
Propaganda e fqinjëve pushtues ilustruar në proklamatën e princit Danilo 

PROTESTA, OPOZITA 
PERPLASET ME POLICINE

(Në foto)  Mbështetes të opozitës duke u përplasur me policinë, gjatë protestës së djeshme
Në faqet 10-11

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje 

Lista e përfi tuesve në të gjithë vendin. Lista e përfi tuesve në të gjithë vendin. 
Si ndahet fondi i pronarëve në çdo qark Si ndahet fondi i pronarëve në çdo qark 

ALUIZNI: 2 mijë 
pronarët që marrin 

2 miliardë lekë 
për kompensimin 

Rreth 2 mijë pronarë që u është zënë toka nga ndërtimet pa 
leje do të marrin brenda pak ditësh kompensimet. Shuma 
e miratuar nga qeveria arrin në 2 miliardë lekë, në tri 
vendime dhe përfi tuesit janë në të gjithë ...

Ilir Meta takon 
zv/sekretarin e 

Shtetit: Ballkani, 
vizion euroatlantik 

MENGJESI I LUTJEVE 

Në faqen 22

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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ORET E TENSIONIT/ INCIDENTE NE BULEVARD, GJAKOSET GAZETARI ME SHKOP GOME 

Gruevski dhe 
tenderët tanë

Rasti i ish-kryeministrit maqedonas, 
Nikolla Gruevski, i dënuar pak ditë 
më parë për abuzime në një tender 
për blerjen e makinës së tij super të 
shtrenjtë ... Vijon në faqen 22

Opinioni
 Ditës Nga  FATOS ÇOÇOLIiNga PËLLUMB KARAMETA

Gjatë vitit shkollor 2018/2019, në 30 
institucione tona të arsimit bazë (kl. 
I-IX), do të pilotohet platforma dixhi-
tale “School me”. Ajo është përgatitur 
si projekt ... Vijon në faqen 21

Platforma dixhitale “School me” 
në shërbim të kurrikulës së re

Opinioni
 Ditësi

Nga ORNELA MANJANI

 

Në faqen 23

FUTBOLL 

Gafat e portierit 
të Liverpulit i 

japin Real Madridit 
Championsin e 13-të 

Në faqen 8

DURRES 

Helmohen 13 gra 
në fasoneri, 
shtatzëna pa 

ndjenja në tualet 
 

Në faqen 6

UDHEZIMI I GJIKNURIT 

Ndryshon aboneja, 
foto dhe numri i 
kartës ID bëhen 
të detyrueshme 

 

Pronarët në Vlorë, 
ATP-ja shqyrton 

2400 dosje, emrat 
dhe formulari i ri 

KOMPENSIMI 

Në faqen 9

Në faqet 2-5

Nga ARMAND PLAKA

Malazezët më 1913: Shkodranë, do ju çlirojmë! 

Suplement

Në brendësi: Piramida-bibliotekë, zgjidhje e përsosur. Pentagrami i Primo Shllakut 
janë kujdesur të arkivonin 
e të na përcillnin për fatin 
tonë të mirë, deri në ditët e 
sotme, ato çka ata gjetën në 
Shkodër gjatë prezencës së 
tyre në vitet 1913-1918. Nga 
hulumtimi i kryer në atë 
kohë realisht shumë të afërt 
në distancë ...

U gëzova shumë kur pashë 
se në duar kisha faksimi-

let me përmbajtjen e plotë 
të këtyre thirrjeve, në dy 
gjuhë: shqip dhe serbisht. E 
gjithçka jo falë shqiptarëve, 
as malazezëve, por falë aus-
triakëve, të cilët duket se 

Basha: Rilindja projekt kriminal, beteja vazhdon. Lëndohen 11 policë. 
Rama: Qentë le të lehin, karvani ecën përpara. Berisha: U fute në vrimë miu 
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PROTESTA E OPOZITES
"XHAFAJ IK"

PROTESTA

FATMIR XHAFAJ
Për Ministrin e Brendshëm, Fatmir
Xhafaj, dje ishte një ditë e
zakonshme pune. Xhafaj u pa të
hynte në zyrën e tij rreth orës 09:00
të paradites dhe doli rreth 2 orë pasi
kishte përfunduar protesta. Tubimin
e protestuesve para godinës së
Kryeministrisë dhe Ministrisë së
Brendshme i përcolli dhe dirigjoi nga
zyra. Teksa u largua, Xhafaj nuk
pranoi të komentonte rreth protestës
përveçse tha: Do të flas më vonë.

RRETHIMI

INCIDENTET
Incidentet e para u regjistruan
para kryeministrisë, teksa
turma po largohej për te
godina e Ministrisë së
Brendshme. Disa protestues
hodhën flakadanë dhe sende
të tjera, drejt policisë, por që
përfundoi shpejt dhe qetësisht.
Më pas, protestuesit rrethuan
godinën e ministrisë, ku
përveç "Xhafaj Ik!", tentuan të
çajnë kordonin policor.

Çahet rrethimi i Ministrisë së Brendshme, si u tërhoqën protestuesit drejt selisë së PD-së

Mijëra në shesh, Basha: Do të
vazhdojmë betejën deri në fitore
"Katër gjëma antikombëtare, Rilindja projekt kriminal"
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Bilanci i protestës, policia: U lënduan efektivët

"Policia me armë zjarri në protestë",
PD nxjerr fotot: E ndaluar me ligj

Valentina Madani

Opozita protestoi dje
përgjatë bulevardit
"Dëshmorët e Ko-

mbit" ndërkohë që para
mijëra protestuesve në
shesh lideri i PD-së Lulzim
Basha kërkoi largimin e
qeverisë, të cilën e akuzoi se
ka braktisur shqiptarët dhe
është vënë në shërbim të
krimit e drogës. Vargjet e
Naim Frashërit i shërbyen
për t'i kujtuar miqve
ndërkombëtarë se kauza e
tij është për një Sh-
qipëri europiane.
"Jemi këtu për t'i
treguar Europës
dhe Perëndimit se
qeveria bizantine
nuk përfaqëson pop-
ullin dhe aspiratën e
shqiptarëve, jemi
mbledhur për të qën-
druar si europianë
përballë qeverive më
anti-europiane që ka sot Eu-
ropa",-u shpreh z.Basha. Ril-
indjen, kryetari i PD-së e
quajti "projekt kriminal" që
në nisje të saj 5 vite më parë.
Rilindja, tha Basha, sh-
katërroi vendin duke pro-
movuar kriminelët në push-
tet. Basha siguroi se beteja
do të vazhdojë teksa falën-
deroi protestuesit për "qën-
dresën popullore ko-
mbëtare dhe europi-
ane". "Beteja e sotme
(djeshme) është
pjesë e përpjekjes
dhe aksionit popu-
llor që do të vazhdojë
pa reshtur deri në
çlirimin e Shqipërisë
nga qeveria e krim-
it. Sot shqiptarët
folën, sot foli dhe

Europa, nuk ka bisedime
për integrim me autokratët
e lidhur me krimin që kanë
kapur drejtësinë për të
mbrojtur veten e tyre dhe të
afërmit e tyre nga drejtësia
e vërtetë. Për një jetë më të

mirë për çdo shqiptar, për
shpresën për Shqipërinë
tonë, europiane, do ta vazh-
dojmë këtë betejë deri në fi-
tore",- tha ai. Sipas Bashës,
ky pushtet i ka rrënjët te
krimi e droga. "Sot s'duhet
të ketë asnjë iluzion se kjo
qeveri do çlirohet vetë, të
jetë e qartë largimi i kësaj
qeverie. Ne nuk kërkojmë
thjesht ndryshimin e qever-
ive, por ndarjen e politikës
nga e keqja, ne kërkojmë një
qeveri që punon për njerëzit
dhe të ardhmen e tyre, por
asnjë qeveri nuk bëhet e

mirë, pushtetin e bën të mirë
vetëm frika nga populli",-
deklaroi z.Basha. Kreu i PD-
së shqiptarët i ftoi të bash-
kohen kundër projektit më
antikombëtar sikundër e
cilësoi "Rilindjen". "Rilindja
u ngrit mbi katër gjëma an-
tikombëtare. Mbi aleancën
me krimin, zëvendësimin e
shtetit të së drejtës me sun-
dimin personal, mbi përqen-
drimin e pasurive në pak
duar, mbi mashtrimet, pro-
pagandën. Rilindja nuk de-
gradoi rrugës, por ishte një
projekt kriminal për pasur-

imin personal të një indivi-
di dhe grushti lakenjsh ndaj
tij, ndaj që ditën e parë e van-
dalizoi drejtësinë. Tani bati-
ca po ngrihet përsëri, ky ësh-
të momenti ynë, kjo është
vala që po ngrihet. Le të
lëshohemi mbi të në një
udhëtim drejt të ardhmes

Partia Demokratike de
noncoi dje dhunën e

policisë menjëherë pas
mbylljes së protestës nga
opozita. PD publikoi foton
e një efektivi të policisë që
ndodhet në rresht të parë,
përballë protestuesve me
armë në brez. "Gjatë pro-
testës, policia ka qenë e
pajisur me armë zjarri, gjë
që është e ndaluar me
ligj",-shprehet PD-ja. Poli-
cia e Shtetit bëri bilancin
e protestës duke evidentu-
ar se janë lënduar 11 efek-
tivë policie. "Në përmbyll-
je të tubimit, së pari një
grup personash, para
Kryeministrisë, tentuan
të krijonin incidente me
policinë dhe më pas një
grup protestuesish kanë

tentuar të çajnë kordonin e
forcave speciale të policisë,
në afërsi të godinës së Min-
istrisë së Brendshme. Mbi

punonjësit e Policisë së Sh-
tetit janë hedhur gurë dhe
mjete të tjera rrethanore
dhe mjaft prej tyre janë godi-

tur me sende të forta. Për
pasojë janë lënduar dhe po
mbahen në mbikëqyrje
mjekësore 11 efektivë pol-
icie, të cilët janë jashtë
rrezikut për jetën. Edhe
mes tubuesve pati një të
lënduar, i cili mori ndih-
mën mjekësore të
nevojshme",- thuhet në
njoftimin e policisë. Sipas
saj "Për hetimin e rasteve
të dhunës së ushtruar ësh-
të ngritur një grup i
posaçëm hetimor. Ky grup,
nën drejtimin e Prokuror-
isë së Rrethit Gjyqësor Ti-
ranë, po punon për identi-
fikimin e episodeve të
dhunës, identifikimin e
personave përgjegjës si
dhe dokumentimin e plotë
të çdo episodi".

europiane", deklaroi
z.Basha. Protesta e djeshme
u shoqërua me disa inci-
dente. Pas tensioneve dhe
përplasjeve mes protes-
tuesve me kordonin e poli-
cisë tek godina e Ministrisë
së Brendshme, kreu i PD-së
kërkoi tërheqjen e tyre.

LARGIMI
Ish-ministri Ylli Manjani
foli për përshkallëzimin e
situatës mes
protestuesve dhe policisë,
sipas të cilit z.Basha bëri
mirë që tërhoqi protestu-
esit, pasi nuk dihej
ç'mund të ndodhte

JEHONA
Associated Press,
Washington Post e ABC
News mes të tjerash,
pasqyruan protestës e
opozitës, përplasjen e
dhunshme mes
protestuesve e policisë,
si dhe plagosjen e
kryeredaktorit të RD.
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GAZETARI

TË LËNDUARIT
Gjatë protestës pati të lënduar
në të dyja palët. Rikthimi i
z.Basha mbylli protestën.
Mesazhin e fundit
kundërshtarit të tij politik ia
dha nga selia blu. Më pas kreu
i demokratëve u nis drejt
Spitalit Ushtarak për të vizituar
kryeredaktorin e "Rilindja
Demokratike", për të cilin tha
se u lëndua nga uniformat e
policisë në protestë.

1500 policë për protestën,
snajperët mbi kokat e protestuesve
Masat e policisë së shtetit për protestën e opozitës

nisën që në orët e para. Në rrugët kryesore të
kryeqytetit u paralizua qarkullimi i automjeteve.
Më shumë se 1500 efektivë, përfshirë edhe disa rep-
arte të forcave speciale qëndruan në gatishmëri për
disa orë… Incidentet e para u shënuan pas fjalimit
të liderit demokrat Lulzim Basha pranë kryeminis-
trisë. Por në skenë forcat e ndërhyrjes së shpejtë
dolën vetëm në momentin kur një pjesë e protes-
tuesve u stacionuan pranë ministrisë së Brendshme.
Në këtë situatë që zgjati rreth 40 minuta, mbeti i
lënduar kryeredaktori i
gazetës "Rilindja Demokra-
tike", Blendi Kasmi, i cili u
dërgua për ndihmë mjekë-
sore në spital. Në tarracën e
kullave kryepolici Ardi Ve-
liu koordinonte vartësit, i
shoqëruar nga snajperët që
mbanin nën kontroll situ-
atën. Snajperët e tjerë qën-
dronin në tarracën e Kryem-
inistrisë, ndërsa në brendësi të rrethimit ndod-
heshin efektivët e Gardës. Mbarimi i fjalimit të
Bashës shënoi edhe fazën më agresive, kur protes-
tuesit ecën përgjatë bulevardit "Dëshmorët e Ko-
mbit", veprim i cili vuri në lëvizje Forcat Speciale,
të cilët nisën të zhvendoseshin për tek Ministria
e  Brendshme. Drejtori i Policisë, Ardi Veliu mbër-
riti tek ministri Xhafaj, ndërsa situata aty u ten-
sionua nga përplasja e protestuesve me policinë,
ku pati të lënduar nga të dyja palët.

Incidente në protestë, gurë, shishe, vezë dhe flakadanë drejt policisë

Orët e tensionuara, opozita
proteston për largimin e qeverisë
Zyrtarët e PD-së thirrje për ruajtjen e qetësisë

SIGURIA

DEPUTETËT
Në momentin që situata po
shkonte drejt agravimit, ishin
deputetë të PD-së, me në krye
liderin e opozitës, Basha, që u
vunë në krye të turmës dhe
ftuan protestuesit. Pavarësisht
protestës, kjo e shtunë për
ministrin e Brendshëm Fatmir
Xhafaj ishte një ditë normale
pune. Ai hyri në mëngjes në
zyrë dhe qëndroi aty deri në
përfundim të tubimit.

NDIHMA

BARDH SPAHIA
Një protestues humbi ndjenjat
dhe mbeti i shtrirë përtokë,
ndërkohë që protestues të tjerë
u kërkuan qytetarëve të tjerë që
ishin përreth që të krijojnë
hapësirë. Atij i erdhi në ndihmë
deputeti i PD Bardh Spahia, me
profesion mjek. Më pas qytetari
në vështirësi shëndetësore u
ngrit teksa mbërriti edhe
ambulanca duke e transportuar
në spital.

Valentina Madani

Opozita protestoi dje
për dy orë me radhë
me kërkesën për

largimin e kryeministrit
Rama dhe ministrit të
Brendshëm Fatmir Xhafaj.
Marshimi nisi nga Ministria
e Brendshme, ku më herët të
rinjtë demokratë vendosën
disa simbole për të treguar
kapjen politike të drejtësisë
nga kryeministri.
Flakadanë, fishekzjarrë dhe
sende të tjera u hodhën në
drejtim të kryeministrisë
pasi kryetari i opozitës Lul-
zim Basha bëri thirrjen e
fundit për të marshuar në
bulevardin "Dëshmorët e
Kombit". Markiza, vepra e
artit e kryeministrisë u mbu-
lua. Incidentet zgjatën pak
para godinës së qeverisë. Në
orën 12:30 protestuesit u zh-
vendosën në hapësirën mid-
isi Ministrisë së Brendshme
dhe asaj të Transporteve.
Disa protestuesit të revoltu-
ar hoqën hekurat e rrethim-
it ku punohej në sheshin
"Skënderbej" dhe i përdorën

ato për të çarë rrethimin me
policinë. Policia në një situ-
atë të tillë shtoi masat, kor-
donët e sigurisë ishin tash-
më me efektivët e FNSH, dhe
reparti Renea. Deputet
demokratë bënë thirrje për
qetësim të situatës, por tur-
ma vështirë të menaxhohej.
Pati përplasje mes protes-
tuesve dhe efektive të poli-
cisë. U lënduan qytetarët,
një gazetar dhe efektivë të
policisë. Ambulanca u thirr
disa herë ndërkohë që pati
edhe protestues që u ra të

fikët. Kryetari i opozitës,
Basha marshoi sërish, këtë
herë për të kërkuar
tërheqjen e protestuesve
dhe shpërndarjen e tyre.
Por disa protestues refu-
zuan të largoheshin. Pas dy
orëve, pra rreth orës 13:00
protesta përfundoi dhe
qytetarët u shpërndanë në
mënyrë paqësore.
INCIDENTET

Incidentet e para u regjis-
truan para kryeministrisë,
teksa turma po largohej për
te godina e Ministrisë së
Brendshme. Disa protestues
hodhën flakadanë dhe sende
të tjera, drejt forcave të poli-
cisë, por që gjithçka përfun-
doi shpejt dhe qetësisht. Më
pas, protestuesit rrethuan
godinën e Ministrisë së
Brendshme, ku krahas thir-
rjeve "Xhafaj Ik!", tentuan
disa herë të çajnë kordonin
policor, që ruante perimetrin
e sigurisë.  Në momentin që
situata po shkonte drejt
agravimit, ishin deputetët e
PD-së, me në krye liderin e
opozitës, Basha, që u vunë në
krye të turmës dhe ftuan pro-
testuesit të largohen, drejt
selisë së PD-së.  Por pavarë-
sisht protestës, kjo e shtunë
për ministrin Xhafaj ishte
një ditë normale pune. Ai
hyri në mëngjes në zyrë dhe

qëndroi aty deri në përfun-
dim të tubimit. Sali Berisha
përpara se t'i bashkohej kry-
etarit të demokratëve Basha
në marshimin drejt Minis-
trisë së Brendshme, përshën-
detjen e parë e pati për uni-
format blu, të cilëve u kujtoi
se vetingu duhet të kishte ni-
sur nga shefi i tyre. Pas
marshimit në Bulevardin
"Dëshmorët e Kombit" për-
para Kryeministrisë, Lulzim
Basha kërkoi largimin e
qeverisë, të cilën e akuzoi se
ka braktisur shqiptarët dhe
është vënë në shërbim të
krimit e drogës. Disa nga ata
që dolën në protestë, hodhën
në drejtim të Kryeministrisë
tymuese, flakadanë, bojë apo
edhe shishe me ujë. Marshi-
mi i opozitarëve vijoi drejt
Ministrisë së Brendshme, ku
z.Basha i drejtoi protestues-
it, ndonëse vetë u largua për
t'u rikthyer më vonë. Edhe
këtu tensioni nuk mungoi.
TËRHEQJA

Pas përpjekjeve të protes-
tuesve për të çarë kordonin
policor që mbronte pe-
rimetrin e sigurisë së Min-
istrisë së Brendshme, vetë
kreu i PD-së, Lulzim Basha
u afrua për të qetësuar tur-
mën dhe për ta thirrur të lar-
gohet. Krahas deputetëve të
PD-së, si Strazimiri, Salian-
ji, Spahia etj., edhe vetë
Basha doli në krye të turmës
dhe e thirri ta ndjekë pas,
për të lënë godinën dhe për
t'u spostuar drejt selisë së
Partisë Demokratike. Duke
ndjekur liderin e opozitës,
protestuesit parakaluan në
pedonalen para Teatrit Ko-
mbëtar, për të ecur drejt
selisë së PD-së, duke shman-
gur kështu edhe një agravim
të situatës para godinës së
Ministrisë së Brendshme.
Këto ishin edhe minutat e
fundit të marshimit të
opozitës, që u largua nga
godina e ministrisë dhe u
shpërnda gradualisht.

KONFRONTIMI
Konfrontimi fizik mes policisë dhe protestuesve
që zgjati 40 minuta ndodhi në sy të disa
diplomatëve të huaj, përfshirë edhe ekspertë të
misioneve të huaja që asistojnë Policinë e Shtetit.
Në këtë situatë që zgjati rreth 40 minuta, mbeti i
lënduar kryeredaktori i gazetës "Rilindja
Demokratike", Blendi Kasmi, i cili u dërgua për
ndihmë mjekësore në spital.

Kasmi: Si më goditi policia me
shkop gome në kokë, kam 10 qepje
Kryeredaktori i RD, Bledi Kasmi u dhunua  dje nga

policia gjatë protestës. Duke folur nga ambientet e spi-
talit të Traumës, aty ku u vizitua edhe nga Lulzim Basha, ai
tha se është goditur me shkop gome në kokë nga policia
dhe se ai po bënte vetëm detyrën. Kryeredaktori i RD shpre-
het se ka 10 qepje në kokë. "Nuk kishim as armë përveç
celularëve që transmetonim fotot. Më kanë goditur. Herën
e parë më goditën me dy shkopinj gome në krahun e majtë
të kokës. Aty nuk pata çarje për momentin. Më pas ishte
dikush tjetër që më ka goditur tre herë të tjera në kokë. Aty
humba edhe shikimin për momentin dhe jam tërhequr. Kam
ndaluar gjakun me këmishën. Kanë ardhur në fillim dy
deputetët Albana Vokshi dhe Gent Strazimiri që më dhanë
ndihëm e parë. Më pas erdhi ambulanca dhe më sollën këtu
në spital ku më kanë bërë 10 qepje. Nuk e kuptova këtë
dhunë barbare ndaj një gazetari"- tha z. Kasmi.
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PROTESTA
REAGIMET

Ish-kryeministri flet me policët: Deri sa të bëjë vetingun ai, ne nuk i ndahemi

Berisha: Rama ia mbathi, zgjodhi
për vrimë miu tunelet e Skraparit
Paloka: Protestuesit gati për gjithçka, mund të kishte viktima

Protesta e
opozitës, Xhafaj

falënderon
policinë

Ministri i
Brendshëm, Fat-

mir Xhafaj, ka zgjedhur
rrjetet sociale për të
ndarë një koment për
protestën e sotme të
opozitës. Në një postim
të shkurtër në 'Twitter',
Xhafaj shprehu falënder-
ime për punën e Policisë
së Shtetit në sigurinë e
mbarëvajtjen në tërësi të
tubimit të opozitës.
"Vlerësim i veçantë e re-
spekt për gjithë shër-
bimet e Policisë së Sh-
tetit të angazhuar në sig-
urinë e mbarëvajtjen në
tërësi të tubimit të
opozitës. Profesional-
izmi dhe qetësia në përm-
bushjen e detyrave të
ngarkuara në këtë rast:
shenjë e respektit për
ligjin dhe interesin
qytetar" - shkruan
Xhafaj. Partia Demokra-
tike publikoi një video ku
shihen pamje të reja të
kapura me dron, gjatë
protestës së sotme të
opozitës. Video është
fokusuar gjatë fjalës së
liderit të PD-së Lulzim
Basha që mbajti për pro-
testuesit nga bulevardi
'Dëshmorët e Lirisë', ndër-
sa droni fokusohet edhe
tek turma e njerëzve.

DEKLARATA
"Protestë e jashtëzakonshme. Problemi është se ia
ka mbathur dhe ka zgjedhur për vrimë miu tunelet e
Skraparit", tha Berisha. Ndërsa policëve iu drejtua:
"Ju të bëni veting dhe ministri juaj të mos bëjë. E
drejtë është kjo, absolutisht nuk është. Deri sa të
bëjë vetingun ai, ne nuk i ndahemi".

Thirrje Ramës: Tërhiqu, shqiptarët të braktisën

Post-protesta, Kryemadhi:
Shembja e murit të drogës ka filluar

Valentina Madani

Ish-kryeministri Sali Ber
isha përpara se t'i bash
kohej dje kryetarit të

demokratëve Basha në
marshimin drejt Ministrisë
së Brendshme, përshënde-
tjen e parë e pati për unifor-
mat blu. Z.Berisha ndali
marshimin e tij për të bised-
uar disa çaste me efektivët
e policisë e vendosur përg-
jatë bulevardit "Dëshmorët
e Kombit". Berisha u kuj-
toi policëve se vetingu du-
het të kishte nisur nga
shefi i tyre. Ish-kryeminis-
tri i pyeti policët nëse ësh-
të e drejtë që ata të bëjnë
veting dhe ministri jo. Më
pas i siguroi se nuk do të
kenë asnjë shqetësim. "Ju
të bëni veting dhe ministri
juaj të mos bëjë. E drejtë
është kjo, absolutisht nuk
është. Deri sa të bëjë vetin-
gun ai, ne nuk i ndahemi.
Punë të mbarë. Mos keni
merak, asnjë shqetësim
nuk do keni", dëgjohet Ber-
isha në video teksa iu thotë
efektivëve të policisë. Ndër-
sa për gazetarët i pyetur
për protestën z.Berisha de-
klaroi: "Protestë e jash-
tëzakonshme. Problemi
është se ia ka mbathur dhe
ka zgjedhur për vrimë miu
tunelet e Skraparit". Ish-
kryeministri Sali Berisha
reagoi sërish më pas për
protestën që zhvilloi opozi-
ta. Përmes një statusi në
'Facebook' Berisha flet për
pjesëmarrje masive, që sipas
tij futi kryeministrin dhe
mazhorancën në tunele.
"Pjesëmarrje masive në
protestën që futi Ramën
dhe mazhorancën në
tunele dhe bunkerë! Sb",-
shkruan Berisha, ndërsa
publikoi edhe disa foto nga
protesta.  Nga ana e tij
nënkryetari i PD-së Edi
Paloka e vlerësoi të drejtë
vendimin e Lulzim Bashës
për të tërhequr turmën e
protestuesve, pasi sipas tij
situata mund të kishte
precipituar. I ftuar në emi-
sionin 'Kjo Javë'  në
"News24" Paloka tha se
punonjësit e policisë kish-
in shkelur ligjin, pasi në

protestë ishin të armato-
sur, ndërsa shtoi se mund
të rrezikonte që ndonjë
protestues t'ua merrte pis-
toletën. Teksa u pyet nëse
mund të kishte viktima,
Paloka nuk e mohoi këtë
fakt, ndërsa shtoi se pro-
testuesit që ishin te Minis-
tria e Brendshme ishin të

gatshëm për gjithçka. "Aty
mund të ndodhte çdo gjë.
Kishte policë me armë. Jo
se mund të nxehej ai (poli-
ci), por edhe mund t'ia mer-
rnin armën. Ne si deputetë,
drejtues të PD jemi nde-
shur gjithë kohës edhe me
reaksion të protestuesve që
kërkonin të lejoheshin të
avanconin më shumë. Nëse
aty s'do të kthehej Basha të
merrte protestuesit, mund
të ndodhte çdo gjë. Aty
mund të ishin 5 mijë vetë
që ishin gati për gjithçka",-
tha Paloka.

