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HAPET FUSHATA/ KRYEMINISTRI, OPOZITES: TUFE FRIKACAKESH, LEHNI SA TE DONI 

Nga  ANDI BUSHATI 

Sa më shumë afrohet 30 qershori, aq 
më të fortë bëhen zërat që mbrojnë 

alibinë e Edi Ramës, se nuk është në 
dorën e tij të gjejë zgjidhje, se ai nuk 
mund të pranojë ...

Udhëtim në Shqipërinë e 
Edi Ramës (pas 30 qershorit)

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21Vijon në faqen 11

Nga IGLI TOLA 

Çdo ditë e më tepër po zbehet vija 
ndarëse mes politikës dhe kome-

disë, falë tentativave të zellshme të 
shumë politikanëve për t’u endur sa 
andej-këndej ...

Fenomeni “Zelensky” 
dhe politika jonë… 

Opinioni
 Ditësi

NGA ORNELA MANJANI

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqet 2-3

Kreu i qeverisë: Nuk them që jam më i miri, kam edhe unë gabimet e mia. Erion 
Veliaj: PS-ja, zgjidhja për të mos pasur ‘97 tjetër. Balla: Do të fitojmë në 61 bashki

Pak ditë më parë, “News 24” dhe “Balkanweb” publikuan një 
kontratë të dyshimtë mes qeverisë dhe kompanisë fi tuese të 
koncesionarit për ndërtimin e rrugës Milot-Balldren. Sipas 
projektligjit të mbërritur në Kuvend, për ndërtimin e këtij 
segmenti rrugor prej vetëm 17.2 km duhen gati 260 milionë 
euro. Por, dyshimet janë se shifra mund të shkojë deri ...

Në faqen 5

(Në foto)  Kryeministri Edi Rama duke folur gjatë çeljes së fushatës elektorale të PS-së

Në faqen 10

Përplasje mes 
kushërinjve, 
polici i FNSH 

plagos me armë 

 
1 QERSHORI 

NGJARJA NE PEZE 

Grupi “Hysenbelliu” 
dhe fondacioni FAB 
festojnë me fëmijët 
jetimë në Shkodër 

 EMERGJENCA 

Në faqen 7

Tërmet në Korçë, 
lëndohen 4 banorë, 

prishen dhe dëmtohen 
rreth 100 shtëpi 

Pronarët që marrin tapitë në Tiranë e rrethe 

Në faqet 8-9 Në faqen 6

Legalizimet, familjet që ndërtuan pa leje bëhën pronarë të truallit 
plotë me përfi tuesit e tapive 
dhe sipërfaqet takuese për 
secilin, të miratuar nga 
Këshilli i Ministrave. Agjen-
cia Shtetërore e Kadastrës 
bën të ditur se përfi tuesit do 
të pajisen me certifikatën 
e pronësisë brenda afateve 
ligjore. Vendimi me listën ...

Agjencia e Kadastrës 
Shtetërore publikon 

listën me 2 mijë persona që 
kanë ndërtuar pa leje dhe do 
të marrin tapitë për truallin. 
Përfi tuesit janë në 12 qarqe të 
vendit. Agjencia e Kadastrës 
Shtetërore publikon listën e 

 
“MILOSAO” 

Suplement

Armët e Skënderbeut 
nuk gjenden vetëm 
në Vjenë, një pjesë 

janë edhe në Venecia 
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FAQJA E PARE

FUSHATA
ZGJEDHJET

Kreu i qeverisë: Kush prek zgjedhjet, i ndalohet hyrja në SHBA dhe BE

Zgjedhjet, Rama paralajmëron
opozitën: Mos luani me zjarrin!
Kryeministri: Tufë frikacakësh, lehni sa të doni
Para mbështetësve të tij

socialistë, kryeminis
tri Edi Rama parala-

jmëroi opozitën që mos të lu-
ajë me zjarrin, ndërsa sfidoi
dje kundërshtarët e tij poli-
tikë, të cilët e akuzojnë se ësh-
të njeri i korruptuar dhe
kriminel, që ta vërtetojnë një
gjë të tillë. Ai pranoi se është
pasionant dhe arrogant, por
kurrë kriminel dhe hajdut.
"Po të ishte kjo e imja një
çështje personale, do ta kisha
lënë prej kohësh këtë punë
dhe nuk do të mbaja
rrebeshin e përditshëm të
gurëve dhe baltës mbi veten.
Po të ishte kjo e imja një
punë për përfitime personale,
nuk do ta kisha marrë për-
sipër dhe nuk do të kisha gux-
uar t'ua bëja njerëzve të
familjes sime atë që i ndodh
për ditë për shkak të punës
time. Unë mund të jem pasio-
nant edhe arrogant po të
doni, por kurrë nuk kam qenë
materialist dhe kurrë s'kam
për të qenë as kriminel, as
hajdut si ata që më ngrëne
dhe me ulin si të tillë nga
mëngjesi në darkë, nga viti
në vit nga dekada në dekadë.
Unë mund të bëj gjykime të
gabuara, mund të marr edhe
vendime të gabuara, por kur-
rë as kam bërë, as kam mar-
rë dhe as kam bërë për të
marrë asnjë vendim për gjëra
të gabuara që i di përpara si
të gabuara. Kurrë nuk e kam
futur dhe nuk kam për ta fu-
tur dorën në xhepin e një nje-
riu të gjallë në këtë vend dhe
në këtë botë. Kurrë nuk e
kam hedhur dhe s'kam për ta
hedhur firmën time për të
fituar në rrugë të paligjshme
apo për të dëmtuar vendin,
njerëzit e këtij vendi dhe të
ardhmen e fëmijëve tanë.
Unë nuk kam si t'i provoj
fjalët e mia për veten time,
por gjithmonë, edhe tani i
kam sfiduar dhe i sfidoj ata
që thonë të kundërtën ta pro-
vojnë të kundërtën me fakte,
jo me fjalë, me të vërteta e jo
me sajesa dhe fabrikime të ul-
ëta. Për mua kjo detyrë ësh-
të mision, nuk është një kar-
rige e lartë. Është pasion,
nuk është kalkulim praktik,

SHKURT

Ministri gjerman: Për Shqipërinë
të mbështetemi në fakte

Ministri i Shtetit për Europën i Gjermanisë, Michael Roth,
reagon sërish në mbështetje të çeljes së negociatave të

Shqipërisë me BE-në, për të cilën vetëm pak ditë më parë
Komisioni Evropian i dërgoi këshillit rekomandimin pozitiv
pa kushte. Postimin e bërë nga Roth në rrjetet sociale e postoi
në "Facebook" edhe kryeministri Edi Rama. "Ministri i Sh-
tetit për Europën i Gjermanisë, Michael Roth: Për Maqedon-
inë e Veriut dhe Shqipërinë ne duhet të mbështetemi në fakte
dhe në ndershmëri. BE dhe Gjermania kanë shumë për të
humbur", - shkruan ai.

Zgjedhjet pa garë, PS me 30
këshilltarë më shumë

Plot 33 bashkitë ku kandidatët e Partisë Socialiste do të
fitojnë pa garë kanë sjellë të njëjtën situatë edhe në radhët

e anëtarëve të këshillit bashkiak. 36 subjektet zgjedhore i kanë
përjashtuar bashkitë e Konispolit dhe të Delvinës jo vetëm
nga kandidatura për kryebashkiak, por edhe për anëtarë të
këshillit bashkiak. KQZ-ja regjistroi dje 15 anëtarët e PS-së
për këshillin bashkiak të Konispolit, ndërsa pritet që e njëjta
procedurë të ndiqet edhe për Delvinën, ku rezulton se pjesë
e fletës së votimit do të jenë vetëm këshilltarët e PS-së. Deri
më tani, KQZ-ja ka regjistruar kandidatët për këshillat bash-
kiakë të 40 bashkive në vend, ndërsa të hënën do të proce-
dohet edhe me regjistrimin e partive të tjera.

BETEJA
"Kjo që nisim sot
nuk është një
fushatë zgjedhjesh
pa kundërshtarë,
por një betejë e
madhe historike
me kundërshtarët
e zgjedhjeve. Kjo
është një betejë
për t'i dhënë fund
një mënyre të ulët,
të poshtër të të
bërit politike duke
u tallur me
popullin. Duke
dhunuar gjuhën që
na bashkon",
deklaroi z.Rama.

është bindje atdhetare nuk
është karrierë politike", dek-
laroi z.Rama. Kryeministri
Edi Rama në fjalën e tij në
hapje të fushatës vuri në
dukje se beteja nuk do të jetë
një fushatë pa kundërshtarë,
por një betejë me kundërsh-
tarët e zgjedhjeve. "Kjo që
nisim sot nuk është një fush-
atë zgjedhjesh pa kundërsh-
tarë, por një betejë e madhe
historike me kundërshtarët e
zgjedhjeve. Kjo është një
betejë për t'i dhënë fund një
mënyre të ulët, të poshtër të
bërit politike duke u tallur
me popullin. Duke dhunuar
gjuhën që na bashkon. Kjo
është një betejë për t'i dhënë
fund çdo iluzioni ringjalljeje
një plaku të marrë dhe të
marrë fund, që e ka djegur
një herë Shqipërinë dhe ka
arritur të rikthehet në push-
tet duke përfituar nga përçar-
ja jonë në të shkuarën. Që
për fat të keq kujton akoma
se na bën shantazh me zjar-
rin e urrejtjes së tij përçarëse
dhe me atë pinokun të vogël
që ka në krye të partisë së tij",
u shpreh z.Rama. Kryeminis-
tri u kujtoi edhe njëherë aty-
re që mendojnë të bllokojnë
zgjedhjet në 30 qershor se
çfarë i pret: "Kush e merr
qetësinë për tulatje dhe na
kujton akoma këtë vend si
sheshin e vjetër për për-

sheshin e një plaku të marrë
dhe kush gënjehet nga
vetëpërmbajtja jonë, luan me
zjarrin. Nuk duam të shohim
asnjë pas hekurave për hesap
të një plaku të marrë, pran-
daj do u dalim borxhit. Do u
themi sa keq mund të për-
fundojë një individ që dëno-
het për krime zgjedhore,
duke humbur lirinë e lëvizjes
në SHBA bashkë me gjithë
anëtarët e familjes së tij,
kush nuk beson le të shkojë
të pyesë plakun (Berishën),
po ashtu edhe të hyrjes në
BE".
LETRA

Pak orë para çeljes zyrtare
të fushatës për zgjedhjet
lokale 30 qershorit, Edi Rama
ka publikuar letrën e 7 pub-
like për kundërshtarët poli-
tikë, por ndryshe nga herët e
tjera, u është drejtuar mbësh-
tetësve të opozitës dhe jo Lul-
zim Bashës. Nisur nga të
dhënat e sondazheve që sipas
tij tregojnë se shumica e
demokratëve janë kundër
bojkotit të zgjedhjeve, Rama
shpjegon pse mungesa e
opozitës në këtë rast nuk cen-
on standardin demokratik të
tyre. "Udhëheqja juaj nuk do
zgjedhje, sepse i trembet një
disfate elektorale të radhës.
Ndërsa ne nuk e shkelim dot
detyrimin, sepse duam të
zgjidhemi në zgjedhjet e

radhës. Kam dëgjuar shpesh
pyetjen: A mund të bëhen
zgjedhje demokratike pa
opozitën? Zgjedhje demokra-
tike do të thotë që të gjithë të
gëzojnë të drejtën të zgjid-
hen. Por nëse përjashtimi në
çfarëdo forme i opozitës nga
zgjedhjet i bën ato antidemo-
kratike, vetëpërjashtimi i një
partie kryesore nga zgjedhjet
nuk i bën ato jodemokratike",
shprehet z.Rama. Sipas tij,
shtyrja e zgjedhjeve bazuar
në kapriçot e opozitës do të
hapte një precedent akoma të
rrezikshëm për demokracinë.
"Kjo s'është punë date apo
stine, kjo është punë qën-
drueshmërie e themelit të
jetës demokratike. Imagjino-
ni pak sikur të hapej rruga e
një marrëzie të tillë jo vetëm
qartësisht antikushtetuese,
po edhe thelbësisht antidem-
okratike, se çfarë do të
ndodhte në zgjedhjet pas kë-
tyre zgjedhjeve, në ato pas
tyre dhe me radhë, kur sipas
tekave të opozitës së radhës
(apo edhe të palës tjetër në
qeveri pse jo!) data e
zgjedhjeve të kthehej nga një
detyrim kushtetues për ata
që duan të zgjidhen, në një
lojë politike e kujtdo që nuk
do zgjedhje!", theksoi z.Rama.
Ai u përmend demokratëve
penalitetet për ata që do të
përpiqen të pengojnë zgjedh-

jet e 30 qershorit, duke nisur
që me pasat në Kodin Penal,
deri te ndalimi i hyrjes në
Shtetet e Bashkuara dhe
Bashkimi Europian. "A ia
vlejnë të gjitha këto pasoja
të rënda për të shkuar pas
berihait? Nuk besoj dhe jam
i bindur se nuk do të ketë
njerëz të zakonshëm, që të
bëhen pjesë e një marrëzie
kaq të jashtëzakonshme.
Kudo ku do të fitojmë, aty ku
kemi kundërshtarë të regjis-
truar, njësoj si aty ku s'kemi
të tillë, ne do të jemi në dis-
pozicion të të gjithë qyteta-
rëve pa dallim. Betejën poli-

tike me udhëheqjen tuaj ne
e kemi fituar dukshëm e
bindshëm, sa për meritën
tonë, aq edhe për paaftësinë
e asaj udhëheqjeje - ndaje-
ni vetë cila nga të dyja pes-
hon më shumë", u shpreh
Edi Rama. Kryeministri u
kujton mbështetësve të
opozitës se ata nuk janë py-
etur nga udhëheqësit e
forcave të tyre për vendimet
ekstreme të djegies së man-
dateve dhe protestave të
dhunshme, vendime që si-
pas tij janë politikisht
vetëvrasëse për lidershipin
e opozitës.

Hapja e fushatës së 30
qershorit të Partisë Socialiste

Kryeministri Rama
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PS hap fushatën për 30 qershorin, prezantohen kandidatët në 61 bashki

Zgjedhjet, Veliaj: PS, zgjidhja
për të mos pasur '97 tjetër

"Po, Rama duhet të ikë përpara, më fuqishëm"
Partia Socialiste hapi

dje zyrtarisht fush
atën për zgjedhjet e 30

qershorit, duke prezantuar
kandidatët në të 61 bashkitë
e vendit. Edhe pse në
zgjedhje mungon opozita,
PS ndezi motorët duke i
vënë vetës si objektiv fiti-
min e të gjitha bashkive në
vend. Mes ovacioneve dhe
duartrokitjeve u prezantua
edhe kryebashkiaku Erion
Veliaj, i cili garon në këto
zgjedhje për një mandat të
dytë në krye të Bashkisë së
Tiranës si një rikonfirmim
për transformimin e shpejtë
që ka pësuar kryeqyteti në
këto katër vite. Kryebashki-
aku Erion Veliaj gjatë çeljes
së fushatë së PS-së i dhuroi
në mënyrë simbolike
kryeministrit Rama një
bluzë ku shkruhet "Rama ik
përpara". Në mënyrë ironi-
ke, Veliaj deklaroi se Rama
duhet të ikë, por sa më për-
para dhe sa me shpejt për të
drejtuar Shqipërinë. Mes
ovacioneve dhe duartro-
kitjeve u prezantua edhe
kryebashkiaku Erion Veliaj,
i cili garon në këto zgjedhje
për një mandat të dytë në
krye të Bashkisë së Tiranës
si një rikonfirmim për
transformimin e shpejtë që
ka pësuar kryeqyteti në
këto katër vite. E ndërsa sul-
moi PD-në dhe LSI-në, Eri-
on Veliaj që rikandidon për
Bashkinë e Tiranës u
shpreh se vendi nuk do të
lejohet që të kthehet në
1997, prandaj do të zhvillo-
hen zgjedhjet. "Kjo është
Tirana jonë. Kjo është Par-
tia Socialiste e Shqipërisë,
kjo është fitorja jonë e mad-
he, një mirëseardhje për të
gjithë miqtë nga Shkodra,
Kukësi, Elbasani dhe të
gjitha qarqet e tjera. Sot ësh-
të 1 Qershori, PS-ja ka men-
duar për gjeneratën e ardhs-
hme dhe jo zgjedhjet e
ardhshme, gjithmonë. Edhe
sot po takohemi në një hapë-
sirë që është për të rinjtë
dhe fëmijët. Para katër
vitesh Bashkisë së Tiranës
i kishte ngecur ora, tani i ka
ardhur ora, por SHQUP-it i
ka mbetur ora. Ne nuk
mund t'u themi fëmijë se
Shqipëria nuk do të ketë
zgjedhje dhe do të bllokohet,
se një grup fëmijësh të par-
ritur nuk janë gati për bete-
jë. Prandaj në 30 qershor
duhet të fitojë Shqipëria
dhe fëmijët kudo që janë.
Shqipëria ka bërë progres,
ama në 30 qershor e kemi

vetë në dorë që t'i japim
fund tranzicionit dhe të
jemi vendi dinjitoz. Me Edi
Ramën atë që kemi bërë në
Tiranë, do ta bëjmë në të
gjithë Shqipërinë. Sot me ne
nuk janë vetëm socialistët,
pasi besojnë se vetëm PS-ja
mund ta qeverisë çdo bash-
ki me dinjitet. Për të gjithë

ata për të cilët fëmija është
më i rëndësishëm se partia
dhe nuk duan të kthehen në
1997-ën dhe e duan Sh-
qipërinë si gjithë Europa,
është Partia Socialiste. Ka
njerëz të cilët mendojnë se
vetëm ne socialistët e kemi
këtë opinion, por ftoj dy
miqtë e mi sportistë dhe

artistë. Para se Edi të fillojë,
i kemi dëgjuar edhe të
tjerët, nuk kanë ide dhe viz-
ion, thonë vetëm 'Rama ik'.
Si provë e faktit që i kemi
dëgjuar, ca herë jemi dako-
rd, po Rama duhet të ikë
përpara fort për të drejtuar
Shqipërinë", - theksoi
z.Erjon Veliaj.

Fushata, mungon ekipi i Korçës për shkak të tërmetit

"Modeli socialist", Balla: S'ka
budalla që beson te PD-LSI

Sekretari i Përgjithshëm
i PS, Taulant Balla, de-

klaroi se e majta ka qever-
isur me sukses në 30 bash-
ki të vendit dhe se do vi-
jojë ta bëjë këtë gjë edhe
në të ardhmen. Balla tha
se PS-ja është një parti që
bën shtet dhe se do të mar-
rë të gjitha përgjegjësitë
për të qeverisur. Ai shpre-
hu gjithashtu ambicien
edhe për marrjen e një
mandati të tretë në zgjedh-
jet e 2021-shit. "Në 30 qer-
shor ne do të marrim
përgjegjësinë për të qever-
isur edhe në ato 25 bashki
të tjera, që nuk kishim
mundësinë të ofronim
modelin tonë të qever-
isjes. Ky qershor na gjen
me një lajm të gëzuar. KE
rekomandoi pa asnjë kusht
fillimin e bisedimeve për

anëtarësim. Unë sot dua të
shpreh bindjen e thellë se
PS-ja jo vetëm që në 2019-ën
filloi bisedimet për
anëtarësim, por do të jetë në
qeverisje edhe kur të mar-
rim datën për anëtarësim.
Më lejoni të them dy fjalë
për ata që betohen se nuk do
lejojnë zgjedhjet. Është
krim, ndëshkohet nga Kodi
kush pengon zgjedhjet. Nuk
ka ende ndonjë budalla që t'i
besojë Lulit, Saliut dhe Mon-
ikës për të marrë veten në

qafë në 30 qershor", u
shpreh kreu i deputetëve të
PS-së. Balla njoftoi para
mbështetësve socialistë se
në prezantimin e kandi-
datëve të PS-së mungon gru-
pi i Korçës. "Ekipi i Korçës
nuk është me ne sot, sepse
në Korçë mbrëmë natyra ka
shkaktuar një tërmet dhe i
gjithë ekipi i Korçës është
në krye të detyrës, me në
krye kryetarin e bashkisë
dhe kandidatin, për të qenë
pranë njerëzve".

Artistët shprehën dje mbështetje për Erion Veliajn,
për një mandat të ri në krye të Tiranës. Pak pas ce-

lebrimit të dashurisë së tij në martesë, Gaz Paja është
shfaqur krah Erion Veliajt në çeljen zyrtare të fushatës
së PS-së për zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Gaz Paja
tha se është bërë pjesë e ekipit të tij, sepse do që të hyjë
në histori. "E di që këta çuna dhe goca do të hyjnë në
histori dhe unë duam të jem pjesë e historisë", u shpreh
Gaz Paja. Veç aktorit Gaz Paja, përkrah Veliajt janë
shfaqur edhe atletja Luiza Gega, këngëtarja e mirënjo-
hur Eneida Tarifa dhe sportisti Izmir Smajlaj. Ata thanë
se duan ta shohin vendin e tyre të ecë përpara, ndaj edhe
mbështesin punën që ai ka bërë për Tiranën. "Dua ta
shoh vendin tim të ecë përpara dhe më bëhet zemra mal
kur shikoj sa shkolla dhe terrene sportive shtohen çdo
ditë. Ne e meritojmë ta ngremë vendin tonë sa më lart",
tha Luiza Gega. Ndërsa Smajlaj dha një mesazh që 30
qershori të jetë pa dhunë. "Kam ardhur për të dhënë një
mesazh jo politik, që 30 qershori të jetë ditë e zakonshme,
pa rrëmujë dhe pa dhunë", u shpreh Smajlaj. Këngëtar-
ja Eneda Tarifaj komplimentoi 'live' kryebashkiakun e
Tiranës, Erion Veliaj. Në aktivitetin e çeljes së fushatës
elektorale të Partisë Socialiste, ajo ka treguar se do të
votojë për Veliajn. Muzikantja gjithashtu ka përdorur
një metaforë për të përgëzuar kryebashkiakun aktual.
"Sikur të kishte bërë nëna nja tre si Erion Veliaj, pale se
si do të ishte Shqipëria. Sepse mjafton të shikojmë ndry-
shimet rrënjësore për të kuptuar se cila është zgjedhja e
duhur për këtë vend. Nuk jam ndonjë simpatizante par-
tie, por falë punës së Erion Veliajt ka lezet të dalësh
shëtitje me vajzën nëpër qytet", u shpreh Tarifa.

