hë ky është marionetë në duart e
tyre. Por Saimiri nuk dinte ta
mbante eliksirin e pushtetit dhe
arrogancës që vjen prej tij. Kjo,
krahas raporteve që vinin nga
fqinjët, e bënte të epshëm ndaj
goditjes.

Ajo që i vuri kapak rënies së
Tahirit ka brenda edhe tradhtinë
nga ana e klasës politike ndaj tij.
Pakkush nga ata që e akuzojnë, ka
moral më shumë se ai. Madje disa
prej tyre kanë vrarë dhe kanë
shpartalluar shtetin shqiptar, për
hir të pushtetit personal. Por kanë
kuptuar që për të mbijetuar duhet
të bëjnë kurban disa prej tyre. Dhe
ky është një konsensus i përbash-
kët. Duhet të bëhen disa koka
turku që të mbijetojnë të tjerët.
Përndryshe vala e urrejtjes dhe
neverisë do t’i përfshijë të gjithë.
Saimiri ishte i pari dhe më i ekspo-
zuari. Të tjerë do ta ndjekin. Kush
e ka radhën, nesër?

Dritare.netDritare.netDritare.netDritare.netDritare.net
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Ndan kapitujt
8. Emri i Gonçarov.
12. Eshtë e hollë dhe therëse.
13. Inicialet e Stone regjisor.
14. Eshtë edhe ajo mistral.
15. Kryeqyteti i Marokut.
16. Ki Moon në OKB.
18. Eshtë lloj papagalli.
19. Një pjesë e amerikanëve.
20. Gjysmë tandem.
21. Hapet me trapano.
23. Një sigël maunesh.
24. Ishte djali i Odiseut.
26. Eshtë sherr në shtyp.
27. Artikull spanjol.
29. Eshtë zog i verdhë.
30. Mund të jetë kuzhine.
31. Inicialet e Lattuada regjisor.
33. Eshtë shtet i papës.
35. Mbeten në fund.
36. Pesci aktor.

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 si një monedhë! Në njërën anë ndodhet
dhimbja dhe në anën tjetër lumturia. Ti mund të
shohësh vetëm njërën anë por mos harro, edhe ana
tjetër e ka rradhën e saj.

-Sfida më e vështirë është të jesh vetvetja, në një botë
ku çdokush përpiqet të të bëjë të ndihesh ndryshe!

- I thashë Zotit, “Më ruaj nga armiqtë” dhe
fillova të humbas miqtë...

- Vdekja e pyet Jetën: Pse ty të duan kaq
shumë dhe me çmenduri, ndërsa mua më
urrejnë? Jeta: Sepse une jam një gënjeshtër
e bukur, ndërsa ti je një realitet i hidhur.

Nga mjeshtri magjik, Da Vinçi

- Ka tre lloj njerëzish: ata që
shohin, ata që shohin atë që u
tregohen, dhe ata që nuk
shohin.

- Buzëqesh gjithnjë, edhe pse
buzëqeshja jote është e
trishtuar, sepse më i trishtuar se
një buzëqeshje është trishtimi
që nuk buzëqesh kurrë....

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

HORIZONTAL
1. Janë llogari.
8. Kufizojnë një trup.
10. Janë nocionet e para.
13. Janë vendet si Katari.
14. Shkruajnë nga e djathta në të majtë.
16. Një pije... dardhe.
17. Janë me marka në armatura.
19. Artikull spanjol.
20. Një pjesë e sadistëve.
22. Janë shemra.
25. Mund të jenë informacioni.
27. Fillojnë javën.
28. Janë gratë në Marrakesh.
30. Janë dhoma.
32. Një Ardian guvernator i Bankës.
33. Demek s'ka kufij.
35. Janë centralet si Chernobyl.
38. Mbyllin një dyqan.
40. Një impiant hi-fi.
42. Rolet pa re.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

38. Unë dhe ti.
39. Jepet për hartim.
41. Kërkohet nga poeti.
43. Rastisin në krye.
44. Eshtë edhe ai i Kuq.
46. I dha fillin Tezeut.
48. Në krye të armatës.
49. I vetmi në orar.
51. Eshtë ai që premton të bëhet as.
52. Leblanc që krijoi Arsene Lupin.

VERTIKAL
1. Një bukanier.
2. Mosketieri jezuit.
3. Janë zënë në lustë të tillë.
4. Pak analogji.
5. Gishti pa shi
6. Në radhë të parë.
7. Tiriac që qe tenist.
9. Tregohet nga busulla.
10. Kaçaturian kompozitor.
11. Fillojnë natën.

16. Vallëzon me tutu.
17. Janë ata që nuk kanë shumë gjak.
18. Mund të jenë kursimi.
20. Janë katër në violinë.
21. Janë vendet e pazëna.
22. Në mes të Edgar dhe Poe.
24. Janë ato që na përkasin.
25. Këngëtare italiane.
26. Një pjesë e pavijonit.
27. Braktisi Didonën.
28. Mune të jenë lubrifikantë.
32. Lumë në Francë.
34. Kush është... do të pijë.
37. Nolde piktor.
40. Parashtesë zvogëluese.
42. Zanore arabe.
43. Rastet pa set.
44. Pak dramatike.
45. Maket pa kufij.
47. Inicialet e Nolte aktor.
48. Inicialet e Moravia-s.
50. Kështu përfundin një polic.

44. Një pjesë e parlamentit.
46. Kufizojnë një send.
47. De Filippi e Amici.
49. Pagëzoi Shën Palin.
52. Ushtrohet një me trysni.
54. Victorien dramaturg.
55. Eshtë edhe ai i Zi.
56. Fillojnë tatëpjetën.

VERTIKAL
1. Hunt aktore.
2. Nolde piktor
3. Gjysmw siklet.
4. Marsi në Areopag.
5. Janë antena satelitore.
6. Rrihet në fund.
7. Pak tebaizëm.
8. Janë taksat.
9. Një test.
10. Ferrara regjisor.
11. Eshtë luftë.
12. Kufizojnë citatet.
15. Një lëndë e organizmit.
18. Quheshin edhe Eumenide.

21. Ai i bardhë është quajtur David Bowie.
23. Eshtë si baba.
24. Julia i Familja Addmas.
26. Jules shkrimtar.
28. Mafia pa zë.
29. Role pa zë.
31. Eshtë zbukurim në skenë.
33. Inicialet e Morricone-s.
34. Irene aktore.
36. Kufij në Oslo.
37. George shkrimtare.
39. U shkrua nga Emile Zola.
41. U shit për një pjatë thjerza.
43. Film shqiptar.
45. Me të nxjerrin trarë.
47. Bega komik.
48. Eshtë yll i skuadrës.
50. Fillojnë ndeshjen.
51. Satelit i Uranit.
52. Inicialet e Dukas kompozitor.
53. Mbarojnë fare.
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8 I 6 3 11 8 8 9 6 1
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