Kryetarja e LSI-së Mon
ika Kryemadhi i bëri

dje thirrje kryeministrit
Edi Rama të tërhiqet pasi
jo vetëm shqiptarët, por
edhe ministrat e tij e kanë
lënë vetëm. Pas protestës së
opozitës Kryemadhi dek-
laroi nga selia e partisë së
saj se Rama duhet të largo-
het, pasi tani "nuk e ndjek
më njeri nga prapa". "Dita
e sotme, protestë qytetare
për të treguar që është
opozitë e bashkuar që çdo
ditë e më shumë e afron Sh-
qipërinë me BE dhe është
vetëm qeveria e krimit dhe
e drogës e Edi Ramës që e
largon më shumë Sh-
qipërinë nga BE. T'i thër-
rasë ndërgjegjes së tij të
tërhiqet e largohet se tash-
më është vetëm, nuk e nd-
jek më njeri nga prapa.
Prandaj nuk ka zgjidhje
tjetër, vetëm të largohet për
t'i dhënë mundësi dhe
shans Shqipërisë të hapë
negociatat me BE",- tha znj.
Kryemadhi. Ajo tha se
shembja e murit të drogës
ka nisur dhe nuk do të nda-
let. "Shembja e murit të
drogës ka filluar, dhe nuk
do të ndalet më. Prandaj, të
mos ndalemi pa pasur

frikë, se nuk mund të kemi
frikë nga një kadavër poli-
tike siç është Edi Rama me
qeverinë e tij, po do pas-
truar ambienti për të
rihapur hapësira të reja
për integrimin europian
të Shqipërisë", tha zj.
Kryemadhi.

United Nations Development Programme

VACANCIES ANNOUNCEMENT

The UNDP office in Albania is looking for a qualified candidates who could fill the following
consultancy vacancies.

Posts Title: Senior Local Expert for BPR Implementation
Local Marketing and Communication Expert
Public Service Delivery Reform Coordinator

Duty station:         Tirana, Albania
Type of Contract: Individual Contract (IC), opened only for national experts

For more details please see the links below:
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=79018
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=79017
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=79016

Deadline for Application: 05-Jun-18 (Midnight New York, USA)
Job Description:                    Available at UNDP site:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/

Interested and qualified candidates are requested to submit their application online only
(available at http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/). Incomplete
applications will not be considered. Only short-listed candidates will be notified.
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Kryeministri: Faleminderit demokratëve që refuzuan protestën

Protesta, Rama në Berat: Qentë
le të lehin, karvani ecën përpara
"Babale, protesta sa qesharake, aq edhe e pabesë"
premtes, zgjodhi të mos ko-
mentojë protestën që opozi-
ta zhvilloi poshtë zyrës së tij
në bulevardin "Dëshmorët e
Kombit". Të vetmen  fjali që
nënkuptonte lëvizjen opozi-
tare, Rama e nënvizoi në pre-
zantimin e projekteve që
qeveria ka për 5 bashkitë e
këtij qarku. "Të fokusohemi
te avantazhet që na japin
bukuritë e natyrës. Kjo zonë
i ka të gjitha, ndaj na duhet
të fokusohemi që, ndërsa
qentë lehin, ne të ecim për-
para",-tha z.Rama. Kryemi-
nistri i njeh qeverisë së tij
meritën që përmes projek-
teve të Rilindjes Urbane iu
ka rritur vlerat qyteteve ku
është investuar, dhe Berati
sipas tij është shembulli tip-
ik që ka rritur vëmendjen e
turistëve të huaj. "Pashë

turistë që uleshin aty kur
ndërkohë më parë nuk të
shikonte turistë syri", tha
z.Rama. Përdorimi i portalit
"Shqipëria që duam", Kryem-
inistri përsërit se është

shumë i rëndësishëm për të
larguar njerëzit e tepsisë
nga puna. Por një nga
qytetarët e pranishëm në
takimin e organizuar për
këtë platformë i dha prova

Pas përfundimit të pro
testës së opozitës, rea
goi menjëherë kryem-

inistri Edi Rama, i cili falën-
deroi demokratët që refu-
zuan të merrnin pjesë në
këtë tubim. Në një postim në
rrjetet sociale, Rama shpre-
het se qytetarët demokratë
nuk morën pjesë në pro-
testën e Partisë Demokra-
tike, të cilën kryeministri e
quan "qesharake dhe të pa-
besë". "Faleminderit të
gjithë atyre demokratëve, të
cilët nuk duan ta shohin me
sy qeverinë, po e refuzuan
ftesën për të marrë pjesë në
babaleprotestën sa qeshar-
ake, aq edhe të pabesë ndaj
çdo shqiptari e shqiptareje,
që nuk pranon të dëmtojë
Shqipërinë për ba-
balepartinë", shkruan
kryeministri Rama në 'Face-
book'. Kryeministri Edi
Rama, në të gjitha takimet
që zhvilloi në qarkun e Be-
ratit ku ndodhet prej së

LLOGARIDHËNIA
Gjatë fushatës së
llogaridhënies, Rama
ka folur për projektet e
reja për zhvillimin e
Beratit. "Teksa qentë
lehin, ne do të
vazhdojmë
përpara…"-deklaroi
z.Rama në një takim
me qytetarët e
Beratit.

PROTESTA
"Faleminderit të gjithë atyre demokratëve, të cilët
nuk duan ta shohin me sy qeverinë, po e refuzuan
ftesën për të marrë pjesë në babaleprotestën sa
qesharake, aq edhe të pabesë ndaj çdo shqiptari e
shqiptareje, që nuk pranon të dëmtojë Shqipërinë
për babalepartinë",-tha z.Rama.

se pavarësisht se merita ësh-
të kriteri që Rama thotë se
vlerësohet për t'u punuar në
administratë, atë e kane lar-
guar nga puna për bindjet
politike. Me sipërmarrës të
turizmit dhe agroturizimit,
kryeministri gjatë një dreke
diskutoi për projektet e
qeverisë në këta sektorë.

Call for: Service Company to implement
health facility-based survey in Diber and Fier

The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC) and is being implemented by a consortium of three organizations: the
Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH), and the two NGOs: Terre des
hommes (Tdh) and Save the Children (SC) through HAP Center. Its overall goal is that the
Albanian population benefit from better health due to improved Primary Health Care (PHC)
services and health promotion activities.

During 2015 HAP conducted a baseline assessment of the quality of care in Primary
Health Care facilities, and now it is in the process of planning the end line assessment of
the quality of care in Primary Health Care facilities. End line survey is a facility-based
Quality of Care study planned to be conducted in June 2018. In this regard, HAP project is
looking for a service company to conduct logistical and quality assurance of data collection
for end-line assessment firmly following Study Protocol and definitions on these TORs, in
the selected Health Centers, 26 HC in Fier and 20 in Diber region.

The interested providers should submit a proposal answering the requisites as described
in the Terms of References which can be found in the below link:

http://www.hap.org.al/index.php/opportunities-for-cooperation-2/

The bidders for this contract should submit to the HAP Centre the following documents
 CV of the service provider, demonstrating previous experiences in surveys,

including electronic data collection using tablets
 CVs of key staff and assigned positions
 Copy of NIPT
 Financial offer as per suggested budget lines described in Annex 1

The application package should be sent in sealed envelopes within May 29th, 2018 at the
address:
Procurement Team
HAP Centre
Rruga “Themistokli Germenji”, Pallati Helios, Kati II, Ap.5, Tirana, Albania
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Bashkëpunimi ekonomik Gjermani-Shqipëri

Ahmetaj: Më shumë hapësira
për investitorët e huaj

INVESTIMET
Gjermania është një nga partnerët kryesorë
tregtarë të Shqipërisë midis vendeve anëtare
të Bashkimit Europian me një volum
shkëmbimesh në masën 464 milionë euro në
vitin 2017. Janë mbi 190 kompani gjermane
prezente në ekonominë shqiptare.



Udhëzimi i Gjiknurit: Të vendoset dhe numri i kartës së identitetit

Ndryshojnë abonetë, e detyrueshme
fotografia dhe numri i ID

Në abone do të jetë edhe çmimi i biletës

Ministri i Financave
dhe Ekonomisë Ar-

ben Ahmetaj ka përshën-
detur 30-vjetorin e mar-
rëdhënieve mes Gjerman-
isë dhe Shqipërisë. Gjatë
fjalës së tij në aktivitetin
që celebroi këtë përvjetor,
ministri theksoi si sfidë të
qeverisë rritjen e inves-
timet e huaja duke shtu-
ar se ka ende hapësira për
investitorët gjermanë.
"Gjermania është një nga
partnerët kryesorë treg-
tarë të Shqipërisë midis
vendeve anëtare të Bash-
kimit Europian me një
volum shkëmbimesh në

masën 464 milionë euro në
vitin 2017. Janë mbi 190 ko-
mpani gjermane prezente në
ekonominë shqiptare. Një
sfidë e kemi kur vjen fjala
për te investimet e huaja.
Stoku i investimeve të hua-

ja gjermane në Shqipëri në
fund të vitit 2017 është vetëm
116 milionë euro, pra kemi
një hapësirë të pafundme
për të zgjeruar investimet
gjermane. Është përgjegjësi
e qeverisë shqiptare, e jona,

për të bërë të mundur që ven-
di të jetë dhe sektorët të jenë
atraktivë për kompanitë
gjermane",-tha Ahmetaj. E
pranishme, ambasadorja e
Gjermanisë Susanne Schutz
konfirmoi mbështetjen edhe
në të ardhmen për të kon-
tribuuar në zhvillimin e sek-
torëve të ndryshëm të ven-
dit. "Gjermania ka investu-
ar me miliona euro nëpërm-
jet KFV dhe Giz për zhvil-
limin e projekteve të ndry-
shme si në atë energjetik,
bujqësi, arsim, mjedis etj. Ka

ende shumë sfida përpara
dhe ka ende shumë projekte.
Në do vijojmë t'ju mbësh-
tesim në rrugën drejt zhvil-
limit",-u shpreh Schutz.
Mbështetja e Gjermanisë
ndaj vendit tonë në 30 vite
kap vlerën prej 1 miliardë

euro financime direkte dhe
indirekte. 200 milion euro
financime vetëm gjatë
viteve 2016 dhe 2017 si
mbështetje për programet
zhvillimore dhe 464 milion
euro shkëmbime tregtare
vetëm gjatë vitit të kaluar.

Ornela Manjani

Biletat e pajtimit mu
jor për transportin
qytetës, që ndryshe

njihen si abone do të duhet
të kenë të vendosur edhe
numrin e kartës së identi-
tetit të personit përdorues.
Procedura e re përcakto-
het në një udhëzim të min-
istrit të Infrastrukturës
dhe Energjisë,  Damian
Gjiknuri, me datë 9 maj
2018, duke ndryshuar mod-

elin e biletave aktuale. Si-
pas modelit të ri të përcak-
tuar, numri ID do të ven-
doset poshtë fotografisë,
që,  gjithashtu, është e
detyrueshme. Përveç këtij
ndryshimi, udhëzimi për-
cakton edhe elementët e
tjerë që duhet të përm-
bajnë abonetë, duke përf-
shirë çmimin si dhe llojin
e biletës së pajtimit mujor,
që mund te jetë e përgjiths-
hme, studenti apo emërtimi
për linjën në të cilën ajo
vlen. Ky udhëzim, vjen pas
një debati të zhvilluar rreth

një vit më parë për për-
dorimin e të dhënave perso-
nale. Gjatë korrikut të vitit
të shkuar nëpër urbanët e
kryeqytetit u vendosën njof-
time për pajisjen e aboneve
me fotografi dhe të dhëna
personale të përdoruesit,
por ai u konsiderua si
abuziv nga Bashkia e Ti-
ranës. Në atë kohë, ky
dikaster bëri me dije se njof-
timet ishin vendosur nga
operatorët në mënyrë të
kundërligjshme, ndaj u
vendosën edhe 80 gjoba
kundrejt tyre.

UDHËZIMI
Ministri i Transportit

ka firmosur udhëzimin Nr.
436, datë 9.5.2018 për disa
ndryshime në udhëzimin
nr.  3743,  datë 10.7.2017,
"mbi modelet dhe standar-
det e biletave të transpor-
tit rrugor të udhëtarëve".
"biletat në format letër me
çmim të  parashtypur)
ndryshohen si vijojnë: Bi-
leta  tat imore  për  disa
udhëtime, bileta e pajtim-
it mujor për transportin
qytetës, në krye të saj ka
të shënuar: Republika e

Shqipërisë, Ministria e Fi-
nancave dhe Ekonomisë,
Drejtoria e Përgjithshme
e Tatimeve dhe përmban
një shirit sigurie. Në mes
të  biletës ,  duke f i l luar
nga e  majta  shënohen:
muaji i vlefshmërisë me
numër natyror; bashkia
ku është e vlefshme bile-
ta (shembull, Bashkia Ti-
ranë); lloji i transportit
(transport qytetas); vendi
që do të  plotësohet  me
emër/mbiemër dhe fo-
tografi  të përdoruesit"-
thuhet  në udhëzim.  Në

Monedha e përbashkët
ka shënuar sërish

rënie në tregun e brendshëm
gjatë ditës së sotme, ndonëse
ritmet e nënçmimit janë
ngadalësuar në krahasim
me ditët e mëparshme. Sipas
kursit zyrtar të këmbimit të
Bankës së Shqipërisë, një
euro u këmbye sot me 126.61
lekë, me një rënie prej 0.03
lekësh në krahasim me
ditën e mëparshme. Vetëm
gjatë kësaj jave, euro ka
humbur 0.53 lekë, duke e
çuar monedhën e përbash-
kët në një tjetër rekord të
ulët të këtyre 10 viteve, në
nivele që nuk ishin parë që
nga muajt e parë të vitit
2009. Për pesë muajt e parë
të këtij viti, mesatarja e
këmbimit të monedhës së
përbashkët ishte 130.9 lekë,
më e ulëta që nga viti 2008,
kur mesatarja e vitit ishte
122.8 lekë. (Për 2009-n, mesa-
tarja e këmbimit për gjithë

pjesën e poshtme, majtas,
të biletës së pajtimit mu-
jor shënohen: çmimi i bi-
letës me numra natyrorë
dhe monedha (në lekë);
lloji i bletës së pajtimit
mujor (e përgjithshme/
studenti/linja "emërtesa
e linjës" etj.),  muaji me
shkrim dhe viti me num-
ra natyrorë. Ndërsa, në
krahun e djathtë, njëra
n ë n  t j e t r ë n ,  s hënohen
përkatësisht, vendi për:
"nr. ID";  numri i biletës
dhe "Shtypshkronja e
Letrave me Vlerë, Tiranë".

Euro vendos rekorde të njëpasnjëshme

Rënie e fortë javore,
zhvlerësim 5% nga fillimi i vitit

Drafti në Kuvend, rehabilitohen 16.500 hektarë

Investim 23 mln euro
për ujitjen e kullimin

Ministria e Bujqësisë
do të vërë në jetë pro-

jektin me vlerë 23 milionë
euro për ujitjen dhe
kullimin. Konkretisht
bëhet fjalë për një shtesë
financimi të marrë në
formë huaje nga Banka
Ndërkombëtare për
Rindërtim dhe Zhvillim,
marrëveshje e cila është de-
pozituar në Kuvend për
diskutim në komisione
parlamentare dhe më tej
për miratim. Sipas rela-
cionit të projektligjit, sh-
tesa e financimit do të për-
doret për rehabilitimin e
skemave ujitëse në rreth 16
500 ha, duke e çuar sipër-
faqen e rehabilituar në
kuadër të këtij projekti në
rreth 40 000 ha, si dhe për
disa aktivitete të tjera, që
lidhen me përmirësimin e

menaxhimit të ujitjes bren-
da zonës së projektit. Njëko-
hësisht, përpos kësaj mar-
rëveshjeje të re, është pro-
ceduar me ndryshimin e
marrëveshjes së huas të
lidhur po me IBRD-në në
vitin 2013, me anë të së cilës
është siguruar huaja në

vlerën prej 31 milionë eu-
rosh. Në relacion shpjego-
het se ndryshimet e propo-
zuara në marrëveshjen e
huas janë të nevojshme
për të siguruar vijimësinë
e implementimit të suk-
sesshëm të këtij projekti
nëpërmjet rehabilitimit të
një sipërfaqeje ujitëse prej
4300 ha shtesë mbi objek-
tivin e projektit, si dhe har-
monizimin me financimin
shtesë të akorduar në
shumën 23 milionë euro.
Projektet do të zbatohen
në vitet 2018-2020 dhe do të
kontribuojë në reduk-
timin e përmbytjeve.

vitin ishte ishte 132.1 lekë), për
t'u ngjitur pastaj vitet e më-
passhme në rreth 139-140 lekë,
përpara se të fillonte sërish
rënien në gjysmën e dytë të

vitit 2016. Vetëm në pesë mua-
jt e parë të këtij viti, euro ka
rënë me 6.5 lekë, ose 4.85%.
Arsyeja kryesore mbetet of-
erta më e lartë sesa kërkesa.
Oferta sipas ekspertëve vjen
nga kanalet formale (inves-
timet, remitancat, shërbimet
si turizmi, apo bizneset e call
center dhe forex) dhe infor-
male, që po kanalizohen
përmes tregut të pasurive të
paluajtshme. Një tjetër fak-
tor që vlerësohet të ketë
ndikuar rënien e fortë në
muajin e fundit janë transak-
sionet e bankave për kon-
vertimin e kapitalit nga euro
në lekë, ndikim që pritet të
jetë afatshkurtër.
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Grante për bizneset dhe të rinjtë

Bashkia e Tiranës,
dy projekte për

nxitjen e punësimit

Bashkia e Tiranës do
të vërë në jetë dy pro
jekte që synojnë

mbështetjen e sipërmarrjes
dhe nxitjen e punësimit. Pro-
jekti i parë ka të bëjë me "Pro-
gramin i nxitjes së punësim-
it të Biznesit Rinor", në
vlerën e 10 milionë lekëve, i
cili do të zbatohet në vitin
2018 dhe do të zgjasë për një
periudhë 3-vjeçare deri në
vitin 2020. Përfitues janë
ndërmarrje të vogla dhe të
mesme në territorin e Bash-
kisë së Tiranës.
PLANI

Plani i ndihmës sh-
tetërore do të zbatohet në të
gjithë sektorët e ekonomisë
duke synuar mbështetjen
me grante për 11 deri në 50
ndërmarrje. Për vitin 2018
do të shpërndahen 10 mil-
ionë lekë në formën e
grantit të drejtpërdrejtë nga
fondet e miratuara për
Bashkinë e Tiranës. Buxhe-
ti i miratuar për vitin 2019
dhe 2020 është 11.1 milionë
lekë për secilin vit dhe do të
shkojë si nxitje për të rinjtë
për të krijuar biznese të reja
apo për të zgjeruar bizneset
ekzistuese. Një tjetër pro-

jekt lidhet me dhënien e
dhënies së ndihmës sh-
tetërore për nxitjen e punë-
simit të të rinjve nga grupe
të veçanta, kryesisht
pjesëtarë të familjeve me
ndihmë ekonomike dhe gru-
peve të disavantazhuara,
duke i mbështetur me grant
të drejtpërdrejtë për të
mundësuar integrimin e të
rinjve në tregun e punës.
Projekti "Të rinj dhe të reja
drejt një profesioni", ka
vlerën e 5 milionë lekëve dhe

do të zbatohet deri në vitin
2020. Do të zbatohet në të
gjithë sektorët e ekonomisë
duke synuar mbështetjen
me grante për 11 deri në 50
ndërmarrje, në formën e
pagesës në nivelin e pagës
minimale bruto të të rinjve
përfitues. Komisioni i Ndih-
mës Shtetërore pranë Min-
istrisë së Financave dhe
Ekonomisë ka dhënë autor-
izimin për zbatimin e të dyja
projekteve dhe vendimet
kanë marrë fuqi ligjore.

MILIONË
Buxheti i miratuar
për vitin 2019 dhe
2020 është 11.1
milionë lekë për
secilin vit dhe do të
shkojë si nxitje për
të rinjtë për të
krijuar biznese të
reja apo për të
zgjeruar bizneset
ekzistuese

11.1
PËRFITUES
Do të zbatohet në të
gjithë sektorët e
ekonomisë duke
synuar mbështetjen
me grante për 11
deri në 50
ndërmarrje, në
formën e pagesës
në nivelin e pagës
minimale bruto të të
rinjve përfitues

50

"HAPËSIRA ZERO"

Tirana u hapi dyert të
gjithë artdashësve në

Edicionin e 16-të të Bie-
nales së Arkitekturës në
Venecia. Kryetari i Bash-
kisë së Tiranës, Erion Ve-
liaj dhe ministrja e Kul-
turës, Mirela Kumbaro, të
shoqëruar nga ambasa-
dorja e Shqipërisë në Ita-
li, Anila Bitri, prezantu-
an projektin "Hapësira
zero", i cili përfaqëson ven-
din tonë në këtë bienale, e

ku paraqitet një pjesë e mje-
disit urban, historisë dhe
traditës së Tiranës, përmes
portave të vjetra të marra
nga banesat e kryeqytetit, si
element për të shpjeguar
hapësirën ku bashkëjetojnë
e vjetra dhe modernia. Krye-
bashkiaku Veliaj tha se ky
ekspozim është edhe përsh-
krim i punës së Bashkisë së

Tiranës, tregues se kryeqy-
teti i ka dyert e hapura për
miqtë. Duke e cilësuar si
një qytet origjinal, ai shtoi
se Tirana po zë vend edhe
në mediat më të njohura në
botë si prestigjiozja "Lone-
ly Planet", që e rekoman-
doi Tiranën si një nga dh-
jetë vendet që duhen vizitu-
ar këtë vit.

Tirana çel dyert në Bienalen
e Arkitekturës në Venecia

Invitation for Bids (IFB)
(Amended Version 2)

CITIZEN CENTRIC SERVISE DELIVERY PROJECT
 Loan / Credit Number: AL-8521

Supply and Installation of Integrated Front Office (IFO) Service Delivery Platform
AL-8521/G/ICB/1.06

Original Publication Date: 26 January 2017

Amended Version 1, Date:  02 February 2017

1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in Client
Connection online, on August 28, 2015.
2. The Government of Albania has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development1

towards the cost of Citizen Centric Service Delivery Project and intends to apply part of the funds to cover eligible
payments under the Contract for “Supply and Installation of Integrated Front Office (IFO) Service Delivery
Platform”, Ref: AL-8521/G/ICB/1.06/2016.   Bidding is open to all bidders from eligible source countries as defined in
the Guidelines:  Procurement under IBRD Loans and IDA Credits2.

3.    ADISA (Agency for Delivery of Integrated Services in Albania) will be responsible for the management of the
integrated nationwide model of service delivery.  Integrated service delivery is the model where Front-Office services
of different public institutions (7 or more) are located “under the single roof”. Integrated Front Office (FO)/One Stop
Shop (OSS) will be one of the channels available for delivering fast, reliable and transparent services to citizens. The
expected benefits of Integrated FO/OSS are related to:

 Reduction of time and expenses for citizens in obtaining public services;
 Obtaining of services from one single window/location;
 Improvement of quality services by utilizing new innovative solutions and implementing the same standards;

and
 Increasing the credibility in relation to the manner the services are delivered by the administration.

4. The objective of this contract is to develop an ICT solution for ADISA’s Integrated Front Office (IFO) Service
Delivery Platform offering a single web-based platform to provide a new integrated channel of services to citizens.
This platform should provide the necessary functionality to support different actors like service window clerks,
supervisors, finance officer and quality assurance personnel in order to deliver services to citizens in one stop shop
face to face fashion. The platform has to provide an integrated solution in order to administer all services that will be
offered by ADISA. This platform should be able to define business service process flows and relay on the Government
Gateway (GG) platform for utilizing the electronic services already published as summarized below:
4.1 ADISA’s functions of FO management will be challenging in all aspects. While the database of Public inventory
has more than 1200+ services, 400+ of them will be provided to the citizens and businesses in the integrated Front
Offices. IFO platform should support the delivery of these services.
4.2   Integration with Citizen Feedback Monitoring DU. CFM (Citizen’s Feedback Monitoring) web-based system
has been developed for the Albanian Prime Minister’s Delivery Unit (DU). The intention of the system is not only the
purpose of measuring the experience of citizens on the quality of service delivery, but also enhances decision support.
IFO platform should be linked with the CFM system.
4.3 The IFO service delivery platform is expected to improve the Front Office interfaces and processes aiming
to increase the efficiency and accelerate the delivery of the services to the citizen and businesses. The platform is
envisaged to be designed and automate the operations according to three main pillars:

 Processes related to Application for a service
 Processes related to  Front Office management
 Processes related to the performance of FO and Back Office (BO)

5. Qualifications requirements
 (I) Experience

I. During the past 5 years, at least two (2) customer references, with at least one (1) in the Government
institutions, who have successfully deployed systems similar to the IFO system, and one (1) in large enterprises in
public or private sector. Similar projects will be considered as the projects similar in size and led by the bidder or JV
partners as main contractor(s), with the following scope: (a) Integrated online public service (e-service) delivery
management; (b) process-oriented composition and distribution of documents; (c) Business Intelligence and reporting;
(d) Case Management; and (e) Electronic Documents management. - (references as “subcontractors” will be not allowed
for the bidders or JV partners).
II. ISO Certification: The bidding company must hold a valid ISO 9001 certification;
III. The Bidder must provide a full description of his company profile including scope and size of his activities,
copies of original documents defining the constitution of legal status, place of registration and principal place of
business of the company or firm.
IV. The bidding company must have a valid partnership for supply and service delivery with the hardware vendor
company which brand is being offered.
v. The bidding company must be certified in the relational database technology of the system that is being
offered.
VI. The bidding company must have a valid partnership for supply and service delivery with hardware vendor
company which brand is being offered and authorized for Albania territory.

In case of a Joint Venture, all partners combined must meet requirement

(II) Financial capacity:
The Bidder must demonstrate average annual turnover of at least a minimum figure of 2,000,000 Eur (two million )
equivalents, calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, in the last three (3)
years (2015, 2016, 2017).

(III) Bidder shall demonstrate availability of liquid assets of at least 300,000 EURO.

(IV)      Bidder must demonstrate technical competencies with at least sixteen (16) IT staff members/consultant certified
in the following fields, combined to fulfill the following requirements. (One staff member/consultant could play the role
of more than one specialist when holding  the required certificates as below).
- One (1) Project Manager with at least 7 years of proven experience in the relevant field, holding a valid
certification of ITIL (Information Technology Infrastructure Library) and PMP (Project Management Professional, PMI
institute) or equivalent. The Project Manager shall be available in Albania during the whole project timeline (44 weeks).
- One (1) Deputy Project Manager with at least 5 years of proven experience in the relevant field, holding a valid
certification of ITIL and PMP (PMI institute) or equivalent. The Deputy Project Manager shall be available during the
whole project timeline due to the complexity and number of stakeholders and services to be implemented during the
project.
- One (1) Business Analyst and Software Architect with a minimum of 5 years of experience in the relevant field.
- One (1) specialist for the implementation of the Servers and Storage equipment holding the architect level of
certification.
- Two (2) specialist certified for managing and administering the relational database technology;
- Two (2) specialist certified with professional level for service oriented architecture non vendor related,
- Ten (10) specialists  certified (MCPD) or Java developers holding a certification from Microsoft or Oracle or
IBM.
- Three (3) specialists certified for Microsoft BizTalk from Microsoft which is the core component of the
Government Gateway.
- One (1) networking specialist holding a valid (CCNP) Routing, and Switching certification in order to support the
project team in the integration process with the NAIS network infrastructure which is based on Cisco technologies.
- One (1) networking specialist holding a valid (CCNP) Security certification in order to support the project team
in the integration process with the NAIS network infrastructure which is based on Cisco technologies.
- One (1) specialist holding valid certification on Professional level for IP telephony system.
- Two (2) specialists certified with professional level for Service Oriented Architecture, non-vendor related

 (V)   If the bidder is a Joint Venture, all partners combined must meet the qualifications requirement and all partners of
the Joint Venture shall be liable jointly and severally for the execution of the Contract. For the partner in charge (leader
of the Joint Venture) the average annual turnover must not be less than 40% of the total required annual turnover and
for each other partners the average annual turnover must not be less than 25% of the total.