Artistët dhe sportistët, krah Veliajt:
30 qershori të jetë pa rrëmujë

DEKLARATA
Kandidatja e PS
për Bashkinë e
Durrësit, Valbona
Sako, e cila
kandidon në
zgjedhjet lokale të
30 qershorit u
prezantua dje në
hapjen zyrtare të
fushatës. Ajo
deklaroi se ndihet e
nderuar që është
pjesë e familjes
socialiste. Ajo bëri
një thirrje për
qytetarët që të
bëhen bashkë për
"Durrësin që duam
dhe për Shqipërinë
europiane që
duam".Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erjon

Veliaj dhe kryeministri Rama

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE ANKANDIT TE DYTE

Më datë 17 qershor 2019 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do zhvillohet seanca e fundit
e mbledhjes së ofertave për ankandi i I-rë, për shitjen e pasurisë nr.58/94+1-13, vol.37, fq.242, ZK 8518,
e ndodhur në Durrës (sip=29 m²).
Çmimi fillestar (për pasurinë e lartpërmendura) për apartamentin e lartpërmendur do të jetë 360 euro/m².
Kjo pronë i takonte të ndjerit Flamur Hajdar Satka.
P.s: Qytetarët/subjektet që dëshirojnë të marrin pjesë në ankand krahas një kërkesë duhet të kenë
depozituar dhe 10% të çmimit fillestar si garanci për pjesëmarrje në ankand. Kjo garanci pasurore duhet te
jetë e derdhur në BKT, nr.llogarisë Saimir Hoxha PF (IBAN: AL07 2051 2046 4204 98CL PRCLALLA ).
Adresa: Selia: prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Mobile: 06920 756 44, Phone/Fax: 052 22 6000
Web:  <http://www.permbarues.al
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OPOZITA
PROTESTA

Fushata e PS-së, kreu i opozitës: Koha e banditëve në pushtet ka marrë fund

Sot protesta e opozitës, Basha-Ramës:
Ke rënë nga pushteti, s'ka hap pas

"Shqiptarët nuk mund të paguajnë borxhet e Ramës"

Opozita do të zhvillojë
sot protestën e shtatë
kombëtare duke

kërkuar largimin e Edi Ramës.
Opozitarët nga e gjithë Sh-
qipëria do të mblidhen në orën
19:00 me kërkesën për
dorëheqjen e Edi Ramës dhe
krijimin e një qeverie transi-
tore që do e çojë vendin drejt
zgjedhjeve të lira. Kryetari i
opozitës, Lulzim Basha, ftoi dje
të gjithë qytetarët të marrin
pjesë në protestën e 2 qer-
shorit. Z.Basha reagoi pas
letrës së 7 publike që kryemi-
nistri Rama adresoi në drejtim
të demokratëve. Në një postim
në "Facebook", Basha përsërit
qëndrimin se nuk do të bëjë
asnjë hap pas nga rruga që ka
nisur. Përmes një videoje ku
akuzon qeverinë se ka rritur
varfërinë në vend, Basha u
bën thirrje të gjithë sh-
qiptarëve që t'i bashkohen sot
në orën 19:00 opozitës në pro-
testë. Kreu i opozitës foli për
situatë të vështirë në vend,
për shkak të keqqeverisjes së
pushtetarëve të majtë, sipas
tij, përmes krimit dhe korrup-
sionit, ndërkohë që shqiptarët
varfërohen çdo ditë. Lulzim
Basha është i qartë kur shpre-
het se: "Shqiptarët nuk mund
të paguajnë borxhet e Ramës.
Asnjë hap pas për çlirimin e
vendit nga e keqja! Nesër (sot)
në ora 19:00 të gjithë në shesh!
2 qershor, Shqipëria si Euro-
pa".
FUSHATA

Kreu i opozitës, Lulzim
Basha, reagoi dje pas hapjes së

fushatës elektorale të PS-së,
duke i kujtuar kryeministrit
Edi Rama se pushtetin ia
dhanë kriminelët, por do ia
marrin qytetarët shqiptarë.
Basha deklaroi se Rama ka
rënë dhe se opozita nuk
tërhiqet asnjë hap pas nga mi-

sioni, sipas tij për të çliruar
Shqipërinë. Ai publikoi një
tjetër video, ku rendit sipas tij
faktet që do të duhet ta kishin
detyruar një kryeministër nor-
mal të jepte dorëheqjen e të lar-
gohej. "Pushteti i Edi Ramës
ka rënë. Ai duhet të ishte lar-

guar: kur u dha pushtet
kriminelëve! Kur Elvis Roshi
doli trafikant e përdhunues!
Kur Saimir Tahiri doli trafi-
kant dhe blerës votash! Kur
Shqipëria u kthye në hambar
droge! Kur u zbuluan konce-
sionet e hajdutërisë! Kur Fat-
mir Xhafaj mbrojti drogën me
shtet! Kur fshehu 30 milionë
euro në Amerikë! Kur ekono-
mia u kap nga paratë e krimit!
Kur vodhi votat me Dakon dhe
Gjiknurin! Kur shkatërroi pa
ligj shtëpitë e njerëzve! Kur
helmoi fëmijët me gaz
lotsjellës! Kur bllokoi rrugën
drejt Europës! Kur grabiti me
oligarkët çdo pasuri publike!
Kur tradhtoi integritetin e
Kosovës! Kur zhyti 300 mijë
shqiptarë në skamje! Kur mby-
lli gjykatat! Kur ua dorëzoi sh-
tetin banditëve! Për çlirimin
e Shqipërisë nga e keqja! Asn-
jë hap pas! Të gjithë të bash-
kuar do ta ndryshojmë fatin e
vendit tonë! Nuk do ta lëmë
Shqipërinë në duart e një
bande që ka marrë peng të

ardhmen e një populli të tërë.
Koha e banditëve në pushtet
ka mbaruar, ka ardhur koha e
shqiptarëve! Asnjë hap pas!
Nesër (sot) të gjithë në shesh,
në orën 19:00", shprehet
z.Basha. Po dje, kreu i opozitës
ishte pranë banorëve të "Un-

azës së Madhe", të cilët pro-
testojnë kundër shembjes së
banesave të tyre.Gjatë fjalës së
tij, Basha e quajti protestën e
tyre betejën më të gjatën në
histori, ndërsa shtoi se ajo ësh-
të frymëzim për betejën e ni-
sur nga opozita. "Beteja më e
gjatë në histori. Për shen-
jtërinë e banesës, për shen-
jtërinë e ligjit e Kushtetutës,
por mbi të gjitha për rezis-
tencën tuaj me të keqen, që
është shtrirë anë e mbanë Sh-
qipërisë si shpresë për shkul-
jen e së keqes me rrënjë dhe
për çlirimin e Tiranës e Sh-
qipërisë", u shpreh kreu i PD.
Sipas tij: "Kanë vendosur
xhepin para interesit të
qytetarëve të thjeshtë, mbi
bukën e gojës e mijëra të
tjerëve anë e mbanë vendit.
'Unaza e Re' ka qenë dhe është
frymëzimi për betejën tonë,
është modeli i forcës së qyteta-
rëve të bashkuar kundër një
bande me pushtet dhe kundër
një pushtetarësh hajdutë të
bërë njësh me krimin".

Valentina Madani

THIRRJA
"Asnjë hap pas! Të
gjithë të bashkuar
do ta ndryshojmë
fatin e vendit tonë!
Nuk do ta lëmë
Shqipërinë në
duart e një bande
që ka marrë peng
të ardhmen e një
populli të tërë.
Koha e banditëve
në pushtet ka
mbaruar, ka
ardhur koha e
shqiptarëve!", u
shpreh kreu i PD!

Vasili, Ramës: I shtyve dy herë, por
zgjedhje në 30 qershor nuk ka, o frikacak
LSI akuzoi dje kryeminis

trin Edi Rama se po
kërkon të kthejë monizmin,
ku zgjedhjet bëheshin me
një parti. Nënkryetari i
Lëvizjes Socialiste për inte-
grim, Petrit Vasili, deklaroi
se kryeministri Edi Rama do
të kthejë sistemin monist,
ku votohej vetëm një parti.
Ai shkruan se Edi Rama
mendon se do të gjunjëzojë
popullin me presion, me
shantazh, me kërcënim e nga
ana tjetër të vazhdojë ta
vjedhë e varfërojë por kjo
kohë ka mbaruar. "Populli
është në këmbë, kundër
pushtetit të ardhur nga kri-
mi e nga vota e blera për të
vjedhur e grabitur Sh-
qipërinë", deklaroi z.Vasili.
Ish-deputeti i LSI-së, Petrit
Vasili, i është përgjigjur flakë
për flakë kryeministrit Edi
Rama, se përse nuk mund të
shtyhen zgjedhjet. "Po ky i
mbaruar shtyu zgjedhjet në

vitin 2007 për një copë certi-
fikatë, tani na shkruan ro-
mane për dashurinë që ka për
Kushtetutën. Po ky i mbaru-
ar i shtyu zgjedhjet edhe në
2017-ën. Apo kur është në
hall ky, s'ka rëndësi Kushtetu-
ta, shtyhen zgjedhjet. Të
gjithë vetëm qeshin me këtë
kryeministër frikacak. Të

gjithë tallen me këtë frika-
cak. Ky është i vetmi
kryeministër që e ka
Kryeministrinë si panolino
politike, që i zgjidh hallin sa
herë që nuk i mbahet… fri-
ka. Zgjedhje në 30 qershor
nuk ka, o frikacak, se popul-
li do që të zgjedhë dhe jo të
votojë", shprehet z.Vasili.

Idrizi: Çamëria është tokë
shqiptare, të mos mërzitet Greqia

Shoqata "Çamëria" në
kuadër të 75-vjetorit

të gjenocidit grek mbi sh-
qiptarët e Çamërisë zhvil-
loi dje një aktivitet në
kujtim të gjeneral Enrico
Tellinit,  i  cili  mbrojti
kufijtë e Shqipërisë në
vitet 1922-1923, para se të
vritej nga Greqia pranë
Janinës. Kreu i PDIU-së,
Shpëtim Idrizi, tha se Gre-
qia nuk duhet të mërzitet
pse i themi që Çamëria
është tokë shqiptare. "Mos
të mërzitet Greqia kur i
themi që Çamëria është
tokë shqiptare. Ka qenë,
është dhe do të jetë tokë
shqiptare. Çamëria është
tokë shqiptare, e marrë
nga një padrejtësi his-
torike. Kush nuk e di këtë
gjë, të lexojë librat dhe
autorët e lashtë grekë. Pse
ne sot duhet ta heqim ter-
min Çamëri? Pse ne sot

nuk duhet të flasim për të
drejtat e shqiptarëve të
Çamërisë, për t'u kthyer në
shtëpinë tonë? Për të fitu-

ar të drejtat njerëzore dhe
civile, ato mbi të cilat ësh-
të ngritur bota e
qytetëruar", - tha Idrizi.

Kreu i PD-së dje me banorët
e unazës së re
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Kryetari i PD në Kinostudio: Kufomën e tij e mbajnë ca pronarë mediash

Rruga Milot-Balldren, Basha: Rama,
i lidhur me kriminelë dhe oligarkë
"Grusht hajdutësh, 296 milionë euro për 17 kilometra"

KREU I PS

Rama ironizon
opozitën: Po
"vjedhim"
aktualisht
në Milot-Balldren
Kryeministri Rama

ironizoi dje
akuzat e opozitës për
vjedhje me tenderat e
rrugëve. "Priteni kur
të fillojnë edhe për
Porto Romanon, Lun-
gomaren e bulevardin
e ri, edhe në Lezhë ku
jemi aktualisht duke
vjedhur në Milot- Ball-
dren, që ata e kthyen
si autostradë të vde-
kjes,  ndërsa ne në
r rugë europiane.
Vjedhje edhe në Sh-
kodër, ku pasi i bëmë
ca punë duke anash-
kaluar kryebashkiak-
en më të paaftë, do të
'vjedhim' me Valdrin-
in duke investuar në
bregun e liqenit,  si
longomare e Vlorës",
tha Rama në takimin
hapës të fushatës ele-
ktorale.

"Përgjegjësit janë Edi Rama, Belinda Ballku dhe Damian Gjiknuri"

Berisha: Projekt mafioz, zgjerimi me 2 korsi
do të na kushtojë 17 milionë euro për kilometër
Në lidhje me projektin e
rrugës Milot-Balldren, që
PD-ja e ka denoncuar si një
aferë korruptive të ngjas-
hme me projektin e "Unazës
së Re", ka reaguar edhe ish-
kryeministri Sali Berisha.
Ai përmend tri emra, të
kryeministrit Rama, minis-
tres aktuale të Transportit,
Belinda Ballukut dhe
paraardhësit të saj, depu-
tetit Damian Gjiknuri.
Këta të tre sipas Berishës
po vjedhin 250 mln euro nga
ky projekt.
STATUSI I
BERISHËS

"Zgjerimi i rrugës prej 17
km Milot-Balldren nga dy,
në katër korsi me PPP do
kushtojë 17 milionë euro
km.

Ndërkohë që 27 km në
bajpasin e Fierit ndërtohen
nga Bankat Europiane me
2,2 milionë euro.

Të dashur miq, në një
akt vjedhjeje të çmendur e
të paimagjinueshme Edvin
Kristaq Hajni, ndrikullat e
tij petullushka Riformata

dhe Sekretia dhe hajdut Gjik-
nuri kanë vendosur me duart
e tyre të zeza të vjedhin me
thasë të paktën 250 milionë
euro në zgjerimin e rrugës
Milot-Balldren nga dy, në katër

korsi. Këta horra të pafytyrë
dhe shpërfytyruar kanë fir-
mosur zgjerimin nga 2 në
katër korsi të 17 km të rrugës
fushore Milot-Balldren me
PPP që do t'u kushtojë tak-

spaguesve shqiptare 290 mil-
ionë euro, apo 17 milionë
euro për km apo 17 milionë
euro shtimi i dy korsive për
km.

Për të kuptuar përmasat
e kësaj vjedhjeje monstruoze
po iu rikujtoj lexuesve se ba-
jpasi i Fierit, vepër e financ-
uar nga bankat europiane
BEI dhe BERZH po ndërto-
het me 2.2 milionë për km
dhe para këtyre, po me finan-
cimin e këtyre bankave u
ndërtua autostrada Levan-
Vlorë me ura të gjata mbi
Vjosë dhe vepra të tjera arti.

Po kështu, tuneli prej 5.3
km të dyja anët së bashku
është ndërtuar me 14 mil-
ionë euro km. Sipas të gjitha
krahasimeve me çmimet e
veprave të ngjashme, por
edhe ato ndërkombëtare të
ndërtimit të autostradave në
terren fushor, ky zgjerim nuk
mund të kushtonte kurrë më
shumë se 40 milionë euro,
çka do të thotë se kryehajdu-
ti me hajnat dhe horrat e tij
vjedhin të paktën 250 mil-
ionë euro.

LSI, LETER BE-së
Ish-kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit
Vasili, i ka dërguar pak ditë më parë një letër të
hapur delegacionit të BE në Tiranë, ku i kujton se
pengesë për integrimin e Shqipërisë në BE është
korrupsioni. Ndërsa përmend disa afera, ai thotë
se ajo që e shqetëson është projekti i rrugës Milot-
Balldren, që sipas tij, është një aferë e pastër.


koma organizatën kriminale
të 'Rilindjes'", u shpreh kreu
i PD-së. Sipas tij, efektet
duken qartë. "Tirana lën-
gon, me përjashtim të 3-4
kantiereve ku ndërtohen
kullat luksoze të pastrimit të
parave të pista. Biznesi i
vogël falimenton, 20-30 bi-
znese në ditë mbyllen në Ti-
ranë, 50 anembanë Sh-
qipërisë. Papunësia është
ulur këmbëkryq, kostoja e
jetesës është bërë e papërbal-
lueshme dhe në momentin
kur Shqipëria më në fund
pas 3 rekomandimesh pozi-
tive duhet të priste dritën
jeshile të hapjes së negociat-
ave, jo vetëm që vjen dritë e
kuqe, por sot kemi një tjetër
lajm të hidhur. Komisionit
Evropian zyrtarisht i është
dorëzuar kërkesa e
Mbretërisë së Vendeve të
Ulëta, e Holandës, për të riv-
endosur vizat për qytetarët
shqiptarë. Ky është turpi, ky
është krimi i Edi Ramës dhe
i bandës së tij të babëzitur",
tha z.Basha.

Pak ditë më parë, "News
24" dhe "Balkanweb"
publikuan një kon-

tratë të dyshimtë mes qever-
isë dhe kompanisë fituese të
koncesionarit për ndërtimin
e rrugës Milot-Balldren. Si-
pas projektligjit të mbërri-
tur në Kuvend, për
ndërtimin e këtij segmenti
rrugor prej vetëm 17.2 km
duhen gati 260 milionë euro.
Por, dyshimet janë se shifra
mund të shkojë deri në 296
milionë euro, pra mbi 17 mil-
ionë euro për kilometër. Kry-
etari i PD-së, Lulzim Basha,
e quajti këtë një projekt
hajdutësh të babëzitur.
"Stekat janë të larta miqtë e
mi, 296 milionë euro është
njëra prej këtyre stekave për
vetëm 17 km rrugë. E dini
për çfarë e kam fjalën apo
jo?! Për Milot-Balldrenin,
rrugën e florinjtë. Bota u ka
vënë emra të ndryshme
rrugëve tregtare, rruga e
gurtë, rruga e mëndafshtë,
por sot Edi Rama po bëhet
gati të ndërtojë rrugën e
florinjtë, jo për qytetarët, jo
për popullin, jo për lezhjan-
ët, jo, por për grusht
hajdutësh të babëzitur dhe
për veten e tij. 296 mln euro
për 17 km rrugë", deklaroi
Basha gjatë një takimi në
zonën e Kinostudios. Ai u
tha bizneseve se, "të gjitha
taksat që i keni paguar këto
4 vite qeverisë dhe Uriah
Heep i bashkisë që siç më
keni thënë vetë janë 7 deri
në 11 herë më të larta se para
4 vitesh. Të gjitha këto tak-
sa bashkë janë të barabarta
me këtë shumë që Edi Rama
po e jep me një dorë për 17
km. Me një dorë po jep të
gjitha taksat tuaja në 4 vite.
Në Tiranë ndodhen sot 40%
e biznesit të vogël të të gjithë
Shqipërisë. Imagjinojeni pra
që të gjitha taksat, dety-
rimet, tarifat, gjithçka që
paguajnë ata, qeverisë dhe
Uriah Heep-it të bashkisë, të
mbledhura të gjitha bashkë
jo në një vit, as në dy vite,
po në 4 vite të marra së bash-
ku, të gjitha këto taksa të
dhëna me një dorë, me një
garë false, njësoj si tek 'Una-
za e Re', por tashmë nuk
bëhet fjalë për 30 e për 40
milionë euro, po për 290 mil-
ionë euro. Ja ku na çon
makutëria, babëzia, krimi-
naliteti i një bande që vetëm
qeveri nuk është. Dhe pse na
çon këtu? Sepse nuk erdhi si
produkt i votës së lirë, se
nuk e ka lidhur fatin as me
qytetarët e Tiranës, as të
Balldrenit e as të Milotit, as
të Konispolit, as të Ori-
kumit. E ka lidhur fatin me
këta 6 apo 7 oligarkë, me disa
pronarë mediash që qën-
drojnë pas tyre e nganjëherë
edhe para tyre dhe me një
grusht kriminelësh. Këta
janë 'doktorët' që e mbajnë
në këmbë kufomën politike
të Edi Ramës. Këta janë se-
rumi që e mban akoma në

NJOFTIM PËR SHITJE ME ANKAND
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  me te dhenat
:me te dhenat  : “Truall+Ndertese” me sip. totale 202.5 m2 dhe nga kjo ndertese  me
sip.65 m2 , me  Nr pasurie 7/934, vol 38, fq 125, ZK 8592 e ndodhur ne Lagjen Partizani
, Shkoder....e  afishuar  ne favor te debitorit Izmir  Hebovija.
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në
vleren : 6,384,000  ( Gjashtemilione e treqind e tetedhjete e kater mije ) leke
3. Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  12.06 .2019  ora 16.16 ne Zyren e
permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se
rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit
10 % te vleres si garanci ne Tirana Bank dega Shkoder  ne nr llogarie 0600-313839-100 CB
.