6. A complete set of Bidding Documents in English may be obtained at no cost by interested bidders on the
submission of a written application or e-mail to the address given below.  Further the Bidding Documents may also be
downloaded from any of the following websites: www.adisa.gov.al
7.     Bidding will be conducted using the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World
Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, edition of 2011, revised July 2014 and is open to
all Bidders eligible as defined in these Guidelines, that meet the following minimum qualification criteria: key qualification
criteria relating to previous experience, financial capacity, etc., from the BDS entry for ITB Clause 6.1 (a)].
8.      Interested eligible Bidders may obtain further information from:  PMU of Citizen Centric Service Delivery
Project and inspect the bidding documents at the address given below, during office hours from 08:00 to 16:00,
Mondays to Thursdays, and from 08:00 to 14:00 on Fridays.
9.        A pre-bid meeting which potential bidders may attend will be held on, June 22, 2018, at 11.00 local time.
10. Bids must be delivered to the address below at or before July 13, 2018, at 12.00 local time.  “Bids need to
be secured by an amount of 32,000 EUR. Late bids will be rejected.  Bids will be opened in the presence of Bidders’
representatives who choose to attend at the address below, at July 13, 2018, 12.00 local time.
11. The attention of prospective Bidders is drawn to (i) the fact that they will be required to certify in their bids that
all software is either covered by a valid license or was produced by the Bidder and (ii) that violations are considered
fraud, which can result in ineligibility to be awarded World Bank-financed contracts

Project Management Unit
Blvd: Zhan d’Ark, N.33

Ish shtepia e oficerave, Kati V-te.
Tirana, Albania

 e-mail: roland.larashi@adisa.gov.al
and also   fiorentina.jorgji@adisa.gov.al
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Policia merr në pyetje pronarin dhe 2 persona të tjerë

Shkrumbohet lokali veror i oficerit të policisë
gjyqësore, dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme

DËSHMIA
"Një koleges sonë i ra të fikët, po punoja në
syzator. Shkova në tualet dhe gjeta një
kolege tjetër që i kishte rënë të fikët. Ishte
shtatzënë. I dhashë ndihmën e parë asaj,
kur u ktheva në vendin e punës nuk mbaj më
asgjë, sepse më ra të fikët. Jam përmendur
në spital. Ne qepim rroba ushtarake. Nuk
ndjeva ndonjë erë të keqe, apo ndonjë
aromë dyshuese",-tha një nga punonjëset e
rrobaqepësisë që është e shtruar në spitalin
rajonal të Durrësit.



LEZHËLEZHËLEZHËLEZHËLEZHË - Një lokal ver-
or është shkrumbuar në
orët e para të mëngjesit
të djeshëm në zonën
bregdetare të Kunes në
Shëngjin. Burime zyr-
tare nga policia e Lezhës
bënë me dije se ngjarja
ka ndodhur rreth orës

04:00, ndërsa zjar-
rfikësit e kanë pasur të
pamundur për të pen-
guar djegien e plotë të
lokalit (me konstruksion
druri), pasi gjithçka ka
ndodhur vetëm në pak
minuta. Pas sinjalizimit,

blutë kanë shkuar shpejt në
vendngjarje dhe kanë nisur
hetimet, ndërsa nuk kanë
saktësuar nëse bëhet fjalë
për zjarrvënie të qëllim-
shme ose jo. Mësohet se ob-
jekti rezulton në pronësi të

shtetasit Gëzim Çuni, por
sipas burimeve konfiden-
ciale lokal veror është për-
dorur vazhdimisht nga ofic-
eri i Policisë Gjyqësore në
Lezhë me iniciale S.C.. Të
njëjtat burime thanë se ky i

fundit është mik i ngushtë
i pronarit që e ka me letra
këtë objekt. Dyshimet e
para janë për një zjarrvënie
të qëllimshme dhe mënyra
e ndërtimit të këtij objekti
në breg të detit është dy-

shimi kryesor ku janë
përqendruar hetimet, por
pa shmangur edhe zjar-
rvënien për shkak të
detyrës së OPGJ në
prokurorinë e Lezhës. Poli-
cia, e cila ka mbërritur
menjëherë në vendngjarje
ka qenë e kujdesshme në
deklaratën e saj,  duke
dhënë informacion vetëm
për djegien dhe asnjë detaj
më shumë apo dyshim mbi
shkaqet e rënies së zjarrit.
Pronari de juro dhe dy per-
sona të tjerë janë marrë në
pyetje rreth djegies së
lokalit veror në Kune të
Shëngjinit, por ende pa sak-
tësuar se për çfarë bëhet
fjalë. Ndërkaq, policia dek-
laroi se grupi hetimor po
heton intensivisht për
zbardhjen e plotë të rretha-
nave të kësaj ngjarjeje.

Policia nis hetimet. Mjekët: Dyshojmë për intoksikacion nga gazi i makinerive

Helmohen 13 punonjëse të fasonerisë,
pësuan gjendje të fikti në punë

Gratë në spital: Qepim rroba ushtarake.
Kolegen  shtatzënë e gjetëm pa ndjenja në tualet

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Një numër i madh
punonjësish të një
fasonerie në Dur-

rës kanë përfunduar me
shenja helmimi në
urgjencën e spitalit të këtij
qyteti. Mësohet se 13 prej
tyre kanë marrë ndihmën
e parë mjekësore me se-
rume e medikamente të
tjera, ndërsa ndodhen jas-
htë rrezikut për jetën. Sipas
mjekëve të spitalit rajonal
të Durrësit, punonjëset
janë paraqitur në gjendje të
fikti, me marrje mendsh
dhe të vjella. Ngjarja ka
ndodhur rreth orës 11:00 të
ditës së djeshme në një
firmë rrobaqepësie, e cila
ndodhet në "Urën e Dajlan-
it" dhe ku prej afro dy
vitesh punojnë mbi 150 gra.
Ndërkohë, bluzat e bardha
të qytetit bregdetar bënë
me dije për "Gazeta Sh-
qiptare" se paraprakisht
dyshohet që helmimi masiv
është shkaktuar nga
rrjedhja e gazit të makin-
erive. Nga ana tjetër, policia
me specialistët e Shëndetit
Publik po punojnë intensiv-
isht për sqarimin e rretha-
nave të kësaj ngjarjeje.
HELMIMI

Sipas dëshmive të marra
nga "GSH" në urgjencën e
spitalit të Durrësit, filli-
misht ka qenë një grua që i
ka rënë të fikët në repartin
ku ajo punonte. Gjatë ndih-
mës së parë që i është dhënë
asaj, kanë pësuar gjendje të
fikti dhe disa gra të tjera. Një
prej punonjësve që ka për-
funduar në spital u shpreh
se e gjeti kolegen e saj sh-
tatzënë pa ndjenja në tua-
let. "Një koleges sonë i ra të
fikët, po punoja në syzator.
Shkova në tualet dhe gjeta
një kolege tjetër që i kishte
rënë të fikët. Ishte sh-
tatzënë. I dhashë ndihmën
e parë asaj, kur u ktheva në
vendin e punës nuk mbaj
më asgjë, sepse më ra të

fikët. Jam përmendur në spi-
tal. Ne qepim rroba ushtarake.
Nuk ndjeva ndonjë erë të
keqe, apo ndonjë aromë dys-
huese",-tha punonjësja. Dësh-
mitë e punonjëseve të fasoner-
isë janë të frikshme. "Zonjës që
është e shtruar këtu afër meje
i ra të fikët. Pastaj u ndje keq
një tjetër, e pas saj një tjetër.
Unë u mpiva komplet dhe nuk
e ndjej fare pjesën mbrapa

kokës. Kjo ishte e gjitha, pohoi
një tjetër punonjëse e shtruar
në spitalin e Durrësit. Të gjitha
gratë që përfunduan në
urgjencën e këtij spitali dek-
laruan se ndihen të lodhura,
kanë marrje mendsh dhe të
vjella. "Një nga një na ra të fikët
teksa ishim duke punuar në fab-
rikë. Të gjitha përfunduam në
spital. Nuk e di se si ndodhi",-
pohoi një punonjëse tjetër.

HETIMI
Pas sinjalizimit për helm-

imin e punonjëseve të një fa-
sonerie, policia e Durrësit dhe
ekspertë të tjerë kanë mbër-
ritur në spital, ku dhe kanë
marrë dëshmitë e para. Mëso-
het se blutë kanë marrë kam-
pione gjaku të grave që janë
të shtruara, për të përcaktu-
ar shkakun e helmimit masiv.
Ndërsa, specialistë të mjedis-

it si dhe të Shëndetit Publik
kanë shkuar në rrobaqepës-
inë që ndodhet te "Ura e Da-
jlanit". Sipas policisë, po
bëhen të gjitha verifikimet e
nevojshme për të mësuar sh-
kakun e helmimit të 13
punonjëseve, ku 12 prej tyre
po trajtohen në spitalin e Dur-
rësit, ndërsa një tjetër është
dërguar në Tiranë për ndih-
më më të specializuar.

Klodiana Haxhiaj

SHKURT

Arrestohet 31-vjeçari
i dënuar me 5 vjet
heqje lirie në Itali
LEZHËLEZHËLEZHËLEZHËLEZHË - Në vijim të

punës për kapjen e person-
ave të shpallur në kërkim
dhe vendosjen e tyre para
përgjegjësisë ligjore, poli-
cia e Lezhës ka arrestuar
një 31-vjeçar. Bëhet fjalë
për Altin Doshin, banues
në këtë qytet, i dënuar në
mungesë me 5 vjet burg
nga gjykata e Romës. Më-
sohet se autoritetet e ven-
dit fqinj e kanë dënuar të
riun shqiptar më 29 mars
të këtij viti për veprën pe-
nale: "Vjedhje me dhunë".
Mësohet se Altin Doshi
është arrestuar për t'u ek-
straduar më pas në drejtim
të Italisë për të vuajtur
dënimin.

Mbolli kanabis
në serë

prangoset i riu
FIERFIERFIERFIERFIER - Një 26-vjeçar ka

rënë në prangat e policisë,
pasi kishte mbjellë në
serën e tij kanabis. Ngjar-
ja në fjalë është regjistru-
ar në fshatin Sheq Musala-
laj të Fierit. Sipas bluve, i
riu me inicialet K.T. u ar-
restua, pasi nga kontrolli i
ushtruar në njësinë ad-
ministrative Frakull, në
serën e tij të mbjellë
pjesërisht me luleshtryd-
he iu gjetën të mbjella në
kubikë të vegjël 47 bimë
kanabis sativa të sapo mbi-
ra, të cilat u sekuestruan në
cilësinë e provës materiale.
Gjithashtu, gjatë kontrollit
të banesës, 26-vjeçarit iu
gjetën dhe 8200 fara
kanabis si edhe një çifte
dhe 19 fishekë. Materialet
do i kalojnë Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës
së Parë Fier për veprat pe-
nale: "Prodhimi dhe mbajt-
ja pa leje e armëve dhe
municionit luftarak", "Pro-
dhimi dhe shitja e narko-
tikëve" dhe "Kultivimi i
bimëve narkotike".

I gjendet hashash
në makinë, kapet

44-vjeçari
G J I R O K A S T Ë RG J I R O K A S T Ë RG J I R O K A S T Ë RG J I R O K A S T Ë RG J I R O K A S T Ë R -

Policia e Gjirokastrës
ka vënë arrestuar një
44-vjeçar, pasi u kap me
një sasi lëndësh narko-
tike.  Burime zyrtare
bënë me dije se shteta-
si  me inicialet  F.Gj. ,
udhëtonte me mjetin
tip "Fiat Miltipla", ndër-
sa gjatë kontrollit  të
ushtruar në rrugën na-
cionale Gjirokastër-Sa-
randë atij iu gjet sasia
e drogës. Bëhet fjalë për
26 kg e 15 gr kanabis.
Pas hetimeve, u zbulua
se pjesë e këtij aktivite-
t i  kriminal  mund të
jetë edhe shtetasi me
inicialet B.J, 25 vjeç, i
dënuar më parë për
trafikim narkotikësh.
Materialet i kanë kalu-
ar prokurorisë së
Gjirokastrës për he-
time të mëtejshme.

HETIMI
Burime zyrtare nga policia e Lezhës bënë me dije
se ngjarja ka ndodhur rreth orës 04:00, ndërsa
zjarrfikësit e kanë pasur të pamundur për të
penguar djegien e plotë të lokalit (me konstruksion
druri), pasi gjithçka ka ndodhur vetëm në pak
minuta. Pas sinjalizimit, blutë kanë shkuar shpejt
në vendngjarje dhe kanë nisur hetimet. Lokali i djegur në Lezhë

Punonjëset e rrobaqepësisë të shtruara në spitalin e Durrësit
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Zbardhet formulari-tip për informim në lidhje me ecurinë e dosjes

Pronarët në Vlorë, ATP merr
në shqyrtim 2400 dosje

Tokat në bregdet, procedurat për t'u njohur me ecurinë e shqyrtimit

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 2400 dosje

ish-pronarësh, që janë në
proces shqyrtimi nga kjo
agjenci. Kërkuesit janë në
qarkun e Vlorës dhe janë në
pritje të vendimit të ATP-së.
Në listën e përditësuar jepet
numri i dosjes dhe data e
aplikimit. Të gjithë ish-pr-
onarët që kanë aplikuar për
kthimin dhe kompensim e
pronës në Agjencinë e Tra-
jtimit të Pronave dhe nuk
janë njohur ende me vendi-
min saj, mund të kërkojnë
informacion në lidhje me
fazën në të cilën ndodhet

dosja. Agjencia e Trajtimit
të Pronave ka vënë në dis-
pozicionin të pronarëve for-
mularin- tip, "Informacion
në lidhje me ecurinë e
dosjes", i cili duhet të plotë-
sohet dhe të dorëzohet në
Agjenci për t'u njohur me
fazën në të cilën ndodhet
shqyrtimi i saj. Agjencia
Trajtimit të Pronave është e
detyruar që brenda 15 ditëve
nga momenti i dorëzimit të
kërkesës t'i kthejë përgjigje
pronarit në lidhje me ecur-
inë e dosjes.
APLIKIMI

Për t'u njohur me ecurinë
e dosjes, subjekti duhet të
plotësojë dhe të paraqesë
dorazi ose me postë pranë
ATP-së kërkesën përkatëse
me shkrim për informim në

lidhje me ecurinë e dosjes,
fotokopje të kartës së ident-
itetit, dëshmi trashëgimie
dhe prokurë të posaçme. Në
faqen zyrtare të ATP-së më-
sohet se subjekti plotëson
kërkesën me shkrim për in-
formim në lidhje me ecurinë
e dosjes pranë Zyrës së Mar-
rëdhënieve me Publikun, në
Agjenci. Më pas, kërkesa i
kalon zyrës së protokollit, e

cila pasi e protokollon, ia
dërgon të gjitha kërkesat e
ardhura drejtorit të
përgjithshëm. Kreu i AKKP-
ës ia delegon kërkesat sek-
torit përkatës për ndjekje
dhe zbatim. Më pas, sektori
përkatëse përgatit informa-
cionin e kërkuar dhe njof-
ton subjektin. Në përfundim
të shqyrtimit, subjekti para-
qitet pranë zyrave të ATP-së

për të tërhequr shkresën e
kthimit të përgjigjes në
lidhje me ecurinë e dosjes
ose i dërgohet me postë, si-
pas kërkesës. Aplikimi për
kërkesën për informim mbi
dosjen nuk ka kosto.
FORMULARI

Formulari i aplikimit për
informacion në lidhje me
ecurinë e dosjes është i
ndarë në tri seksione. Apli-
kanti duhet të plotësojë
gjeneralitet, adresën dhe

jetë i pajisur me mjet iden-
tifikimi në momentin e ap-
likimit. Në seksionin e dytë
duhet të jetë përshkruar në
mënyrë të saktë se në lidhje
me çfarë kërkon informa-
cion pala e interesuar, në
këtë rast pronari që ka ap-
likuar për kthim e kompen-
sim prone. Dhe në seksion-
in e fundit janë të speci-
fikuara pesë dokumentet që
duhet të disponojë pronari
në momentin e aplikimit.

DOKUMENTACIONI QË DUHET TE PARAQISNI

Formulari tip
Fotokopje e kartës së identitetit
Kopje vendimi nga ish KKP/AKKP(nëse ka)
Dokumente te tjerë

Ornela Manjani

1952 26.06.2012 Sarande Ne shqyrtim
583 27.06.2012 Vlore Ne shqyrtim
588 03.07.2012 Sarande Ne shqyrtim
600 13.07.2012 Vlore Ne shqyrtim
601 18.07.2012 Vlore Ne shqyrtim
251 07.08.2012 Sarande Ne shqyrtim
922 05.09.2012 Ne shqyrtim
2493 06.09.2012 Vlore Ne shqyrtim
932 21.09.2012 Ne shqyrtim
938 27.09.2012 Ne shqyrtim
965 06.11.2012 Vlore Ne shqyrtim
969 08.11.2012 Vlore Ne shqyrtim
2572 19.07.2013 Vlore Ne shqyrtim
575 22.07.2013 Vlore Ne shqyrtim
581 26.07.2013 Vlore Ne shqyrtim
583 29.07.2013 Ne shqyrtim
2861 14.08.2013 Vlore Ne shqyrtim
2877 15.08.2013 Vlore Ne shqyrtim
622 27.08.2013 Vlore Ne shqyrtim
623 28.08.2013 Sarande Ne shqyrtim
626 02.09.2013 Sarande Ne shqyrtim
637 10.09.2013 Sarande Ne shqyrtim
3309 23.09.2013 Sarande Ne shqyrtim
673 25.09.2013 Ne shqyrtim
718 07.10.2013 Vlore Ne shqyrtim
347 09.10.2013 Vlore Ne shqyrtim
3558 16.10.2013 Sarande Ne shqyrtim
732 31.10.2013 Ne shqyrtim
736 11.11.2013 Delvine Ne shqyrtim
4203 05.12.2013 Vlore Ne shqyrtim
4289 16.12.2013 Sarande Ne shqyrtim
758 16.12.2013 Sarande Ne shqyrtim
98 13.01.2014 Sarande Ne shqyrtim
150 16.01.2014 Vlore Ne shqyrtim
7 21.01.2014 Vlore Ne shqyrtim
206 21.01.2014 Vlore Ne shqyrtim
18 29.01.2014 Vlore Ne shqyrtim
340 03.02.2014 Vlore Ne shqyrtim
398 07.02.2014 Vlore Ne shqyrtim

2678 16.02.2014 Vlore Ne shqyrtim
56 18.02.2014 Vlore Ne shqyrtim
58 19.02.2014 Vlore Ne shqyrtim
70 24.02.2014 vlore Ne shqyrtim
1106 09.04.2014 Sarande Ne shqyrtim
207 15.04.2014 Vlore Ne shqyrtim
207 15.04.2014 Vlore Ne shqyrtim
4059 25.04.2014 Sarande Ne shqyrtim
1149 25.04.2014 Sarande Ne shqyrtim
145 30.04.2014 Ne shqyrtim
149 30.04.2014 Vlore Ne shqyrtim
152 30.04.2014 Sarande Ne shqyrtim
149 30.04.2014 Vlore Ne shqyrtim
213 24.07.2014 Ne shqyrtim
2660 12.08.2014 Vlore Ne shqyrtim
1456 20.03.2015 Sarande Praktikë
1555 26.03.2015 Sarande Praktikë
1576 27.03.2015 Sarande Praktikë
1688 02.04.2015 Vlore Praktikë
1687 02.04.2015 Vlore Praktikë
1778 08.04.2015 Delvine Praktikë
1810 10.04.2015 Sarande Praktikë
1908 20.04.2015 Vlore Praktikë
1908 20.04.2015 Sarande Praktikë
1930 21.04.2015 Delvine Praktikë
1948 22.04.2015 Vlore Praktikë
2018 27.04.2015 Sarande Praktikë
2023 27.04.2015 Delvine Praktikë
2018 27.04.2015 Vlore Praktikë
2095 29.04.2015 Vlore Praktikë
2095 29.04.2015 Vlore Praktikë
2143 30.04.2015 Vlore Praktikë
2147 30.04.2015 ? Praktikë
2178 04.05.2015 ? Praktikë
2654 17.06.2015 ? Praktikë
2654 17.06.2015 ? Praktikë
2794 29.06.2015 ? Praktikë
2869 02.07.2015 ? Praktikë
2867 02.07.2015 ? Praktikë
2869 02.07.2015 ? Praktikë
2961 08.07.2015 ? Praktikë

2961 08.07.2015 ? Praktikë
2982 09.07.2015 ? Praktikë
2965 09.07.2015 ? Praktikë
3046 15.07.2015 ? Praktikë
3061 16.07.2015 ? Praktikë
3114 22.07.2015 ? Praktikë
3114 22.07.2015 ? Praktikë
3135 23.07.2015 ? Praktikë
3154 24.07.2015 ? Praktikë
3239 03.08.2015 ? Praktikë
3240 03.08.2015 ? Praktikë
3240 03.08.2015 ? Praktikë
3304 14.08.2015 ? Praktikë
3376 26.08.2015 ? Praktikë
3376 26.08.2015 ? Praktikë
3397 28.08.2015 ? Praktikë
3401 28.08.2015 ? Praktikë
3397 28.08.2015 ? Praktikë
3396 28.08.2015 ? Praktikë
3401 28.08.2015 ? Praktikë
3490 08.09.2015 ? Praktikë
3523 10.09.2015 ? Praktikë
3604 17.09.2015 ? Praktikë
3619 18.09.2015 ? Praktikë
3692 25.09.2015 ? Praktikë
3692 25.09.2015 ? Praktikë
3723 28.09.2015 ? Praktikë
3736 29.09.2015 ? Praktikë
3751 30.09.2015 ? Praktikë
3751 30.09.2015 ? Praktikë
3932 15.10.2015 ? Praktikë
3929 15.10.2015 ? Praktikë
3932 15.10.2015 ? Praktikë
4111 27.10.2015 ? Praktikë
4111 27.10.2015 ? Praktikë
4180 30.10.2015 ? Praktikë
4167 30.10.2015 ? Praktikë
4180 30.10.2015 ? Praktikë
4720 15.12.2015 ? Praktikë
33 06.01.2016 ? Praktikë
469 16.02.2016 ? Praktikë

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

VLORE
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drejtës së pronësisë në favor
të subjekteve përfitues, për
242 (dyqind e dyzet e dy) par-
cela ndërtimore të objekteve
të legalizuara. Masa e ko-
mpensimit financiar për pr-
onarët e pasurive të paluajt-
shme që preken nga ndër-
timet e legalizuara, referuar
kartelave të pasurive sipas
ZVRPP-së është 8 718,61 (tetë
mijë e shtatëqind e tetëm-
bëdhjetë presje gjashtëdh-
jetë e një) m² dhe vlera totale
e kompensimit financiar ësh-
të 35 729 979,15 lekë. Masa e
kompensimit është 76 535,39
m² dhe vlera e përgjithshme
e kompensimit financiar ësh-
të 1 083 745 912,78 lekë.

LISTA V/ Zbardhet vendimi i qeverisë, lista me përfituesit në të gjithë vendin

ALUIZNI: 2000 pronarët
që marrin 2 miliardë lekë

Lame: Mbi 2000 familje nga Shkodra deri
në Sarandë marrin tapitë për truallin

Rreth 2 mijë pronarë
që u është zënë toka
nga ndërtimet pa leje

do të marrin brenda pak
ditësh kompensimet. Shu-
ma e miratuar nga qeveria
arrin në 2 miliardë lekë, në
tri vendime dhe përfituesit
janë në të gjithë vendin nga
Shkodra deri në Sarandë.
Gjithashtu, u është njohur
e drejta mbi sipërfaqet ku
kanë ndërtuar mbi 2000 per-
sonave. Kreu i ALUIZNI-t,
Artan Lame bëri të ditur dje
se, "në mbledhjen e Këshil-
lit të Ministrave të mbajtur
në Gjirokastër u miratuan 4
Vendime Qeverie, që eva-
dojnë pjesën më të madhe të
këtij stoku të mbartur.
Bëhet fjalë për kalimin e
pronësisë për 361.000 m2 me
mbi 2000 familje, të shpërn-
dara në të gjitha qarqet e
vendit, nga Shkodra deri në
Sarandë.
VENDIMI

Këshilli i Ministrave ka
miratuar në mbledhjen e

Ornela Manjani

fundit tri vendime për legal-
izimin e objekteve informale
dhe për kompensimin e sub-
jekteve që preken nga kali-
mi i së drejtës së pronësisë.
Vendimi i parë është ai që
miraton kalimin e së drejtës
së pronësisë në favor të sub-
jekteve përfituese për 1078
(një mijë e shtatëdhjetë e
tetë) parcela ndërtimore të
objekteve të legalizuara në
qarkun Elbasan, qarkun Be-
rat, qarkun Durrës, qarkun
Tiranë, qarkun Korçë,
qarkun Fier, qarkun Vlorë,
qarkun Shkodër, qarkun
Gjirokastër dhe qarkun
Dibër. Masa e kompensimit
financiar për pronarët e pa-

surive të paluajtshme, që
preken nga ndërtimet e le-
galizuara, referuar kartelave

të pasurive sipas ZVRPP-së,
është 17 774,46 m² dhe vlera
totale e kompensimit finan-

ciar është 311 249 398,98
lekë. Vendimi i dytë është ai
për miratimin e kalimit të së

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

(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)
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Të dielën nis Java e Arteve Skenike Spanjolle në Shqipëri

Vicente Canelles Montero: Shpresoj që
Spanja do të mësojë më shumë për ShqipërinëJava e Arteve Skenike

Spanjolle në Shqipëri
do të nisë të dielën

deri më 2 qershor. Ajo do të
tregojë jo vetëm anën
tradicionale dhe konvenci-
onale të muzikës spanjolle,
por edhe atë moderne. Me
këtë rast, ambasadori
spanjoll në Shqipëri, Vice-
nte Canelles Montero jep
një intervistë ekskluzive
për 'Gazeta Shqiptare' ku
ai thekson se Spanjollët
nuk e njohim mirë reali-
tetin në Shqipëri.
"Shpresoj që java e arteve
skenike spanjolle të ndih-
mojë spanjollët të më-
sojnë më shumë për Sh-
qipërinë "ekzotike."

Z.AmbasadorZ.AmbasadorZ.AmbasadorZ.AmbasadorZ.Ambasador, ja,  ja,  ja,  ja,  javvvvva ea ea ea ea e
arteve spanjolle në Sh-arteve spanjolle në Sh-arteve spanjolle në Sh-arteve spanjolle në Sh-arteve spanjolle në Sh-
qipëri nis këtë të diel. Siqipëri nis këtë të diel. Siqipëri nis këtë të diel. Siqipëri nis këtë të diel. Siqipëri nis këtë të diel. Si
u arrit të realizohej njëu arrit të realizohej njëu arrit të realizohej njëu arrit të realizohej njëu arrit të realizohej një
aktiaktiaktiaktiaktivitet i tillë?vitet i tillë?vitet i tillë?vitet i tillë?vitet i tillë?

Mund të them se ky ak-
tivitet nuk mund të bëhej
realitet pa mbështetjen
dhe ndihmën e punon-
jësve të ambasadës. Na u
desh ca kohë për ta reali-
zuar. Ne i filluam përgatit-
jet që vitin e shkuar kur
ne i kishim disa nga em-
rat e artistëve. Artistët

spanjollë përfaqësojnë
trende të ndryshme muz-
ikore. Me këtë kombinim
artistësh, ne donim të tre-
gonim se muzika spanjolle

nuk është vetëm flamenco
apo muzikë klasike, por
edhe muzikë moderne.

Kur mundësia u ofrua sa
i takon artistëve të muz-

ikës moderne, ne thamë
"Po" dhe i ftuam në Tiranë.

Çfarë duhet të dinëÇfarë duhet të dinëÇfarë duhet të dinëÇfarë duhet të dinëÇfarë duhet të dinë
artdashësit shqiptarëartdashësit shqiptarëartdashësit shqiptarëartdashësit shqiptarëartdashësit shqiptarë

     për këtë event?     për këtë event?     për këtë event?     për këtë event?     për këtë event?

Këtu dua të theksoj
idenë se Spanja, e cila kar-
akterizohet nga një e kalu-
ar artistike e lavdishme, e
njohur në të gjithë botën,
aktualisht po krijon edhe
vepra moderne të cilat nuk
janë as tradicionale dhe as
konvencionale apo të za-
konshme. Sot për sot,
gjërat janë më moderne
dhe interesante duke na
bërë të mendojmë se ja
vlen të njohësh artin span-
joll.

Cili është mesazhi qëCili është mesazhi qëCili është mesazhi qëCili është mesazhi qëCili është mesazhi që
përçon kpërçon kpërçon kpërçon kpërçon ky aktiy aktiy aktiy aktiy aktivitet?vitet?vitet?vitet?vitet?

Shpresoj që ky aktivitet
të tejçojë mesazhin se
Spanja është e interesuar
për Shqipërinë. Më duhet
të them se ekziston një im-
balancë midis asaj që sh-
qiptarët dinë për Spanjën
dhe ata dinë shumë dhe
asaj që spanjollët dinë për
Shqipërinë. Në këtë kup-
tim, ne jemi deficit.

Nga kjo pikëpamje,
shpresoj që artistët span-
jollë të vazhdojnë ta

mbajnë interesin e sh-
qiptarëve gjallë, por në të
njëjtën kohë, shpresojmë që
spanjollët me këtë rast ta
njohin edhe më shumë Sh-
qipërinë. Nga vizitat e span-
jollëve në Shqipëri, të
gjithë janë larguar të mah-
nitur. Ne duhet ta pranojmë:
Spanjollët nuk dinë shumë
për realitetin në Shqipëri,
sepse nuk ka ende një
numër të lartë turistësh
spanjollë në Shqipëri. Deri
më sot, të gjitha spanjollët
që e kanë vizituar Sh-
qipërinë, janë larguar me
çantat plot me çaj mali dhe
me suvenire të tjera.

Ata ishin shumë të lum-
tur që vizituan dhe zbulu-
an një realitet që ndoshta
nuk e pritnin. Ata gjetën në
Shqipëri njerëz të dashur,
interesantë dhe aktivë. Kjo
ishte një surprizë për ta.
Shpresoj që java e artit
spanjoll do t 'i ndihmojë
spanjollët të mësojnë më
shumë për Shqipërinë 'ek-
zotike."

Sekretari Mike Pompeo listoi 12 kërkesa bazë që duhet të plotësojë Teherani

Pozicioni i popullit iranian në lidhje
me sanksionet amerikane ndaj regjimitSHBA ka filluar vendosjen

e sanksioneve të reja mbi
regjimin iranian në vijim të
vendimit për t'u tërhequr nga
marrëveshja bërthamore e
vitit 2015, e njohur si JCPOA.

Më 21 maj, duke përshkru-
ar politikën e SHBA ndaj
Iranit, Sekretari Pompeo dek-
laroi: "Ky thumbim sank-
sionesh do të jetë shumë i
dhimbshëm nëse regjimi nuk
e ndryshon kursin e tij nga
rruga e papranueshme dhe jo-
produktive që ka zgjedhur në
një rrugë që e bashkon përsëri
me Lidhjen e Kombeve. Këto
do të jenë vërtet sanksionet
më të rënda në histori kur ne
të kemi mbaruar."

Sekretari Pompeo ka thënë
se politika e Amerikës në
lidhje me Iranin bazohet në
tre shtylla:

Së pari, aplikimi i një pre-
sioni financiar të paprecedent
mbi regjimin iranian;

Së dyti, frenimi i agresion-
it të regjimit iranian dhe për-
ballja me sjelljen e tij të dëm-
shme në rajon dhe mbësh-
tetjen për terrorizmin;

Së treti, përkrahja e pal-
odhur për popullin iranian.

Më pas, ai listoi 12 kërkesa
bazë që regjimi duhet të plotë-
sojë në mënyrë që sanksionet
të ndalen. "Gjatësia e listës
është thjesht shtrirja e sjell-
jes së dëmshme të Iranit. Nuk

e kemi krijuar ne këtë listë,
por ata,"-tha ai.

12 kërkesat e parashtruara
nga Sekretari Pompeo mund të
përmblidhen në dy kategori:
Dhënia fund programit
bërthamor e balistik, dhe
dhënia fund ndërhyrjeve sh-
katërruese në rajon e mbësh-
tetjes për terrorizmin, kate-
gori, të cilat kanë qenë për një
kohë të gjatë kërkesat e Rezis-
tencës Iraniane. Sa për popul-
lin iranian, një përqasje e tillë
është e vonuar.

Sekretari Pompeo foli gjatë
për popullin e Iranit, duke e
njohur kryengritjen e tyre dhe
duke shprehur mbështetje për
të drejtat e tyre, por ajo çfarë
mungonte në listën e kërke-
save ishte një kërkesë speci-
fike për t'i dhënë fund shtypjes
së popullit iranian.

Pak persona në SHBA dhe
më shumë në Europë argu-
mentojnë se sanksionet do të
dëmtonin popullin e Iranit. Ky
është mashtrim i pastër që ka
për qëllim t'i heqë regjimit çdo
presion. Faktet flasin qartë:

o Trupat e Gardës Revolu-
cionare Islamike (IRGC) dhe
një numër fondacionesh të
lidhura me Zyrën e Liderit
Suprem janë ata që kontrol-
lojnë ekonominë Iraniane.

Palët e tjera të kontratave

ndërkombëtare të tregtisë janë
kompani të lidhura me IRGC
ose me Liderin Suprem. Kësh-
tu që, populli i Iranit nuk për-
fiton gjë nga tregtia me botën
e jashtme.

o Si pjesë e JCPOA, sank-
sionet u hoqën. Veç kësaj,
$100-150 bilion fonde të ngrira
iu dhanë regjimit iranian. Dhe
prapë se prapë, Situata
ekonomike e popullit iranian
në maj 2018 është më e keqe
se ç'ishte përpara se të
hiqeshin sanksionet. Për më
tepër, ky influks fondesh u për-

dor për shtypje të mëtejshme
të popullit dhe për luftënxitje
në rajon.

Blerja e naftës nga regjimi
do t'i lejonte atij të vazhdonte
me represionin e tij të
brendshëm dhe sjelljet sh-
katërruese në rajon.

Populli i Iranit mbështet
sanksionet kundër regjimit
klerikal dhe aparateve të tij
represive si IRGC dhe fonda-
cione të tjera të kontrolluara
në mënyrë direkte nga Zyra e
Liderit Suprem, Ali Khame-
nei. Arsyeja e tyre për një pozi-

cion të tillë është shumë e
thjeshtë: sanksionet nuk do ta
lejojnë regjimin ta shtypë pop-
ullin e vet. Ato mund ta kufi-
zojnë buxhetin e regjimit për
trupat represive si paraushtar-
akët Basij (forca e Mobilizimit),
të cilët janë shumë të an-
gazhuar në shtypjen e
protestave popullore.

Në vijim të firmosjes së
JCPOA në 2015, Presidentja e
zgjedhur e NCRI, Maryam Ra-
javi tha "paratë e derdhura në
xhepat e regjimit duhet të vi-
hen nën monitorim të rreptë
nga Kombet e Bashkuara për
t'u siguruar që ato të adresojnë
nevojat urgjente të popullit ira-
nian, veçanërisht rrogat e vog-
la të papaguara të punëtorëve,
mësuesve, dhe infermierëve,
dhe të përdoren për të siguru-
ar ushqim dhe mjekim për
qytetarët." Përndryshe, tha
ajo, "Khamenei do t'i përdorë
këto fonde për të çuar më tej
politikën e eksportit të terror-
izmit dhe fondamentalizmit në
Siri, Jemen, dhe Liban si dhe
për të mbushur xhepat e Tru-
pave të Gardës Revolucionare
Islamike." Fatkeqësisht, dësh-
timi i komunitetit ndërko-
mbëtar në këtë aspekt ka çuar
në shtim të vrasjeve në Iran
dhe Siri nga regjimi.

Znj. Rajavi ka përshkruar

miratimin nga Sekretari Pom-
peo të kryengritjes popullore
dhe të kërkesave të rezis-
tencës së drejtë të popullit ira-
nian në 37 vitet e fundit si një
hap të madh.

"Ndryshimi në sjelljen e
mullahëve do të çojë në
mënyrë të pashmangshme
në ndryshimin e regjimit të
tyre. Ndryshimi demokratik
në Iran është e vetmja
zgjidhje për problemin në
Iran dhe për krizën në rajon.
Krijimi i një fronti ndërko-
mbëtar kundër diktaturës fe-
tare dhe terroriste në Iran
është një domosdoshmëri për
themelimin e paqes, sigurisë,
dhe bashkëjetesës në rajon
dhe në të gjithë botën,"-ka
theksuar ajo.

Ka ardhur koha që komu-
niteti ndërkombëtar dhe
veçanërisht Europa të marrë
një vendim. Ose do të
kërkojnë interesa afat-sh-
kurtra me kontrata fitimpru-
rëse me IRGC dhe të afiliuar-
it e tyre, duke i dhënë kështu
më shumë fuqi një tiranie
despotike për të vazhduar me
shtypjen dhe luftënxitjen e
saj. Ose do të qëndrojnë
përkrah popullit iranian në
dëshirën e tyre për një Iran
të lirë dhe demokratik, ku
gratë nuk do të nënshtro-
heshin, ku minoritetet fetare
dhe etnike do të gëzonin të
drejtat e tyre të plota, ku rreg-
ulli i ligjit do të triumfonte
dhe ku populli i Iranit do të
ishte i lirë për ta zgjedhur
qeverinë e tij në një republikë
të bazuar në ndarjen e fesë
nga shteti.

Rudina Hoxha

Ambasadori Spanjoll

Sekretari Mike Pompeo
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NGA ARMAND PLAKA

U gëzova shumë kur pa
shë se në duar kisha
faksimilet me përm-

bajtjen e plotë të këtyre thir-
rjeve, në dy gjuhë: shqip dhe
serbisht. E gjithçka jo falë sh-
qiptarëve, as malazezëve, por
falë austriakëve, të cilët duket
se janë kujdesur të arkivonin
e të na përcillnin për fatin
tonë të mirë, deri në ditët e
sotme, ato çka ata gjetën në
Shkodër gjatë prezencës së
tyre në vitet 1913-1918.

Nga hulumtimi i kryer në
atë kohë realisht shumë të
afërt në distancë nga ngjar-
ja, sikurse dhe shumë hulum-
time, studime, libra, dëshmi e
artikuj të sjellë më vonë me
këtë rast, nuk është bërë dot
e mundur të sillet përmbajt-
ja e plotë dhe për më tepër,
mungon pamja origjinale e
thirrjeve të malazezëve gjatë
ditëve të qëndrimit të tyre në
Shkodrën e pushtuar këtu e
plot 105 vjet më parë, ngjitur
me shumë gjasa nëpër mure e
vende ku ato mund të lexo-
heshin e shiheshin qartë nga
popullsia e drobitur sh-
qiptare e Shkodrës.

INTERES I RRALLË PUBLIK
NDËRKOMBËTAR

Populli shkodran kishte
zgjedhur rezistencën, çka bëri që
për 7 muaj me radhë t’i bënte ballë
rrethimit të Ushtrisë së Malit të Zi
dhe asaj të Serbisë, të cilët për të
përmbushur synimet e veta ek-
spansioniste, donin të aneksonin
me çdo kusht kryeqendrën e Veri-

Autori nxjerr prokla-
matën origjinale të
Princit Danilo drej-
tuar shkodranëve, të
dorëzuar pas një
lufte rraskapitëse
dhe marrëveshjes së
Esat Pashës në prill
1913

ut, mbi të cilin hodhën 36 mijë
gjyle.

Interesi publik ndërkombëtar
për ngjarjen në fjalë, do të bënte të
mbusheshin faqet e gazetave nga
Shën Petersburgu në Madrid, nga
Nju Jorku deri në Australi e Ze-
landë të Re, me korrespondenca e
reportazhe që do të sillnin rapor-
time shumë të hollësishme e të ak-

tualizuara si asnjë herë më parë
nga territoret shqiptare. Në Sh-
kodër në fillim të konfliktit ishin
të regjistruar 13 gazetarë të huaj,
numri i të cilëve u shtua deri në
përfundim të luftës.

Sidoqoftë, përtej atyre çka
ndodhën në muajt paraardhës,
malazezët pas marrëveshjes së
fshehtë që kishin realizuar me Esat

Propaganda
e malazezëve në 1913:
Shkodranë, na prisni
si çlirimtarë!

Pashën, më 23 prill 1913, nën
drejtimin e Princit të Kurorës, Da-
nilo dhe shpurës që e shoqëronte
u ngjitën në kështjellën e Rozafës
ku nisi të valonte flamuri malazez.
Shkodra kishte rënë. Interesant
është gjithashtu fakti se në shumë
korrespondenca të shtypit të huaj,
Esat Pasha vijonte të cilësohej si
“Mbrojtësi i Shkodrës” deri në fund
të prillit 1913, megjithëse disa syr-
esh (veçanërisht austriakët) kish-
in nisur hapur të bënin publike
dyshimet për marrëveshjen mes tij
dhe malazezëve dhe të denonconin
rolin e tij në këtë pakt, sikurse na
sugjeron një gravurë e rrallë mar-
rë nga “Illustrierte Kronen Zei-
tung”, 24 prill 1913.
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Zbulohet proklamata origjinale e Princit Danilo drejtuar shkodranëve, të dorëzuar pas një lufte rraskapitëse dhe mar-
rëveshjes së Esat Pashës në prill 1913

NGA ARMAND PLAKA
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FIASKO PËR T’U
DUKUR “MIQËSORË”
ME SHQIPTARËT

Malazezët, gjatë ditëve të qën-
drimit të tyre në Shkodrën e push-
tuar ( përtej asaj çka dëshmuan
gjatë ditëve të rrethimit), regjis-
truan një sjellje që do të mbetej
gjatë në kujtesën kolektive të sh-
kodranëve e shqiptarëve, ndërsa
krijuan shumë incidente, duke
sjellë me vete edhe viktima të reja,
sikurse dhe shumë dëme materi-
ale, vjedhje e grabitje, ku më sim-
bolikja mes tyre do të mbetet zjar-
rvënia e Tregut të Shkodrës në
ditën e tyre të largimit pas ultima-
tumit të austro-hungarezëve.

Por kjo s’do ti pengonte -
sikurse pohojnë shumë burime –
ata të bënin përpjekje për t’u
dukur sa më dashamirës në sytë e
vendasve, dhe kjo – sipas po këty-
re burimeve- vërtetohet jo vetëm
nga sjellja e tyre katër-pesë ditët e
para, por edhe nga thirrjet e tyre
dëshpëruese të përgatitura me
kujdes gjatë javës së fundit, para
se të hynin “ngadhënjimtarë” në
Shkodër.

Siç do të shkruante pesë vjet më
vonë, dmth pikërisht sot e 100 vjet
më parë, revista që shtypej në Sh-
kodër “Vjetari Kombëtar 1918”, e
cila i bënte një skanim të gjerë
gjithë historikut të rrethimit të
Shkodrës në mënyrë kronologjike:

 “Ushtriis malazeze i priite gen-
eral Martinoviqi. Malazezt kuj-
toshin se po gjeshin nji gjytet
mushë me bajrakë, nji popull n’
kangë e n’ valle per Iibrim qi dote
me ja prûmun, por kje krejt ndry-
she. Gjetne rrugat gadi paa nierz;
pane se po shkelshin n’ nji tokë t’
huej, n’ nji popull qi nuk kaa kur-
rnji farë lidhnijet as racet as his-
torijet as literatyret me ta.  Ato pak
dit qi Malazezt ndejnë n’ ket gjytet
u gjetne si t’ huej midis t’ nji popu-
llit qi i durote pse i pafuqishem, por
i njehte si t’ huej e si anmiq. Per-
jashtaliit qi u gjindshin n’ Shkod-
er pane me syy t’ vet se saa paa
themel ishin fjalët e Nikollës I kuer
zêmrote ushrriit e veta me marrë
Shkodren sllave xhevahirin e
kunores s’ moçme t’ Serbijes. Pane
se Shkodra ishte shqyptare e dote
me ndêjë shqyptare”.

Më 25  prill, sipas të njejtit
burim, Princi trashëgimtar i Malit
të Zi, Danilo ngre flamurin e ko-
mbit të vet në kështjellën e Shko-
drës, ndërsa  Esad Pasha lë qyte-
tin bashkë me ushtrinë otomane.

PROKLAMATA E PRINCIT
DANILO

Më 27 prill, Komandanti i
Përgjithshëm i Malit të Zi, Princi
Danilo publikon me këtë rast një
proklamatë drejtuar qytetarëve të
Shkodrës e rrethinave, në të cilën
sipas “Vjetarit të Vitit 1918”,  u bën
me dije se: “Ushtrija fituese e Malit
t’Zii po vjen nder juu si nji ushtrii
liruese, e une, qi n’ ket dekik po
marr n’ dorë gjytetin t’ t’uej fort t’
bukur qi n’ historii t’ popullit ser-

bjanë leodohet porsi nji kryegjytet
i madh e i shndritshem me rreze
lumnijet, po ju xehem se zakonet e
besimet t’uja kan me gjetë n’ mue
nji mprosë t’ vertetë. Mandej prep
rrahte n’ t’ pritun e thote se njerz-
ija e juej kaq e kandshme e t’ priti-
mit aq i permendun le t’ diftohet
çiltas tesh qi po ju vjen nafaka te
dera, kuer gjithkushi e kishte
vrojtë ftoftsiin e dinjitetin qi pop-
ulli i Shkoders kishte majtë u’ ket
rasë”.

Por ç’përmbante dhe ç’pamje
kishte pra thirrja e firmosur nga
Princi i Kurorës, djali i madh i Kralj
Nikollës?

Nga varianti origjinal na përcil-
let i plotë teksti i mëposhtëm, të
cilin për shkak të vështirësive që
mund të hasin një pjesë e lexuesve
në sjellje me gegërishten e asaj
kohe, po e transkriptojmë edhe në
standardin e sotëm, duke e sho-
qëruar me faksmilien e origjinalit,
e cila duhet thënë se na është
përcjellë në një formë shumë të
mirëmbajtur e cilësore, duke për-
bërë vërtetë një risi më vete.

VENALI T SHEHERIT
T SHKODERS!

E permenuna ushtri fituese T
MADHNIIS T TII KRAILIT T
MALIT –XII, po vjen nermjet jush
jo si gni asqer ci ka niete fitimit
tvet, por po vien si gni forzade, per
me ju librue sot, prej nen kamet
Osmanlis, nen kui patne ra part
tuoj, mas gni qinrimit burniet t
madhe, tamam n ket muj ci jena,
tash 435 viet.

Ushtria e Malit-Xii; me t ardhun
t vet jo sald po ju pshton prei rob-
nijet t mochme, por po i ven vedit
ethe gni borch t fort per mei dal
xot si ghith ligjeve e adeteve tuoi,
ashtu dhe fenave tuoj ci keni, t zi-

Thirrja e pashpresë e
malazezëve në 1913:
Shkodranë, na prisni
si çlirimtarë!

QYTETARË TË QYTETIT
TË SHKODRËS!

Ushtria e famshme dhe
ngadhënjimtare e
Madhërisë së Tij, Princit të

Malit të Zi,  po vjen mes jush jo si
një ushtri që kërkon të përmbushë
interesat vetjake, por si një ushtri
që ka për synim t’ju çlirojë ju sot
nga zgjedha osmane, nën të cilën
patën rënë të parët tuaj, pas një
qendrese e burrërie të madhe,
pikërisht në këtë muaj që gjen-
demi, këtu e 435 vjet më parë.

Ushtria e Malit të Zi, duke
ardhur mes jush, jo vetëm që po ju
shpëton nga robëria e moçme, por
po e sheh edhe si detyrim madhor
për t’i dalë zot ligjeve e zakoneve
tuaja, sikurse dhe besimeve që
keni, të cilat nën Mua, do të gjejnë
një mbështetës të madh, sikurse e
kërkon emri e nami që kanë Mali i
Zi dhe kombi serb, të cilët u kanë
dhuruar gjithmonë liri të madhe e
begati fesë së gjithkujt.

Qytetarë të qytetit të Shkodrës!
Në këtë moment që në emër të

Madhërisë së Tij, Princit të Malit
të Zi, po e marr në dorë qytetin tuaj
të lumturuar, i cili në historinë e
popullit të Serbisë, tashmë po i
shënjohet fati të jetë një kryeqytet
i madh e i ndriçuar me rrezet e lum-

shfaqen haptazi tashmë, kur ora e
së mirës po ju vjen sërish për t’u
bashkuar nën flamurin e
madhërueshëm të Malit të Zi, me
historinë e Serbisë, e cila u këput
dhunshëm katërqind e ca vite më
parë.

Qytetarë të qytetit të Shko-Qytetarë të qytetit të Shko-Qytetarë të qytetit të Shko-Qytetarë të qytetit të Shko-Qytetarë të qytetit të Shko-
drës!drës!drës!drës!drës!

Bashkë me ne ngrini  lartBashkë me ne ngrini  lartBashkë me ne ngrini  lartBashkë me ne ngrini  lartBashkë me ne ngrini  lart
zërin, dukzërin, dukzërin, dukzërin, dukzërin, duke bre bre bre bre brohoriturohoriturohoriturohoriturohoritur,,,,,
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lat kan me pas n Mue gni paitor t
madh, sikurse e ban beli name i
Malit xii e komit Serbis, si dhane
ghithmon liri t madhe e saidi e be-
gheni fenave t ghithkui.

VENALI T SHEHERIT T
SHKODERS!

N ket dekik, ci n Emen T MADH-
NIIS T TII KRAILIT t Malit –xii po
e mar n door sheherin tuoj te lum-
nueshm, ci ner vakina popudhit t
Serbis, vien i shegnum per gni
krueqytet i madh e i shnritshem
me reze lumniis ma t bukur, une
po ju zehem, ci kam me ken t
sagdhamume jetat tuoja e madhi i
juj, ci ghikimi i nrejtjes ka me ken
per ghithken barabar, ci keni me e
pas rehatin e venit, e paghien e
nermietshme, e ci keni mei gzue
ghith t mirat t gni hyqmit t’kshten
t civilizuom.

Tash pra ghithkush prei jush
let marin n door punt e veta, t
braktisuna prei turbudhimeve ci
kjene. Rahatin ta keni, e nighioni
urdhnive hyqmit, e ato ci kan me
ju kunershtue, kan me s sprovue
ghith shtrengimin e liges.

Venali t sheherit t Shkoders!
Terbieti i juj aq i bukur e t prit-

tunit aq t permenun, let diftohen
acik tash, kur nafaka t mires tuoj
po vjen prap meu bashkue, nen
bajrak tmadhnueshem t Malit –xii,
me istorie Serbijes, ci kje perdhu-
ni e dame ee kputun para kater qin
e kussur viet.

Venali t sheherit t Shkoders!
Bashk me nee conije zanin tui

than,
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turisë më të bukur, unë po ju zoto-
hem se do të jenë të garantuara
jetët dhe malli juaj, se gjykimi i
veprave tuaja do të jetë i barabar-
të për gjithkënd, se do t’u siguro-
het qetësi e trajtim i drejtë, e se do
të gëzoni të gjitha të mirat që sjell
me vete një qeverisje e krishterë
dhe e civilizuar.

Tani pra, gjithkush prej jush le
të shohë punët e veta të lëna pas
dore, falë turbullirave të shkuara.
Ruani qetësinë dhe bindjuni ur-
dhërave të qeverisë,  ndërsa ata që
do të kundërshtojnë, do të për-
ballen me forcën e ligjit.

Qytetarë të qytetit të Shkodrës!
Vendi juaj aq i bukur dhe mik-

pritja juaj aq e famshme, le të

 Skema e pozicioneve ndërluftuese
gjatë rrethimit të Shkodrës në prag të

dorëzimit të saj. Marrë nga gazeta
austriake “ Illustrierte Kronen

Zeitung”, 4 prill 1913
(Botohet për herë të parë)

Faksimile e proklamatës së Princit
Danilo të Malit të Zi, drejtuar Shkodrës

e rrethinave më 27 prill 1913.
 (Botohet për herë të parë)

Hyrja e trupave malazeze, prirë nga
Kralj Nikolla dhe dy princat

trashëgimtarë, më 25 prill 1913 në
Shkodër. Marrë nga gazeta austriake,

“Wiener Bilder”
(Botohet për herë të parë)

 Gravurë me portretin e Esat Pashës,
marrë nga gazeta austriake “Illustri-
erte Kronen Zeitung”, 24 prill 1913, ku

deri në ato momente ai cilësohej –
edhe sipas diçiturës – akoma si

mbrojtësi i Shkodrës
( Botohet për herë të parë).
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A
ARGUMENT

Studiuesi dhe koleksionisti i njohur jep një ide, sepse Piramida mund të shërbejë shumë mirë si Bibliotekë Kombëtare...

“Piramida”–bibliotekë, një zgjidhje
e përsosur. Bëjeni, mos ngurroni!

BAJRAM PEÇI

Prej disa javësh, gazetari
Ben Andoni, orvatet të kr
ijojë ndjeshmëri, jo aq tek
lexuesi e publiku i gjerë, se

sa tek administrata e lartë sh-
tetërore. Jep argumentet, propo-
zon dhe këmbëngul që e ashtuqua-
jtura Piramidë, që ende në letra fig-
uron si “Qendra ndërkombëtare e
Kulturës”, e që mbart të harruar
si ngrehinë emërin “Pjetër Ar-
bënori”, ta shndërrojmë e përsh-
tasim në strehën e fundit, të denjë
e me hapësira të bollshme funksio-
nale për Bibliotekën Kombëtare.
Deri më tani, nuk është vrejtur
ndonjë reagim prej institucioneve.
E para në radhë që duhet të dalë e
të prononcohet po publikisht, ësh-
të ministria që mbulon fatmirë-
sisht të dy institucionet. Them “fat-
mirësisht” se nuk do lindëte nevo-
ja të bëhej transferim kapital nga
një ministri tek tjetra, çka do të
donte një vendim të Këshillit të
Ministrave. Por, dhe në u dashka
një vendim me firmën e kryeminis-
trit, nëse duhet bërë, le ta hedhin
pa droje se mos gabojnë. Ka pasuar
deri tani një heshtje e plotë. Kemi
të bëjmë me një heshtje si tregues i
reflektimit apo kemi të bëjmë me
një heshtje si shprehje e mospër-
filljes?