NJOFTIM PËR SHITJE ME ANKAND
1.Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  me te dhenat
:
 “Ndertese njekateshe industriale”  me nr pasurie 10/7/ND , Volumi 24 , Faqe 143, me
siperfaqe ndertimore  1 235  m2 , Zona kadastrale 8592, e ndodhur tek zona industriale e
qytetit , pjese e ish parkut te mallrave   ,  Shkoder .:....e rregjistruar ne favor te   Altin  Salihi
etj
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në
vleren :   16,968,000  ( Gjashtembedhjetemilione e nenteqindegjashtedhjetetete mije)
leke .
3. Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  10.06.2019  ora 16.16 ne Zyren e
permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit
Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te
vleres si garanci ne Tirana Bank dega Shkoder  ne nr llogarie 0600-313839-100 CB.
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I plagosuri Enver Karaj ndodhet në spital, në gjendje kritike për jetën

Përplasje në Pezë, efektivi i FNSH-së
plagos me plumb në kokë kushëririn
Flamur Karaj dorëzohet pak pas ngjarjes,

policia hetim për shkakun e konfliktit
TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Gjykata e Tiranës dje ka lënë në burg Gjergj
Cukalin, i cili u arrestua për vrasjen e ish-policit, Arben
Bilali në Tiranë. Ngjarje kjo e ndodhur më 30 janar të këtij
viti afër banesës së viktimës, në zonën e Selitës, në
kryeqytet. I ashtuquajturi "i forti" i  "Myslym Shyrit" u
prangos tri ditë më parë, ndërsa sipas burimeve nga
prokuroria ka prova shkencore që vërtetojnë fajësinë e
tij. Për rreth dy orë Gjykata e Tiranës ka dëgjuar preten-
dimet e palëve dhe në fund vlerësoi të ligjshëm arrestimin
e Cukalit dhe caktoi ndaj tij masën e sigurisë "Arrest në
burg" pa afat. Përballë gjykatës, përmes avokatëve të tij
mbrojtës Cukali ka
mohuar akuzat e
prokurorisë. Gjatë
seancës që u zhvil-
lua me dyer të mby-
llura për shkak të
ruajtjes së sekretit
hetimor, i arrestu-
ari nuk ka pranuar
të fliste, por gjatë
kohës që qëndroi
në sallë u pa të ko-
munikonte vetëm
me avokatin.
Ndërkohë që
prokuroria provën
më të fortë ka pa-
sur ADN-në e gje-
tur. Mëngjesin e së
premtes, policia e
Tiranës njoftoi se
ka bërë të mundur
arrestimin e Gjergj Cukalit, i akuzuar për një vepër të
rëndë penale, atë të vrasjes me paramendim. Sipas buri-
meve të organit të akuzës, një analizë ADN-je, disa gjur-
më gishtash në derën e makinës tip "Mercedes-Benz CLS",
e cila u përdor nga autorët dhe biseda telefonike të përg-
juara nga policia dhe prokuroria e Tiranës kanë mundur
të identifikojnë të dyshuarin kryesor të vrasjes së ish-efek-
tivit Bilali. Pas atentatit në zonën e Selitës, autorët u lar-
guan me makinë duke tentuar që ta djegin në afërsi të
Mjull Bathores, por edhe pse e spërkatën me benzinë nuk
arritën ta digjnin atë, pasi policia arriti në kohë për të
shuar flakët. Këqyrja e mëvonshme në makinën e për-
dorur në atentatin që tronditi Tiranën evidentoi prova të
forta për sa u përket autorëve. Fillimisht policia i përqen-
droi hetimet në pistën e hakmarrjes nisur nga e kaluara e
viktimës, ndërsa me arrestimin e Cukalit po kalohen në
sitë edhe pista të tjera, si ajo e pazareve të drogës. Për
vrasjen e 50-vjeçarit Bilali, në burg është edhe Arben Ti-
rana me akuzën e veprimeve që pengojnë zbulimin e së
vërtetës.

Ekzekutoi ish-efektivin e policisë, gjykata
lë në qeli të "fortin" e "Myslim Shyrit

EFEKTIVI I FNSH-së
Në përplasjen e djeshme me armë zjarri ka mbetur i plagosur rëndë Enver Karaj, i
cili ndodhet në Spitalin e Traumës, në Tiranë në gjendje kritike për jetën (i është
nënshtruar një operacioni). Mësohet se i plagosuri është qëlluar me plumb në
kokë nga kushëriri i tij, Flamur Karaj, i cili është efektiv pranë Forcave të
Ndërhyrjes së Shpejtë (FNSH).



TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Një konflikt me armë
zjarri u shënua mes
ditën e djeshme në

fshatin Dorëz të komunës
Pezë. Për pasojë ka mbetur i
plagosur rëndë Enver Karaj,
i cili ndodhet në Spitalin e
Traumës në Tiranë, në
gjendje kritike për jetën (i
është nënshtruar një opera-
cioni). Mësohet se i plago-
suri është qëlluar me plumb
në kokë nga kushëriri i tij,
Flamur Karaj, i cili është
efektiv pranë Forcave të Ndë-
rhyrjes së Shpejtë (FNSH).
Menjëherë pas sinjalizimit për
përplasjen me armë zjarri,
policia ka shkuar në vendng-
jarje dhe ka nisur hetimet. Pas
kryerjes së veprimeve heti-
more paraprake ka rezultuar
se protagonistët e kësaj ngjar-
jeje janë kushërinj. Pak kohë
pas ngjarjes së rëndë është
dorëzuar në polici autori i
krimit, Flamur Karaj.
Ndërkaq, policia dhe grupi
hetimor kanë rrethuar zonën
dhe po punojnë për zbardhjen
e shkaqeve të ngjarjes, e cila
terrorizoi jo pak banorët e
zonës.

"Në fshatin Dorëz, komuna
Pezë, dyshohet se gjatë një
konflikti të çastit mes dy kush-
ërinjve ka mbetur i plagosur
me armë zjarri shtetasi E.K., i
cili është transportuar men-
jëherë për ndihmë mjekësore.
Autori i plagosjes, shtetasi F.K.,
aktualisht ndodhet i shoqëru-

ar në polici. Grupi hetimor
ndodhet në vendngjarje dhe
po punon për zbardhjen e rre-
thanave të ngjarjes", njoftoi

policia. Ndërkaq, materialet në
ngarkim të tij do i kalojnë për
hetime të mëtejshme
Prokurorisë së Tiranës. Pritet

që gjykata e këtij rrethi të ven-
dosë masën e sigurisë në
ngarkim të efektivit të Forcave
të Ndërhyrjes së Shpejtë.

HETIMET
Menjëherë pas sinjalizimit për përplasjen me armë zjarri, policia ka shkuar në
vendngjarje dhe ka nisur hetimet. Pas kryerjes së veprimeve hetimore paraprake ka
rezultuar se protagonistët e kësaj ngjarjeje janë kushërinj. Pak kohë pas ngjarjes së
rëndë është dorëzuar në polici autori i krimit, Flamur Karaj. Ndërkaq, policia dhe grupi
hetimor kanë rrethuar zonën dhe po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes, e
cila terrorizoi jo pak banorët e zonës.



PISTAT E
HETIMEVE
Fillimisht policia i përqendroi
hetimet në pistën e
hakmarrjes nisur nga e
kaluara e viktimës, ndërsa
me arrestimin e Cukalit po
kalohen në sitë edhe pista të
tjera, si ajo e pazareve të
drogës. Për vrasjen e 50-
vjeçarit Bilali, në burg është
edhe Arben Tirana me
akuzën e veprimeve që
pengojnë zbulimin e së
vërtetës. Kjo është disata
herë që Cukali vihet në
pranga, por ai ka arritur t'i
shpëtojë drejtësisë.

Gjergj Cukali

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

1- “Pyll” me sip. 59.800 m2, Nr. Pas. 1/187, Vol.14, Fq.15, ZK 3101,,  e ndodhur ne
Qerret, Kavaje. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me
të cilin fillon ankandi është 3.119.364 Euro . Ankandi zhvillohet datë 24.06.2019 ora
16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
2- “Truall+ Ndertese” me sip. 701.2 m2 dhe ndertese 156.2 m2, Nr. Pas. 4/167, Vol.13,
Fq.77, ZK 8360,  e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana
Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 660.240 Euro . Ankandi zhvillohet datë
14.06.2019 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
3- “Apartament” me sip. 417 m2, Nr. Pas. 1/312+1-54, Vol.25, Fq.12, ZK 8370,  e
ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të
cilin fillon ankandi është 216.561 Euro . Ankandi zhvillohet datë 14.06.2019 ora 16.00
në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
4-”Njesi” me sip. 256.1 m2, Nr. Pas. 1/330+1-N18, Vol.31, Fq.135, ZK 8370,  e ndodhur
ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi është 161.343 Euro . Ankandi zhvillohet datë 14.06.2019 ora 16.00 në
adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
5-”Njesi” me sip. 248 m2, Nr. Pas. 1/330+1-N19, Vol.31, Fq.142, ZK 8370,  e ndodhur
ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi është 156.240 Euro . Ankandi zhvillohet datë 14.06.2019 ora 16.00 në
adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

Rr.Ibrahim RugovaPallati
Kontakt nr.10, kati 41000
Tirana, Albaniat. +355 44
500 909f. +355 44 500
910

info@primall.al www.primall.al

Shoqeria PRIMALL shpk , distributor I autorizuar per Shqiperine e
markave te kompanise nderkombetare “JT International”, njofton mbi
cmimin e produkttit  te  ri qe do tregetohet duke filluar nga data 05/06/
2019 i cili eshte si me poshte:

Njoftimi behet ne perputhje me udhezimin  Nr.6 date 30/01/2015 te
Ministrise se Financave “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën
e Shqipërisë”( i ndryshuar)

Marka Cmimi  perfundimtar me date 05 Qershor   
(TVSH e perfshire) 

Winston Silver  250 
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Dëmet e shkaktuara në Korçë nga tërmeti

Prefekti Spirollari mbledh shtabin e emergjencave: Banorët do të flenë në çadra

7 tërmete seri tronditin Korçën, 4 persona
të plagosur dhe 100 banesa të dëmtuara

Më të dëmtuar nga lëkundjet e forta janë
fshatrat Floq, Dvoran, Vidohovë dhe Qafëzezë

Tërmetet në juglindje, Ministria e
Mbrojtjes: Ja situata dhe dëmet

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË

Shtatë tërmete seri të
shënuara në orët e
para të mëngjesit të

djeshëm kanë shkaktuar
panik në juglindje të vendit.
Katër persona të plagosur
(fatmirësisht jashtë rrezikut
për jetën), shtëpi të rrënu-
ara, tavane të rëna, mure të
çara, xhama të thyer dhe
banorë të tmerruar është bi-
lanci i serialit të tërmeteve
në disa zona të Korçës.
Epiqendra e tërmetit, më i
madhi 5.3 ballë, ka qenë në
fshatin Floq, ku dhe janë
shkaktuar dëmet më të
mëdha materiale. Mësohet
se më të prekur janë fshatrat
Floq dhe Dvoran, ku janë
dëmtuar rreth 70 shtëpi, 50
prej të cilave kanë qenë të
pabanueshme prej vitesh.
Shembje çatish dhe suvash
pati edhe në 20 shtëpi në fs-
hatin Vidohovë dhe 10 në fs-
hatin Qafëzezë. Ndërsa në
Mollas, banesat kanë marrë
dëme të lehta. Sipas Insti-
tutit të Gjeoshkencës,
epiqendra e tërmetit ka qenë
15 km në juglindje të Korçës.
Menjëherë, komisionet e
konstatimit dhe vlerësimit
të dëmeve kanë dalë në ter-
ren dhe po evidentojnë çdo
dëm të shkaktuar. Ndërkaq,
burime nga Spitali Rajonal
Korçë bënë me dije se katër
persona kanë shkuar në
urgjencë për të marrë ndih-
mën e parë, pasi nga rënia e
mureve të disa banesave
kanë pësuar lëndime të leh-
ta. Mësohet se ky spital ësh-
të vënë në gatishmëri me
autoambulanca, staf mjekë-
sor dhe me kapacitet 300 sh-
tretër për përballimin e çdo
situate. Lëkundjet e tërmetit
janë ndier edhe në Ersekë
dhe Gjirokastër, por fatmirë-
sisht deri më tani nuk është
raportuar për persona të lën-
duar. Të tronditur e tejet të
frikësuar, banorët e zonave
të prekura nga tërmeti kanë
shpejtuar të dalin jashtë në
rrugë. Ndërkaq, banorët e
fshatit Floq kanë bërë apel
që të shpallet gjendje e jash-
tëzakonshme. Asnjë prej
tyre nuk ka pranuar të futen
në banesa, për shkak se i
tremben një tërmeti të
radhës. Ata i bënë apel push-
tetit vendor që të nisë ng-
ritjen e çadrave dhe
dërgimin e ushqimeve, pasi
disa prej banesave janë jas-
htë funksionit. Pas apelit,
Emergjencat Civile kanë

vënë në dispozicion 40 çadra
për banorët e Floqit.
VENDORËT

Pas situatës së krijuar nga
tërmetet e njëpasnjëshme,
prefekti Dhori Spirollari ka
mbledhur dje shtabin e
emergjencës. Sipas tij, ban-
orët nuk do lejohen të hyjnë
në banesa e tyre, pasi një
pjesë e tyre janë kthyer në të
pabanueshme. "Bashkia e
Korçës të marrë masa për
ujin e pijshëm. Nëse do na
duhen vullnetarë, rinia ko-
rçare të na vijë në ndihmë",
deklaroi prefekti. Nga ana
tjetër, kryebashkiaku i Ko-
rçës, Sotiraq Filo deklaroi se
banorët ndihen të rrezikuar
dhe se ka kërkuar që të furni-
zohen me 100 çadra për ng-
ritjen e një kampi të përkohs-
hëm për ata që do kalojnë
natën jashtë. "Nga ana e bash-
kisë dhe shtabit të emergjen-
cave janë marrë masat dhe
presim raportime nga qyteta-
rët. Kemi bashkëpunuar
edhe me shtabin qendror të
emergjencave, pasi një pjesë
të banesave janë dëmtuar
dhe banorët kanë frikë të
kalojnë natën brenda tyre.
Kemi kërkuar të furnizohe-
mi me 100 çadra dhe të
ngremë një kamp të përkohs-
hëm për familjet që kanë
problematika më të mëdha",
u shpreh Filo. Mësohet se
banorët do të sistemohen
nëpër çadra, ndërkohë që do
shpërndahen ushqime në fs-
hatrat Floq, Qafzezë dhe Vi-
dohovë. Kompanitë private
gjithashtu janë ofruar pake-
ta ushqimore. Ndërsa drejtori
i përgjithshëm i Emergjen-
cave Civile, Haki Çako dhe
zv.ministri i Mbrojtjes, Petro
Koçi janë nisur drejt Korçës.

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË - Pas valës së
tërmeteve të njëpasn-
jëshme në jug të vendit, ka
reaguar edhe Ministria e
Mbrojtës, e cila jep një pan-
oramë të përgjithshme mbi
situatën që paraqitet në
zonat e jugut. Lëkundjet e
tërmetit kanë qenë shumë
të forta me magnitudë 5.3
ballë, situatë kjo e cila ka
shkaktuar panik te qyteta-
rët e Korçës dhe zonave për-
reth. Raportohet edhe për 5
banesa të dëmtuara dhe dy
persona të plagosur. Situata
sipas Ministrisë së
Mbrojtjes:

Më datë 01.06.2019, ora
06:20:49 (GTM), Instituti i
Gjeoshkencës, Energjisë,
Ujit dhe Mjedisit ka regjis-
truar një lëkundje tërmeti
me magnitudë ML=3.9
Rihter, me koordinata
40.450 në veri dhe 20.770 në
lindje, me thellësi 3 km dhe
me epiqendër, 16 km në jug

të Bashkisë Korçë.
Më datë 01.06.2019, ora

04:56:40 (GTM), Instituti i
Gjeoshkencës, Energjisë, Ujit
dhe Mjedisit ka regjistruar një
lëkundje tërmeti me magni-
tudë ML=3.2 Rihter, me koor-
dinata 40.470 në veri dhe
20.780 në Lindje, me thellësi 4
km dhe me epiqendër, 17 km
në jug të Bashkisë Korçë.

Më datë 01.06.2019, ora
04:51:57 (GTM), Instituti i
Gjeoshkencës, Energjisë, Ujit
dhe Mjedisit, ka regjistruar një
lëkundje tërmeti me magni-
tudë ML=4.7 Rihter, me koor-

dinata 40.470 në veri dhe
20.810 në lindje, me thellësi 13
km dhe me epiqendër, 15 km
në juglindje, Nikolicë, të Bash-
kisë Korçë.

Më datë 01.06.2019, ora
04:43:11 (GTM), Instituti i
Gjeoshkencës, Energjisë, Ujit
dhe Mjedisit ka regjistruar një
lëkundje tërmeti me magni-
tudë ML=3.7 Rihter, me koor-
dinata 40.440 në Veri dhe
20.760 në Lindje, me thellësi 3
km dhe me epiqendër, 18 km
në jug të bashkisë Korçë.

Më datë 01.06.2019, ora
04:33:11 (GTM), Instituti i
Gjeoshkencës, Energjisë, Ujit
dhe Mjedisit, ka regjistruar një
lëkundje tërmeti me magni-
tudë ML=5 Rihter, me koordi-
nata 40.470 në veri dhe 20.670
në Lindje, me thellësi 18 km
dhe me epiqendër, 16 km në
juglindje, Mollaj, të Bashkisë
Korçë.

Më datë 01.06.2019, ora
04:26:17 (GTM), Instituti i

Gjeoshkencës, Energjisë, Ujit
dhe Mjedisit ka regjistruar
një lëkundje tërmeti me mag-
nitudë ML=5.3 Rihter, me
koordinata 40.470 në veri dhe
20.710 në

lindje, me thellësi 14 km
dhe me epiqendër, 15 km në
juglindje, Floq, të Bashkisë
Korçë.

Nga informacionet e mar-
ra është raportuar se lëkund-
jet e tërmetit janë ndier në
zonat përreth epiqendrave, në
Nj.A.Mollaj, fshatin Dvoran,
raporton për 2 banesa të dëm-
tuara dhe në fshatin Floq 3
banesa, vazhdon monitori i
situatës. Lëkundjet sizmike
me intensitet me të ulët vazh-
dojnë të ndihen në vazhdim
në jug të vendit, si Gji-
tokastër e Korçë. Nga të gjitha
qarqet e vendit nuk janë
raportuar situata të jashtëza-
konshme. Situata po ndiqet në
vazhdimësi me prefekturat
dhe të gjitha institucionet.

PRESIDENTI META
Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka shprehur dje
shqetësimin e tij lidhur me pasojat e rënda të tërmetit
në zonën e Korçës. Kreu i shtetit u bëri thirrje të
gjitha autoriteteve qendrore dhe lokale që të ndjekin
me shumë vëmendje dhe të analizojnë me përgjegjësi
këto pasoja, si dhe të marrin masa të menjëhershme
në plotësimin e nevojave emergjente të banorëve të
prekur nga kjo fatkeqësi natyrore, duke u garantuar
shërbim shëndetësor, pajisje me ushqim e ujë të
pijshëm dhe sistemimin në ambiente të përshtatshme
strehimi. Presidenti Meta u uroi shërim të shpejtë
qytetarëve të lënduar.
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Agjencia e Kadastrës
Shtetërore publikon
listën me 2 mijë per-

sona që kanë ndërtuar pa leje
dhe do të marrin tapitë për
truallin. Përfituesit janë në
12 qarqe të vendit. Agjencia e
Kadastrës Shtetërore pub-
likon listën e plotë me për-
fituesit e tapive dhe sipërfaqet
takuese për secilin, të mirat-
uar nga Këshilli i Ministrave.
Agjencia Shtetërore e Kadas-
trës bën të ditur se përfitues-
it do të pajisen me certi-
fikatën e pronësisë brenda
afateve ligjore. Vendimi me
listën e përfituesve është botu-
ar në Fletoren Zyrtare dhe
tani pritet vetëm regjistrimi
i tyre. Qeveria ka miratuar
kalimin e së drejtës së pronë-
sisë në favor të subjekteve
përfituese për mbi 1 mijë par-
cela ndërtimore të objekteve
të legalizuara dhe kompen-
simin financiar të pronarëve
të pasurive të paluajtshme që
preken prej tyre, ku përfitojnë
rreth 2 mijë familje. Përfitues-

it janë në Qarkun Berat,
Qarkun Elbasan, Qarkun
Durrës, Qarkun Tiranë,
Qarkun Fier, Shkodër, Vlorë,
Gjirokastër, Kukës dhe Korçë.
Agjencia Shtetërore e Kadas-
trës do të regjistrojë sipër-
faqet takuese dhe do të japë
certifikatën e pronësisë.
KALIMI I PRONËSISË

Kalimi i së drejtës së
pronësisë mbi parcelën ndër-
timore të objektit pa leje
bëhet sipas dispozitave të
Kodit Civil. Sipërfaqja e par-

celës, për të cilën miratohet
kalimi i së drejtës së pronë-
sisë nuk mund të jetë më e
madhe se trefishi i sipërfaqes
së bazës së ndërtimit dhe për
ndërtimet pa leje me funk-
sion banimi jo më shumë se
500 m². Sipërfaqet mbi masat
e përcaktuara në këtë pikë,
të cilat për shkak të për-
masave ose konfiguracionit
nuk mund të shfrytëzohen
më vete për ndërtim, i shit-
en poseduesit të ndërtimit
pa leje sipas vlerës së

pronës, të miratuar me ven-
dim të Këshillit të Minis-
trave, vetëm nëse ka shpre-
hur më parë vullnetin
nëpërmjet një kërkese me
shkrim. Pasi është miratu-
ar kalimi i pronësisë për par-
celat ndërtimore, është
miratuar edhe kompensimi
për pronarët. Këshilli i Min-
istrave ka miratuar edhe
masën e kompensimit finan-
ciar për pronarët e pasurive
të paluajtshme që preken
nga ndërtimet e legalizuara.