Të flasësh për profilin pub-
lik të propozuesit nismëtar, Ben
Andoni, është fare e lehtë. Është
shfaqur bindshëm prej dy dh-
jetëvjeçarësh si reportazhist,
zhanër letrar për të cilin dhjetë vjet
përpara Ministria e Arsim-Kul-
turës i ka dhënë njëkohësisht atij
dhe Fatos Baxhakut çmimin ko-
mbëtar; eseist që lexohet me ëndje,
përkthyes dhe opinionist. Në këtë
angazhim të fundit, jo i çfarë-
doshëm, por si një bashkëkohës me
këmbë në tokë dhe mbi të gjitha, i
kthjellët në analizën e situatave
politike. Duhet të jetë, besa, shumë
i njohur për Ministrinë e Kulturës
sepse parreshtur ka dhënë e jep një
ndihmesë të çmuar në përhapjen e
kulturës, si redaktor i suplementit
të përjavshëm letraro-kulturor,
“Milosao”.

Si i tillë, me personalitetin
që përhap, çdo administrator kal-
imtar i ministrisë do kish patjetër
vëmendjen për ta dëgjuar, për t’u
takuar me të dhe, pse jo, të ngrinte
një grup pune për ta studiuar pro-
pozimin. Asgjë e tillë ska ngjarë.
Shpjegimet që sjell, përse duhet që
“Piramida” të bëhet bibliotekë?,
për këdo që njeh problemin dhe
ndodhet afër botës së letrave, janë
bindëse. Ndër ta ndodhem dhe unë.
S’është se e formova mendim tani,
këto ditë, por e kam patur ka herët,
nga kohërat kur problemi i Bib-
liotekës Kombëtare ka qenë në
qendër të vëmendjes të opinionit.

KULTURA JONË PËR
PASURINË PUBLIKE,
BARAS ME ZERO

Të mbajtur nga turqit oto-
manë nën robëri 500 vjeçare, se ku
na kish katandisur sundimi i per-
andorisë aziatike, u pa përpos se
në 1913-tën, kur ajo u shpërbë dhe
ne shpallëm mëvetësinë. Shqipëria
rezultoi të mos kish në tokat e saj
pothuaj asnjë pronë publike, asn-
jë ndërtesë shtetërore për të qenë,

veç ca të tilla ku rrinte ushtria. I
vetmi vend në Europë pa heku-
rudhë, pa rrugë, pa ndërtesa ad-
ministrative dhe vetëm me një urë
druri për të kapërxyer Drinin në
Bahçallëk, ja lehtësoi argumentet
Mehdi Frashërit, përfaqesuesi ynë
në Lozanë në vitin 1922-23, kohë
kur mes të tjerash do shqyrtohej
dhe shpërndarja te shtetet e rinj e
borxhit të Perandorisë Otomane.

Nga të parat ndërtesa pub-
like ishin ato që Italia pushtuese e
Luftës së I-rë Botërore ndërtoi në
Vlorë, mes të cilave spikat Bash-
kia e qytetit, e para ndërtesë e
vërtetë shtetërore. Me
mbretërimin zogollian filloi
ndërtimi i godinave të adminis-
tratës shtetërore, të cilat u kryen
me kapitalin financiar italian, një
kredi 50 milion Fr.ar, për shkak të
të cilave, pak vite më pas, humbëm
pavarësinë. Po në këtë kohë,
bankat italiane, Banco di Napoli
dhe Banca Nacionale del Lavoro,
ndërtuan godinat e tetë degëve të
bankave në qytetet e mëdha. Push-
timi italian, 1939-1943, i solli Sh-
qipërisë dhe i la asaj trashëgiminë
më të vyer të godinave administra-
tive.

Komunizmi, sistemi që e
mbajti vendin i udhëhequr nga pa-
rimi se prona private ishte mëkat,
i shtetëzoi pothuaj të gjitha, tokën,
mjetet e prodhimit dhe çdo
ndërtim, që u bënë pronë publike.
Kish disa vite që Gorbaçovi u kish
thënë rusëve dhe lindjes në tërësi,
se “...prona shtetërore është pronë
e askujt”, por kjo u kuptua tek ne
veçse kur ra sistemi. Pas kësaj,
prona publike u synua dhe syno-
het të grabitet më tej. Nga Sh-
qipëria e “rrjepur” që kemi, mar-
rim vesh se të parat e pësuan py-
jet. Ndër të fundit, që nuk i merr-
nin dot, mbetën ndërtime të kar-
akterit të Hotel “Dajti”-t, të cilës
më pas ju shua dhe “Piramida”.

FOL KOT SE ASNJË S’TË
DËGJON

Publicisti i njohur Artan Lame,
me të ndjerin Ardian Klosi, ndër-
morën para shtatë vjetësh, koha
kur Berisha dhe Topalli donin t’i
vinin minat “Piramidës” si mbetje
komuniste, një botim për
shpëtimin e saj. Dy publicistët u

bashkuan në një qëllim, sepse pro-
pozimi i kryeministrit Berisha u
shndërrua në ligj. Nën titullin, “E
hijshme, e braktisur, e rrezikuar”,
ata qëmtuan nga shtypi rreth 48
shkrime që përmbanin në thelb
emrat më elitarë të medias, por dhe
të arkitekturës e politikës.  Në atë
botim janë thënë të gjitha dhe
s’është nevoja të rropatet as Eri-
on Veliaj dhe askush tjetër të gjejë
motive shndërrimi. Të gjithë jemi
dëshmitarë, pavarësisht artikujve
dhe shqetësimit publik, se ato nuk
patën asnjë ndikim mbi ata që kish-
in autoritetin për të ndërmarrë
mbi praninë e dy gërmadhave një
vendim me zgjidhje të shpejtë.
Dikur ish objekte luksi, sot rrëno-
ja, Hotel “Dajti” dhe “Piramida”, u
lanë qëllimisht të shkatërrohen.
Çdo prokurori, po të donte mund

MARRËZIRA PA FUND
PROJEKTESH DHE FONDE
TË ZHVATURA

E vjedhur, me xhama të thyer, e
rrjepur nga heqja e pjesëshme e
pllakave të mermerit, me dritare të
shkallmuara, i ngjan së tepërmi
trupit të drobitur e brinjëve të dala
të Shqipërisë së viteve ’97-’98. U tha
se do bëhet teatër. Në këtë kohë ab-
surdi kapërxeu kufijt. Po hiqeshin
pllakat mbuluese të mermerit dhe
po vendoseshin pllaka qeramike,
nga ato që përdoren në tualete. Pasi
u harxhuan diku tek 5 milion euro,
eksperimenti u la. Qysh e pse, një
zot e di?! Do ta bëjmë parlament
thanë. U organizuan deri edhe
konkurse ndërkombëtare, madje
projektuesve u janë shlyer në kohë
pagesat për to, por as që u ndërmor
gjë. Kryeministri, atë botë Kryetar

ndërtimin e kompleksit të ri par-
lamentar mbi “Piramidë”-n, propo-
zonte që parlamenti të shndërrohej
në teatër kombëtar.

Është e tepërt t’i kujtojmë lexues-
it se të gjitha këto idera mbetën në
letër dhe, madje, mendimet ndry-
shuan. Një propozim të ri ka sjellë
këto ditë Erjon Veliaj. Siç nuk u bë
dot kurrë Qëndër Ndërkombëtare e
Kulturës, ashtu dhe nuk do të bëhet
dot kurrë, siç e propozon Kryetari i
Bashkisë Tiranës, pavarësisht em-
rave pompozë që gjejnë për t’i emër-
tuar e për t’u vënë.

PSE BIBLITEKË?
Sepse tani ajo ndodhet me vep-

rimtari të kufizuar, me hapësira që
nuk i mjaftojnë, me rrezikun kur-
doherë nëpër këmbë. Kisha bindjen
se zjarri që ndodhi do trajtohej si
krim dhe do mblidhej qeveria me
urgjencë, për t’i dhënë drejtim
gjendjes alarmante. Është viti i parë,
pas një kohe të stërgjatë si anëtar i
saj, që nuk rinovoj anëtarësimin në
Bibliotekë Kombëtare. Jo se s’ja kam
nevojën, përkundrazi! Ka një varg
arsyesh, por dy janë kryesoret: e
para, se pas zjarrit, atje u ndal filli-
misht shërbimi dhe më pas u kufi-
zua; e dyta, se ajo salla hijerëndë e
katit të dytë, që quhej “Shkencore”
e humbi autoritetin që impononte
përmes kushteve që afronte, nga
koha kur ju vu në shërbim stu-
dentëve dhe nxënsve të shkollës.
Drejtuesit e bibliotekës i dinë vetë
më mirë kushtet ku punohet dhe ato
të administrimit. Publiku di se asaj
godine i ka kaluar koha  për të qenë
e tillë, por asnjë s’lëviz, siç edhe nuk
lëvizin për t’i hequr Tiranës nga pra-
nia 20 e 25 vjeçare dy gërmadha, “Pi-
ramidën dhe ish Hotel “Dajtin”.

Meqëse projektin me juri ndërko-
mbëtare, Muze Kombëtar-Biblotekë
Kombëtare, as e preku njeri me dorë,
“Piramida” është vendi që plotëson
dhe mbetet me gjithë kushtet: pozi-
cioni ku ndodhet, hapësira e
bollshme për plotësimin e kërke-
save, të mbeturit e saj gjithnjë si in-
stitucion i kulturës. Çka i duhet
është vendimi përkatës dhe fondi i
nevojshëm financiar. Nëse ka
nevojë, në kushtet kur nuk dëgjo-
het zëri i qytetarëve, mbase duhet
edhe një dialogim me administra-
torët e Bibliotekës Kombëtare.

Bibliotekën Kombëtare
Është viti i parë, pas një kohe të stërgjatë si anëtar i saj, që nuk rinovoj
anëtarësimin në Bibliotekë Kombëtare. Jo se s’ja kam nevojën, përkun-
drazi! Ka një varg arsyesh, por dy janë kryesoret: e para, se pas zjarrit,
atje u ndal fillimisht shërbimi dhe më pas u kufizua; e dyta, se ajo salla
hijerëndë e katit të dytë, që quhej “Shkencore” e humbi autoritetin që
impononte përmes kushteve që afronte, nga koha kur ju vu në shërbim
studentëve dhe nxënësve të shkollës. Drejtuesit e bibliotekës i dinë vetë
më mirë kushtet ku punohet dhe ato të administrimit. Publiku di se asaj
godine i ka kaluar koha  për të qenë e tillë, por asnjë s’lëviz, siç edhe nuk
lëvizin për t’i hequr Tiranës nga prania 20 e 25 vjeçare dy gërmadha,
“Piramidën dhe ish Hotel “Dajtin”.

të ndërmerrte hetime mbi shkatër-
rimin e këtyre pronave. Mungesa e
të dyjave nga jeta sociale e Tiranës
i zvogëloi qytetit edhe më atë pak
kujtesë historike që i ka mbetur
qytetit.

Qeveritarët e rinj që u ulën në
kolltuqet e poltronat e zyrave të ad-
ministratës së lartë, ndër të parat
gjë që bënë kur filloi shpërbërja e
pronës shtetërore, ishte kujdesi për
t’u larguar nga banesat që patën,
si të pamjaftueshme për sërën e
tyre, zgjodhën nga prona shtetërore
të privatizonin copa të majme në
vënde të lakmueshme të Tiranës.
Që u treguan të pacipë e pa një fije
nderi, e tregon blloku i ri i
udhëheqjes në Gjirin e Lalëzit. Ka
plot të tjerë që shprehen se ata u
treguan të zotë! Po me “Piramidën”
si u sollën? E lanë të rrënohej!

Bashkie i Tiranës, binte dakort se
Biblioteka Kombëtare vepronte në
kushte të pa përshtatëshme. Një
plan rregullues (me konkurs
ndërkombëtar e me pagesa natyr-
isht) i sugjeronte që ta ndërtonte
Bibliotekën Kombëtare të harmoni-
zuar me Muzeun Kombëtar, duke
shfrytëzuar edhe hapësirën brënda
këtij institucioni. Tani na u provo-
ka (nga arkitektët e huaj) se ajo
hapësira e brendëshme e muzeut,
qenka e tepërt dhe jo funksionale.
Dhe të mendosh se kjo hapësirë
s’është gjë tjetër përpos se vëndi ku
ngrihej madhërishësm një nga
ndërtesat më të hijshme që i jepte
fshatit të madh identitetin e qytetit
e që u hodh në erë me dinamit, ish
bashkia. Brenda kohës së të qenit
kryetar bashkie, z.Edi Rama, në Ko-
mitetin Shtetëror që u ngrit për
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Primo Shllaku, i njohur kryesisht si poet, edhe në prozë ka integruar mjaft elemente poetike, madje, përveç mbushjes me
figura, shpesh diskursi i tij kalon nga gjuha metonimike në gjuhë metaforike, duke e prishur qëllimisht ligjin e Jakobso-
nit. Gjuha e prozës së tij është një punë me limë, një gdhendje dhe latim prej mjeshtri.

NGA AG APOLLONI

Libri "Muzikantët" i Primo
Shllakut është një përm
bledhje tregimesh që
rrëfejnë për të kaluarën

dhe aktualitetin shqiptar, me një
gjuhë të pastër dhe me një stil të
pasur.  Pjesa më e madhe e librit
është novela "Muzikantët", nga e
ka marrë edhe titullin vepra, ndër-
sa tregimet e tjera janë: "Loja",
"Unaza", "Pema në mes të sheshit"
dhe "Të nesërmen e barbarëve".

Të gjitha tregimit e këtij libri
janë sa aventura në kujtesën emo-
cionale të autorit, aq edhe përvoja
kulturore të tij në kontakt me
letërsitë e tjera. Pra, këto tregime
përveç që sjellin një përvojë nga
realiteti, nga e kaluara dhe aktu-
aliteti, ato sjellin edhe shoqërime
të teksteve me drejtime e rryma
letrare dhe filozofike europiane,
nga të cilat impresionizmi si
drejtim letrar modernist dhe ekz-
istencializmi si rrymë filozofike,
alternohen gjithandej nëpër libër.
Derisa stili impresionist korre-
spondon me temën që zgjon nos-
talgji, qasja ekzistencialiste përf-
shin gjithë diskursin narrativ me
qëllim të thellimit të vertikales se-
mantike.

Të gjitha tregimet e këtij libri
janë shkruar si dromca kujtese,
herë të autorit, herë të person-
azheve, prandaj edhe shkalla e
motivimit të natyrës fragmentare
të tyre është e lartë. Mbledhja e
dromcave të kujtesës ka krijuar
atë që Derrida e quante diskurs
brikolar, kur i referohej përzierjes
së motiveve, fragmenteve dhe sti-
leve. Primo Shllaku ka vënë në
praktikë shumë koncepte të teor-
ive letrare aktuale për ta provuar
funksionalitetin e tyre. Në këtë
mënyrë, ky libër me tregime është
gjithashtu një libër me proza eks-
perimentale, pasi kështu dëshmo-
het bindja e autorit për eksperi-
mentin si mundësia më e mirë për
të sjellë risi.

Primo Shllaku, i njohur krye-
sisht si poet, edhe në prozë ka inte-
gruar mjaft elemente poetike, mad-
je, përveç mbushjes me figura,
shpesh diskursi i tij kalon nga gju-
ha metonimike në gjuhë
metaforike, duke e prishur qëlli-
misht ligjin e Jakobsonit. Gjuha e
prozës së tij është një punë me
limë, një gdhendje dhe latim prej
mjeshtri.

Libri “Muzikantët” i Primo Shl-
lakut është një përmbledhje që
përmban brenda një univers nar-
rativ tejet interesant e të paparë
në prozën shqipe. Sado që për nga
tema, koha dhe hapësira, tregimet
kryesisht mjaftohen me hapësirën
shqiptare, për nga poetikat që u
përmbahen ato mund të shihen në
relacion me shumë shkrimtarë
bashkëkohorë italianë dhe

francezë, prej të cilëve Primo Shl-
laku ka mësuar të shkruajë për
“jetën e vogël” (la vie mineure) dhe
janë pikërisht këto minirrëfime
ato që e rigjallërojnë letërsinë sh-
qipe të lodhur nga metarrëfimet.

PESË PARTITURAT
Tregimi i parë, Muzikantët, në

dukje është prozë imazhiste, por
që imponohet njëkohësisht si pik-
turë dhe muzikë. Ndërsa alterni-
mi i perspektivave narrative dhe i
zërave narrativë, e kthen atë në një
lojë vizuale dhe auditive që kënaq
syrin dhe veshin e lexuesit.

Tregimi “Loja”, proza më dra-
matike dhe më frojdiste e librit, ka
për temë dashurinë, përfshirë edhe
atë edipiane. Nëpërmjet lojës, pro-
tagonisi rastësisht zbulon fytyrën
e vërtetë të së dashurës së tij dhe,
pastaj, refuzon maskën e dashu-
risë të cilën ajo mundohet kot ta
mbajë prapë. Për Ninin, protago-
nistin e tregimit, loja e ka zbuluar
të vërtetën, prandaj ai s’pranon ta
falë Lelën. Po ta falte, aty do të fil-
lonte loja ku ata do të bënin sikur
duhen, sikur dashurohen. Pra, te
ky tregim loja e zbulon dashurinë,
por dashuria refuzon të jetë lojë.
Ashtu si Mario te novela “Mario
dhe magjistari” e Thomas Mann-
it, , edhe Nini te tregimi i Primo
Shllakut, nuk e pranon lojën me
ndjenjat më të thella humane. Nini
nuk vret as vritet me pushkë, por
largohet i zhgënjyer dhe ky zhgën-
jim na e kujton ikjen e Frideman-
it, të një tregimi tjetër të Mann-it,

pas refuzimit që i bëhet nga femra
të cilën e dashuron. Kështu, “Loja”
e Primo Shllakut është një lojë e
bukur intertekstuale.

Tregimi “Unaza” trajton krizën
e një çifti, nga perspektiva e burr-
it. Ndryshe nga rrëfimet e au-
torëve të shekullit XIX që krijuan
skemën e dashurisë tragjike
nëpërmjet trekëndëshit të ashtu-
quajtur romantik, ku një preten-
dent i rritur prish rehatinë e çift-
it, në tregimin “Unaza” këtë krizë
duket sikur e ka sjellë fëmija i çift-
it. Duket se burri ka humbur priv-
ilegjin e të qenit lodër argëtuese
për gruan e tij, rol ky të cilin e ka
zënë fëmija. Në jetën e tij më nuk
ndodh asgjë interesante, prandaj
ai mendon ta “varrosë” unazën, si
simbol të lidhjes tashmë të harx-
huar. Ankthi që e shoqëron gjatë
“varrimit” dhe pastaj gjatë
kërkimit të unazës, tregon se burri
ka një ëndërr, që është dëshirë dhe
frikë, njëkohësisht.

“Pema në mes të sheshit” është
tregimi tjetër që tregon fundin e
një peme, shkuljen e një peme nga
shtrëngata. Pema ka zënë rrugën
dhe personat që mblidhen rreth saj
kanë mendime dhe kërkesa të ndry-
shme për të. Dikush shqetësohet,
sepse ajo ka përfaqësuar rrënjët e
qytetit, një tjetër bluan kujtimet
që e lidhin me atë pemë, një i tretë
mendon si ta marrë dhe të bëjë
skulptura prej trungut të saj, një
person me karrocë që kur kishte
qenë i ri kishte rënë nga pema, gë-
zohet kur e sheh pemën të rrëzuar.

Pentagrami i Primo Shllakut
Primo Shllaku, i njohur për lirikat e tij të thella (“Lule nate”, “Hëna e njelmët e ditës”
dhe “Edhe fjalët shkojnë në ferr”), me librin “Muzikantët” (Om, Prishtinë, 2017) vjen
si autor i tregimeve dhe mendimeve të thella. Personazhet e tij, këto maska të ideve që

vijnë si rezultat i një meditacioni filozofik autorial, pohojnë mendimin e filozofit
Nietzsche se “çdo shpirt i thellë ka nevojë për një maskë”

Për “Muzikantët”
“Muzikantët” është një libër i
përbërë nga tregime që
karakterizohen prej diskurse-
ve që oscilojnë nga stili
realist deri tek ai surrealist
dhe, në këtë mënyrë, tekstet e
tilla fitojnë statusin e surfik-
sionit. Primo Shllaku luan me
perspektiva narrative dhe me
zëra narrativë, duke u nisur
nga temat e zakonshme për t’u
katapultuar në një simbolizëm
transcendental. Tregimet e tij
krijojnë efekte të forta nga
detajet, të cilat fokusohen nga
autori për t’u kthyer në
sugjestion semiotik. Duke
qenë dakord me Truman
Capoten se një tregim mund të
fundoset edhe nga një ritëm i
gabuar në fjali, ose nga një
gabim në paragraf apo
pikësim, Shllaku na i ofron
tregimet si partitura muzikore
ku me dorë mjeshtri është
fiksuar melodia e gjuhës.

Kështu, rreth pemës së rrëzuar
mblidhen njerëz të ndryshëm: kry-
etari, famullitari, historiani,
skulptori, inxhinieri dhe qytetarë
të tjerë, të cilët e përcjellin pemën
në funeralin e saj. Të nesërmen,
pasi e kanë prerë dhe larguar çdo
shenjë të pemës, kryetari kalon
aty ku ka qenë pema dhe sheh
vetëm gropën që i duket si plagë:
“funerali kishte marrë fund, por
gropa kishte mbetë e hapun”.

Tregimi i fundit, “Të nesërmen
e barbarëve”, ka si impuls autori-
al kaosin e vitit 1997 në Shqipëri,
që më së shumti mund t’u ketë le-
verdisur pronarëve të dyqaneve të
arkivoleve, çfarë është edhe per-
sonazhi kryesor i këtij tregimi.

Tregimi herë te kujton horizonte
të shkreta si në filmat “Western”,
herë pamje apokaliptike si te “Rru-
ga” e Cormac McCarthy-it. Në
fund, pas shkretimit që i është bërë
vendit, vjen një femër, e cila me
brekët e saj të bardha, duket sikur
simbolizon lirinë e abuzuar dhe
paqen e lakmuar.
SHPIRTI DHE MASKA

“Muzikantët” është një libër i
përbërë nga tregime që karakteri-
zohen prej diskurseve që oscilojnë
nga stili realist deri tek ai surreal-
ist dhe, në këtë mënyrë, tekstet e
tilla fitojnë statusin e surfiksion-
it. Primo Shllaku luan me perspek-
tiva narrative dhe me zëra narra-
tivë, duke u nisur nga temat e za-
konshme për t’u katapultuar në një
simbolizëm transcendental.
Tregimet e tij krijojnë efekte të for-
ta nga detajet, të cilat fokusohen
nga autori për t’u kthyer në sugjes-
tion semiotik. Duke qenë dakord me
Truman Capoten se një tregim
mund të fundoset edhe nga një
ritëm i gabuar në fjali, ose nga një
gabim në paragraf apo pikësim,
Shllaku na i ofron tregimet si par-
titura muzikore ku me dorë mjesh-
tri është fiksuar melodia e gjuhës.

Primo Shllaku, i njohur për lir-
ikat e tij të thella, me këtë libër vjen
si autor i tregimeve dhe mendimeve
të thella. Personazhet e tij, këto
maska të ideve që vijnë si rezultat i
një meditacioni filozofik autorial,
pohojnë mendimin e filozofit Ni-
etzsche se çdo shpirt i thellë ka
nevojë për një maskë.
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Me Martin Camajn, fati
ka qenë i dyzuar dhe
me jo pak ndërlikime.
Madje, edhe tani, kur

formalisht janë hapur portat e ko-
munikimit, trashëgimia e tij shkri-
more, më tepër është një prani e pa-
pranishme, në kuptimin e hipotekës
që meriton të jetë pjesë thelbësore
e arealit të shqipes bashkëkohore.
Fati i shkrimtarit, në gjallje dhe
amshim, ka qenë lodërtar dhe i
mbrapshtë, sepse Camaj e përjeton-
te në thellësitë e vetëdijes, por
ndërkaq e tha me sublimitet: UnëUnëUnëUnëUnë
jam i juej, e ju jeni të mitë! jam i juej, e ju jeni të mitë! jam i juej, e ju jeni të mitë! jam i juej, e ju jeni të mitë! jam i juej, e ju jeni të mitë! Mërgi-
mi i gjatë nuk e zbehu aspak aspi-
ratën e autorit për të qenë pjesë e
gjuhës dhe letërsisë shqipe. Po ne,
bashkëkombësit e shkrimtarit, lex-
uesit e veprës letrare dhe gjuhësore,
a ia kemi mbërritur momentit ma
ia kthye po me atë klithëm dash-
nie, që poeti e la vjerrë në çastin që
e pranuan në Lidhjen e Sh-
krimtarëve të Kosovës?! Camaj dhe
vepra e gjerë gjuhësore dhe letrare,
ende notojnë në rrethin vicioz, që
pati përmendur më herët Ardian
Klosi: ... në çdo epokë kemi të bëjmë
me një luftë pa mëshirë kundër
elitës kulturore shqiptare, që ko-
sitet sapo hedh rrënjë., e cila në
shenjimin e vet parathotë fatin e
secilës kohë, pra edhe fatin e Ca-
majt dhe të veprave të tij.

Thirrja që buron vetvetiu prej
vetëdijes së vlerave letrare të en-
dura prej M. Camajt, në laminë e
gjuhës dhe në shumicën e zhanreve
letrare, do të jetë: Ti je yni e na jemi
të tutë! Një pohim logjik ky, që nuk
ka shkaqe me mbet ende në nivelin
zero të patetizmit. Pronëzimi i vler-
ave estetike të veprës së gjerë të
Martin Camajt duhet të vijë organ-
ikisht nga lexuesit dhe studimet e
gjuhës dhe të letërsisë shqipe. Në
këtë komunikim tejet largvajtës,
madje gati kozmik, shumëçka ende
asht pezull, në pritje të një moti ma
dashamir e mirëkuptues, që vlerat
e pranishme letrare të teksteve të
autorit të radhiten në krye të shen-
jave moderne të letrave shqipe. Po
kaq, trajtimet gjuhësore dhe kritike
duhet të jenë tashmë pjesë e op-
tikave të verifikimit dhe interpreti-
meve të dukurive studimore, gati
të asfiksuara nga baza metod-
ologjike e ngurtësuar. Në thelbin
shkrimor ka qenë lodërtar jo se
deshi vetë, po se nuk pati shteg
tjetër, duke hyrë dhe mbetur unik,
në kuptimin e një dukunie atipike
të gjuhës dhe letërsisë shqipe bash-
këkohore. Atipikja, që përveçon
dhe identifikon vepra letrare e au-
torit, lidhet me lavrimin e gegnish-
tes dhe shkrimin letrar modern,
gjë që në Shqipëri ishin ndërprerë
prej rrethanave jashtëletrare dhe
jashtëgjuhësore.

Martin Camaj, në marrëdhënie
me gjuhën dhe letërsinë, ka rendur
vetëmse në kundërpërpjetat jetë-
sore dhe intelektuale, me lartsyn-
imin që të mbajë ndezun kandilin e
gegnishtes. Jeta dhe vepra e Cama-
jt, në shumicën e treguesve është

kundër rrjedhës së kohës, kundër
rrjedhës letrare dhe gjuhësore (në
Shqipëri pas vitit 1944), ndonëse
kurrë nuk bani beteja “gladia-
torësh”, por me një punë prej mur-
gu, si dijetar dhe shkrimtar, e mbaj-
ti të ndezun kandilin e gegnishtes
dhe arbërishtes, njëherit edhe
lavrimin modern të letërsisë.

Kontributi i vyer me tekste gju-
hësore dhe letrare ruajti shenjat e
përfaqësimit të vet, si pjesë thelbë-
sore e sistemit të shqipes. Beteja për
gjuhën, për të mos humbur varian-
tet e shqipes, të gegnishtes dhe ar-
bërishtes, të dëshmuar në diakro-
ni, pati pranë edhe betejën për të
shpëtuar diçka nga letërsia, e cila
në shtetin amë qe kredhur në mod-
elin e realizmit socialist. Akti i Ca-
majt, që përkon me sipërmarrjen e
vetëdijshme të ndërthurjes së prob-
lematikave të gjuhës e të letrave sh-
qipe, na jep mundësinë me kuptu
që edhe në këto rrethana, me librat
e shkrum, bani të mundur
shpëtimin e gegnishtes nga fshim-
ja përfundimtare, si gjuhë e shk-
rume e letërsisë. Po kaq, me sh-
krimin letrar në gegnishte dhe ar-
bërishte, ruajti shpirtin organik të
fillit të pakëputun të letrave shqipe,
në shumëzashmëni dhe bash-
këtingëllim.

Qanësia e Camajt si dukuni uni-
ke dhe atipike e harkut të bash-
këkohësisë lidhet ngushtazi me
praninë e të tria përmasave të këtij
personaliteti të rëndësishëm të pe-
riudhës bashkëkohore, që përkon
me zhvillimin e betejave më të vësh-
tira të ekzistencës së gjuhës shqipe,
e po kaq edhe të funksionimit të
letërsisë:

- Shkrimtari që nuk reshti së
shkruari letërsi, madje në të tria
gjinitë e letërsisë, si dhe në shu-
micën e zhanreve letrare të tyre,
duke ndërfutur realisht tiparet e
letërsisë moderne në këto tekste.

- Shkencëtari i gjuhës shqipe,
shoqëruar me shumë akte, ku
përveçohen mbrojtja e doktoraturës
me Mesharin e Gjon Buzukut, boti-
mi i Gramatika e gjuhës shqipe, 1969
dhe 1984, ku janë përfshirë të gjitha
variantet e gjuhës shqipe, me tepër
si një rast vetmitar i trajtimit të gju-
hës shqipe, si sistem me disa anë dhe
aspekte të ligjërimit të folun e të
shkruar.

- Dijetari, i cili duke vijuar sh-
krimin e gegnishtes dhe të arbërish-
tes, e mbajti gjallë lavrimin e gjuhës
shqipe në disa variante, e po kaq bëri
të mundur që letërsia shqipe jo
vetëm të zhvillohej më përtej real-

izmit socialist, por të mbërrinte më
shqiptu shenja moderne në lavrimin
e letërsisë.

Me laryshi të rrokshme, pa bujë
dhe zhurmë, madje duke u thelluar
në shprehësinë letrare, i kundërvi-
het amullisë së unitetit dogmatik,
që përthekon proceset gjuhësore
dhe letrare të pas Luftës së Dytë
Botërore. Rrethana e veçantë e sh-
krimit të përkundërt me realizmin
socialist dhe vijimi i lavrimit të geg-
nishtes janë dy treguesit që e bëjnë
fatin e tij të mbrapshtë në letërsinë
bashkëkohore, por njëkohësisht
mundësojnë fatluminë që gjuha dhe
letërsia shqipe të mos përllomet për-
fundimisht në shtjellat dogmatike.
Treguesit e përveçimit nga pjesa
tjetër e letërsisë bashkëkohore, të
cilat dukshëm parashtrojnë
veçanësinë, janë:

A – Shenjat e pranishme letrare
në shkrimin e poezisë, prozës, dra-
matikës, të cilat bartin dy cilësi:

- Mungesa e realizmit socialist,
që lidhet me refuzimin fillimtar, si-

domos arratisja për shkaqe politike
e shkrimtarit, i dhanë dorë për të
shpëtuar nga shkrimi ideologjik në
letërsi.

- Falë shtegtimeve në Prishtinë,
Beograd, Romë, Mynih, falë kon-
takteve me letërsinë moderne, gjur-
mimeve të vlerave letrare, kurba e
lavrimit letrar shndërrohet në një
përvojë moderne dhe unike në
letërsinë shqipe bashkëkohore.
Moderniteti, si prani dhe shenjë, që
ngjizet duke gërshetuar traditën e
letrave shqipe me frymën moderne
të letërsisë europiane, spikatet në
përmbledhjet poetike Nema, Bualli,
Palimpsest, e sidomos në madriga-
lin Dranja, si dhe në romanet
Rrathë dhe Karpa.

B – Sendërgjimi i veprës në poezi,
prozë dhe dramatikë, me anë të vari-
antit të gegnishtes, shoqëruar edhe
me ndonjë element të arbërishtes.
Fakti i shkrimit të veprave letrare me
variantin e gegnishtes, të përpunuar
në nivelin e gegnishtes letrare bash-
këkohore, formulon dy tipare:

- Ndërlidhjen e letërsisë me tra-
ditën e shqipes, Mesharin e Gjon
Buzukut.

- Shkallën e përpunimit të gju-
hës me kahje të rrokshme moderne.

Shkrimi letrar në variantin e
gegnishtes vijon që të mbetet nyja
gordiane e teksteve letrare të Ca-
majt, si dhe pika e referencës prej
nga ku niset leximi dhe vlerësimi i
kontributit të madh në interes të
gjuhës dhe letërsisë shqipe të shek-
ullit të njëzet. Qasja ndaj lavrimit
kaq të gjerë të gegnishtes, gjer-
mëtani është lënë në heshtje, me
gjasë, është nënkuptuar si çështje
e qartë, e cila nuk ka nevojë për
thellim argumentesh. Faktologjia
e teksteve të shkrimit në gegnisht,
ndërkaq është tregues i shenjave
unike që bart krijimtaria letrare.

Hapësira tekstologjike, botimi i
veprës letrare dhe gjuhësore të au-
torit, është përgjigjja më e mirë
ndaj përpjekjeve për ta lënë atë në
hije.

Shtrimi dhe zgjidhja e problemit
të poetikës së Camajt, mishëruar
në poezi, prozë dhe dramatikë, nuk
ka më gjasa që të tejkalohet. Shty-
sat që e detyruan autorin të lëvron-
te gegnishten, madje ta ngrinte gjer
në zenitin e ligjërimit bashkëkohor,
fillimisht kërkohen te gjurmët per-
sonale, te kontekstet jetësore dhe
rrethanat e shkrimit të gjuhës e
letërsisë shqipe në periudhën e
bashkëkohësisë. Me gjithë atmos-
ferën e shumëfishtë, ndërmjet tyre,
dy shkaqe shihen si më kryesoret:

E para: mundësia e ngallicave
siprane, që e nxitën Camajn për të
vijuar lavrimin e gegnishtes, është
një ndjesi e brendshme, e thellë, që
lidhet me ligjërimin bisedor me të
cilin u rrit, në Temalin ku lindi dhe
kaloi rreth nëntëmbëdhjetë vitet e
para të jetës. Kur autori la atdhe-
un, e vetmja “pasuri” e patund-
shme që mori me vete kudo që sh-
keli, ishte gjuha gegnishte. Në një
kuptim më të ngushtë, gegnishtja
për Camajn ishte djepi ku u
përkundën dëshirat, aspiratat, an-
drra për një jetë ma të mirë, e sido-
mos për liri kreative në lamitë e
letrave. E dyta: fakti që pjesa dër-
rmuese e teksteve është plasuar me
gegnishten dhe arbërishten, në
kuptimin logjik, është vijimi i
kundërshtisë së Kongresit të drejt-
shkrimit të vitit 1972, gjë që gegn-
ishten e përvijon si “vorri” ku fle
magjia e shkrimit. Camaj e dinte se
çka ndodhte në Shqipëri, madje e
ndiqte me shqetësim të posaçëm, si-
domos rrëshqitjen e letërsisë në bi-
narët e realizmit socialist, si dhe
përpjekjen sizifiane të fitimtarëve
të komunizmit për të rrudhur pran-
inë dhe rolin e gegnishtes, arbër-
ishtes dhe të secilës ngjyresë të gju-
hës shqipe. Kjo rrethanë e përjash-
timit absurd, e cila vijon edhe sot e
gjithë ditën, krijoi ndarje sociolin-
guistike, si dhe përthau ma tepër
ligjërimin bisedor e letrar, si pasojë e
trysnisë jashtëgjuhësore të ushtru-
ar nëpër këto vite.

Refuzimi gjuhësor dhe letrar,
shpallur më se njëherë nga autori,
mbi të gjitha materia letrare e endur
në librat me poezi, prozë dhe drama-
tikë, e shndërron në një fakt kokë-
fortë të mbijetesës së varianteve të
gegnishtes dhe të arbërishtes, por
edhe të shkrimit letrar më përtej
modelit të realizmit socialist.

Prania e veprës së Camajt
në arealin e shqipes

Martin Camaj në një botim special
Në dy numra të revistës “Paqyra e t’rrëfyemit”, botim i Qendrës
Shqiptare të Studimeve Letrare “Pjetër Budi”, përkatësisht në
numrat 6 dhe 7, është vënë në qendër vepra e gjerë letrare dhe
gjuhësore e Martin Camajt. Pjesën kryesore të kërkimeve dhe
hulumtimit të vlerave shkrimore të Camajt e përbëjnë aktet e
konferencës shkencore të mbajtur me datë 28 tetor në Akadem-
inë e Shkencave të Shqipërisë. Materialet janë ndarë në dy
rubrika: Gjuhësi, ku paraqiten njëmbëdhjetë kumtesa dhe
Letërsi, me tridhjetë e shtatë kumtesa, të cilat së bashku sjellin
një kontribut të mendimit shkencor mbi vlerat e trashëgimisë
letrare dhe gjuhësore të Martin Camajt.

Letërkëmbimi me profesor Anton N.Berishën
Pjesë e rëndësishme e këtij numri special është edhe botimi i
letërkëmbimi që Camaj pati, vite të shkuara, me Prof. Anton N.
Berishën. Shtatëmbëdhjetë letrat botohen për herë të parë dhe
sjellin pranë lexuesit mendimet e Camajt për gjuhën dhe letërsinë
shqipe.  Në këtë numër, përveç editorialit dhe kronikave, është
paraqitur edhe një shënim i Martin Camajt për veprën e Fishtës, gjë
që u mundësua në mirëkuptim me filologun Bardhyl Demiraj, të
cilin e falënderojmë. Ky botim është një përpjekje për të hyrë në
marrëdhënie më të ngushtë me tekstet e autorit, sidomos për të
zgjuar interesin e lexuesit shqiptar mbi figurën dhe veprën e gjerë
letrare, gjuhësore dhe shkencore të Camajt.
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Kjo është një copëz e përkthyer shumë vite më parë, që pret të ripërshtatet dhe të botohet në shqip. Është një nga romanet
më të këndshme të letërsisë sllave të viteve të fundit, por që nuk po gjen dritën e botimit prej shumë mosmarrëveshjeve të
autorit e shumë instancave të tjera “dashamire”...

NGA VLADISLAV BAJAC*

Teksa unë dhe Pamuku po
bënim një guidë në ish
shtëpinë e Ivo Andriq në
Beograd, tashmë kthyer

në muze, na qëlloi një rrethanë
fatlume pasi atje ndodhej mikesha
ime Tanja K., njëra nga shoqet e
mia e kohës së Universitetit. Një
eksperte e vërtetë nga institucio-
ni i njohur i Muzeumit Bashkiak,
ajo mbetet autoritet i jashtëzakon-
shëm i së shkuarës (të themi për
shembull për jetën dhe veprën e
Despotit Stefan Lazareviq,
veçanërisht biblioteka e tij që da-
ton prej shekullit të 13-të dhe 14-
të), dhe ajo me shumë kompetencë
na tregoi gjëra të jashtëzakon-
shme për fituesin tonë të Çmimit
Nobel dhe përmendi për të disa
detaje të rëndësishme. Falë
sharmit të saj dhe mbase edhe si
reflektim e kësaj, Pamuku filloi të
bëhej shumë i interesuar për çdo
gjë. E ndërsa dëgjonte, ai bëri
shumë foto të gjithë llojeve të ob-
jekteve dhe letrave në vitrina dhe
mbi mure. Muzeu fokusonte jo
thjesht jetën e njërit prej sh-
krimtarëve të tij të preferuar (ndo-
dhi, që një talent i tillë dalë nga
Serbia/Jugosllavia shkroi kaq
mjeshtërisht edhe rreth kulturës
së tij!), por më kërkoi t’i tregoja
çmimin Nobel që Andriq e mori në
vitin 1961. Deri në fund i tregova
dhe e shoqërova atë me shumë fjalë
që në fund e bënë të shpërthente
në qeshje, veçanërisht kur e mori
parasysh datën e atëhershme
(Maj, 2006):

“Tashmë po të tregoj pse të sol-
la këtu.”

Pastaj, vijoi një pauzë drama-
tike. Dhe ai, i befasuar, priti.

“Për arsye që ky është i vetmi
rast në jetën tënde që do të kesh
mundësi të shikosh sesi ngjan
Çmimi Nobel në Letërsi”.

Shakaja ia doli me sukses, edhe
për vetë Pamukun. Çmimi tjetër do
mbante emrin e tij. Ai do ta mban-
te atë në duart e tij vetëm pak muaj
më vonë.

Në mes kohës së këtyre dy Çmi-
meve, ecëm përreth Beogradit, viz-
ituam librari, u endëm në kësh-
tjellën e Kalemegdanit dhe nga tar-
raca e tij (të shoqëruar si gjithnjë
nga e ashpra, delikatja, e serta dhe
zbavitësja Vida Ognjenoviq, presi-
dente e PEN-it serb) pamë në
drejtim të bashkërrjedhës, Zemu-
nin dhe fushat e Vojvodinës, ash-
tu si kishin bërë dikur Bajica/Me-
hmedi dhe Josif/Sinani. Herë pas
here edhe do i përmendnim ata në
muhabet.

Ky ishte vend i duhur to-
pografik, ku unë mundesha të për-
shkruaja se ku po qëndronim. Au-
tori i përshkrimit ishte vetë Kon-
stantin Filozofi. Ndërsa libri ishte
Biografia e tij e famshme e Des-
potit Stefan Lazareviq, adashi i një
njeriu që e rinovoi Beogradin dhe
e shpalli atë kryeqytet. I rrethuar
nga ujërat në të tre anët, për të

Beogradi kishte disa gjëra të pro-
jektimit mjeshtëror të Konstanti-
nopojës mbi Kepin e Artë dhe Bos-
for.

Duke e lënë imagjinatën tonë të
shfrente kështu egër, por që i qën-
dronte disa të vërtetave ekzistuese,
ne lidhëm në muhabetin tonë disa
nga situatat e paprovuara të së
shkuarës.

Pamuku më foli për Xhelaludin
Akbar, një sundues pak të njohur
të Perandorisë Mugal, që kish jet-
uar aty nga gjysma e dytë e shek-
ullit të 16-të, bashkëkohësi më i ri
i heronjve të mi, që ishte turk nga
origjina. Njerëzit e tij pushtuan
Indinë më 1526 (në të njëjtën kohë
ndërsa ra Kajro dhe Beogradi) dhe
shpallën Delhin, si kryeqytetin e
Mugal. Pas të gjitha krimeve që i
përfshin zakonisht lufta, arriti si
zakonisht një kohë paqe dhe lulëz-
imi. I riu Akbar, sapo mori fronin,
ia doli ta bënte ëndrrën realitet:
arriti të bashkojë Kristianët, Bud-
istës dhe Myslimanët.

Pse po më fliste Pamuku për
këtë? Për arsye se Mehmed Sokol-
liu dhe Xhelaudin Akbar duhet që
patjetër ta kishin njohur njëri-
tjetrin. Ndoshta do jenë takuar në
një nga fushatat luftarake të Sule-
jmanit në Persi, kur Mehmed-pa-
sha bashkë me trupat e tij e sul-
muan poshtë armikun, bash në
rrugën e Aleksandër Maqedonasit.
Atij i dukej se të dy ishin luftëtarë
dhe shkonin në betejë me qëllim
për të unifikuar gjërat dhe jo të
ndanin. Pasi këta dy burra ishin
të bindur mirë se një larshmëri
kombesh mund të arrinin e të jeto-
nin nën drejtimin e një burri. Ash-
tu si edhe njëri prej tyre (i njëjti)
komb mund të jetojë me disa popuj
(të ndryshëm).

“Në vitin e vdekjes së Mehmed-
it, - ju duhet të thoni vdekja e Ba-
jicës, - 1579, Akbari nxori një
shpallje të shkruar me një pamje

shumë tolerante të Islamit – Be-
simin e Shenjtë – nën titullin aspak
tolerant ‘Dekreti mbi Pagabuesh-
mërinë’! Ky shembull, po ashtu,
ngjante identik si të ishte unifiki-
mi irracional i punës së një filozofi
të saktë dhe një ushtari të trashë!
Por i dukej gjithashtu se do kish
folur disa herë rreth tij me Me-
hmed-pashanë para se ta nxirrte.
Mirë, s’dua të them se ata e kanë
shkruar bashkërisht. Por dua të
them se kanë folur për lirinë e re-
ligjionit dhe donin që konceptin e
të drejtës ta diferenconin qoftë
edhe në identitet.”

Unë mbartja shembullin tim për
këtë.

“Qyteti dhe porti i Çesaresë, në
jug të Haifës në Izraelin e sotëm,
është themeluar nga Herodi i
Madh në fund të shekullit të parë,
para Krishtit. Perandoria romake
e shpalli si rezidencë e provincës
romake të Judesë. Përmes
luftërave dhe vrasjeve, Herodi e
pushtoi Jerusalemin dhe u bë
Mbret i Judeas në vitin 37 para
Krishtit. Dhe, atëherë për arsye të
panjohura vrau gruan e tij bash-
kë me të dy bijtë. Dhe nuk u mjaf-
tua me kaq në jetë: Rinovoi Tem-
pullin e Jerusalemit, ndërtoi një
teatër, amfiteatër, një kështjellë
dhe po ashtu edhe disa qytete të
reja. Ai mbeti i famshëm për vep-
rimet e tij jashtëzakonisht unike:
që nga realizimi i arkitekturës së
jashtëzakonshme të ndërtesave të
portit në Çezarea deri drejt rezis-
tencës së Hebrejve prej detyrimit
të tij të helenizoheshin; nga gjak-
derdhja e fëmijëve në Betlehem
(lidhur me lindjen e Krishtit) në
unifikimin e suksesshëm të ro-
makëve, hebrenjve, grekëve dhe
arabëve.

“Sigurisht për shkak të faktit
se ata i ndanin pesëmbëdhjetë
shekuj diferencë që nga koha e
Bajicës, e bënte të pamundur që ata

të takoheshin, por kjo s’do të
thoshte se rreth tij nuk ishte lexu-
ar deri më atëherë prej të madhit
Myfti Ebusud el-Amadi, në kohën
kur mendonte për të ndihmuar
mikun e tij Mehmed, i cili donte ta
shpëtonte Patriarkanën Serbe nga
rënia”.

“Jo vetëm që është e provuar,
por që sigurisht do kish lexuar diç-
ka. Njohuritë kanë të bëjnë ko-
mplet në atë që vjen më pas. A do
të donit ndonjë provë më të mirë të
trashëgimisë së njohurive nga e
njëjta kohë? Ndërtuesi i parë i ter-
mave të Romës në vitin 33 para
Krishtit, Agripa, i ngriti ato jo
vetëm në Romë dhe në të gjitha
qytetet e mëdha të Perandorisë.
Dhe të gjitha banjat e tjera që nga
Kartagjena në drejtim të hama-
meve otomane, erdhën pikërisht
nga ata! Por natyrisht, ato nuk i
shpiku ai. Ai i gjeti ato nga grekët
e lashtë. Po ata vallë?”

“Nga një largësi e tillë në lidhje
me ngjarje të tilla të rëndësishme,”
-filozofova unë, “jam edhe më i sig-
urt se të gjithë ata njerëz i kishin
zemrat gjysmë akull dhe gjysmë
mjaltë. Të gjitha sekretet e tyre të
mëdha ishin të derdhura në të fun-
dit. Ju e kuptoni, kur mendoj për
të gjithë ata agallarë otomanë, pa-
shallarë dhe vezirë që sunduan
këtu në këtë bashkërrjedhje dhe
që lanë kaq shumë vepra bujare
pas vetes (për të qenë të ndershëm,
shumë prej tyre janë shkatërruar),
gjeja pak logjikë për gjithë arsyet
e mundshme pas këtyre veprimeve.
Nuk ishte thjesht puna të lije diç-
ka pas apo të çliroheshe nga kam-
ja e tyre, e cila nëse s’do të ishte
shpenzuar në mirëbërësi do përcil-
lej tutje dhe do t’i jepej oborrit të
sulltanit pas vdekjes së tij. As edhe
ata nuk bënin kështu nga mendje-
madhësia apo nga injoranca.”

“Mirë, dakord. Nga çfarë? Nga
ajo gjysma tjetër e zemrave të

tyre?”
Pamuku po qeshte dhe më dha

një përgjigje korrekte.
“Po, kjo është e drejtë. Nga ajo

njëra, që shkrihej. Kështu ndodhte
nga dashuria e vërtetë, mbyllur
me shtatë porta, sepse ata kishin
frikë për të dashuruar, pra ta
themi hapur për t’u treguar të
tjerëve se ishin të prekshëm. Dhe
të gjithë ata, pra, të vetmit që jam
duke folur ranë në (me) dashuri me
këtë qytet dhe, sikur të ishin në
borxh me të, i blatuan vepra bam-
irëse para se të shlyenin borxhet e
tyre.

“Ky është një pozicion intere-
sant për t’u marrë. Beogradin si
një breg.

Hmmm, në rregull. Gjithsesi,
unë mendoj se pas diellit dhe
rrotës, bregu është ndoshta shpik-
ja e tretë më e rëndësishme në botë,
natyrisht varësisht se çfarë ësh-
të.”

“Po. Një nga hipitë kristianë ka
të ngjarë të kthehet në një të tillë
triadë drejt një Triniteti të ri të
Shenjtë. Bregu ka të ngjarë të jetë
i pastër tek ju, por pse atëherë flis-
ni se dy të tretat e të tjerave pjesë
ju kanë habitur”. Unë e kam
treguar publikisht. “Mirë, dielli e
para, sepse ne nuk mund të lëmë
jashtë ekologjinë; dhe rrotën, sepse
përfaqëson teknologjinë, nuk ka
rëndësi sesa primitive mund të
duket si shpikje.”

Atëherë u ktheva sërish në ven-
din e ngjarjeve tona.

“Sipas një gjase, unë kuptova se
të gjithë këta efendij perandorakë,
që ishin serbë nga origjina, duhet
të kishin pasur disa lloje të ndjen-
jave të forta për lidhjet e tyre, varë-
sisht mbi personin, me vendin, gju-
hën, tokën dhe familjet e tyre… Por
kjo s’ishte vendimtare për ta. Për
shembull, familja e famshme Jah-
japashiq! Ata ishin shumë të njo-
hur për aftësitë e tyre të jashtëza-
konshme si ushtarë. Ata ishin tri-
ma, të vendosur, tmerrësisht të
vendosur për të fituar, të patund-
shëm në besimin e tyre të ri, por
diku më shumë se të ndershëm me
këtë besim. Ata e hodhën poshtë
kristianizmin dhe kurrë se ven-
dosën ndonjëherë besimin e tyre
në provë. Bali Beu ishte otomani i
parë, “Guvernatori” i parë i Beo-
gradit, që kur qyteti u pushtua
1521. Sulltan Sulejmani e emëroi në
këtë pozicion duke mos pasur frikë
se do të mund të kthente besimin e
tij “pas”, ngaqë familja Jahjapash-
iq ishin shumë më e bindur në fenë
myslimane krahasuar me të tjerët.
Por përsëri, ai shmangu tek e fun-
dit të gjitha kostot që e dërgonin
‘pas’ nga hapësirat prej të cilave
vinin! Gazi Mehmed-pasha ishte
madje sanxhak-beu i Smederevos
dy herë (1527-1533 dhe 1536-1541), u
bë bejlerbeu i Budës më 1543, dhe
një vit më vonë ai pushtoi
Vishegradin. Ai la shumë vepra
bamirëse në Beograd madje një
numër prej tyre që nuk janë të njo-
hura (ashtu si një poet popullor do
i përshkruante ato), por pse? Mirë,
ti gati e di për shkak se në
hamamin e adashit të tij në banjat

Hamam Balkani
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Autori hedh dritë në një traditë të ndeshjeve me dema në
krahinën e Çermenikës. Sa mirë do ishte sipas tij, që kjo
traditë të rigjallohej pasi do të ngjallte një kuriozitet të
madh dhe do të ishte një ngjarje shumë argëtuese, që do të
tërhiqte për ta parë një numër të madh shikuesish vendas,
por, pse jo,edhe të huaj...Shkrimi ka qenë për shumë kohë në
arkivin e “Milosao”...

NGA AVNI ALCANI

Çdo vit në verë, për të
kaluar pushimet ver
ore,  prindërit e mi më
dërgonin në fshatin e

tyre të lindjes, në Neshtë të Çer-
menikës. Unë kisha krijuar një
lidhje të veçantë me fshatin tim
të origjinës dhe me banorët e tij.
Atje isha miqësuar me të gjithë
fshatarët, që ishin aq të dashur
e të afrueshëm me mua. Isha njo-
hur me mënyrën e tyre të jetesës,
me punët bujqësore, me ato bleg-
torale etj. Unë isha i pranishëm
dhe merrja pjesë gati në të gjitha
argëtimet dhe festat e fshatit,
por dhe të krahinës, siç ishin
dasmat, festat e tjera familjare,
festa e Ditës së Verës, festa e
Shëngjergjit, festa e Fushë-Gur-
rës etj. Bëja vizita te njerëzit e
mi, duke u futur në shtëpitë e
tyre, shëtisja në vendet më të
bukura të fshatit, në kodrat për-
reth Neshtës, në vendin e quaj-
tur Qafë-Çukë, në të cilin ndod-
heshin masive me gështenja
shekullore, ku më bënin përsh-
typje të madhe emrat e disa
vendeve, si “Kisha”, “Kroi i
Kishës”, “Mani i Skurës” (për të
cilin thonin se ishte 500-vjeçar),
“Kroi i Skuriqit”, “Kroi i Vedran-
ikut” etj. Gjithashtu vizitoja
pyjet, lëndinat, apo çajret që
ndodheshin pas Gurit të Muzha-
qit, të cilat kishin një bukuri
mbresëlënëse. Gjatë verës, kur
ishin pjekur një pjesë e frutave
të stinës, si manat dhe qershi-
jat, i shijoja ato me shumë
kënaqësi. Gjithçka e përjetoja
me një emocion të veçantë, pasi
jeta në fshat ishte krejt ndryshe
nga ajo që bëja në qytet.