Referuar kartelave të pasur-
ive sipas ZVRPP-së sipërfaq-
ja është 33 964,81 m² dhe
vlera totale e kompensimit
financiar është 229 092 338
lekë. Qeveria ngarkon Zyrat
Vendore të Regjistrimit të
Pasurive të paluajtshme Be-
rat, Elbasan, Librazhd, Dur-
rës, Tiranë, Lushnjë, Sh-
kodër, Korçë, Lezhë, Vlorë,
Sarandë, Gjirokastër, Kava-
jë dhe Kukës të regjistrojnë
brenda 5 (pesë) ditëve nga
hyrja në fuqi e këtij vendi-

mi, kalimin e së drejtës së
pronësisë së parcelave ndër-
timore dhe hipotekën ligjore
mbi to, në përputhje me për-
caktimet e pikave 15 e 16, të
vendimit nr.1095, datë
28.12.2015, të Këshillit të Min-
istrave, "Për përcaktimin e
rregullave të bashkërendim-
it të punës, ndërmjet ALU-
IZNI-t dhe ZQRPP-së dhe të
procedurave apo kufizimeve
që zbatohen për efekt të
regjistrimit të pasurive të
legalizuara".

Agjencia e Kadastrës do të regjistrojë sipërfaqet dhe do të japë certifikatën e pronësisë

Ndërtimet pa leje, lista me 2
mijë pronarët që marrin tapitë
Përfituesit në Elbasan, Durrës, Tiranë, Fier, Shkodër, Vlorë

Ornela Manjani

LISTLISTLISTLISTLISTA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRONONONONONARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN TTTTTAPITËAPITËAPITËAPITËAPITË
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Më shumë se 50 pako me lodra të ndryshme dhe shumë surpriza të tjera

Grupi "Hysenbelliu" e fondacioni
'FAB' festojnë me fëmijët në Shkodër

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor korrigjon 1848 pyetje

Leja e drejtimit të mjetit,
 ndryshon testi teorik, pyetjet e reja

Eliminohen 1199 pyetje ngatërrestare

Ky 1 qershor ishte ndry
she për fëmijët jetimë

në Shkodër. Në këtë ditë, të
vegjlit argëtohen edhe më
shumë kur duart iu mbush-
en me dhurata, sepse pa
surpriza, nuk ka festë. Për-
faqësues nga grupi "Hysen-
belliu" dhe fondacioni
'FAB', që gjithmonë janë
pranë fëmijëve në nevojë,
udhëtuan drejt Shkodrës
dhe surprizuan fëmijët e
Shtëpisë së Fëmijëve në
Shkodër, për t'i gëzuar dhe
argëtuar ata në këtë ditë
njëlloj si bashkëmosha-
tarët e tyre. Më shumë se
50 pako me lodra të ndry-
shme dhe shumë surpriza
të tjera u dhuruan nga gru-
pi "Hysenbelliu" e fondacio-
ni 'FAB' për festën e 1 Qer-

shorit. Drejtori i Shtëpisë së
Fëmijës, Gëzim Mahmutaj,
shprehu mirënjohjen ndaj
dhuruesve, ndërsa përfaqë-
sues të "Hysenbelliu Group"
dhe fondacionit 'FAB' uruan
fëmijët me dëshirën që të
jenë gjithmonë të lumtur
dhe të buzëqeshur si në këtë
ditë. "Ne kemi ardhur nga
'Hysenbelliu Group', nga fon-

dacioni 'FAB', për t'ju uruar
me shumë zemër gëzuar 1
Qershorin", - u shpreh Kle-
via Çytozi, përfaqësuese e
"Hysenbelliu Group". "Sot
ishte një ditë e bukur për të
gjithë ne, për ju në veçanti,
sepse kur gëzoni ju, ne ndi-
hemi shumë mirë, me dhu-
ratat që na u ofruan nga 'Hy-
senbelliu Group'. Një falën-

derim për të gjithë ju", tha
Gëzim Mahmutaj, drejtor i
Shtëpisë së Fëmijës. Punon-
jësja sociale, Rajmonda
Draçini, falënderoi "Hysen-
belliu Group" dhe fondacio-
nin 'FAB' për dhuratat e sjel-
la, duke kujtuar se edhe herë
të tjera ky fondacion iu ësh-
të gjendur pranë, duke i sur-
prizuar dhe organizuar festa
të ndryshme për këta fëm-
ijë, të cilët kanë nevojë më
shumë se kushdo tjetër.
"Falënderojmë grupin 'Hy-
senbelliu', i cili solli dhura-
ta për këta fëmijë në institu-
cionin tonë. Nuk është hera
e parë që 'Hysenbelliu

SURPRIZA
Surprizat dhe dhuratat e sjella nga "Hysenbelliu
Group" dhe fondacioni 'FAB', jetimëve në Shkodër
ua bënë edhe më të bukur festën fëmijëve, të cilët
nuk e fshehën lumturinë në festën e organizuar
veçanërisht për ta.



Group' ofron dhurata dhe
dreka për këta fëmijë në ditë
të ndryshme, të festës së
Vitit të Ri, të festës së
jetimëve, më 20 maj, pra për
festa të ndryshme. E falën-
deroj shumë grupin 'Hysen-
belliu' që mbështet në çdo
aspekt fëmijët e institucion-
it. U bëj thirrje të gjithë in-
dividëve, shoqatave, institu-

cioneve, firmave të ndry-
shme që operojnë në ter-
ritorin tonë të ndihmojnë
këta fëmijë me aq sa kanë
mundësi, duke plotësuar
sado pak dëshirat e tyre,
sepse në momentin që ata
dhurojnë, është një gëzim
i pamasë për këta fëmijë",
u shpreh Rajmonda Draçi-
ni, punonjëse sociale.

Drejtoria e Përgjithshme
e Shërbimeve të Trans
portit Rrugor bën të

ditur se nga 1 qershori rishiko-
het testi teorik i klasit B. Nga
4864 pyetje në total, elimino-
hen 1199 pyetje ngatërrestare
dhe korrigjohen 1848 pyetje
me gabime gramatikore ose
kuptimore. Ndryshimet e bëra
janë të konsultuara të gjitha
një për një me grupet e inter-
esit, specialistë të fushës dhe
ekspertë. Në këtë mënyrë, tes-
ti i ri teorik bëhet më i kup-
tueshëm, më korrekt, më prak-
tik dhe objektiv. "Nga e hëna e
parë e qershorit 2019, DPSH-
TRR operon me testin teorik
(B) të rishikuar në 45% të volu-
mit. Eliminuam 1199 fjali
ngatërrestare. Korrigjuam
1848 fjali me gabime. Testi teor-
ik i ri është më i kuptueshëm,
më korrekt, më praktik. Nga
4864 fjali do jenë 3665, rreth
25% më pak", - thuhet në
njoftimin e Drejtorisë së
Përgjithshme të Shërbimeve
të Transportit Rrugor.
KATEGORITË

Për patentën B1, e cila të jep
të drejtën për të drejtuar mo-
tomjete me katër rrota, të
ndryshëm nga ata të kategor-
isë AM, masa pa ngarkesë e të
cilave është më e vogël ose e
barabartë me 400 kg ose 550 kg
për mjetet e destinuara për
transport mallrash (kategoria
L7), përjashtuar masën e bat-
erive për mjetet elektrike, të
cilat fuqinë maksimale neto të
motorit e kanë më të ulët ose
të barabartë me 15 kw. U jepet
kjo leje drejtimi personave
mbi 18 vjeç. Për patentën e tip-
it B, pajisen drejtuesit e
mjeteve me masë maksimale
të autorizuar jo më të madhe
se 3500 kg dhe me jo më
shumë se 8 ndenjëse, përjash-

tuar ndenjësen e drejtuesit të
mjetit. Mjetet e kësaj katego-
rie mund të tërheqin një
rimorkio të lehtë, ose një
gjysmë rimorkio që nuk e ka-
lon masën maksimale të autor-
izuar 750 kg.
TESTI

Kandidati sipas udhëzimit
ka në dispozicion 6 muaj për
fitimin e provës së teorisë,
duke filluar nga data e përfun-
dimit të programit përgatitor
të teorisë. Llogaritja e kësaj
date bëhet duke filluar nga
data e lëshimit të lejes dhe
duke shtuar ditët kalendarike
të përcaktuara. Çdo kandidat
ka të drejtë ta japë deri në pesë

herë provimin e teorisë jo më
afër se 5 ditë kalendarike nga
njëri provim në tjetrin. Në
rast se kandidati nuk fiton
provimin brenda 6 muajve apo
pas pesë herë paraqitje në
provimin e teorisë, atëherë ai
ka të drejtën e regjistrimit në
autoshkollë nga e para pas për-
fundimit të vlefshmërisë së
lejes. Të gjitha autoshkollat në
rastet e ndryshimeve njofton
30 ditë para, ç'ka do të thotë se
nga ana e DPSHTRR tashmë
kjo është ezauruar si pikë. Në
të gjitha pyetjet teorike, 50 për
qind e tyre janë pohime të
vërteta dhe pjesa tjetër po-
hime të gabuara.

Motomjete me katër rrota,
të ndryshme nga ato të kate-
gorisë AM, masa pa ngarkesë
e të cilave është më e vogël ose
e barabartë me 400 kg ose 550
kg për mjetet e destinuara për
transport mallrash (kategoria
L7), përjashtuar masën e bat-
erive për mjetet elektrike, të
cilat fuqinë maksimale neto të
motorit e kanë më të ulët ose
të barabartë me 15 kw. Mjete
të tjera që konsiderohen mo-
tomjete me tri rrota simetrike
ndaj aksit gjatësor (kategoria
L5). Automjete me masë mak-
simale të autorizuar jo më të
madhe se 3500 kg dhe me jo më
shumë se 8 ndenjëse, përjash-
tuar ndenjësen e drejtuesit të
mjetit. Mjetet e kësaj katego-
rie mund të tërheqin një
rimorkio të lehtë ose një
gjysmërimorkio. që nuk e ka-
lon masën maksimale të autor-
izuar 750 kg. Motomjete me tri
rrota simetrike ndaj aksit
gjatësor me fuqi më të madhe
se 15 kw (e vlefshme vetëm për
territorin kombëtar). Motom-
jete të kategorisë A1 me kusht
që mbajtësi i lejedrejtimit të
jetë të paktën 21 vjeç (e vlef-
shme vetëm për territorin ko-
mbëtar).

Shqiptarët tërheqin paratë nga depozitat

Qytetarët marrin nga
bankat 4.6 mld lekë

Banka e Shqipërisë konstaton rënie të depozitave gjatë
muajve të fundit. Sipas të dhënave, gjatë muajit prill

nga bankat e nivelit të dytë janë tërhequr rreth 4.6
mld lekë kryesisht nga individët. Rënia e depozitave
vijon për të dytin muaj radhazi për këtë vit, ndërsa
në total depozitat në Shqipëri sipas Bankës së Sh-
qipërisë janë 998,5 mld lekë nga 1 triliard që ishte një
muaj më parë. Kursimet e qytetarëve shqiptarë në
banka kanë pësuar rënie si në lekë po ashtu edhe
monedha të huaja. Ndikimi kryesor në këtë situatë
sipas ekspertëve janë normat e ulëta të interesit për
depozitat në lekë. Depozitat në monedhën europiane
vijojnë të mbajnë peshën kryesore në sistemin ban-
kar shqiptar. Përtej kësaj, edhe kreditë e dhëna për
ekonominë shqiptare kanë pësuar ulje për herë të parë
gjatë këtij vit. Banka e Shqipërisë konstaton se huaja
ka rënë me 1.5 mld lekë. Kreditë janë ulur si në lekë
po ashtu edhe në euro, pavarësisht të gjitha nismave
të ndërmarra nga Banka Qendrore. Vetëm pak ditë më
parë guvernatori Gent Sejko u bëri thirrje bankave
të nivelit të dytë që të shtojnë huat për bizneset që
kanë mundësi më të larta të kthimit të tyre. Gjatë vitit
2018 sektori bankar ka dhënë 1.1 mld euro kredi të re
për financimin e ekonomisë.

 Nga ana e Shoqerise "Sherbimi Permbarimore AB" Shpk eshte shpallur ankandi
faza e trete per pasurite e meposhtme:

”Apartament”  me siperfaqe 117  m2  e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr.85 date
12.04.2011  me Volum 4 Faqe 23 me Nr.pasurie 3/39+2-8 , ne Zonen Kadastrale 3224 e
ndodhur ne Mirdite Rreshen.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 20,160 (njezet mije e njeqind
e gjashtedhjete) Euro .

Ankandi do te zhvillohet ne date 20.06.2019 ne oren 16:00 prane zyres se shoqerise
"Sherbimi Permbarimore AB" Shpk me Permbarues Gjyqesor Privat Admir Beqiri te
ndodhur ne adresen Rr.Bul Zhan Dark Pall.Kulla.1Teknoprojekt Shk.1 Kat.4 Ap.10 Tirane.

Shoqeria permbarimore JUSTITIA:
Shoqeria permbarimore JUSTITIA shpall ankandin, faza  e dyte,  për shitjen
e pasurisë së paluajtshme per te cilen ka vene hipoteke ALPHA BANK, me
këto të dhëna:
Apartament me nr.pas.7/21+1-4 ,  zk.8360, vol.26 , fq. 204, me sip 138.40 m2,
Rruga “Zenel Baboci” Tiranë, në pronësi të  z.Gentian Kujtim TOSKU.
Çmimi me të cilin fillon ankandi është 86.804 (tetëdhjetë e gjashtë mijë e
teteqind e katër) EUR
Ankandi zhvillohet në datën 02.07.2019, në përfundim të orarit zyrtar, ora
16:30 në zyrën e përmbaruesit gjyqësor me adrese Tiranë, Bul. “Gjergj Fishta,
kulla nr. 1, kati i dytë, nr cel 0693177499.

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me Përmbarues Gjyqësor Enuar Merko me
adresë, Rruga "Ibrahim Rrugova", Pallati 64, Hyrja 8, Apartamenti  1, Tiranë, njofton se më
datë 14.06.2019  ora 8 ºº -  16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi i I -rë për
shitjen e pasurisë së paluajtshme,  Apartament, me sip. 99.5m2, me Nr. Pasurie 4/
346+1-26, Zona Kadastrale Nr.8581, vol.20, fq.145 me sip. 99.5 m2, e ndodhur në Lgj. 2,
Pogradec, në pronësi të Z. Siljan Ikbal Avdullari, me vlerë fillestare në ankand  31,840
(Tridhjet e një mijë e tetëqind e dyzet) EURO .

Të interesuarit të kontaktojnë në nr.e telefonit 0672027580, + 355 4 22 31 888. email
enuar.merko
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Nga Igli Tola

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

... këtij  "ylberit" për t'u dukur
sa më "cool". Me obsesionin për të
monopolizuar çdo disiplinë ku
tentojnë të "performojnë" (siç
kanë bërë deri më sot me poli-
tikën), filluan të "konkurrojnë pa-
drejtësisht" humoristët dhe një
pjesë të mirë të tyre i nxorën nga
"pista" në "pension të parakohs-
hëm".

Por, komedianët si njerëz me
inteligjencë emocionale të lartë,
popullaritet masiv dhe nuhatje
ndaj trendeve iu përgjigjën me të
njëjtën monedhë "zaptuesve" të
"domain" të tyre, pra t'u hynin në
"tregun" politik. Kjo, pasi në sytë
e tyre politikanët janë të "çmiti-
zuar", me dobësitë dhe komple-
kset e tyre, por mbi të gjitha me
nevojë për leksione në atë që ko-
medianët dinë të bëjnë më së miri,
aktrim/mashtrim (jo në konteks-
tin negativ të fjalës).

Dihet që satira dhe humori janë
mjete efikase komunikimi. Një
mesazh me doza sarkazme dhe hi-
lariteti ka funksione të
shumëfishta? bën publikun të
qeshë, ndryshe nga lajmet e zym-
ta të ditës; ka mundësi të shtrem-
bërojë faktet sipas interesave të
dërguesit të mesazhit, duke e
fokusuar vëmendjen e audiencës
në 'niche' të bisedës dhe përpos të
tjerash, thelbi i mesazhit memo-
rizohet më kollaj, duke qenë "i
paketuar" (shprehur) këndshëm.

E kështu, shumë komedianë që
provuan të ndryshojnë "zanat" ia
kanë dalë me sukses të kenë pozi-
cione kyçe. Rasti më i fundit që na
"serviret" është Volodymyr Zelen-
sky, presidenti i sapozgjedhur me
mbi 70% të votave në Ukrainë.
Humoristi ukrainas shkëlqeu në
rolin e tij në televizionin sh-
tetëror si një mësues që u bë pres-
ident. Programi i tij televiziv

"Shërbëtorët e Popullit" (këtë
emërtim mban edhe partia e tij),
kishte për protagonist një mësues
gjimnazi, i cili arrin në nivelet më
të larta të politikës ukrainase pasi
videoja e tij, ku fliste me pasion për
korrupsionin u bë tejet virale.

Rezultati i Zelensky nuk ishte
"rrufe në qiell të hapur", por
thjesht një provë e radhës e "mis-
ionit" të ndërmarrë nga "sindika-
ta" e komedianëve. Marjan Sarec,
një satirist, u zgjodh kryemi-
nistër i Sllovenisë gushtin e kalu-
ar, edhe falë imitimeve dhe tall-
jeve që u bënte rivalëve të tij.
Kurse, Jimmy Morales që më parë

njihej si një aktor humori, prej
kohësh është mandatuar presi-
dent i  Guatemalës. Slogani i plat-
formës së tij ishte "Ni corrupto,
ni ladrón" - "As i korruptuar, as
hajdut". Slogan ky që nxori jash-
të lojës shumë nga partitë e tjera
të Guatemalës, duke luajtur me
kartën e moralitetit.

Shumë e shumë të tjerë ia kanë
në këtë sprovë, ku për shembull
Jon Gnarr, një komedian në kar-
rierë ishte kryebashkiaku i Rek-
javikut deri në vitin 2014. Ndërsa,
Beppe Grillo dueloi dhe doli tri-
umfues me një nga politikanët më
"karizmatik" të historisë italiane,

Fenomeni "Zelensky"
dhe politika jonë…

Opinioni i   Ditës

Silvio Berluskonin. Ai themeloi
partinë "M5S", e cila tashmë ësh-
të "lokomotivë" e koalicionit disi
të çuditshëm që po qeveris sot sh-
tetin fqinj, ku janë bërë bashkë me
të djathtët e "Lega Nord".

Me fjalë të tjera, nuk pritet që
Zelensky të jetë komediani i fun-
dit që lë mikrofonin e skenës për
atë të politikës. Me anë të stilit të
tyre "easy-going" dhe humorit, ata
arrijnë të "kamuflojnë" mungesën
e eksperiencës profesionale, ndaj
nuk jemi të qartë nëse ata janë/
do të jenë lider të vërtetë. Në thelb
duket një humbje për votuesit,
pasi politika nuk kërkon vetëm

karizmën por edhe pragmatizmin,
ekspertizën dhe eksperiencën.

Por, qëndrimi ynë ndaj "humor-
istëve" në politikë ndryshon dras-
tikisht kur shohim profilet e poli-
tikanëve që na janë serivur ko-
hëve të fundit. Më mirë një politi-
kan nga fusha e komedisë, sesa
politikanë që nuk konkurrojnë
me platforma, apo përmbushje
premtimesh, por se kush tregon
barsoleta më të bukura. Mjafton
të shihen daljet publike të
"kokave" të shtetit dhe çfarë "qy-
fyresh" nuk dëgjon.

Po erdhi një moment që batut-
at e tyre u bënë "demode" dhe dyn-
jaja nuk po "gajasej" më si përpara
me to. Nga frika se mos binte pop-
ullariteti e numri i "followers"-ave
nëpër mediumet sociale, kaluan
nëpër një metamorfozë katër-
cipërore. U shndërruan nga "rrë-
fyes" batutash në batutë (nga
koka te këmbët). Meqenëse s'po
qeshnin më me "perlat" që
thoshin, tani "meken" me dukjen
dhe "body-language"-in (gjestiku-
lacionin) e tyre. Pra shkurt, nga
humoristë u bënë klounë.

Por, regresi i politikës sonë nuk
u mjaftua vetëm me kalimin nga
komedian në kloun. Para pak
ditësh u luajt akti i "degradimit"
final i kësaj klase. Në fazën e
sipërsqaruar, "verbit" komik iu
shtua aparenca komike (qeshar-
ake), ndërsa tani nga dukja është
kaluar në thelbin (përmbajtjen)
komike. I kemi parë të gjithë se
kush po na përfaqëson tani në par-
lament, persona mbase jo me pre-
cedentë penalë, por me probleme
të thella personaliteti. Me intele-
kt të luhatshëm, që mund të ndod-
heshin kudo, por vetëm aty jo.

Ndaj, kur të dëgjojmë të "jasht-
mit" që ankohen për Zelensky-n
ose Grillon, të kujtojmë parlamen-
tarët tanë të rinj, si Jenisheri apo
Gjuzi (legjislatura më e dobët që
ka njohur vendi ynë). Atëherë do
ta kuptojmë sa poshtë kemi rënë.



E diel 2 Qershor 201912 - KULTURE

INTERVISTA

BERTIN CHRISTELBAUER:
Një sonatë e një lutje në burgun e Spaçit
Gjatë kohës që Fatos Lubon

ja flet, Bertin Christelbau
er e ndjek me vëmendje e

herë pas here diç i pëshpërit. Në
një prej këtyre pëshpëritjeve i
kujton të flasë për muzikën që
dëgjohej me detyrim nga të dënu-
arit politikë, që u ishte mbyllur
jeta në shpatet e Spaçit. Lubonja
hesht një hop, e kujton for-
tafolësin që vinte muzikë të
detyruar. Për ta, ajo muzikë që je-
honte në tarracat ku rrinin të
dënuarit ishte një lloj tjetër i
dhunës. Christelbauer e di, siç di
edhe muzikën që donin të dëgjo-
nin të dënuarit. Ka qenë një lexim
i "Ridënimit" të Fatos Lubonjës në
gjuhën angleze, që e ka sjellë me
një sërë koncertesh në Shqipëri
dhe ka qenë po ai libër, që e ka
sjellë në kampin-burg në malet e
Mirditës.

Është pothuaj muzg në Spaç,
kur programi me pjesë letrare e
muzikore ka mbaruar. Janë
përkujtuar tre rebelët - të burgo-
surit politikë Fadil Kokomani,
Vangjel Lezho dhe Xhelal Ko-
prencka, që u pushkatuan më 28
maj 1979. Qenë dënuar se patën sh-
kruar letra ku kërkonin në
mënyra të ndryshme demokraci.

Bertin Christelbauer ka luaj-
tur në violonçel Franz Schubert,
Alexander Glasunov, Johan Se-
bastian Bach, Dmitri Shostakov-
ich dhe një "Prayer" nga Ernest
Bloch. Janë lutje e sonata për
njerëzit që qenë ngujuar në ko-
drën e Spaçit, në burgun më
famëkeq komunist. Janë tinguj
për ata që humbën jetën në këtë
kodër e në galeritë e minierës për-
bri. Violonçelisti austriak ka qenë
ideator dhe pjesë e një udhëtimi
të pazakontë muzikor nën kujdes-
in e ambasadës austriake në Ti-
ranë "me violonçel dhe piano
përmes Shqipërisë". Si pjesë e këtij
programi, ata u ngjitën në bur-
gun e Spaçit, duke luajtur muz-
ikë në zonën ku dikur qe ndaluar
çdo i huaj e çdo i jashtëm, përveç
fatkeqëve guximtarë që patën
kërkuar lirinë e që në këmbim u
dënuan të jetonin në malin e ash-
për. Tingujt e ashpër e vajtues të
violonçelit prapë e zhbënë mister-
in e rëndë që bart burgu, e zhbënë
hijen e trishtë të kodrës ku mjeg-
ulla mbulon të shkuarën, duke i
shtuar një tis hijesh vendit që syr-
gjynosi shqiptarët. Bashkë me
Zamir Kabon në piano kanë luaj-
tur pjesë muzikore nga Bach,
Beethoven, Schubert dhe Schosta-
kowitsch. Ishte një homazh për ata
që nuk janë më, por që qenë aty, të
ngujuar për disa dekada, duke pro-
vuara anën më të keqe të pushtetit.

Bertin Christelbauer në një in-
tervistë të shkurtër për "Gazeta
Shqiptare" rrëfen marrëdhënien e
tij me Shqipërinë prej 15 vitesh.

Tregon martesën me një sh-
qiptare, fëmijët e tij gjysmësh-
qiptarë dhe interesin për letërsinë
e historinë dhe për ata njerëz larg
kryeqytetit, që u duhet thënë se
nuk janë harruar.

-K-K-K-K-Kur kur kur kur kur ke are are are are ardhur për herdhur për herdhur për herdhur për herdhur për here tëe tëe tëe tëe të
parë në Shqipëriparë në Shqipëriparë në Shqipëriparë në Shqipëriparë në Shqipëri

Hera e parë që kam ardhur në
Shqipëri ka qenë me një grup stu-
dentësh të universitetit të muz-
ikës në Vjenë. Ka qenë një udhëtim
nëpër Shqipëri atëherë dhe unë
jam impresionuar nga njerëzit,
peizazhi. Isha përgatitur për Sh-
qipërinë nga Letërsia. Kisha lexu-
ar Kadarenë. Ishte viti 2004, pra
15 vite më parë. dy vite më pas,
rastësisht njoha një vajzë shumë
të mirë, në Vjenë një mbrëmje. Ajo
ishte nga Shqipëria. Solla në vë-
mendje kujtimet e mia nga Sh-
qipëria dhe munda ta impresion-
oj atë me kujtimet e mia dhe njo-
huritë për Shqipërinë. Që prej vitit
2011 ne jemi të martuar dhe kemi
4 fëmijë. Prej asaj kohe kam udhë-
tuar disa herë drejt Shqipërisë dhe
është pjesë e zemrës sime.

-Si mësuat për Spaçin?-Si mësuat për Spaçin?-Si mësuat për Spaçin?-Si mësuat për Spaçin?-Si mësuat për Spaçin?
Përveç muzikës, kam interes të

madh për letërsinë e historinë.

Dhe duke qenë kurioz për Sh-
qipërinë, kisha marrë në duar
letërsinë e kujtesës a rrëfimet e
burgjeve. 7 vite më parë bleva lib-
rin e Fatos Lubonjës, "Ridënimi".
E lexova me përkthim në anglisht
dhe ia dhashë librin time shoqeje,
ajo e lexoi dhe i bëri shumë përsh-
typje. Kështu filloi një farë mar-
rëdhënieje e jona me Fatos Lubon-
jën, sepse ishte ime shoqe që më
tha se Fatos Lubonja është një

Drejtoria e Përgjithshme e
Arkivave organizon ng a
data 3 qershor deri më 7
qershor 2019,  "Javën e
Arkivave të  Hapura"  në
kuadër të  70-vjetorit  të
themelimit të Arkivit të
Shtetit. Gjatë këtyre ditëve,
vizitorët do të mund të sho-
hin proceset  e  punës që
kryhen në Arkivin Qendror

"JAVA E ARKIVAVE TË HAPURA"
NIS TË HËNËN

Shtetëror, nga sektori i vendru-
ajtjes, përpunimit, mikrofilmi-
mi, digjitalizimi dhe restaurimi
i dokumenteve arkivore.

Po ashtu, do të mund të sho-
hin nga afër Kodikët dhe fer-
manët,  mes të  ci lëve edhe
Kodikët e Beratit, që përbëjnë
trashëgiminë më të vyer tonë
Kulturore Kombëtare dhe që ësh-
të shfaqur rrallëherë në publik.

Gjithashtu,  Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave u
bën thirrje të gjitha shkol-
lave dhe universiteteve të
kontaktojnë paraprakisht
për vizita gjatë këtyre ditëve,
në mënyrë që të krijohen të
gjitha mundësitë dhe hapë-
sirat të njohjes nga afër me
këto procese, veçanërisht për
të rinjtë.

Artisti austriak, me violonçel e
piano në fshatrat e ShqipërisëFatmira Nikolli

emër kyç për të shkuarën dhe për
analizën bashkëkohore të Sh-
qipërisë.

----- Si lindi koncerti në burg?Si lindi koncerti në burg?Si lindi koncerti në burg?Si lindi koncerti në burg?Si lindi koncerti në burg?
Po mendoja se cili ishte kon-

tributi im si muzikant klasik për
historinë, në aspektin e kujtesës,
ose për kulturën e kujtesës? Men-
dova se do të ishte mirë të bëja një
koncert atje, mbase duke e sho-
qëruar me dëshmitarë të kohës, me
letërsinë që është fokusuar në Spaç
dhe që tregon Spaçin. Më pas, vitin
e shkuar, ambasadori i Austrisë në
Shqipëri, Johann Sattler, e pëlqeu
idenë dhe erdhëm në këtë koncert.

-Ju luajtët  edhe një  pjesë-Ju luajtët  edhe një  pjesë-Ju luajtët  edhe një  pjesë-Ju luajtët  edhe një  pjesë-Ju luajtët  edhe një  pjesë
muzikore që të dënuarit e kish-muzikore që të dënuarit e kish-muzikore që të dënuarit e kish-muzikore që të dënuarit e kish-muzikore që të dënuarit e kish-
in dëgjuar gjatë kohës që jetoninin dëgjuar gjatë kohës që jetoninin dëgjuar gjatë kohës që jetoninin dëgjuar gjatë kohës që jetoninin dëgjuar gjatë kohës që jetonin
në Spaçnë Spaçnë Spaçnë Spaçnë Spaç.

Po, edhe atë. Për mua, çelësi në
librin "Ridënimi" ishte kur ai në
fund të librit i quan artistët her-
onjtë e njerëzimit. Numërova më
pas që kanë qenë 23 kompozitorë
që ka përmendur. E pashë si një
çelës, sepse ai përmendte Shubert,
Shostakovich. Ideja ishte të
sillnim këta heronj, këto emra që
kanë frymëzuar dhe kanë qenë të
rëndësishëm në këto kohë të errë-
ta, menduam t'i sillnim sërish në
Spaç. Një koncert vetëm me muz-
ikë do të kishte qenë krejt nor-
mal, por që ndërkohë të jenë aty
edhe dëshmitarë e ish-të dënuar

të burgut të Spaçit, është tjetër
gjë. Ndaj jam shumë i kënaqur që
u bë i mundur. Është hera e parë
në Spaç, sepse doja të vija kurdo
që të vija me Lubonjën.

-Keni interpretuar me një pi--Keni interpretuar me një pi--Keni interpretuar me një pi--Keni interpretuar me një pi--Keni interpretuar me një pi-
anist shqiptaranist shqiptaranist shqiptaranist shqiptaranist shqiptar, Zamir Ka, Zamir Ka, Zamir Ka, Zamir Ka, Zamir Kabon. Sibon. Sibon. Sibon. Sibon. Si
erdhi bashkëpunimi juaj?erdhi bashkëpunimi juaj?erdhi bashkëpunimi juaj?erdhi bashkëpunimi juaj?erdhi bashkëpunimi juaj?

Ka studiuar në Salzburg dhe e
kam njohur para disa vitesh Zami-
rin. Kur mendova për koncertin
këtu, mendova se do të ishte mirë
të luaja me një pianist dhe men-
dova emrin e tij si zgjedhje të parë.

-Spaçi është vetëm një prej-Spaçi është vetëm një prej-Spaçi është vetëm një prej-Spaçi është vetëm një prej-Spaçi është vetëm një prej
ndalesandalesandalesandalesandalesavvvvveeeee. K. K. K. K. Keni qenë edhe në fs-eni qenë edhe në fs-eni qenë edhe në fs-eni qenë edhe në fs-eni qenë edhe në fs-
hatra si në Kryezi në Pukë e nëhatra si në Kryezi në Pukë e nëhatra si në Kryezi në Pukë e nëhatra si në Kryezi në Pukë e nëhatra si në Kryezi në Pukë e në
ShishtaShishtaShishtaShishtaShishtavvvvvec në Kec në Kec në Kec në Kec në Kukësukësukësukësukës. Pse?. Pse?. Pse?. Pse?. Pse?

Unë kam dashur që ta çoj muz-
ikën, muzikën time, muzikën
klasike, aty ku ka njerëz që nuk
janë mësuar me të. Jo vetëm në
Shqipëri, por edhe në vende të
tjera. Është Tirana ose kryeqyte-
ti, vendi ku ndodh gjithçka, ndaj
mendoj se është interesante ta
çosh muzikën në pjesë të tjera të
vendit dhe të tregosh që nuk janë
të harruar. Për mua ka rëndësi
takimi direkt me ta. Dhe çdo ditë
ka qenë e ndryshme. Kam luajtur
në teatër, kam luajtur në një sh-
kollë në veri (Shishtavec Kukës
dhe Kryezi në Fushë-Arrëz). Na
është dashur të improvizojmë, por
ka qenë shumë bukur.

Bertin Christelbauer
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Gjendet një histori e pabotuar
Armët e Skënderbeut:
Jo vetëm në Vjenë, por
janë edhe në Venecia!

NGA LUCIA NADIN

Kush nuk mund ta ketë sot
parasysh përkrenaren e
Gjergj Kastriot Skënder
beut, të ruajtur së bash
ku me një shpatë në

Muzeun "Kunsthistorisches të Vjenës
dhe riprodhuar në një mijë forma në
panoramën ikonografike krijuar ndër
shekuj për heroin shqiptar?

Cili nuk i mban mend ato të sjella
në Muzeun Historik Kombëtar të Ti-
ranës në të njëjtën kohë me ekspozenë
që iu bë "Mesharit" të Buzukut,
shfaqur në Bibliotekën Kombëtare të
Tiranës në vitin 2012, kohëra që tan-
imë duken aq të largëta? Edhe ata që
shkruajnë duhet t'i kujtojnë bukur
mirë radhët shumë të gjata dhe të hesh-
tura të vizitorëve, të cilët u lejuan të
admirojnë me kureshtje dhe nderim,
armët mitike të sjella nga Vjena në
Tiranë. Sak, të vetmet armë unike të
heroit shqiptar, të cilat paçka preten-
dimeve i atribuohen atij vetë.

Por historia, siç e dimë, mund të
rezervojë edhe shumë surpriza të pa-
pritura, mund të mbajë një dhuratë

dije për ata që duan të kalojnë e të hedhin
një sy nëpër arkivat. Në këtë rast duke sh-
kuar  pak më tej (është e qartë se duhet të
flitet me dashamirësi) kujtojmë veçantinë e
një primati si qyteti i Vjenës, tanimë është
folur për të caktuar ose të paktën për ta ndarë
nderin me një qytet tjetër si Venecia.

Pra, kështu ecën ose më mirë të themi sh-
kuan gjërat.

Venecia: një bibliotekë e tërë e njohur tash-
më për shqiptarët, e cila ka ruajtur tekstin

shumë të çmuar të Statuteve të Shkodrës, për
të shfletuar me këtë rast edhe një dorëshkrim
me letrat e shekullit XVIII, një punë normale
për studiuesin që i dedikohet kërkimit. Këtu,
midis atyre letrave paraqitet edhe një listë e
armëve dhe armaturës së njerëzve të fam-
shëm të lidhur me historinë e Republikës,
ruajtur në Arsenalin e Venedikut gjatë shek-
ujve. Dhe një emër është përfshirë në atë
listë plot me njerëz të famshëm si Morosini,
Duodo, Mocenigo, Barbarigo, Bragadin dhe

shumë të tjerë, armaturat e të cilëve janë të
shoqëruar me emërimin e armëve të ndry-
shme. Këtu, në Arsenal, është edhe emri i
Gjergj Kastriot Skënderbeut.

Armatura e Skënderbeut, domethënë e
Gjergj Kastriotit, Princit të Shqipërisë, i cili
luftoi me osmanët për 40 vite të vazh-
dueshme, shpata e tij fitimtare ekziston mbi
Sallat e Këshillit të X.--- pozitë..
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A
ARGUMENT

Një dorëshkrim me letrat e shekullit XVIII ka përshfaqur edhe një listë të armëve dhe armaturës së njerëzve të
famshëm të lidhur me historinë e republikës, ruajtur në arsenalin e Venedikut gjatë shekujve. Dhe, mes emrave të
Morosini, Duodo, Mocenigo, Barbarigo, Bragadin dhe shumë të tjerë, armaturat e të cilëve janë të shoqëruar me
emërimin e armëve të ndryshme, gjendet edhe emri i Gjergj Kastriot Skënderbeut. "Armatura e Skënderbeut,
domethënë e Gjergj Kastriotit, princit të Shqipërisë, i cili luftoi me osmanët për 40 vite të vazhdueshme, shpata e
tij fitimtare ekziston mbi sallat e këshillit të X."

NGA LUCIA NADIN

Kush nuk mund ta ketë
sot parasysh
përkrenaren e Gjergj
Kastriot Skënder
beut, të ruajtur së

bashku me një shpatë në Muzeun
"Kunsthistorisches të Vjenës dhe
riprodhuar në një mijë forma në
panoramën ikonografike krijuar
ndër shekuj për heroin shqiptar?

Cili nuk i mban mend ato të sjel-
la në Muzeun Historik Kombëtar
të Tiranës në të njëjtën kohë me
ekspozenë që iu bë "Mesharit" të
Buzukut, shfaqur në Bibliotekën
Kombëtare të Tiranës në vitin
2012, kohëra që tanimë duken aq
të largëta? Edhe ata që shkruajnë
duhet t'i kujtojnë bukur mirë
radhët shumë të gjata dhe të hesh-
tura të vizitorëve, të cilët u lejuan
të admirojnë me kureshtje dhe
nderim, armët mitike të sjella nga
Vjena në Tiranë. Sak, të vetmet
armë unike të heroit shqiptar, të
cilat paçka pretendimeve i atribuo-
hen atij vetë.

Por historia, siç e dimë, mund
të rezervojë edhe shumë surpriza
të papritura, mund të mbajë një
dhuratë dije për ata që duan të
kalojnë e të hedhin një sy nëpër
arkivat. Në këtë rast duke shkuar
pak më tej (është e qartë se duhet
të flitet me dashamirësi) kujtojmë
veçantinë e një primati si qyteti i
Vjenës, tanimë është folur për të
caktuar ose të paktën për ta ndarë
nderin me një qytet tjetër si Vene-
cia.

Pra, kështu ecën ose më mirë të
themi shkuan gjërat.

Venecia: një bibliotekë e tërë e

njohur tashmë për shqiptarët, e
cila ka ruajtur tekstin shumë të
çmuar të Statuteve të Shkodrës,
për të shfletuar me këtë rast edhe
një dorëshkrim me letrat e shek-
ullit XVIII, një punë normale për
studiuesin që i dedikohet kërkim-
it. Këtu, midis atyre letrave para-
qitet edhe një listë e armëve dhe
armaturës së njerëzve të famshëm
të lidhur me historinë e Repub-
likës,  ruajtur në Arsenalin e Vene-
dikut gjatë shekujve. Dhe një emër
është përfshirë në atë listë plot me
njerëz të famshëm si Morosini,
Duodo, Mocenigo, Barbarigo,
Bragadin dhe shumë të tjerë, ar-
maturat e të cilëve janë të shoqëru-
ar me emërimin e armëve të ndry-
shme. Këtu, në Arsenal, është edhe
emri i Gjergj Kastriot Skënder-
beut.

Armatura e Skënderbeut,
domethënë e Gjergj Kastriotit,
Princit të Shqipërisë, i cili luftoi me
osmanët për 40 vite të vazh-
dueshme, shpata e tij fitimtare ekz-
iston mbi Sallat e Këshillit të X.---
pozitë

Leximi i këtij emri ishte me të
vërtetë befasues: por tashmë ne
kaluam vitin 2018, viti përkujtimor
i Skënderbeut dhe mësojmë kësh-
tu për një prani të armëve që ende
ekspozohen në shekullin XVIII në
Arsenalin e Venecias? Një dhuratë
e papritur! Por ku kanë përfundu-
ar vallë sot? Ju do t'i shihni ato
duke lexuar këto rreshta.

Arsenali, duhet të mbahet
mend, ishte te "zemra komerciale"
e Republikës, atje ku u krijuan
anije, atje ku falsifikoheshin armë
të të gjitha llojeve, e të kujtojmë se
prej aty doli dhe një flotë e tërë:

një qytet i vërtetë brenda qytetit,
simbol i fuqisë detare veneciane,
tashmë e përshkruar si një vend i
jashtëzakonshëm nga poeti Dante
Aligeri. Gjatë shekujve të gjash-
tëmbëdhjetë dhe shtatëmbëdhjetë,
në të, disa dhoma të mëdha ishin
përdorur si vende ekspozimi të
pjesëve më të vlefshme që punë-
torët kishin prodhuar dhe po prod-
honin, shpesh pas betejave të
mëdha të mbështetura nga
udhëheqësit trima. Këto dhoma
ishin kthyer në muze të vërteta,
për të cilat u sollën njerëz të fam-
shëm për t'i vizituar dhe udhëtarët
e kulturuar.

 Richard Lassels, udhëtar
francez, e konfirmon këtë në
udhëtimin e tij në Itali, rreth mes-
it të shekullit të 18-të: "Në këtë
Arsenal u shfaqën shpata dhe
krahët e princit Skënderbej të gux-
imshëm të Shqipërisë ...; Kjo
shpatë ishte realizuar në një pun-
ishte në Venecia është quajtur
Fabre e Skënderbeut, shumë e
gjerë, shumë e lehtë, shumë pak e
trashë dhe me një gjatësi të arsye-
shme, por koha e saj është e ad-
mirueshme, si dhe ajo e zotit të
saj".

Pra, Lassels, në Arsenalin e
Venecias kishte parë, ndër të tjera
edhe shpatën dhe armët e Skënder-
beut kurse guida i cili e drejtoi në
rrugën e tij, i ishte dashur të fliste
me të edhe për një farkëtar që ish-
te bërë i famshëm pikërisht sepse
ai ishte farkëtari "personal" i
Skënderbeut.

Duhet bërë gjithmonë kujdes
rreth fjalëve mbi udhëzimet turis-

Gjendet një histori e pabotuar

Armët e Skënderbeut: Jo vetëm në
Vjenë, por janë edhe në Venecia!

Udhëtari francez për
Skënderbeun
Richard Lassels, udhëtar
francez, e konfirmon këtë në
udhëtimin e tij në Itali, rreth
mesit të shekullit të 18-të:
"Në këtë Arsenal u shfaqën
shpata dhe krahët e princit
Skënderbej të guximshëm të
Shqipërisë ... Kjo shpatë
ishte realizuar në një
punishte në Venecia është
quajtur Fabre e Skënderbeut,
shumë e gjerë, shumë e
lehtë, shumë pak e trashë
dhe me një gjatësi të
arsyeshme, por koha e saj
është e admirueshme, si dhe
ajo e zotit të saj".