Si qëndroja disa ditë te gjysh-
ja ime, unë shkoja për të bërë
vizitë te shtëpia e madhe e Ade-
majve të Neshtës, ku ishte e
martuar tezja ime. Ademajt e
kishin shtëpinë në rrëzë të Gu-
rit të Muzhaqit. I vizitoja me
shumë kënaqësi ata, pasi, jo
vetëm se më prisnin me ngrohtë-
si, por sepse aty takoja dy bash-
këmoshatarët e mi, Çimin, i cili,
për fat të keq, nuk jeton më dhe
Feritin. Çimi më ftonte që të sh-
koja me të për të ruajtur sëbash-
ku dhitë në pyllin masiv të Gu-
rit të Muzhaqit. Nuk kam lënë
lëndina e kullota pa shkelur me
Çimin, nuk kam lënë majë mali
pa u ngjitur, nuk kam lënë gur-
ra e burime uji pa pirë, nuk kam

lënë pemë ahu pa shkruar emrin
tim, nuk kam lënë aroma lulesh
pa shijuar dhe lule mali pa
mbledhur. Në pyllin e Gurit të
Muzhaqit pata zbuluar bukuritë
magjepëse të natyrës dhe, ajo që
është më e rëndësishme, ndjesinë
e të shijuarit të kësaj bukurie.
Ndonëse kanë kaluar më shumë se
50 vjet që nga ajo kohë, unë akoma
edhe sot i kam përpara syve ato
vende të mrekullueshme me buku-
ri magjike.

Në malin e Gurit të Muzhaqit
ndodhet një lëndinë e gjërë, që qu-
het Fusha e Madhe. Pas kullotjes
të gjithë barinjtë mblidheshin
sëbashku për të ngrënë bukë dhe,
pas buke, ata argëtoheshin me lo-
dra të ndryshme.Aty zhvillo-
heshin edhe ndeshje me kafshë
shtëpiake, siç ishin ndeshjet me
dema. Për këtë garë improvizohej
një arenë, e cila ishte në formën e
një rrethi dhe çdo lagje nxirrte
demin më të fuqishëm. Aq të buku-
ra dhe aq interesante ishin ato
ndeshje, sa mua si fëmi më patën
lënë një përshtypje shumë të mad-
he.

Ndeshjet me dema ishin të jash-
tëzakonshme. Në lagjen Mexixë
demi më i fortë ishte ai i Abazajve,
kurse nga lagjja e katundit ishte
demi i SaliAlcanit.Demi i Abazajve
ishte trupmadh dhe kishte qime të
zezë. Rreth qafës ai mbante një
kumonë të madhedhe e tundte atë
me furi, si për të trembur kundër-
shtarët e tij. Ai kishte një pamje
shumë të frikshme.Kurse demi i
Salës ishte qimekuq dhe kishte një
trup më të vogël, por kishte muskuj
shumë të ngjeshur. Sa herë që ata
të dy ndesheshin, zhvillohej një
përleshje aq e fortë dhe e ashpër,
sa ne të gjithë largoheshim nga
rrethi i arenës dhe e ndiqnim

ndeshjen në distancë. Dy demat
vendoseshin në qendër të lëndinës
dhe barinjtë i lëshonin përballë
njëri-tjetrit për t’u ndeshur.

      Para se të ndesheshin, demat
hungërinin me sa fuqi që kishin,
duke lëshuar britma të forta e të
frikshme. Ulërimat, siç më thosh-
te Çimi, demat i lëshonin për të
trembur kundërshtarët e tyre. Ata
i ngulnin thundrat e këmbëve të
përparme në tokë dhe e tërhiqnin
dheun me furi drejt vetes, duke e
hedhur mbi trupin e tyre. Kur asn-
jëri nga demat nuk tërhiqej nga
gara, atëherë ata suleshin me furi
kundër njëri-tjetrit dhe përplasnin
brirët kokë më kokë me aq forcë
sa shkaktonin një zhurmë të
llahtarshme. Demat e shtynin me
sa fuqi që kishin njëri-tjetrin dhe
vazhdonin të luftonin kështu, deri
sa kundërshtari më i dobët të rrë-
zohej, ose të tërhiqej nga gara. Ish-
te hera e parë që shikoja një çfaqje
të tillë me përmasa gati homerike.

Pas çdo beteje, çuditërisht,
gjithmonë fitimtar dilte demi
trupvogël i SaliAlcanit. Unë gëzo-
hesha shumë, pasi isha “tifoz” me
kaun e Salës, që ishte i zgjedhuri i
lagjes sonë, ku kullosnin edhe
lopët e dajës tim. Ndeshja me dema
ishte një traditë shumë e bukur, që
krijonte emocione të jashtëzakon-
shëm tek ata që e ndiqnin. Unë
kurrë nuk e kam hasur një garë të
tillë në ndonjë vend tjetër, veçse në
fshatin Neshtë të Çermenikës.

      Do të ishte shumë intere-
sante që kjo traditë e ndeshjeve me
dema të rifillonte përsëri në kra-
hinën e Çermenikës, pasi do të
ngjallte një kuriozitet të madh dhe
do të ishte një ngjarje shumë argë-
tuese, që do të tërhiqte për ta parë
një numër të madh shikuesish
vendas, por, pse jo,edhe të huaj.

e Vishegradit, pastroje trupin tënd
nga gjërat që të tjerët përpiqeshin
të të ndotnin. Unë kisha pastruar
të njëjtën gjë nga shpirti im,
atëherë. Një vepër e mirë, e tillë si
hamami, është lënë për të tjerët
jashtë dashurisë së pastër!”

“Do ta doja atë nëse kishe të
drejtë. Për shkak sepse ka shumë
ide të gabuara dhe kështu të themi
dhe injorancë, rreth botës tonë të
sotme dhe madje edhe më shumë
për hapësirat e të shkuarës”. Dhe,
atëherë ofroi dhe një shembull më
shumë.

“Edhe pse fjalori ynë modern
nuk është shumë i përshtatshëm
për këto histori tonat nga histo-
ria, Stambolli dhe Beogradi janë
shumë më tepër të hapura, ashtu
si mund të thuhet sot, kozmopo-
lite, qytete që çdokush do t’i imagji-
nonte apo dëshironte për t’u shpal-
lur. Njerëzit këtë e thoshin rastë-
sisht për Carigradin, megjithëse
paragjykimet vazhdonin të
mbretëronin. Por ti zor se do të
dëgjoje nga dikush të thoshte se
Beogradi për shembull, në kohën
e Mehmed/Bajicës tuaj më 1557,
kantieri “i tij” detar (ai i themelu-
ari nga Sokollu/Sokoloviq) do ar-
rinte dhe prodhonte në vit tetëdh-
jetë e pesë anije, jo shumë të
manovrueshme, galera me tre
radhë rremash, të ashtuquajturat

Tradita e ndeshjeve me dema
në fshatin Neshtë të Çermenikës

të nxirrte perla të tjera nga fun-
di i fuçisë. Ashtu si fëmijët që fil-
lojnë pavetëdije të garojnë, duke
mos pritur për vazhdimin e his-
torisë, sepse duan të shkojnë tek
e tyrja, “Dhe a e di…”

“A e di se vetëm në 1970 pub-
liku është informuar për fjalor-
in me gjashtë gjuhë, i cili ishte i
kompiluar që nga shekulli i 14-
të, më saktësisht i precizuar nga
vitet 1363 dhe 1377? Dhe që ishte i
kompiluar prej vetë sunduesit të
Jemenit, El-Afdal al-Abas, nga
dinastia e Rashulid. Në ta ka
njëmijë e dyqind koncepte
paralele në persisht, turqisht,
greqishten (e vonë Bizantine),
armenishte, mongolisht dhe Si-
liciane (një degë e gjuhës armene
që është e folur në atë që është
juglindja e Turqisë sot, në rajo-
nin bregdetar të Adana). Madje
deri më sot ajo mbahet në Sana,
në Jemen. A mund t’i imagjinoni
rrugët tregtare të kohëve, vetë
kulturën dhe gjithë civilizimet e
asaj periudhe që e çuan dikë për
t’i lidhur të gjitha këto gjuhë? Ai
sigurisht nuk e bënte këtë jash-
të plogështisë apo mbi trillin, por
për shkak se thjesht ishte e
nevojshme!”

Ai vazhdoi të më testonte.
“Me çfarë termi mendon se fil-

lon fjalori?”
Duke marrë parasysh kohën

kur u bë, nuk ishte shumë e vësh-
tirë për të konkluduar.

“Kishte më të ngjarë të
ndodhte me fjalën ‘zot’ fjala më e
përdorshme dhe më e rëndë-
sishme për të gjitha ata?”

Një përgjigje e mençur. Ai ësh-
të në përgjithësi i gjithë i listuar:
që nga Allahu Arabik, Khudai i
persëve, Tengri i Turqve, ‘O
Theos i grekëve, Astuatsi i ar-
menëve, Tengri i Mongolëve (një-
soj edhe në turqisht, kështu që
ai nuk e listonte atë). Megjithatë
mund të them se ka edhe konk-
luzione interesante të cilat mund
të sillen nga disa fjalë. Për shem-
bull për konceptin e mushamasë
ka fjalë të duhura në Mongolisht
– daqu, në Persisht – barani, në
Turqisht – jagmurlug... ndërsa në
arabisht, kuptohet jo befasisht
nuk ka asnjë fjalë!”

“Do të thuash se kjo ndodh
ngaqë s’kanë nevojë për këtë gjë,
për shkak të nxehtësisë dhe sh-
iut të rrallë, që fjala është e pa-
nevojshme?”

Ndërkohë, sa më shumë më
habiste dhe më lumturonte me
këto fakte, ai më bënte dhe po aq
të trishtuar:

“Por për vite kam qenë në
kërkim për këtë fjalor paralel me
pesë gjuhë të një periudhe të ng-
jashme, i cili do të ishte jashtëza-
konisht interesant për mua, në
veçanti nëse ishte e vërtetë se në
të pranë (Osmanëve) turqve, per-
sëve, arabëve dhe latinëve,
dikush mund të gjejë dhe serbish-
ten e vjetër. Deri më tani, unë vetë
s’kam pasur fat. Madje edhe his-
toria e ekzistencës së tij është e
pavërtetë ose unë s’kam qenë i
zoti mjaft në kërkimin dhe
gjetjen kështu që vazhdimisht
s’mundej kjo lloj kapje nga unë.”

Të tilla fakte, duhet që të po-
hohen, se ishin jashtëzakonisht
të rëndësishme. Ata shkuan më
larg përtej nevojës për të rehat-
uar ose për të mbitheksuar një
kulturë të veçantë. Përndryshe,
ata folën për këto kultura, të
cilat për arsye të ndryshme u
harruan rreth “të harruarve”...

*Përktheu nga origjinali*Përktheu nga origjinali*Përktheu nga origjinali*Përktheu nga origjinali*Përktheu nga origjinali
 Ben Andoni Ben Andoni Ben Andoni Ben Andoni Ben Andoni

tre remëshe. Për sa i përket madhë-
sisë, ne mund t’u thoshim njësoj
me destrojerët por me standardet
e ditëve të sotme! Ky numër mund
të barazohej atëherë vetëm me ar-
senalin e Stambollit! Për të qenë të
ndershëm, një numër i tillë i madh
mund të arrihej vetëm për shkak
të eksperiencës së madhe të Me-
hmed Sokoloviq, që kishte qenë
kapudan-pasha i të gjithë armatës
otomane. Ai i mësoi të dy qytetet
sesi të krijohen më shpejt apo nëse
ishte e nevojshme, të rindërtohej
një armatë e tërë detare apo lu-
more.”

U ndjeva i gëzuar që Pamuku e
dinte këtë. Unë shtova diçka.

“A e dini se në regjistrin e pro-
tokollit të Venecies, që nga shek-
ulli i 15, mes shenjave dalluese të
armëve të porteve më domethënëse
mund të gjesh dhe shenjat e
armëve të Beogradit? Kjo do të
thotë se porti i Beogradit kishte
në atë kohë reputacionin e të qënit
në botë të ashtuquajturit port
botëror!”

Sikur ne të ishim në garë për
këtë kërkim për gjëra të mira të
harruara kurioze, Pamuk vazhdoi
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Një poezi filozofike e poetit të njohur shqiptar, që vjen pas pak kohësh te “Milosao”. Përmes vargjeve, ai
tregon cinizmin e kohës dhe përballjen e një Alter Ego-ja...

...NGA NUMRI I SHKUAR

“Milosao” e këtij numri ishte rela-
tivisht e mirë. Në ballinë vendosëm
dy tituj dhe menduam se kjo ishte
zgjidhja më e mirë për dy temat tona.
Në njërën ishte intervista me arkitek-
tin Arben Biçoku dhe tema për të
ardhmen e Piramidës. “Piramida po
shndërrohet në një qendër multi-
funksionale ashtu si në Tiranë janë
zhvendosur në kohë të ndryshme
shumë nga objektet e dikurshme.
Për ekipin e ri të Bashkisë, ky quhet
një novacion, por për Tiranën është
humbja e një simboli të jashtëza-
konshëm, që mund t’i shërbente
Shqipërisë me atr ibute të t jera
shumë më simpatike...”...

Tema tjetër ishte më akademike

dhe i takonte Silvana Lekës për
letërsinë e angazhuar. Tema e saj
lidhej me faktin nëse ky art politik
në Shekullin XXI mund të justifiko-
het apo jo. Autorja shkroi se: “Ekz-
iston edhe një term i përpiktë që
këtë letërsi e përkufizon tek letër-
sitë e angazhimit etik, shoqëror e
politik”. Ishte një angazhim i bukur
dhe një shkrim që duhet lexuar
sepse të kërshëron.

Klik Ekspo Klik, Ministria e Kul-
turës, Muzeu Kombëtar dhe një
sërë institucionesh të tjera krijuan
një multifestival libri, si një alterna-
tivë e domosdoshme për të shtuar
aktivitetet kulturore të Tiranës. Fes-
tivali “Ditë-netët e librit” ishte real-
isht  një rikthim te magjia e letrës,
në të gjitha aspektet, ku u gërsh-

etuan këndshëm vargje, promov-
ime, arie, skica, konkurse, përk-
thime, autorë të ftuar, rrëfime sh-
krimtarësh, sfilatë, libër e letër dhe
shumë elemente të tjerë.... Në një
bashkëpunim të frytshëm me Min-
istrinë e Kulturës dhe Ministrinë e
Arsimit, Bashkinë e Tiranës dhe
Muzeun Kombëtar, ajo mbylli një
aktivitet që i ka kthyer Tiranës një
dimension tjetër atë që lidhet me
librin...Paradoksi mbeti te qejfmbetjet
e zakonshme të autorëve të ndryshëm.

Muzikologu Sul Gragjevi na solli
një angazhim për “Martesën e Fi-
garos”, që e kishte shijuar në SHBA.
Ky është një refleksion i publicistit
të njohur për një shfaqje që ka vlera
histor ike në repertor in ndërko-
mbëtar. Në këtë shkrim, në natyrën

e zakonshme të autorit, pjesa na
bëhet sa më e plotë, por na jepet
edhe këndvështr imi i  t i j  për
shfaqjen, duke na treguar dhe his-
torinë e realizimit të kësaj pjese të
jashtëzakonshme...

Faruk Myrtaj solli dy rrëfime të
mrekul lueshme, të real izuara
teknikisht shumë mirë, që përm-
bledhin brenda pak rreshtave
shumë nga metamorfozat sh-
qiptare të dekadave të fundit...Do
ta mirëpresim sërish autorin në
përpjekjet e tij. Faslli Haliti erdhi
pas shumë kohës mungesë me
një poemë të shkurtër të karakterit
filozofik duke shprehur cinizmin e
kohës sonë. Redaktori i ka shpre-
hur dëshirën që ta ketë sërish në
faqet e “Milosao”.

NGA ROLAND GJOZA

JAM PATRIOT I MISHIT

jam patriot i mishit
sa herë nisem për Shqipëri mbërrij deri te
gjinjtë e tu te virgjër
djeg biletat
Boingu merr me vete një të çjerrë ëndrre
dhe e zbret në tiranë
ç’më bën ti, s’ma bën njeri
sapo ngopem
ndiej uri përsëri
jam patriot i mishit
mos ma vini re
i paemër jam
s’ngrita kandar
keshtu që s’më zënë me të shara
në pranverë ngre flamujt e mishit
të dua
dhe
shpirti im
janë himnet më të fuqishëm!
jam patriot i mishit!

ATO PESË GISHTËRINJ

 ato pesë gishtërinj më mungojnë
ato pesë gishtërinj me djersë prej emocionit
që futeshin në gishtërinjtë e mi si flutura
në kthetrat prej skifteri linin pushin
të humba
po në qiej u ngjita të kërkoja ty
në natën amerikane me shumë yje
flutur
edhe më e bukur ishe
në kthetrat e mia le pushin
një flutur skifterit i tha sërish të dua
po ishte qiell
çdo gjë qe e trilluar
ato pesë gishtërinj më mungojnë
ato pesë gishtërinj me djersë prej emocionit

ERDHËM PO XHUNGËL
ËSHTË BOTA

 erdhëm po xhungël është bota
me territore të gabuara
qëlloj unë si një dre i ri
shkel në savanat e luanëve
dhe s’më mbetet tjetër veç të më shqyejnë,
e dashur
perëndimi i diellit atje është më i bukur kur

luanët e shtrirë përgjojnë prehën
ku i dihet
kjo henë që doli mund të jetë e fundit për ne
prej dashurisë do të vdesim
prej një puthjeje
se e shkreta dashuri nuk ka frikë nga luanët
po nga dashuria vetë

 E LAMË MUZGUN

 e lamë muzgun dhe dolëm në mëngjes
hipëm në një pikë vesë dhe e hapëm si om-
brellë
kaluam oqeanin
çarçafët e virgjërisë i lamë rrëmujë në perën-
dim të diellit
me një pupël pëllumbi
shtymë pak hënën drejt qiellit
i dhamë lëvizjen e orës së ëndrrës
pastaj perden e shiut ulëm
dhe nudo kërcyem
në savanat me luanë
diellin prej sekseve shkulëm dhe e lamë të
shkonte
me një pizgë gjaku
mbi çarçafët e sapolarë që shtroheshin mbi
oqean

 HAPAT E TUA

 hapat e tua marr nga balta dhe i vë në qiell
prej hapave të tua zoti më ndryshon dhe mua
në vend të brinjëve
drapërinj më ngul
dhe në vend të kolonës qirinj
gatuan bukën e meshës së pagëzimit
me grunajën që korr në qiell

ndez qirinj për fjalët; të dua
po vjen djalli prej fundesh që nxijnë
i fryn dhe i shuan
hapat e tua i marr nga qielli dhe i vë në baltë
përsëri
dhe bëhem siç isha
njeri

NINA NANA MODERNE

     do t’i vë mbrëmjes një qepallë foshnjeje
qyqet nuk këndojnë për engjëjt
kur të vish
hëna do të jetë bërë pendë
në sqetullën tënde

dashuritë e vërteta ndodhin vetëm në qiell

 SHFLETOJ ERËN

 shfletoj erën
të gjej fjalët që thamë
po ato janë shuar prej furtunave
strukem diku në një faqe maji
që vjen aromë gruaje
dhe pres
një mollëz gishti të më kthejë
bashkë me fletën
po s’e lexon njeri erën
përveç ndonjë poeti

FRYN ERA

 fryn era me krehëra
në vend qe t’ua krehë vajzave flokët

ua prish
fjongot ua merr
ndiq vajzat
ndiq era
një kaçurrels
që s’pyet për erën me krehëra
për bishti e kap erën
dhe ngrihet lart
bie era
platitet ndërkaq
kush ua kreh vajzave flokët me krehëra?
një kaçurrels
poet
që për vajzat jep gjithë vjershat për krehëra
fryn era

Ç’TË DËGJOJ

ç’të dëgjoj
rrapëllimën e makinave
zhabllimen e avioneve në qiell?
jam kaq i mbytur nga kujtimet
dhe një puthje e vjeter
që kërciti para tridhjetë vjetëve
e lë shumë prapa zhurmën e jfk
dhe një psherëtimë dashurie
në barin me vesë te liqeni
i bën të duken lule ulërimat e autostradave
të nju jorkut dhe nju xhersit
kam heshtje
dhe një lumturi prej oqeani në kohen kur
bëjnë dashuri peshqit
jam një titanik letre
në prag të vdekjes
dhe shpesh marr sinjalin; kujdes!

në kujtime fshihen ajsberg
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Platforma dixhitale “School me”
në shërbim të kurrikulës së re

Opinioni i   Ditës

Prof. asoc. dr. Pëllumb Karameta

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

...nga specialistë të teknologjive
të informacionit, akademikë, më-
sues, ekspertë britanikë dhe
ndërkombëtarë, të formuar në
Oxford, Cambridge, University of
London. Për nevojat e kurrikulave
të reja, që po zbatohen në Shqipëri
dhe Kosovë, platforma është zhvil-
luar nga profesionistë të talentu-
ar shqiptarë dhe europianë të pro-
fileve shkencore, të mbështetur
nga një grup mësuesish shqiptarë
të përkushtuar dhe me eksperi-
encë. Ajo drejtohet dhe menaxho-
het nga Thames Online Education,
një kompani me qendër në Londër.
Pilotimi, që konsiderohet investim
në shërbim të kurrikulës së refor-
muar, është miratuar nga MASR-i
dhe do të lehtësohet e vlerësohet
nga institucionet vartëse të saj.
Procesi do të ketë dhe mbështetjen
e Fondacionit Shoqëria e Hapur
për Shqipërinë.

Platformat dixhitale ose online
(Facebook-u, p. sh., është një ilus-
trim), si pajisje teknologjike, inte-
grojnë miliona aplikacione e sen-
sorë. Përdorues të panumërt mund
t’i aksesojnë, njëherazi, nga një
mori pikash hyrëse, për t’u lidhur,
informuar, mbështetur dhe frymë-
zuar. Për të qenë të dobishme, ato
duhet të mbrojnë vlerat themelore
të pranuara si: të jenë të be-
sueshme, transparente, të sig-
urojnë drejtësi, të mos diskrimi-
nojnë dhe të nxitin zhvillimet
ekonomike e shoqërore, bazuar
në të dhëna të sigurta, të be-
sueshme dhe të vlefshme. Ndërve-
primi i përdoruesve, grumbullimi
dhe përdorimi i të dhënave për
qëllime ekonomike, kërkimore,
edukative ose argëtuese janë disa
nga shërbimet e vyera që ato
ofrojnë përmes internetit.

E tillë është dhe platforma dix-
hitale “School me”, e pilotuar tash-
më në disa shkolla të Kosovës me
logon “Më mëso mua”. Platforma,
me disa përditësime, do të piloto-
het vitin e ri shkollor, në sistemin
tonë arsimor. Ajo është konceptu-
ar dhe zhvilluar për të ndihmuar
përdoruesit e saj (më së pari, më-
suesit, nxënësit dhe prindërit e
tyre) që zbatojnë kurrikulën e re.
Gjithashtu, platforma është e
dobishme për zhvillimin kulturor
dhe gjuhësor të fëmijëve dhe të
rinjve në të gjitha trevat shqip-
folëse dhe në diasporë, veçanër-
isht për ndërtimin dhe ushtrimin
nga nxënësit të kompetencave
kyçe dhe specifike. Në vijim, lex-
uesit informohen për karakteris-
tikat tipike dhe vlerat e plat-
formës.

Në aspektin e përgjithshëm, ajo
jetëson tiparet kyçe të çdo plat-
forme dixhitale. Zëvendëson për-
dorimin e “lapsit dhe të letrës” me
“tastierën dhe ekranin”, lehtëson
ndërveprimin aktiv të për-

doruesve nëpërmjet situatave të
posaçme (kuiceve, ushtrimeve, sit-
uatave problemore) dhe rrit
ndjeshëm sasinë e informacionit
të përpunuar në njësinë e kohës.
Platforma zgjeron konceptin
tradicional për librin e shtypur si
burimin kryesor të nxënies, duke
përdorur, përveç tij, edhe të buri-
meve të tjera alternative, në dobi
të cilësisë së arritjeve të nxënësve.

Në aspektin konkret, platfor-
ma mundëson qasje të përher-
shme audio dhe video, në të gjithë
aspektet kurrikulare. Për çdo
klasë, përmbajtjet lëndore respe-
ktive dhe renditja e temave, për-
puthen me kurrikulën zyrtare, në
sinkron me kalendarin shkollor.
Lëndët e nivelit arsimor 9-vjeçar
shpjegohen në shqip nga mësues
të regjistruar. Ato shoqërohen me
video shkencore, filma, imazhe,
dokumente, harta specifike etj.
Kjo shtjellon, thellon dhe përditë-
son të gjitha temat mësimore.
Platforma u ofron përdoruesve të
saj mijëra video, të zhvilluara nga
institucione arsimore e shken-
core ndërkombëtare, për të thel-
luar dhe përfshirë në kurrikul di-
jet e reja dhe metodat bashkëko-
hore të nxënies. Funksionalitete
të platformës janë dhe pyetësorët,
mbajtja e shënimeve vetjake, kr-
ijimi i teksteve nga çdo përdorues
dhe përgatitja e ditarëve nga më-
suesit. Këta të fundit, mund të lid-
hen në forum, për të komunikuar
dhe krijuar portofole të ndry-
shme. Mjafton një lidhje interne-
ti dhe platforma bëhet e dis-
ponueshme në të gjitha pajisjet

IT: kompjuter, laptop, tabletë, tele-
fon celular, televizor (nëpërmjet
kabllos USB ose direkt për TV in-
ternet).

“School me” – komenton znj.
Iris Gjinovci, Drejtore e menax-
himit të Platformës - shoqëron
online, mësimin e zhvilluar në
klasë (apo mjedise të tjera të nxë-
ni), me filma, harta, laboratorë,
imazhe. Teknologjia 3D, si thuhet
tani, bëhet horizonti i ri për
nxënësin. Asnjë shkollë në botë
nuk mund të krenohet, të themi,
se do të demonstrojë në labora-
torët e saj ndërtimin e atomit, ose
të ketë në dollap hartat e një kry-
engritje të vitit 1537, për të mate-
rializuar periudhën dhe çështjet
e kohës. “School me” e ofron këtë
mundësi. Mjafton një ekran ose
projektor i thjeshtë në shkollë, që
të shihet eksperimenti, skena,
personazhet apo dokumentet his-
torike, relievi, planet, monumen-
tet historike që e bëjnë një ngjar-
je të prekshme dhe të pahar-
rueshme, apo të perceptohen vi-
zualisht tablotë e piktorëve të
mëdhenj që e kanë materializuar
atë”.

Kësisoj, platforma mund të

përdoret nga mësuesi dhe nxënë-
si në klasë ose jashtë saj, në
shumë mënyra: si mjet për nxënie
ndërvepruese ose për vlerësimin
e arritjeve të nxënësve apo si bazë
materiale (dokumente, harta, ek-
sperimente, laboratorë). Gjithash-
tu, ajo lejon që nxënësit të mund
t’i shikojnë paraprakisht videot në
shtëpi, për t’i diskutuar, më pas, në
klasë ose mjedise të tjera të
nxënies.