(fig. 1)

(fig. 3)

(fig. 2)
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tike ... si dje, ashtu edhe sot! Por
ajo që ka rëndësi është fama e per-
sonazhit, rëndësi ka legjenda e
lidhur me të dhe lufta e tij e jash-
tëzakonshme që zgjati në Venecia
plot dy shekuj pas vdekjes së tij;
krenaria veneciane e nënkuptuar
në atë histori pothuajse dukej se
dëshironte të pretendonte suk-
seset e Skënderbeut dhe aftësisë së
farkëtarit të tij venecian për të
krijuar armë për të!

(fig 1)(fig 1)(fig 1)(fig 1)(fig 1)
Në listën e lartpërmendur,

përveç shenjës së armaturës së
Skënderbeut, e pranishme në atë
kohë në "Muzeun" e Arsenalit, na
shfaqet një tjetër simbol i rëndë-
sishëm: shpata e Skënderbeut
(origjinale?) e ruajtur me xhelozi
në Pallatin "Dukale" në Piacën
"San Marko", në një dhomë të
Këshillit të 10-të të përdorur për një
rishikim të armëve të çmuara. Në
fakt, disa dhoma të Këshillit të të
Dhjetëve mbajtën dy armë në
mbrojtje dhe armë të ekspozuara
si pjesë të muzeut.

Realisht ka mjaftuar një kërkim
në dorëshkrime të tjera të Bib-
liotekës së "Korrer" për të gjetur
konfirmimin: Giovanni Grevem-
broch, i cili në shekullin e tetëm-
bëdhjetë tregoi historinë e Vene-
dikut me ngjyra të bukura të ujit
që përshkruanin njerëz dhe gjëra,
pikturoi shpatën "lavdëruar në
kujtim të Skënderbeut", e ruajtur
në Pallatin "Dukale", e cila është
parë nga ai vetë dhe kopjuar njëko-
hësisht.

(fig 2)(fig 2)(fig 2)(fig 2)(fig 2)
E gjithë kjo ndodhte në shekul-

lin e shtatëmbëdhjetë, kohë kur
Republika e Venecias, e ashtuqua-
jtura Serenissima ishte e gjallë dhe
jetësore: nga Skënderbeu kishte
armatim në Arsenale të paradës,
është e qartë se kishte edhe dhe
armë të ndryshme; shpata konsid-
erohet autentike (një nga shumë
shpatat që i atribuohen Skënder-
beut!) e ndodhej në Pallatin
"Dukale".

Po sot? Nga një kërkim i parë,
asnjë gjurmë nuk u shfaq. Por për
t'u përgjigjur duhet të rishikojmë
atë që ndodhi pas asaj fatkeqësie
të vitit 1797, kohë në të cilën histo-
ria mijëvjeçare e Serenissima u
mbyll krejtësisht.

Nga Arsenali, si një mbrojtje,
shumë materiale u sollën pastaj në
Pallatin "Dukale", duke përfshirë
shumë armë dhe forca të blindu-
ara, ndërsa forcat franceze filluan
të plaçkitnin pa mëshirë koleksio-
net e artit të qytetit.

Edhe një dërgesë e armëve dhe
objekteve të luftës u nisën nga deti
në drejtim të Francës, e cila në fakt
u mbyt - shkroi kronika - pranë
Korfuzit. Bucintoro u dogj nga re-
flektimi i pasqyrave (!!), kurse u
zbras (!) uji i basenit të San Marco
për t'i rimarrë pluhurin e artë. Në
Bucintoron e shekullit të kaluar,
mbani mend, ai kishte rreshtuar
statujën e njohur zakonisht si "Gji-
gandi", domethënë Gjergj Kastri-
ot Skënderbeu, mbuluar e gjitha
me pllaka argjendi.

(fig. 3).(fig. 3).(fig. 3).(fig. 3).(fig. 3).

Paqja ndërton ura, lufta i sh-
katërron ato. Kjo për fat të keq
ndodh në çdo kohë, në çdo gjerë-
si.

Francezët shkuan deri diku
pasi atë që nuk bënë ata e morën
përsipër austriakët dhe kolek-
sionet e tjera të artit, relike të
tjera migruan, këtë herë jo nga
Venecia në Paris, por në Vjenë;
në fund të shekullit të tetëm-
bëdhjetë: Federico Berchet, në
kontakt me drejtorin e Muzeut
të Vjenës, Boeheim, konfirmon-
te ekzistencën e disa armati-
meve të transferuara atje: ndër
të tjera, gjendeshin ajo e Sebas-
tiano Venier, Bartolomeo Colle-
oni, Melchiorre Michiel, Agosti-
no Barbarigo.

Po ajo e Skënderbeut? Nga
Venecia, ku shkoi, së bashku me
shpatën "e tij"?

Sot në Pallatin "Dukal" në
Venecia ekzistojnë shumë pak
elementë të armaturës antike të
pambuluar, në të cilën kryhet
puna për identifikimin dhe për-
shkrimin e saktë. Në Muzeun
"Correr" ka "pllaka" të shumta
të Stradioti dhe shumë armë të
pa kataloguara.

Në cilin muze evropian ose në
të cilën është mbledhur edhe
koleksioni privat "Skënderbeu",
që mund të jetë një relike e
çmuar e historisë së Shqipërisë?
Cili e mori atë dhe si u rikthye
nga Venediku që e kishte ruaj-
tur me xhelozi për shekuj me
radhë? A mbijeton pa ndonjë
etiketim specifik në ndonjë muze
apo në ndonjë koleksion privat
në Evropë? Hulumtimet sapo
kanë filluar dhe gjetja e saj ësh-
të një sfidë e hapur.

Por ndërkohë, duke mësuar
për ekzistencën e tij dhe respek-
tin me të cilin e kishte zbukuru-
ar gjithashtu Pantheonin e Ar-
senalit të Venedikut, është një
faqe, deri dje e pabotuar, e cila e
nderon historinë e Shqipërisë
dhe të Skënderbeut të saj të
shquar.

PS/ Për ata që dëshirojnë të thel-
lojnë subjektin, shih:

Lucia Nadin, Figura dhe Skënder-
beut në jetën kulturore dhe artistike
të Venedikut, nga Akademia dhe stu-
dimet albanologjike, Tiranë, 2018.
Përkthimi në shqip i Evalda Paci.

Shifrat: kapitujt
1.
Një sallë ekspozite në Arsenalin

e Venecias, e cila është e përfaqësuar
në një punë të shekullit të shtatëm-
bëdhjetë: mund të japë idenë se si u
vendos dhe duhet të shfaqet gjith-
ashtu edhe forca të blinduara të
Skënderbeut. (Venecia, Biblioteka e
Muzeut Correr)

2.
Shpata e konsideruar si person-

ale e Skënderbeut në vizatimin e Gio-
vanni Grevembroch, shek. XVIII
(Venecia, Biblioteca del Museo Cor-
rer)

3.
Statuja e Skënderbeut në Bucin-

toro në Venecia, e shtypur në shek-
ullin e 17-të.

T
TEORI

Meritat artistike duken të jenë eshtje të disa faktorëve
duke përfshirë: imagjinatën krijuese, aftësinë komuni-
kuese dhe ekspresionin, të vërtetën në veprën e artit,
gjykimin e mirë apo të keq, të zvetënuar dashakeq e jo
profesional, vlerat e mundshme religjioze apo shken-
core dhe të mirat apo anët pozitive të ekzekutimit apo
interpretimit artistik me vlerë si dhe sublimen e të buku-
rën.

Vijon nga faqja 19

VLERAT ESTETIKE
NGA CHARLES TALIAFERRO*

Mund të zbulohen e të
nxirren në pah,
mjaftë vlera të tjera
në veprat e artit, si
p.sh.: mbështetja

apo përkrahja e tij për identitetin
nacional, ajo e shërbimit publik
apo e respektimit të tij duke
minimizuar status quo-në, e të tjera
me radhë.
Por gjithashtu janë së paku trePor gjithashtu janë së paku trePor gjithashtu janë së paku trePor gjithashtu janë së paku trePor gjithashtu janë së paku tre
lloje vlerash të njohura përlloje vlerash të njohura përlloje vlerash të njohura përlloje vlerash të njohura përlloje vlerash të njohura për
dukshmërinë e tyre estetike:dukshmërinë e tyre estetike:dukshmërinë e tyre estetike:dukshmërinë e tyre estetike:dukshmërinë e tyre estetike:
    1.    1.    1.    1.    1.- Trajtimi apo interpretimi
estetik.
    2.    2.    2.    2.    2.- Sublimja e cila pështjellon
veprën e artit.
    3.    3.    3.    3.    3.- E bukura, apo ana estetike.
Këto janë nga më të rëndësishmet
dhe që zënë një vend qendror në
kritikën e artit.
      Trajtimi apo interpretimi      Trajtimi apo interpretimi      Trajtimi apo interpretimi      Trajtimi apo interpretimi      Trajtimi apo interpretimi
estetik;estetik;estetik;estetik;estetik;
Nënkupton atë se si tingëllojnë
muzika, poezia, si na shfaqet një
pikturë…e kështu me radhë, në
termat emocionalë, prekëse apo
ngashëruese.  Letërsia, piktura,
skulptura, muzika si dhe të gjitha
llojet e arteve, mund të shfaqin apo
të sendërtojnë tipare estetike.  Një
vlerë e rëndësishme mund të shihet
apo të bëhet e dukshme nga
mënyra sesi këto tipare estetike
janë ndërthurur.  Përshembull, a e
mbyt, a e kaplon një instrument
muzikor melodinë që luhet apo
këndohet?  Nëse është apo jo e tillë,
atëherë, ne duhet të prononcohemi,
ta shprehim mendimin e të themi
nëse ajo ishte në të mirë apo në të
kundërt të performancës.  Ose, a
është shkaku i madhësisë jo të
gjetur i një objekti skulpturor, kur
ai na duket tepër i vogël, si një
varfanjak apo xhuxh në lidhje jo të
drejtë me përmbajtjen tematike,
apo në raport me hapësirën dhe
distancën?  A e dobëson fuqinë e
filmit tejzgjatja?  A pëson shfaqja
teatrale një mungesë
rrjedhshmërie në lëvizjet e aktorit
për shkak të vendosjes së gabuar
të elementeve skenikë etj?
Impakti i përgjithshëm i njëImpakti i përgjithshëm i njëImpakti i përgjithshëm i njëImpakti i përgjithshëm i njëImpakti i përgjithshëm i një
vepre arti, goditja që marrim prejvepre arti, goditja që marrim prejvepre arti, goditja që marrim prejvepre arti, goditja që marrim prejvepre arti, goditja që marrim prej
saj, mund të jetë i një rëndësie tësaj, mund të jetë i një rëndësie tësaj, mund të jetë i një rëndësie tësaj, mund të jetë i një rëndësie tësaj, mund të jetë i një rëndësie të
madhe.  Ne mund të vlerësojmëmadhe.  Ne mund të vlerësojmëmadhe.  Ne mund të vlerësojmëmadhe.  Ne mund të vlerësojmëmadhe.  Ne mund të vlerësojmë
me të drejtë vepra arti përme të drejtë vepra arti përme të drejtë vepra arti përme të drejtë vepra arti përme të drejtë vepra arti për
disonancën apo keqtingullimin edisonancën apo keqtingullimin edisonancën apo keqtingullimin edisonancën apo keqtingullimin edisonancën apo keqtingullimin e
tyre dukshëm si inkoherent osetyre dukshëm si inkoherent osetyre dukshëm si inkoherent osetyre dukshëm si inkoherent osetyre dukshëm si inkoherent ose
aaaaabsurbsurbsurbsurbsurd (si pd (si pd (si pd (si pd (si p.sh.: Disa pr.sh.: Disa pr.sh.: Disa pr.sh.: Disa pr.sh.: Disa prej vej vej vej vej veeeeepraprapraprapravvvvveeeee
të Kafkës) por (ashtu si dhe përtë Kafkës) por (ashtu si dhe përtë Kafkës) por (ashtu si dhe përtë Kafkës) por (ashtu si dhe përtë Kafkës) por (ashtu si dhe për
filozofinë anti-art apo përfilozofinë anti-art apo përfilozofinë anti-art apo përfilozofinë anti-art apo përfilozofinë anti-art apo për
filozofinë anti filozofi), ka limite.filozofinë anti filozofi), ka limite.filozofinë anti filozofi), ka limite.filozofinë anti filozofi), ka limite.filozofinë anti filozofi), ka limite.
Në estetikën indiane, cilësitë
estetike apo ato emocionale të artit
përshkruhen me termin rasa.  Ky
term i referohet ndjenjave
fondamentale humane si p.sh.:
kënaqësi, habi, egërsi, frikë,
heroizëm, gëzim, hare apo
hidhërim.  Të tilla shprehje futen, e
bëhen pjesë në eksperiencën e një
tjetri në fushën e artit në terma të

ndryshëm si p.sh.; i shkëlqyer, i
urryer, erotik, komik e kështu me
radhë.
B. N. Goswami i përmbahet
mendimit të poshtë shënuar:
Një performancë muzikore apo e
një shfaqjeje, shpesh mund të
kritikohet si pa rasa (pa cilësi
estetike) ose në të kundërt
ekzekutuesit krenohen për një
arritje të lartë të cilësive estetike.
Gjithashtu zëri i një këngëtari
mund të pritet plot duartrokitje për
cilësinë e zërit.  Ndërkohë sytë e të
dashurës mund të përshkruhen si
më të bukurat (nga pikëpamja
estetike) etj.

GoswamiGoswamiGoswamiGoswamiGoswami

Rasa qëndron fare pranë atyre të
cilave ne u jemi referuar në
shkrimet tona, si estetike: një
eksperiencë mirënjohëse,
vlerësuese të vetive emocionale të
ngjarjeve, ndodhive dhe sendeve.
Goswami vëren përafërsinë e
termit rasa dhe domethënien,
kuptimin e saj në analizën e poshtë
shënuar:
(po), thuhet se si analizë (rasa)
rezulton si e tillë ashtu si një
kombinim i “erëzave aromatike” të
ndryshme, të njomësirave
(perimeve) dhe të artikujve të tjerë
të qëndrueshëm nga pikëpamja
emocionale (shayibhava), e kur ato
renditen së bashku me të tjera
deklarime psikologjike, atëherë
ato fitojnë cilësi tashmë  të
transmetuara në ndjesi.
Dikush, pas kësaj përvoje të
supozuar, hulumton apo kërkon të
dijë: cili është kuptimi i fjalës rasa?
Është dhënë si përgjigje, që rasa
është quajtur ashtu, sepse ajo na
krijon mundësi të testohet.  Në
•’mënyrë ajo është e testueshme?
Thuhet se ajo është e tillë ashtu si•
janë të prirur disa persona të jenë
plotësisht të gatshëm, të
parapërgatiten shpirtërisht të hanë
mish të pjekur në hell, të
aromatizuar me erëza të ndryshme,
për t’a ndjerë e shijuar kështu deri
në kënaqësi maskimale, dhe

mendojmë se kemi të drejtë të
themi se arrijnë të fitojnë një
kënaqësi apo pëlqim të tillë njerëz
të kulturuar që dinë e përpiqen ta
shijojnë atë nëpërmjet një kohë
zgjatjeje emocionale, e ndërkohë
ata shohin tu prezantohet atyre
gjith•ka nëpërmjet një paraqitjeje
të gjendjes më emocionalitete të
ndryshme, shoqëruar ajo me
shprehje e gjeste që sjellin
gjithashtu kënaqësi, mirënjohje e
shpërblim.
Ashtu si dhe njohësi i shijes së
mishit të pjekur (bhatka) ndërsa
han ushqim i cili është i përgatitur
me erëza të ndryshme dhe artikuj
të tjerë që ja shtojnë shijen, ashtu
edhe njerëzit e mësuar, të shkolluar,
të ditur tashmë ndjejnë thellë në
zemrën e tyre (manas) emocionet e
një gjendje të qëndrueshme (ashtu
si• ata ndjejnë nga dashuria,
vuajtja etj), kur atyre i është
paraqitur nëpërmjet një
ekspresioni me gjendje emocionale,
të shoqëruara edhe prej gjesteve.
Që nga kjo kohë gjendjet
emocionale të qëndrueshme në një
dramë njërëzore, janë quajtur
sentimente.
                                                                                                                     Goswami Goswami Goswami Goswami Goswami

Në vendet perëndimore ashtu siNë vendet perëndimore ashtu siNë vendet perëndimore ashtu siNë vendet perëndimore ashtu siNë vendet perëndimore ashtu si
dhe në estetikën indiane,dhe në estetikën indiane,dhe në estetikën indiane,dhe në estetikën indiane,dhe në estetikën indiane,
realizimi teknik, mund të veprojërealizimi teknik, mund të veprojërealizimi teknik, mund të veprojërealizimi teknik, mund të veprojërealizimi teknik, mund të veprojë
si një element ky• në veprën esi një element ky• në veprën esi një element ky• në veprën esi një element ky• në veprën esi një element ky• në veprën e
artit për suksesin apo dështiminartit për suksesin apo dështiminartit për suksesin apo dështiminartit për suksesin apo dështiminartit për suksesin apo dështimin
e saj.e saj.e saj.e saj.e saj.

SublimjaSublimjaSublimjaSublimjaSublimja
Shpesh, sublimja kontraston me të
bukurën dhe në të shumtën e
rasteve përdoret si referim i
madhështisë, që inspiron respekt,
nderim ndaj druajtjes së shfaqur,
pa rrezikuar kështu ndjesinë e
vëzhguesit.  Kanti e përshkruan
sublimen në natyrë, si më poshtë:
Guximtari i spikatur lëshohetGuximtari i spikatur lëshohetGuximtari i spikatur lëshohetGuximtari i spikatur lëshohetGuximtari i spikatur lëshohet
vetëtimthi mbi shkëmbinjtëvetëtimthi mbi shkëmbinjtëvetëtimthi mbi shkëmbinjtëvetëtimthi mbi shkëmbinjtëvetëtimthi mbi shkëmbinjtë
kërcënues, ……… re të ngjeshurakërcënues, ……… re të ngjeshurakërcënues, ……… re të ngjeshurakërcënues, ……… re të ngjeshurakërcënues, ……… re të ngjeshura
që paralajmërojnë stuhi, veshinqë paralajmërojnë stuhi, veshinqë paralajmërojnë stuhi, veshinqë paralajmërojnë stuhi, veshinqë paralajmërojnë stuhi, veshin
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Autori i njohur Moikom Zeqo na ka sjellë këtë cikël, ku paraqitet me të gjithë gjerësinë e tij krijuese. Në nderim të
70-vjetorit dhe kontributit të madh në letrat shqipe i urojmë jo thjesht jetë të gjatë, por edhe fuqi krijuese...P

POEZIA

NGA MOIKOM ZEQO

Dredhitë e Historisë s'kanë fund.
Me abstraksionet e aventurave
Rishfaq idetë e reja.

***
Them se të trillova ty, e dashur,
Dhe do të mbetesh patjetër
Dhe kur unë të zhbëhem!

***
Te çdo rrokje e peshoj vetë Koz-
mosin.
Si ta vjel tani lëngun e Jetës,
Që nga Poezia?

***
Jeta është një endacakëri,
Mes tempujve të braktisur
Dhe simboleve të rinj,
Që na shpërdorojnë
Pa vetëdijë,
Pafundësisht!

Një Femër e Panjohur
Ma sjell vetë Vjeshtën
Në dhomën time të vetmuar,
Ku shkruaj poezitë,
Që s'do t'i lexojë askush,

Por kjo s'më shqetëson!

***
Ah, mistika orgjiake me ekstaza të
stilit,
Shpresat veniten si kopshtet e Babil-
onisë.
Dhe fjalët moderne
Do të vdesin pas fjalorëve të lashtë.
Dhe s'do të mundin dot
Ta rigjejnë vetveten!

Sa urtakë të pluhurosur dhe të hesh-
tur
Të dështimeve tona rituale!

Dhe dëgjoj një zë
Si mësim kundër un-it të pakufizuar!

***
Në universin e modeleve dhe të for-
mave
Shpirti zgjedh diçka,
Për të mos firasur përmbajtjen!

***
Pse ti ke frikë
Të largohesh nga unë,
Si ai, që s'di not dhe s'hidhet dot
Nga anija në det?

Ç'janë këto ujëvara,
Që si notare shtrydhin flokët?

Fjalët, që sapo i artikulova,
Janë si të porsalindurit
Të regjistruar në kartelat e materni-
tetit?

***
Ja, jargavani i zorrëve
Dhe meneandri i zorrëve!

Vargjet për jetët e venitura
Janë filmi i djegur,
I fotografive,
I nxjerrë pa kujdes në dritë nga apa-
rati.

***
O, erë që barazohesh
Me semantikën e poezive dhe të li-
brave!

Fjalët i them mes një teprije jete.

Dhe kjo vjershë largohet
Siç ikën tetori!

Njohësit e luleve
Janë dhe të besimit supersticioz për
Progres.

Pse vargjet e mi i kam gjetur
Në librat e poetëve,
Që ende s'kanë lindur?
Patjetër këtë muzg me portokaj
Do të vendos
Në Inventarin e Gjuhës!

***
Kam punë
Për të larë hesape me veten time,
Pa mëshirë, pa reverenca!

Teoritë aforistike
Nuk e shpjegojnë të thjeshtën!

Në përkatësinë e ndjenjave,
Jemi si koncertet e vrullshëm të
Vagnerit.
Ç'femra Valkire
Kokëtojnë me Heshtjen?

***
Shumëfishohen ndjenjat
Por jo dhe fjalët e kursyera.

Imazhet pa redaktim
Janë xhungla në kaos!

Gjersa frymojmë në skaje të kundërt
Ende s'kemi vdekur, e dashur!

***
Në çdo fund dite janë tërë mbeturi-
nat e ditëve,
Që mblidhen në periferinë e plehrave
të qytetit.

Padijet tona nuk takohen.
Pse kjo më bën më të qetë dhe pa
shqetësime?
Ah, gjërat e përjetshme,
Në vend, që të na mbajnë

Jemi ne, që i mbajmë!

***
Gjaku më bjen
Në shputat e mia Akiliane,
Mbështjellë me fuqi të padukshme.

Kush e ndjen çastin,
Kur e Paarritshmja bëhet e afërt, e
afërt!

***
Jam vërtet një shaman plak, i harru-
ar,
Por s'shpjegoj dot
As poezitë e mia!

Kërkoj të fshehtat e thella
Dhe tek fjalët njëqindkuptimëshe!

Pse hartat në mur
Zbrazen dhe janë bosh?

Ullinjtë e tezgjahut të stinëve
Thurin shekuj ajri dhe muzgu.

Unë kopjoj transplantime kohërash
Dhe bëj me to ikonografinë kozmike
të ideve.

***
Më sfilit kundërshtia,
Mes Heshtjes dhe Fjalës!

Nga frëngjia e një rrezeje
Kozmosi më përgjon trajtat,
Pavendosmëritë e epshet
Dhe njëmijë vdekjet e mia!

"- Mos ma shkatërro detin,", më tha
një fëmijë
"Është lodra ime!"

***
Hidhi fotografitë e fëminisë në zjarr,
Por s'digjen, s'digjen, s'digjen!

Valët e Currilave
Më vërshojnë në deje!

Ç'mbretëresha kripe janë fshehur
Në shpellat bregdetare?

Po më vjen rrotull çmenduria,
Por unë ende i shmangem!

***

Nga njëra anë e boshllëkut, je ti e
dashur,
Nga ana tjetër jam unë,
Si dy vegjet e një amfore të zotave!

Dhe shpresa është një shpend nate
Brenda një agimi të përflakur.

Ndjej përplasje dhe energji
Si nënputrat e një luani në vrap!

***
Jetoj me mirëkuptim
Taktin e madh të natyrës!

S'më prekin detajet e përditshmërisë
Dhe jetoj në një ditë të vetme
Më të gjatë se ajo e "Uliksit" të Joyce-
it!

Tingujt e shiut godasin
Bukurinë e errët të muzgut adriatikas!

***
Kjo shishe vere, e vjetër,
Ruan një rrufe të largët
Që nga shekujt e hershëm
Të krishterimit kryengritës!

***
Gjilpëra e Ankthit gërvisht
Pllakat e gramafonit Histori!

***
Qënia ime, bredharake në ëndrra
Është siameze
Me qenien time,
Që flen!

***
O, mermere, që fshihni vdekje të
ardhshme,
Qielli ka substanca elektrike!

Bota e Re dhe Dituria e Vjetër
Përplasen gjer në copëtim!

***
Trupi reagon ndaj ngacmimeve sub-
lime të Mendjes,
Rrëshqas në linja të parrëfyeshme,
Edhe me mungesën time sërish do
të shfaqem,
Me meteorët, që kërcënojnë Tokën!

***

Tani, që ndihem i zbrazët,
Pse s'mbushem dot
As me këtë det fantazmagorik të mes-
ditës?

***
S'më kap dot me duar
Të më shtrëngosh, e Pikëlluara ime,
Jam tym temjani, që humbet në
mugëtirë!

Dhe ky zog si ashkël zjarri
M'i djeg imagjinatat!

***
Zgjatet pëllëmba e ditës,
Ku dy re, njëqind zogj
Dhe pak fjalë drithëruese
Janë për ty, e dashur!

***
Dhe kuptimet projektohen,
Jashtë fjalëve!

***
Një meteor ndrit qiejtë e errët,
Dikush më tha:
Mëzi yt në oborrin e fëminisë,
Mbasi u plak si kalë, tani sapo u
dogj!"

***
Ç'energji nxjerr trupi im,
Mes elementëve të zbërthyer të ma-
teries?

***
Mbasi e peshkoj
Vetë Leviatanin
Ja tregoj me përkorje Thomas Hob-
sit
Aty ku ngjyra blu,
Është gozhduar
Mes të Kuqes dhe të Zezës!

***
Dhe era
Hedh tufat e zogjve
Si Farëmbjellësi biblik
Farat e sigurta
Të drithrave të Shpirtit!

***
Çdo motiv
Ka flatra!

Veç muzgu nxiton dhe klith:
"-Tepër vonë, tepër vonë,
S'ditët ta shijoni
Dritën e ditës së papërsëritshme!"

Dhe më në fund
Befas
E shoh dhe yllin
Me një bri!

***
Idetë e mia si lakmuesi,
E qiejve dhe e shpjegojnë
Acidin muzgor
Të ditëve dhe të shekujve.

Si ta shpik,
Si ta shpik,
Një Mitologji të Re?

***
Një avion në flakë
I ledhatohet dorës time

GOLGOTA FLUTURASH
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Si një luan me krifë!

***
Ç'stilografë të dikurshëm,
Që tani s'i përdor,
Që kanë shkruar kaq shumë
Dhe sot s'shkruajnë më!

Janë si ca lokomotiva të vjetra me
avull
Të mbyllura në një magazinë!

Ku janë udhëtarët
E trenave të moshës?

Ç'sirena gjëmojnë
Përsëri?

***
Dua të gdhend
Me lëndën e mëngjeseve
Profilet e pafundme
Të Përjetësisë!

Po ku vanë
Vitet e mia
Të parrënjëzuara
Si dushqet antike?

Dhe gurgullimat e burimit
Kthehen në zanore njeriu!

Dhe Shiu Krisht
Lan këmbët
E apostujve drurë në pllajë!

***
Unë ngre ngrehina
Me eshtra zogjsh.

Ah, frymëzimi
Pa mëgojca!

Ç'është kjo dritë,
Që më dënon
Me sterilitet të bardhë?

***
Prek trupin tënd e dashur
Dhe them:
"Je ti, je ti, -
Po më kërkon

Në të tërë mijëvjeçarët!"

Një barbari e çuditshme
Është zgjuar dhe po lëviz!

Metali i muzgut
Bëhet parzmore
E qytetit bregdetar!

***
Kush shpik
Fantazma digjitale
Në kompjuter?

***
Dhe meridianet dhe paralelet
Janë flokët
E Gruas Fosforike
Të Majakovskit!

***
Kush e ka tani
Fjalën e fundit?

Libidoja?
Apo Thanatosi?

***
Harrimi pa kujdes, egërsisht,
Ma zhvesh botën,
Por jo shpirtin!

***
Dhjetë Hëna do të pyllëzohen
Në sytë e mi!
Dhe herbariumet e mia
Janë Golgota fluturash të çuditshme.

Dhe vdekja
Purifikohet
Në zjarr.

I shmang, i hedh tutje
Krahasimet,
Që janë për mua
Engjëj të rrëzuar!

***
Kjo lumbardhë e Milosaos
Ka bërë fole
Kafkën vigane
Të Adamit.

Dhe Koha
Bëhet
Nervi im i syve!

***
Avionët janë bërë përherë e më të
përsosur,
Mobiliet, reklamat, video-clipet,
Makinat e shkrimit u shndërruan në
kompjutra,
Por fjalët mbetën,
Po ato që qenë!

Kuptimet
Mbase
Kanë ndryshuar!

***
Këto degë,
Jashtë dritares

I
IDE

Ajo që quhet desidencë mund të merret e pastër nga fjalët e personazheve të ashtuquajtur negativë të filmave të
socializmit, që jepen realisht pa asnjë lloj titrtimi në fillim të filmit. Atëherë ishin të identifikuar aq në formë
sipërfaqësore problematikat prej këtyre personazheve, saqë mjaftonte të fillonte filmi dhe kuptohej se cili ishte
personazhi pozitiv dhe ai negativ! Nuk është se sot ka ndryshuar shumë, porse thjesht është ndryshuar kahu, teksa
realisht të tregosh një ngjarje në të gjithë gjerësinë e saj është e vështirë për të mos thënë e pamundur

NGA BEN ANDONI

Në një takim të pak ditëve
më parë artistët vendas
dhe të huaj folën për desi-

dencën dhe përballjen e artistëve
me të keqen e kohës. Si bëhej des-
idenca? Si paraqitej ajo? Si mani-
festohej ajo dhe si përshfaqej? Në
fakt, nuk kishte desidencë. Sh-
krimtari i njohur Ismail Kadare
përkundrejt përpjekjeve të mëdha
që bëhen për ta shpallur si desi-
dent e ka pranuar vetë se nuk ka
qenë desident. Një akt që e bën
realisht të nderuar sa i përket din-
jitetit. Një mori botimesh janë
rrekur të nxjerrin në veprën e tij
se ajo ka qenë desidente, porse
Kadare ka qenë i ndërgjegjshëm
se në atë kohë është përballur me
kritika dhe privacione fare mi-
nore, sa që nuk ia vlen të për-
menden. Sa i përket spiunllëqeve
dhe elementëve të tjera të denon-
cimit ato kanë qenë ngado dhe të
shtrira kudo në shoqërinë tonë.

Në fakt, ajo që quhet desidencë
mund të merret e pastër nga fjalët
e personazheve të ashtuquajtur
negativë të filmave të Socializmit,

që jepen realisht pa asnjë lloj para-
njohje në fillim të filmit. Atëherë
mesazhet ndryshe ishin të identi-
fikuar aq në formë sipërfaqësore
prej këtyre personazheve, saqë
mjaftonte të fillonte filmi dhe kup-
tohej se cili ishte personazhi pozi-
tiv dhe ai negativ. Nuk është se sot
ka ndryshuar shumë, porse
thjesht është ndryshuar kahu,
teksa realisht të tregosh një ngjar-
je në të gjithë gjerësinë e saj është
e vështirë për të mos thënë e pam-
undur. Sot, nuk është çudi që ne
nuk kemi një film të duhur për pe-
riudhën e komunizmit, një film
ikonë të përfaqësonte represionin
ndaj mendimit të lirë dhe sistemin
e asaj kohe, por nuk kemi një film
ikonik të ndryshimeve dhe me
radhë. Në një mendim më të arsye-

shëm është e kuptueshme: Mungon
sensi i masës, por edhe shikimi i
ngjarjeve në kohën dhe momentin
e duhur. Në një përpjekje të çiltër
këtë u mundua t'u tregonte përfaqë-
suesi amerikan në mbledhjen me
artistët shqiptarë sesi funksionoi

Mirë censura e dikurshme, po sot
pse nuk e tregojmë dot socializmin

presioni amerikan dhe censura pas
Luftës së Dytë Botërore. E shtrirë
në çdo segment të artit, ajo arriti
përmasa absurde me listat e gjera
kundër të ashtuquajturve artistët
me prirje komuniste, ku në thelb u
përfshinë dhe artistë që nuk kish-
in asfare këtë besim. Porse besimi i
shumë prej tyre, forca dhe mbi të
gjitha dinjiteti bëri që të kalonin.
Një pjesë prej tyre nuk ia dolën dhe
patën fate tragjike.

Duke iu kthyer Shqipërisë,
mënyra e njerëzve të ndryshëm sesi
sot flitet për komunizmin po bën
gabimin e madh që bënë komu-
nistët me paraardhësit e tyre. Një-
soj si sot, ne çuditemi para një film-
imi të viteve '30 me protokollin dhe
garderobën ashtu habiten shumë
të rinj në kohën e sotme me të

njëjtat gjëra në komunizëm. A pati
dhe ka pasur Shqipëria një zhvil-
lim që pas pavarësisë? Këtë nuk
mund ta mohoj askush. Problemi i
vetëm është sesa mundëm të
përkonim me kohët. Kjo është sfi-
da. Kjo është edhe forca që e ndalon
dhe e lartëson një brez. Ne asn-
jëherë nuk u kemi paraprirë ko-
hëve. Është për të ardhur keq se
pjesa më e madhe e njerëzve të artit
e kanë shumë të vogël sensin e
masës dhe kjo e bën gjithçka të
vështirë dhe gati të pamundur.
Ndaj ne mblidhemi në aktivitete
dhe bëjmë gabimet që bëjmë kur-
doherë duke ua përveshur
paraardhësve. Ne jemi vetë faj-
torët për këtë gjendje të vendit, por
edhe për pamundësinë e ndryshim-
it. (Milosao)

Janë duart që luhaten, përplasen,
Të atit tim të vdekur,
Gjysmë shekulli më parë!

Ajri bën Ekspozitë të Artit Post-Mod-
ernist
Padyshim në shtrëngata!

Ç'yjekuaj
Me jele agonie!

***
Ç'rrugicë dëshpërimi
Më çon
Tek ylberi?

***
Sa breshka kanë lindur
Në Vitin Alfa?

***
Kush e lexon
Orën e Zotit, Zotit
Me dy akrepa
Të fluturimeve të krillave?

***
Tek ky bregdet i zbrazët
E shpik një peizazh autokton
Si Canalleto
Ndërtesat e vjetra
Të Venedikut!

***
Në murin e dhomës
I kam ngrirë detet
Në një suva blu
Plot yje!

Ç'dru
Me elektrone muzikore
Në deje!

Dhe ca pleshta
Hidhen në sulm
Në një gjah zotash!

***
Tani kjo lule
Mund të rritet, të rritet
Duke shpërthyer
Me shpatulle

Tërë guackën e qiellit!

***
Pse shekulli XII
Del si parfum,
Nga ky trëndafil, që unë mbaj në duar,
Të mërkurën e parë
Të janarit 1999?

***
Dhe i krijoj një oaz të thellë fjalësh,
Ku mund të mbyten
Tërë profetët biblikë të lajthitur.

***
Trualli kumbon, kumbon...
Janë vende, ku janë groposur
Muzika të shekujve!

Se Hiçi
Është një Llupës Mizor,
Ne jemi veç kafshata të vogla!

***
Sa shpirtra detarësh të shekujve
Vijnë tek unë,
Për të më shndërruar në një anije, -
Të lundroj drejt Viseve hiperboreale!

***
Ja, ylberet,
Që lindin
Nga pentagramet
E George Ligetit!

***
Shpik krimba specialë për akullna-
jat.

Si mund të bëj
Beteja të imagjinuara
Mbi kuajt e drunjtë
Të cirkut?

Dhe tymtarët e qytetit
Fishkëllejnë mbi pullaze,

Si saksofone të Jahovait
 Papritur...

Durrës 9 shtator 1999
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Intervistuesja e shkrimtarit të njohur ishte një publiciste e njohur me origjinë ruse, e cila ka jetuar jashtë vendit të saj të
origjinës. Në pjesën e parë të takimit të redaktores me Pastërnakun, autorin e njohur të Doktor Zhivagos, dhamë përsh-
krimin që i bën ajo takimit shumë mbresëlënës me Nobelistin e njohur rus për Paris Review, kurse në vazhdim tregon
shpjegimin e tij për veprën e vet, por edhe letërsinë ruse të dekadave të para të shekullit të shkuar...

NGA OLGA CARLISLE*
VVVVVijonijonijonijonijon

Carlisle: A keni vështirësi meCarlisle: A keni vështirësi meCarlisle: A keni vështirësi meCarlisle: A keni vështirësi meCarlisle: A keni vështirësi me
postën tuaj?postën tuaj?postën tuaj?postën tuaj?postën tuaj?
Pastërnak: “Në fillim kontrolloja
çdo gjë që më dërgohej. Kishte
shumë gjëra aty, të cilat kisha
kënaqësi t’i prisja, sot, ndërkohë
jam i shqetësuar me volumin e saj
dhe me detyrimin e madh për t’ju
përgjigjur të gjithave letrave.
Ashtu si edhe mund ta imagjinoni,
disa nga letrat që merrja dhe që
kuptohet lidheshin me Doktor
Zhivagon ishte krejtësisht
absurde. Kohë më parë, dikush më
shkroi rreth Doktor Zhivagos në
Francë, pasi i ishte kërkuar të
bënte një skicë mbi romanin.
Hamendësoj se kjo e pengonte disi
sensin e rregullit tek
francezët...Por sa budalla, pasi
planin e romanit e kishte
konturuar nga poezitë që e
shoqërojnë veprën. Kjo ishte
arsyeja pse vendosa t’i botoja ato
bashkë me romanin. Ato ishin atje
gjithashtu për t’i dhënë romanit
më shumë përmbajtje, e shumë më
tepër larshmëri. Për të njëjtën
arsye, përdora dhe simbolikën e
religjionit-për t’i dhënë
ngrohtësinë e duhur librit.
Tashmë disa kritikë janë fiksuar
kaq shumë pas këtyre simboleve,
vendosur në libër në një mënyrë
që të kujton sesi gjërat futen në
furrë për t’u ngrohur-saqë do më
pëlqente edhe mua vetë të më
sajonin dhe të përfundoja drejt e
në sobë”.

A i keni lexuar esetë kritike tëA i keni lexuar esetë kritike tëA i keni lexuar esetë kritike tëA i keni lexuar esetë kritike tëA i keni lexuar esetë kritike të
Edmund WEdmund WEdmund WEdmund WEdmund Wilson në lidhje meilson në lidhje meilson në lidhje meilson në lidhje meilson në lidhje me
Doktor ZhivagoDoktor ZhivagoDoktor ZhivagoDoktor ZhivagoDoktor Zhivago?????
“Po, i kam lexuar dhe vlerësova
perceptimin  dhe inteligjencën, por
ju duhet të kuptoni edhe një gjë se
romani nuk duhet të gjykohet
kurrë në linja teologjike. Asgjë
s’është hequr nga kuptueshmëria
ime e botës. Dikush mund të jetojë
dhe të shkruajë pafund, me
ndihmën e rezervave të reja që
ofron jeta. Jam i bindur në lidhje
me këtë nocion të besueshmërisë
në pikëpamjen e të gjithë kostove.
Jeta rreth nesh gjithmonë
ndryshon dhe unë besoj se dikush
që orvatet të shkruajë duhet të
përpiqet të ndryshojë tatëpjetën e
tij, të paktën njëherë në çdo dhjetë
vjet. Devocioni i madh historik në
një pikëpamje është shumë i huaj
për mua-është thjesht një si
mungesë poshtërimi. Majakovski
e vrau veten sepse krenaria e tij
nuk mund të paqtohej me diçka të
re që po i ndodhte brenda vetes apo
që po ndodhte asokohe rreth tij”.

***
Ndërkohë, arritëm ndanë një porte
pranë një gardhi të ulët të drunjtë.
Pasternaku ndaloi. Ai ishte
tamam atje ku duhej; madje biseda

BORIS PASTËRNAK
tregon letërsinë ruse të kohës së tij

jonë e kishte vonuar disi. Kishte
ende shumë e shumë gjëra të cilat
doja t’ia pyesja në atë moment.
Pasternaku më tregoi udhën drejt
stacionit të trenit, që ishte në fakt
shumë afër, një udhë tëposhtë që
merrte pas një varreze të vogël. Një
tren i vogël elektrik më përcolli në
drejtim të Moskës dhe mbërrita
atje në më pak se një orë. Ishte
ndoshta sak ai që e kishte
përshkruar aq me saktësi
Pasternaku në Trenat e hershëm.

Dhe, Zotëria e tij i nderuar, që
shikoj i përulur
Fshatarja e vjetër, Moskovitë
Artizanë të zakonshëm, punëtorë
të thjeshtë;
Studentë të rinj dhe provincialë

Nuk shikoj gjurmë nënshtrimi;
Lindur në trishtim, druajtje
Apo kështu duan. Ato lindin
provat e tyre ditore
Njësoj si mjeshtrat që erdhën të
këqyrin

Përshtatur në çdo lloj sjellje;
Në nyjet e vogla në qoshet e qeta;
Fëmijët dhe të ritë që aq qetë  rrinë;
Thithur si ekspertët në lexim

E pastaj moskovitët na
përshëndesin ne nga mjegulla
E errësirës që përthyhet me grinë
e argjendë...