Në Kosovë, nga shtatori i vitit
2016, platforma ka filluar të pilo-
tohet në 16 shkolla. Ndërsa, gjatë
këtij viti shkollor, atë e kanë për-
dorur 23 shkolla. Përvoja po tre-
gon se demonstrimi ose komenti-
mi i videos kryesore dhe i videove
shtesë, e bëjnë mësimin tërheqës,
çka lehtëson ndërtimin nga
nxënësit të njohurive dhe të ko-
mpetencave (asaj dixhitale,
veçanërisht). Ata, me ndihmën e
platformës, mund të konkreti-
zojnë kuptimet që janë përpjekur
të ndërtojnë gjatë nxënies, të për-
fitojnë nga shtjellimet alterna-
tive, nga pyetësorët apo nga tra-
jtimi i situatave problemore që
ofrohen, në të gjitha lëndët. Me
qenë se, zbatimi i nxënies online,

përmes platformës “Më mëso
mua”, ishte risi për komunitetin
e mësuesve në Kosovë, gjatë vitit
të parë të pilotimit, në fokusin e
Ministrisë së Arsimit, qenë aftë-
simi dhe këshillimi i vazh-
dueshëm i mësuesve dhe drej-
torëve, për përdorimin e saj në
procesin mësimor. Shkollat e Ko-
sovës, me këtë platfor më, po
hyjnë me dëshirë dhe mendje të
hapur në botën e arsimit audio-
viziv, që është risia më e fundit
në Europë. Rezultatet e deritan-
ishme tregojnë për ndikimin e
platformës në rritjen e cilësisë.
Kjo, në sajë të kuptimit më të mirë
nga nxënësit të përmbajtjeve
mësimore të konkretizuara, të le-
htësimit të punëve për mësuesit,
nxënësit dhe prindërit, të rritjes
së veprimtarisë së pavarur të
nxënësve në situata të lar m-
ishme dhe të kuptueshme, të
rritjes së vetëbesimit dhe kuresh-
tjes së nxënësve etj. Përvoja e Ko-
sovës provon se, platforma, si pa-
jisje teknologjike: a) u mundëson
nxënësve shndërrimin e dijeve të
kodifikuara në tekstet shkollore
në njohuri të reja vetjake, përmes
veprimeve të tyre në situata të
larmishme online të cilave ua
kuptojnë domethëniet; b)zhvillon
mënyra me të cilat krijohen dhe
komunikohen kuptimet sot
(imazhet, fjalët e shkruara ose
pamjet vizuale, grafikët, tingujt,
informacioni digjital ose ai me-
diatik); lidhjet, ndërveprimet dhe
marrëdhëniet mes sistemeve të
ndryshme të dijes dhe mënyrave
të paraqitjes së njohurive që
ndërtohen nga nxënësit;
c)respekton dallimet dhe shumël-
lojshmëritë në procesin e
nxënies, duke mënjanuar qasjet
uniforme që “i përgatitin të gjithë
fëmijët me një kut”. Njëherazi, ajo
zhvillon proceset mendore, bazë
për trajtimin kompetent të situ-
atave jetësore, jo thjesht opera-
cionet mendore të standardi-
zuara që krijohen nga memorizi-
mi i dijeve lëndore. Me fjalë të
tjera, platforma siguron ndërve-
primin efikas të nxënësit me sit-
uatat tërheqëse (mësimore ose jo)
dhe kthen dijet e teksteve shkol-
lore, nga qëllim i nxënies, në mjet
për plotësimin e qëllimeve të reja
arsimore. “Më mëso mua” po dësh-
mon se e-learning, tashmë, është re-
alitet në shkollën shqiptare. Njëher-
azi, ajo u mundëson nxënësve të gë-
zohen kur zbulojnë dhe ndërtojnë
vetë njohuri dhe ushtrojnë kompe-
tencat përmes kërkimit, por dhe të
ndjejnë e kuptojnë që nuk ka gjë më
të bukur se “një trokitje e lehtë” në
njohuritë dhe në përvojat e njerëzve
të tjerë, me të cilët ndërveprojnë on-
line. Nëse gjëja më e rëndësishme, që
mbart çdo person, është dëshira e tij
e lindur për të zbuluar, përmes plat-
formës dixhitale kjo dëshirë zhvillo-
het më tej, duke bërë që ky thesar i
veçantë, domethënë, dëshira për të
nxënë në mënyrë të pavarur, të mos
humbasë. Përkundrazi.

SHPALLJE PER ANKAND PUBLIK

Shoqeria “TOSK Energji” sh.a. njofton se, ne date 08.06.2018
do te zhvillohet ankandi per shitjen e kolateraleve objekt i barres
siguruese, lende hidrokarbure, si me poshte:
a.Nafte Bruto  5553.87 m3 (pesmije e pesqind e pesedhjete e tre
pike tetedhjeteshtate)
b. Gjysme Produkt   3501 m3 (tremije peseqind nje);
c.Solar lend djegese 2940.5 m3 (dymijenenteqindedyzetepike
pese);
d.Bitum 243 m3 (dyqindyzetetre);
e.Mazut 1585 m3 (njemijepeseqindtetedhjetepese);

f.Virgjin 1405.8 m3 (njemijekaterqindpese pike tete);
g.Gasoil 661 .5 m3 (gjashteqind gjashtedhjetenje pike pese);
Me cmim fillestare ne ankand 4,337,729.6 USD (katermilione
e treqind e tridhjete e shtatemije e shtateqind e njezet e
nente presje gjashte dollare amerikane)
Ofertuesit duhet te paraqesin ofertat e tyre deri ne oren
12:00 te dates 08.06.2018, prane zyrave te shoqerise “TOSK
Energji” sh.a. prane ambienteve KPTHN Ballsh, Rruga
Mehmet Shehu, Zona Kadastrale 1090, Mallakaster
Ankandi per shitjen e kolateralit do te zhvillohet ne daten
08.06.2018, ora 15:00, ne vendndodhjen e barredhenesit:
ne KPTHN Ballsh, Rruga Mehmet Shehu, Zona Kadastrale
1090, Mallakaster
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Gruevski dhe tenderët tanë
Di ln i  nga  k l l ap ia  dhe  vep ron i  men-
jëherë ,  nëse  nuk  don i  që  të  nge ln i
mbrapa.  Gjë  që nuk është  kushedi  se
çfarë,  zakonisht .  Për të g jetur  çelës in
e  p r o b l e m i t ,  n e v o j i t e t  q ë  t ë  k e n i
qetësinë e duhur mendore dhe të mos
shpej toni .

DEMI

Ndryshime të shpejta dhe pozitive, me
bashkëveprimin e Diellit me Hënën që
ju favorizojnë. Në vazhdën e vendi-
meve të marra, popullariteti juaj do të
pësojë një rritje! Pak krijimtari dhe fan-
tazi në profesion do t’ju sjellë vlerë-
simin e një eprori..

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Planetët do të bëjnë që sot të ndiheni
më mater ia l is të  sesa zakonisht .  Por
fatmirësisht pozicionimi i Uranit do t ’ ju
ndihmojë që të çlironi fantazinë. Ndosh-
ta zgjedhja që do të bëni nuk është ajo
që do të pritej nga ju: po përdorni imagji-
natën.

N j ë  d i t ë  p a  s h u m ë  b u j ë .  N ë s e  m e n -
don i  se  mer i ton i  më shumë,  nuk  ken i
b ë r ë  l l o g a r i t ë  m e  a t a  m e  t ë  c i l ë t
d u h e t  t ë  n d a n i  m e r i t a t .  N ë  f u n d  d o
t ë  d i n i  s i  t a  m e n a x h o n i  s i t u a t ë n ,
p a s i  n u k  d o n i  q ë  t ë  d i l n i  k e q .

Sh f ry tëzon i  favo r i z im in  që  p lane të t
kanë ju  për  të  zmadhuar  dhunt i të  e
jua ja  dhe të  përdorn i  çdo mënyrë për
të  vënë  në  v i j ë  punë t  tua ja .  Ngan-
jëherë nuk duhet të lodheni shumë për
të  rënë në sy,  mjafton të  zg j idhn i  me
kujdes mundës inë më të  mi rë .

Keni të bëni me çështje të brendshme
dhe familjare të pazgjidhura, dhe mund
ta shfaqni më shumë sesa duhet ner-
vozizmin. Përpiquni ndërkaq të jeni i
mirëkuptueshëm. Mund të gjeni gj i th-
monë një pikë të përbashkët dhe të arri-
ni kështu në një kompromis me të gjithë.

S o t  d o  t ë  d o  t ë  v ë n i  n ë  j e t ë  i d e
nismëtare. Jeni të palodhshëm, të aftë
për të punuar pa ndaluar. Nganjëherë,
megjithatë, nuk e kuptoni që e tejkaloni
masën. Një ofertë pune duket shumë
premtuese. Çfarë prisni për ta pranu-
ar? Mos humbni kohë!

A ta  që  varen  nga  ju  nuk  bë jnë  punën
e ty re  ash tu  s iç  p r i sn i ,  qor to j in i  s ig -
u r i sh t ,  por  pa  e  bërë  të  madhe.  Nuk
ken i  a r sye  pe rse  t a  bën i .  Më  m i rë
thuaj in i  g jërat  s iç  janë,  pa shumë lo jë
f ja lësh ,  në  mënyrë  të  qar të ,  të  d re j t -
përd re j të  dhe  të  sak të .

Kujdes nga kokëfortësia, sepse mund të
sjellë gjëra të pakëndshme. Më mirë të
udhëhiqeni nga diku që ka më shumë për-
vojë sesa ju. Përvoja ju mëson, por nëse
nuk jeni të sigurt për diçka njëqind përqind,
nuk duhet as ta provoni.

Nëse në të kaluarën keni marrë një ndi-
hmë të papritur, tani është koha ta kthe-
ni favorin pa u tërhequr mbrapsht. Në
fund edhe ju do të shpërbleheni. E rëndë-
sishme është t’ia nisni mbarë: nganjëherë
gat ishmër ia  v len,  në d isa raste ,  më
shumë se çdo gjë tjetër.

Nëse po shqyrtoni mundësinë për një
udhëtim, për argëtim apo për punë, mos u
ktheni mbrapa. Parashikohen përvoja shumë
interesante në vijim! Mund të pasuroni bag-
azhin tuaj kulturor me njohje dhe njohuri të
reja. Me të vërtetë shumë mirë.

Mos u hidhni shumë përpjetë, nëse nuk
doni të rrezikoni të rrëzoheni! Duhet të
qëndroni me këmbë në tokë dhe të mos
përfshiheni nga aventura tepër të rrez-
ikshme. Mendoni për pasojat e vepri-
meve që kryeni, do të shmangnit rrez-
ikun për ta pësuar.

Opinioni i   Ditës

Nga Fatos Çoçoli

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

... prej afro 600 mijë eurosh, të
sjell ndërmend me dhjetëra, në mos
qindra raste të denoncuara nga
KLSH për abuzimet me tenderët
publikë, të zyrtarëve dhe ish-zyr-
tarëve tanë të lartë. Ky institucion
ka denoncuar pa pushim abuz-
imet në tenderët e qeverisë qen-
drore dhe njësive vendore. Janë
me miliarda euro në formën e
dëmit ekonomik, të parasë sh-
tetërore të shpenzuar keq, ose të
të ardhurave të munguara në Bux-
hetin e Shtetit, të zbuluar dhe de-
noncuar në 6 vite e gjysmë nga
KLSH. Të gjitha të përmbledhura
në dosje-denoncime për prokuror-
inë.

Nëse sot abuzohet më pak në
nxjerrjen e naftës shqiptare, nëse
Agjencia Kombëtare e Burimeve
Natyrore është në ristrukturim
pozitiv më në fund, kjo ndodh
edhe falë denoncimeve të këtij in-
stitucioni. Sot kemi prapa hek-
urave ish-drejtues dhe drejtues të
Autoritetit Rrugor Shqiptar, kur
KLSH i ka denoncuar ata që në
vitin 2013 e më tej në vijimësi. I
njëjti institucion ka denoncuar
abuzimet me tenderët dhe me
menaxhimin e gjithë shpenzimeve
dhe të ardhurave buxhetore me
një ritëm një kallëzim penal në
javë në 2326 ditë, ose në gjashtë
vjet e katër muaj, por pak ose as-
fare nuk është lëvizur nga struk-
turat e tjera përgjegjëse dhe
pritëse të denoncimeve. Paradok-
si është se kemi me dhjetëra zyr-
tarë të nivelit shumë të lartë në
administratën tonë shtetërore, që
mbahen ende në punë, me gjithë
denoncimet e KLSH ndaj tyre. Ky
institucion nuk ka kursyer dorë
duke denoncuar zyrtarëve të lartë
të të gjitha partive kryesore, të
Partisë Demokratike në vitet 2012-
2013, kur kjo ishte në pushtet, dhe
më vonë të Partisë Socialiste dhe

Lëvizjes Socialiste për Integrim.
Pikërisht ky distancim ndaj fu-
qisë politike të momentit në push-
tet dhe respekti e përkushtimi
ndaj standardeve ndërkombëtare
të profesionit, ato të organizatës
botërore të 192 institucioneve su-
preme të auditimit, INTOSAI-t,
përbën fuqinë e vërtetë të gjetjeve
dhe denoncimeve të institucionit.
Nëse ato do të ishin ndjekur nga
organet kompetente, sot situata
me korrupsionin galopant që ende
e kemi do të ishte krejt ndryshe.

Puna profesionale, përkushti-
mi ndaj standardeve ndërko-
mbëtare dhe partneriteti i fu-
qishëm me organizatat simotra të
zhvilluara të Evropës, kanë sjellë
heshtje në kampin politik sh-
qiptar në lidhje me këtë institu-
cion kushtetues. Kamp që për in-
teresa dritëshkurtra partiake e
politike të momentit, nuk rresht
së akuzuari e sulmuar çdo insti-
tucion shtetëror. Një fuqi e tillë
denoncuese e KLSH shumëfisho-
het, nga siguria profesionale, se

gjetjet dhe zbulimet e dëmeve
ekonomike, parave të shpenzuara
keq ose të humbura si të ardhu-
ra për Buxhetin e Shtetit, kanë
ardhur si rezultat i një analize të
kujdesshme të riskut të institu-
cionit shtetëror që kontrollohet.
I një pune hulumtuese të hollë-
sishme dhe të ndershme, duke i
krahasuar gjetjet dhe shkeljet
me kuadrin ligjor përkatës, duke
mos pritur asnjë sekondë, kur
materialet bëhen gati, për të bërë
kallëzimin penal dhe duke
përcjellë materialet në prokurori
pa kompromis dhe me kurajë. In-
stitucionet e reja që po dalin nga
reforma në drejtësi, sidomos një-
sia e specializuar SPAK,
prokurorët profesionistë dhe me
integritet të kësaj strukture, du-
het të trajtojnë me përparësi de-
noncimet e KLSH dhe të ILDKP-
KI, sapo ajo të nisë funksion-
imin.

Është shpresa se më në fund
do të kemi gjyqe shembullore, si
ajo që pak ditë më parë përfun-
doi Maqedonia ndaj ish-kryemi-
nistrit të vet, edhe pse vetëm për
shkeljet me blerjen e supermak-
inës së vet shtetërore. Denonci-
met e KLSH, ndryshe nga denon-
cimet nëpër media(me gjithë
vlerën e jashtëzakonshme sensi-
bilizuese të këtyre të fundit), janë
të pajisura me dokumente, fakte
dhe shifra kokëforta, të cilat do
të shërbenin si një bazë ideale
nisjeje për procese gjyqësore që
do të paralizonin korrupsionin
galopant, kundër abuzuesve me
pronën shtetërore dhe paratë e
qytetarëve të këtij vendi në nive-
let më të larta të administratës.
Reforma në drejtësi do të fitonte
procese konkrete dhe dinjitoze
hetimi dhe gjyqesh, peshë dhe
besim në sytë e njerëzve dhe part-
nereve tanë perëndimorë, njësoj
si Maqedonia fitoi tre ditë më
parë me vendimin e gjykatës
maqedonase ndaj ish-kryeminis-
trit Gruevski.

Meta takon zv/sekretarin amerikan të Shtetit:

Ballkani, një vizion i pakthyeshëm euroatlantikPresidenti i Republikës, Ilir
Meta organizoi dje

Mbrëmjen Gala të aktivitetit
“South East Europe Gathering
2018 / Mëngjesin e Lutjeve” me
temë: “Duajeni fqinjin tuaj”!, ku
i ftuar ishte edhe NdihmësSek-
retari amerikan i Shtetit, Pete
Marocco.

Në fjalën e tij përshëndetëse
para të pranishmëve, Presiden-
ti Meta shprehu vlerësimin e tij
më të lartë për Grupin biparti-
zan të Lutjeve të Parlamentit
të Shqipërisë, që bëri të mundur
për herë të parë mbajtjen e këtij
Takimi tradicional në Tiranë.

Më tej, Presidenti i Repub-
likës theksoi se tema e këtij
aktiviteti është shumë frymë-
zuese dhe me ndikim të fortë në
marrëdhëniet tona të përdit-
shme, si te njerëzit, ashtu edhe
kombet.

“Në ditët e sotme, vendet e
rajonit tonë po përjetojnë një

frymë të re bashkëpunimi. Janë
ende larg pajtimit të mirëfilltë, por
të paktën dialogu po vazhdon. Në
përgjithësi mbizotëron mirëkupti-
mi dhe bashkëpunimi. Kontaktet
e drejtpërdrejta mes njerëzve, si-
domos të rinjve, janë rritur jash-

tëzakonisht shumë gjatë viteve të
fundit”, - tha Presidenti Meta, duke
theksuar se të gjitha vendet e ra-
jonit synojnë të integrohen në
Bashkimin Evropian, që do të
thotë se po punojnë për të përm-
bushur të gjitha standardet dhe

kriteret e BE-së.
“Ne nuk do ta lejojmë rajo-

nin të rikthehet në të kaluarën
konfliktuale. Si fqinj të mirë ne
po krijojmë hap pas hapi besim
më të fortë te njëri-tjetrit, duke
ndërmarrë veprime konkrete,
dypalëshe dhe rajonale. Për ta
krijuar këtë besim, mendoj se
duhet të mësojmë nga mesazhi
i ish-Presidentit të SHBA-së,
Harry Truman, i cili dikur ka
thënë, citoj: “Të gjithë do ta pra-
nojnë se, që të kemi fqinjë të
mirë, duhet të jemi edhe ne vetë
fqinj të mirë’”, - deklaroi ndër të
tjera në fjalën e tij Presidenti
Meta.

Gjatë Mbrëmjes Gala, Presi-
denti Meta dhe zyrtari i lartë
amerikan Marocco kanë një
zhvilluar një bisedë tepër të
ngrohtë e miqësore.
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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.Nuk kalohet nga mbetësi.
5. U printe gladiatorëve
12. Bëhet duke shkuar lart e më lart
14. Tatum që qe pianist.
15. Një që lufton për para
16. Mund të bëhet me safari
17. Breshkat luftarake të kartonave
19. Ngjitet kur nuk nget
20. Në mes të rrugës
21. Sporti me rikisha
25. U shkrua nga Hesiodi
26. Një sferë për model
27. Mbyllin një sirtar
28. Makina Tipo
30. Inicialet e Bean, aktor
31. Nino, kompozitor i famshëm italian
33. Ramiro pa zë.
34. Neill i Jurassic park.
35. E bukura e belle epoque.

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

 -    Ka të tjerë që e kanë aq të brishtë saqë u thyhet
me një të prekur.

  -    Mik është ai që në errësiren e problemeve te tua
është ne gjëndje të ndez llambën e shpresës

  -   E ndoshta, për të pakten një çast në jeten tënde,
kam për të të munguar

- Kurrë s'e bëj gabimin e të
debatuarit me njerëz, për
opinionet e të cilëve nuk kam
respekt. (Edward Gibbon)

- Nuk është e bukur ajo që
është e bukur, por e bukur
është ajo që ju pëlqen. Italiane

- Fillimi i mirë - garanci e
mbarimit të mirë. Fishart

- Siç nuk mund të qortohet
veprimi i pavetëdijshëm,
kështu nuk mund të lëvdohet
as mirëbërësia e detyruar.
Euripidi

HORIZONTAL
2. Gjëja e latinëve.
5. Ai i Kuq u hap për hebrejtë.
9. Eshtë fjala e për e foshnjes.
11. Ministri Ekonimie e Pune
13. Marubi i fotografisë.
14. Bel i Mapupassant.
15. Bëhet duke tregtuar objekte të shenjta.
18. Derek aktore.
19. Gjysmë totale.
20. Eshtë art i të folurit
22. Një patriark biblik.
24. Mund të jenë zemërkau të tilla.
26. Janë dëshmorë të kishës.
28. Eshtë lloj papagalli.
29. Eshtë lloj papagalli.
30. Qerre pa qe.
32. Ekstreme në numërim.
33. Eshtë bodrumi.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

37. Qe mbreti i elfëve
39. Farrow, aktore
40. Hagen rocsktar
41. Walter i Kush do ta vrasë Charley Verrik
45. Në fund majtas
46. Mund të preken nga morbusi i Basedow
47. Ad… për të ngarkuarin me punë
48. Loach regjiosor

VERTIKAL

2. Ishin grekët në trojë
3. Ishin palate të beut
4. Goodëin, ndihmësi i Nero Wolfe
5. Pak sinqeritet
6. Personazhet e Charles Schulz.
7. Kompozoi Mefistofele
8. Në radhë të parë.
9. Qytet zviceran
10. Në krye të kryesisë

11. Ughi violinist
13. Carlos që qe pilot i Formula 1
15. Ekstreme në muzg
18. Inicialet e Steinbeck
22. Gruda, "Njeriu me top"
23. Eshtë X ajo e sulmit
24. Paradhoma e parajasës
28. Eshtë edhe ai i luftës
29. Janë edhe ato të cirkut
31. Mbarojnë fare
32. Inicialet e Reed, aktor
34. Të parët në sondazh
36. Eshtë taksa
38. Një mund të jetë emërore
39. Një pjesë e marrëzisë
41. Gjysmë mimoze
42. Hundë kur s'jam unë
43. Skuadër greke
44. Lemper, këngëtare gjermane
46. Fundi i një akti

34. Steiger aktor.
35. Inicialet e Delon.
37. Eshtë edhe ai Me Gropa.
38. Një mund të jetë autonom.
40. Në krye yë evidencës.
42. Edgar Allan Poe.
44. Ekstremet në litar.
46. Giorgio i modës.
50. Janë malet me Akonkagua.
52. Janë ujërat e bregdetit tonë.

VERTIKAL

1. Novarro që qe aktor.
3. Kusturica regjisor.
4. Eshtë e jashtëzakonshme.
6. Inicialet e Kazan.
7. Ishte qyteti i 100 portave.
8. Pinci i Dy herë mat.
9. Janë të mirat që prodhohen.
10. Eshtë ai që gënjen për t'u bërë i njo-

hur.
11. Një markë celulari.
12. Ushtrohej nga filibustierët.
16. Një përsiatje.
17. Agjenci Informative Tiranë.
21. Një brejtës pylli.
23. Një Gjon që qe aktor i yni.
25. Titulli i Byron.
27. Në radhë të parë.
31. Emri i Amundsen.
36. Moore aktore.
39. Pishtarë pa pishë.
41. Gjysmë vatani.
43. Rruga e Molnar.
45. Një fazë gjumi.
47. Inicialet e Redford.
48. Në krye të notarëve.
49. Inicialet e Reitman.
51. Unë dhe ti.

   -  Buzëqeshjet humbin atëherë kur ti ia fal
 dikujt dhe ai nuk kujtohet më të ta kthejë

   - Besojini intuitës tuaj, dy sy të lidhur shohin
 më qartë se një mendje e verbër

    -  Nëse ngre një mur, mendo çfarë po lë
 jashtë

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21

22 23 24 25

26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51

52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15

16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46

47 48

E L E K T R I K K U R A

T E R R E N I K A N A L

I R M A F O N I K E

K A V I K T I M A T K

A M A R R E Z I T E S

M E T E O R I T E T A

R O M A N T I K E T Z N

E N E D A T T K O D

C I C E L A T I K O N E

E T E R O L A O Z A R

T O E A F A T A L

A R K I V A T D A K E T

17 1 8 4 2 4 13 1 13 1

18 3 1 4 18 3 17 13 1

8 1 10 10 10 1 3 1 6 12 6

3 1 10 2 3 6 14 1 12 2 4

13 3 5 4 2 8 4 1 12 4 2 4

15 9 6 15 1 12 4 6 6 3 3

17 2 4 5 12 2 14 17 5 1 4

8 1 7 6 3 1 10 1 2

1 5 -

G

5 12 4 6 4 18 7 7 1 3

1 A 3 2 8 1 5 2 12 2

20Z 19 1 3 20 5 4 6 10 2 4

6 I 1 10 2 3 2 12 15 18 2 8

FJ
AL

EK
RY

QI
 (1

)
FJ

AL
EK

RY
QI

 (2
)

PË
RG

JI
GJ

ET
 E

 F
JA

LË
KR

YQ
EV

E 
TË

 N
UM

RI
T 

TË
 K

AL
UA

R A R T E T K A M P U L A

R E A L T A H A R R I S

O R K P E R S N K N P

M T H E R R I M E T D I

A K E S M E R E T K O R

T U R H A M E S R R A

S E C I L I N M O T E T

M A D A M E A K O M A A

I R O N I A T O M E T T

T I N A B L L L O I

E A H A L I L I S A M

T A D I A N A A N T E N A

P A K I C A P A L L A T E

R U U D E R A H E R E T

O T L I P R R P T I M O

V O L A M A T O R I P N

O R A S A T I R E T

K E V A S H A T B E L A

A T L N E K A R R A P

T A R I S E H A R K U

O R T A K E T B M E R

R O Q E V E R I A N O T

E M U T E M E Z E R O

T A P A N E L L Y T I M

FUTBOLL

Gafat e portierit të Liverpulit i japin
Real Madridit Championsin e 13-të

Real Madrid e ka fituar
finalen e Ligës së Ka-

mpionëve për herë të
tretë radhazi edhe këtë edi-
cion. Kësaj finale i humbi
hijeshia pas lëndimit të Mo-
hamed Salah në minutën e
25'të. Real Madrid fitojë me
rezultat 3-1. Për Realin
shënuan Benzema dhe
Bale, kurse për Liverpoolin
Mane. Një ndeshje plot
ankth, më shumë polemika,
por me një Liverpool pa
shpirt pas lëndimit të yllit
të tyre Mohamed Salah.
Gjithçka nisi shumë mirë
për Liverpoolin, të cilët
kishin edhe rastet e tyre të
para në këtë ndeshje derisa
Liverpool kishte dy tre ras-

te të mira për shënim. Por,
kur po zhvillohej minuta
e 25'të e pjesës së parë, një
tërheqje paksa e qëllimtë
si u duk në fillim e Ramos,
e lëndoi Mohamed
Salahun e Liverpoolit. Dy
gafa të portierit Karius e
ndihmuan Realit të fitojë
Championsin nr.13.
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