Dy vizitat e mia pasuese me
Pastërnakun m’u shkrinë në
kujtesë në një si bashkëbisedim të
gjatë për letërsinë. Megjithëse
refuzoi të më jepte një intervistë
formale (“Për këtë duhet të vini
sërish por kur të jem më pak i zënë,
mbase vjeshtën tjetër”) dukej se
ishte i interesuar më shumë për
pyetjet të cilat do i bëja. Përveç
sillës, ndenjëm vetëm dhe nuk pati
as edhe njëherë ndërprerje. Në të
dy herët, teksa përgatitesha të
nisesha, Pasternaku më puthte
duart në zakonin e vjetër rus dhe
më kërkonte të rikthehesha sërish
të dielën e ardhshme.
E kujtoj se të kthehesha sërish në
shtëpinë e Pastërnakut nga
stacioni në muzg duhet të
përshkoja një rrugë më të
shkurtër, që e dija mësuar tashmë
por që përshkonte varrezat.
Papritmas, era u bë shumë e fortë;
filloi një stuhi bore. Shikoja sesi
bora fluturonte në shtjella të
madha përmes projeksionit të
dritave të largëta të stacionit. U bë
shpejt shumë errësirë; fillova të
kisha shumë vështirësi në të ecur
përballë erës që forcohej. E dija se
ky ishte dimri i zakonshëm rus,
por ishte për herë të parë që
shikoja një të tillë, një stuhi, të
kurrë se kisha parë në jetën time.
Kjo më kujtonte poezitë e
Pushkinit dhe Blok dhe më solli

ndërmend po ashtu poezitë e
hershme të Pastërnakut dhe
stuhinë e borës së “Doktor
Zhivagos”. Që të arrija në shtëpinë
e tij pak minuta më vonë dhe të
dëgjoja fjalitë e tij eliptike që u
ngjanin kaq shumë vjershave,
dukej tashmë shumë i vështirë.
Kisha mbërritur shumë vonë për
të ndjekur sillën e mesditës; familja
e Pastërnakut po pushonte ndërsa
shtëpia dukej krejt e shkretë,
Pastërnaku insistoi se unë kisha
diçka për të ngrënë dhe kuzhinieri
mund të sillte pak mish dreri dhe
votkë në dhomën e ngrënies. Rreth
orës katër mbasdite dhoma u
errësua por ishte e ngrohtë, e ndarë
nga bota thjesht me një tingull të
borës dhe erës që rrihte shtëpinë
nga jashtë. Unë isha e uritur dhe
ushqimi ishte vërtetë shumë i
shijshëm. Pastërnak u ul përballë
tavolinës për të biseduar për
gjyshin tim Leonid Andreev. Ai
kishte lexuar vetëm pak kohë më
parë disa nga tregimet e tij dhe më
tha se i pëlqente shumë. “Ato
mbajnë vulën e atyre mrekullive
ruse të shekullit të
nëntëmbëdhjetë. Ato vite tani janë

strukur në kujtesën tonë dhe
përvijohen në mëndje njësoj si
malet e larta, të cilat në distancë
duken aq të mëdha. Andreev ishte
krejt nën magjinë e Niçes, ai mori
nga Niçe pikërisht shijen e tij për
ekzagjerimet. Kështu bëri dhe
Scriabin. Niçen e kënaqte tejzgjatja
ruse ndaj ekstremizmave,
absolutes. Në muzikë dhe në
shkrim, njerëzit duhet të kishin
këtë horizont të stërmadh përpara
se ata të merrnin me mënd
specifikimet, që do bënin me
veten”.
Pastërnak më foli për një pjesë që
sapo kishte dërguar në një revistë
në Lindje me subjektin “Çfarë
është njeriu?”
“Aq i vjetër e aq jashtë mode duket
Niçe , ai që dikur ishte mendimtari
më i rëndësishëm në ditët e rinisë
sime! Çfarë influence të
jashtëzakonshme-që nga Wagner
tek Gorki ...Gorki ishte krejt i
mbarsur me idetë e tij. Aktualisht,
funksioni kryesor i Niçes  ishte të
transmetonte shijen e keqe të
periudhë së tij. Tashmë ishte
Kirkegardi, thjesht më i njohur nga
këto vite, filozofi i destinuar për të
influencuar thellë në vitet tona. Do
të doja të njihja më mirë punët e
Berdyayevë; Ai është në të njëjtën
linjë të mendimit më mua, besoj-në
të vërtetë dhe e besoj si një
shkrimtar të vërtetë të kohës
sonë”.
Po bëhej gjithmonë e më shumë
errësirë në dhomën e ngrënies dhe
ne lëvizëm drejt një dhome të vogël
ndenjje në të njëjtin kat, ku kishte
pak dritë. Pasternaku më solli
mandarina. I hëngra me një ndjenjë
të çuditshme të diçkaje që e kisha
provuar dhe më parë; mandarinat
gjenden shpesh në punët e
Pastarnak-madje që nga fillimi i
Doktor Zhivagos, por edhe në
poezitë më të hershme. Ato
dukeshin se qëndronin për një lloj
rituali të shuarjes të urisë. Dhe,
atëherë kishte dhe një tjetër

ndjellje të gjallë të një poezie të
Pastërnakut... ashtu si stuhia e
erës, e cila frynte që nga jashtë-
mu si një piano e madhe e hapur, e
zezë dhe e stërmadhe, që mbushte
të gjithë dhomën:

...Dhe sërish ne ishim aq afër

Në muzg këtu, muzika shkundet
sipër
Dhe zjarri, vit pas viti, si faqet e
një ditari.

Në këto mure, ashtu si ishin në
dhomën e ngrënies, kishte shumë
skica nga Leonid Pasternak.
Atmosfera ishte tejet serioze dhe
qetësuese në të njëjtën kohë.
Dukej një kohë e mirë për ta
pyetur Pastërnakun në lidhje me
diçka që më mundonte prej
kohësh. Kisha dëgjuar nga njerëz
që e kishin takuar dikur kur po
ripunonte Doktor Zhivagon se
kishte larguar shumë nga
vjershat e tij të hershme në vepër,
pasi i dukeshin si shumë të
vjetruara. E kisha vështirë ta
besoja këtë, pasi ka një perfeksion
klasik te temat e sjella por sidomos
te pjesët “Variacionet” apo edhe
“Motra ime”, “Jeta”, që janë pjesë
eksperimentale ashtu si ishin
zakonisht krijimet në vitet 1920. I
gjykoja mirë këto poezi dhe i
njihja gati përmendsh dhe madje
edhe mund t’i recitoja me shumë
entuziazëm. Ndodhte që shpesh
dikush mund të kuptonte
influencën e Pastërnakut si
simboli i vërtetë i viteve të
Revolucionit dhe të viteve ’20.
Atëkohë arti dhe idetë
revolucionare dukeshin të
pandara me njëra-tjetrën. Ishte e
mjaftë të lije dikë të përfshihej nga
valët e ngjarjeve për t’iu
ngatërruar krejt idetë. Kishte pak
zgjidhje shpirt-copëtuese për të
bërë (dhe unë kapa një zgjatje të
këtyre viteve në pjesën e
përfaqësimit të intelektualëve të
rinj rusë). A ishte e vërtetë vallë
që Pastërnaku i flaku këto punë
të hershme?
Në përgjigjen e Pastërnakut
vërejta një si shenjë shpërfillëse.
Kjo, ndoshta, për shkak se atij nuk
i pëlqente qtë admirohej thjesht
për këto poezi-që kishte realizuar
apo sepse mendonte se ato ishin
të patejkalueshme? Apo ishte një
si lodhje artistike, pasi ishte i
pakënaqur me arritjet e shkuara,
që lidheshin vetëm me problemin
e atëhershëm artistik ?
“Këto poezi duhet të konsiderohen
disi si skica të shpejta-vetëm se ato
duhet të krahasohen me punët e
më të vjetërve. Dostojevski dhe
Tolstoi nuk ishin romancierë,
Blok s’ishte poet. Në bash të
letërsisë-në botën e gjëra të
zakonshme, konvencioneve,
emrave të caktuar-ata ishin
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kupolën e qiellit, duke shfaqurkupolën e qiellit, duke shfaqurkupolën e qiellit, duke shfaqurkupolën e qiellit, duke shfaqurkupolën e qiellit, duke shfaqur
zemërim me vetëtima dhezemërim me vetëtima dhezemërim me vetëtima dhezemërim me vetëtima dhezemërim me vetëtima dhe
gjëmime marramendëse,gjëmime marramendëse,gjëmime marramendëse,gjëmime marramendëse,gjëmime marramendëse,
vullkanet me të gjithë forcën evullkanet me të gjithë forcën evullkanet me të gjithë forcën evullkanet me të gjithë forcën evullkanet me të gjithë forcën e
tyre të shkatërrimit, uragane qëtyre të shkatërrimit, uragane qëtyre të shkatërrimit, uragane qëtyre të shkatërrimit, uragane qëtyre të shkatërrimit, uragane që
lënë pas dëshpërim e vetmi,lënë pas dëshpërim e vetmi,lënë pas dëshpërim e vetmi,lënë pas dëshpërim e vetmi,lënë pas dëshpërim e vetmi,
oqeani i paanë duke ngritur lartoqeani i paanë duke ngritur lartoqeani i paanë duke ngritur lartoqeani i paanë duke ngritur lartoqeani i paanë duke ngritur lart
me forcë rebeluese ujëvara tëme forcë rebeluese ujëvara tëme forcë rebeluese ujëvara tëme forcë rebeluese ujëvara tëme forcë rebeluese ujëvara të
larta si të disa lumenjve tëlarta si të disa lumenjve tëlarta si të disa lumenjve tëlarta si të disa lumenjve tëlarta si të disa lumenjve të
fuqishëm…. e kthejnë fuqinë tonëfuqishëm…. e kthejnë fuqinë tonëfuqishëm…. e kthejnë fuqinë tonëfuqishëm…. e kthejnë fuqinë tonëfuqishëm…. e kthejnë fuqinë tonë
të rezistencës, në një moment sitë rezistencës, në një moment sitë rezistencës, në një moment sitë rezistencës, në një moment sitë rezistencës, në një moment si
të përballueshëm në krahasim metë përballueshëm në krahasim metë përballueshëm në krahasim metë përballueshëm në krahasim metë përballueshëm në krahasim me
fuqinë e tyre.  Por besimi ynë nafuqinë e tyre.  Por besimi ynë nafuqinë e tyre.  Por besimi ynë nafuqinë e tyre.  Por besimi ynë nafuqinë e tyre.  Por besimi ynë na
tregon që pozicioni në të cilentregon që pozicioni në të cilentregon që pozicioni në të cilentregon që pozicioni në të cilentregon që pozicioni në të cilen
ndodhemi, është i pajisur mendodhemi, është i pajisur mendodhemi, është i pajisur mendodhemi, është i pajisur mendodhemi, është i pajisur me
sigurinë që aspekti i tyre, kështusigurinë që aspekti i tyre, kështusigurinë që aspekti i tyre, kështusigurinë që aspekti i tyre, kështusigurinë që aspekti i tyre, kështu
bëhet me shumë atraktiv përbëhet me shumë atraktiv përbëhet me shumë atraktiv përbëhet me shumë atraktiv përbëhet me shumë atraktiv për
arsyen e të qënit të tij i frikshëm.arsyen e të qënit të tij i frikshëm.arsyen e të qënit të tij i frikshëm.arsyen e të qënit të tij i frikshëm.arsyen e të qënit të tij i frikshëm.
                                                                                                                         E.Kant                                                                                                                         E.Kant                                                                                                                         E.Kant                                                                                                                         E.Kant                                                                                                                         E.Kant

Edmund Burke është i bindur se
sublimja është mishëruar brenda
nocionit të habisë apo •udisë, si një
gjendje e vetë shpirtit në të cilën të
gjitha lëvizjet e tij, janë pezulluar
njëkohësisht duke ja lënë vendin
në një farë mase horrorit.
Një tjetër burim madhor i sublimes
është, pafundësia: madhështia,
fisnikëria e mendimit e dimensionit
apo e ndjenjës, është një çështje
fuqiplotë e sublimes...  infiniti ka
një tendencë të na mbushi mëndjen
me këtë lloj horrori të mahnitshëm,
i cili është efekti më me autencitet,
më i vërtetë, më i garantuar dhe testi
i vërtetë i sublimes. Mund të ketë
gjëra tepër të rralla, të cilat mund
të bëhen objekt i ndjesive tona e që
në të vërtetë janë pjesë e natyrës
sonë përsa i përket infinitit, por syri
duke mos qënë i aftë të përceptojë
kufijtë e shumë prej gjërave, ato na
duken të jenë të pakufishme, dhe si
të tilla prodhojnë efekte të ngjashme
me ato që na duken se ashtu janë
me të vërtetë.

BurkeBurkeBurkeBurkeBurke

Si rrjedhojë Burke vlerëson
sublimen në botën natyrale,
sublimja gjithashtu është evidente
në veprat e artit.  Sipas Kantit poezia
e Homerit dedikuar Venusit, është
e bukur, ndërsa përshkrimi i
Miltonit për ferrin është sublim me
nxitjen apo zgjimin e horrorit të
frikshëm.  Pikturat e Turner –it me
një det tepër të trazuar, me anije që
lundrojnë përmes stuhive titanike,
shpesh janë konsideruar shumë të
•muara nga pikëpamja e vlerave,
madje të një standarti të lartë, kur
bëhet fjalë për sublimen.  Në
muzikë, Requiem (himni i
përmotshëm) i Mozartit, është
gjithashtu një vepër plotësisht
sublime.  Sipas Kant-it sublimja
shpesh ka të bëjë me madhështinë
dhe masën, ndërsa e bukura mund
të jetë e thjeshtë dhe në përmasa jo
kaq të mëdha të vlerësimit.  Dhe në
qoftëse sublimja mund të jetë
përjetuar nëpërmjet infinitit, apo
përceptimi i syve tanë për të është i
besueshëm se ndërkohë po shihet
sublimja te skenat e paanë të
madhërishme te të cilat vetëm
Turneri-i mund të evokojë

njëkohësisht habinë, •udinë dhe
frikën.
Disa filozofë sot, janë tepër tëDisa filozofë sot, janë tepër tëDisa filozofë sot, janë tepër tëDisa filozofë sot, janë tepër tëDisa filozofë sot, janë tepër të
dhënë mbas sublimes, sepse sipasdhënë mbas sublimes, sepse sipasdhënë mbas sublimes, sepse sipasdhënë mbas sublimes, sepse sipasdhënë mbas sublimes, sepse sipas
tyre ajo përfshin kënaqësi tëtyre ajo përfshin kënaqësi tëtyre ajo përfshin kënaqësi tëtyre ajo përfshin kënaqësi tëtyre ajo përfshin kënaqësi të
përpërpërpërpërmasamasamasamasamasavvvvve të mëdha, pa pae të mëdha, pa pae të mëdha, pa pae të mëdha, pa pae të mëdha, pa paturturturturtur
ndonjë referencë esenciale tëndonjë referencë esenciale tëndonjë referencë esenciale tëndonjë referencë esenciale tëndonjë referencë esenciale të
vleravleravleravleravleravvvvve moralee moralee moralee moralee morale.   Mbase ajo.   Mbase ajo.   Mbase ajo.   Mbase ajo.   Mbase ajo
përfaqëson një ndjenjë kaq tëpërfaqëson një ndjenjë kaq tëpërfaqëson një ndjenjë kaq tëpërfaqëson një ndjenjë kaq tëpërfaqëson një ndjenjë kaq të
rrezikshme sepse sublimja ështërrezikshme sepse sublimja ështërrezikshme sepse sublimja ështërrezikshme sepse sublimja ështërrezikshme sepse sublimja është
trtrtrtrtreeeeegues i një prgues i një prgues i një prgues i një prgues i një prej meritaej meritaej meritaej meritaej meritavvvvve më tëe më tëe më tëe më tëe më të
mëdha të •do lloj arti dhe të disamëdha të •do lloj arti dhe të disamëdha të •do lloj arti dhe të disamëdha të •do lloj arti dhe të disamëdha të •do lloj arti dhe të disa
përjetimeve tonat të botëspërjetimeve tonat të botëspërjetimeve tonat të botëspërjetimeve tonat të botëspërjetimeve tonat të botës
natyrale.natyrale.natyrale.natyrale.natyrale.
A konsiderohet me të meta një
vepër arti nqs ajo është
sentimentale?  Në origjinë termi
“sentimental” nuk është për•mues;
ai do të thotë: plot sentiment, plot
ndjesi, dhe të quash një vepër arti
sentimentale do të thotë ta
identifikosh atë si di•ka që me të
vërtet tërheq vëmëndjen për
ndjesitë që ka.  Në kohët e
mëparshme gjithsesi disa filozofë
dhe kritikë arti do vinin si
definicion parafabrikimin, butësinë
individuale të ndjesive dhe
mungesën e sinqeritetit.
I famshmi Oskar Ëilds e
përshkruan sentimentalizmin si
një tregues se, të pushtuarit prej
tij, nuk do të thotë të jesh i detyruar
të paguash për të.  Një film
sentimental, mund të bëjë dikë të
ndjihet i manipuluar pas rjedhjes
së lotëve në përgjigje të asaj që
duket si një përfytyrim i lumtur,
fals ose dështim melodramatik i cili
nga këndshikimi i tragjedisë së
vërtetë, nuk meriton hidhërim apo
keqardhje të vërtetë.  Sidoqoftë
sentimentaliteti ka mbrojtësit e tij.
Është argumentuar se disa vepra
arti krejtësisht sentimentale si ajo
e Charles Dickens-it; A Christmas
Carol (Kënga e Krishtlindjeve),
është bazuar nga një fushë pamje e
një të varfëri të priviligjuar e që
përmban di•ka të pagjasë e të
pamundur, madje të
mrekullueshme (dhe plot
sentimente) e akoma më shumë kjo
pjesë, për•on një mesazh aspak të
rëndësishëm për dashurinë.

    E BUKURA    E BUKURA    E BUKURA    E BUKURA    E BUKURA
Disa vepra arti të vlerësuara si tëDisa vepra arti të vlerësuara si tëDisa vepra arti të vlerësuara si tëDisa vepra arti të vlerësuara si tëDisa vepra arti të vlerësuara si të
rëndësishme, duken thellësisht jorëndësishme, duken thellësisht jorëndësishme, duken thellësisht jorëndësishme, duken thellësisht jorëndësishme, duken thellësisht jo
të btë btë btë btë bukura. Pukura. Pukura. Pukura. Pukura. Pororororortrtrtrtrtrete të disa figuraete të disa figuraete të disa figuraete të disa figuraete të disa figuravvvvveeeee
të pikturuara nga Francis Bacon,të pikturuara nga Francis Bacon,të pikturuara nga Francis Bacon,të pikturuara nga Francis Bacon,të pikturuara nga Francis Bacon,
ppppp.sh. duk.sh. duk.sh. duk.sh. duk.sh. duken të een të een të een të een të egërsuara e plotgërsuara e plotgërsuara e plotgërsuara e plotgërsuara e plot
ankth.  Po të japim një definicionankth.  Po të japim një definicionankth.  Po të japim një definicionankth.  Po të japim një definicionankth.  Po të japim një definicion
rreth të bukurës ndërsa erreth të bukurës ndërsa erreth të bukurës ndërsa erreth të bukurës ndërsa erreth të bukurës ndërsa e
njëjtësojmë me harnjëjtësojmë me harnjëjtësojmë me harnjëjtësojmë me harnjëjtësojmë me harmoninë,moninë,moninë,moninë,moninë,
simetrinë, butësinë e kështu mesimetrinë, butësinë e kështu mesimetrinë, butësinë e kështu mesimetrinë, butësinë e kështu mesimetrinë, butësinë e kështu me
rradhë, shumë pak vepra nga artirradhë, shumë pak vepra nga artirradhë, shumë pak vepra nga artirradhë, shumë pak vepra nga artirradhë, shumë pak vepra nga arti
bashkëkohor i të gjitha zhanreve,bashkëkohor i të gjitha zhanreve,bashkëkohor i të gjitha zhanreve,bashkëkohor i të gjitha zhanreve,bashkëkohor i të gjitha zhanreve,
do tna dukeshin të bukura.do tna dukeshin të bukura.do tna dukeshin të bukura.do tna dukeshin të bukura.do tna dukeshin të bukura.
Por si• e kemi përmendur në kapituj
të tjerë, e bukura mund të kuptohet
thjesht si një marrje apo përfitim i
kënaqësisë prej saj apo kënaqësisë
estetike në përgjithësi.  Në këtë
kategori të gjerë dikush mund të
rreshtojë fare mirë vlerat e veprave
të artit ose të ngjarjeve apo
objekteve në përgjithësi me
hapësirën apo masën që ato nxisin
vlerësimet e brendshme, thelbësore
vetiake të kënaqësive estetike.  Parë
nga ky këndvështrim, subjektet e

Francis Bacon-it, me të vërtetë janë
të shëmtuara, por nuk është ky
efekti i përgjithshëm (mjeshtëria e
tij udhëheq përdorimin teknik,
raportet e ngjyrave, kontrastet e
duhura si dhe formën, studimin,
evidentimin e mprehtë të detajeve
që të emocionojnë), ne vlerësojmë
aty di•ka të një shkalle të lartë
estetike dhe joshemi, madje
magjepsemi?
Paradoksalisht, shpesh herë eParadoksalisht, shpesh herë eParadoksalisht, shpesh herë eParadoksalisht, shpesh herë eParadoksalisht, shpesh herë e
shëmtuara apo lemëria, mund tëshëmtuara apo lemëria, mund tëshëmtuara apo lemëria, mund tëshëmtuara apo lemëria, mund tëshëmtuara apo lemëria, mund të
jetë fjetë fjetë fjetë fjetë fororororormuluarmuluarmuluarmuluarmuluar, thur, thur, thur, thur, thurur aur aur aur aur apo sajuarpo sajuarpo sajuarpo sajuarpo sajuar
në një mënyrë të tillë saqë (në njënë një mënyrë të tillë saqë (në njënë një mënyrë të tillë saqë (në njënë një mënyrë të tillë saqë (në njënë një mënyrë të tillë saqë (në një
farë sensi ne e gjejmë, e zbulojmëfarë sensi ne e gjejmë, e zbulojmëfarë sensi ne e gjejmë, e zbulojmëfarë sensi ne e gjejmë, e zbulojmëfarë sensi ne e gjejmë, e zbulojmë
dhe e vlerësojmë si të bukur) nedhe e vlerësojmë si të bukur) nedhe e vlerësojmë si të bukur) nedhe e vlerësojmë si të bukur) nedhe e vlerësojmë si të bukur) ne
na duket se gjith•ka ka vepruar nëna duket se gjith•ka ka vepruar nëna duket se gjith•ka ka vepruar nëna duket se gjith•ka ka vepruar nëna duket se gjith•ka ka vepruar në
shërbim të së përgjithshmes, nëshërbim të së përgjithshmes, nëshërbim të së përgjithshmes, nëshërbim të së përgjithshmes, nëshërbim të së përgjithshmes, në
krijimin e një atmosfere tepërkrijimin e një atmosfere tepërkrijimin e një atmosfere tepërkrijimin e një atmosfere tepërkrijimin e një atmosfere tepër
atraktive (tërheqëse).atraktive (tërheqëse).atraktive (tërheqëse).atraktive (tërheqëse).atraktive (tërheqëse).
Si terSi terSi terSi terSi term e “bm e “bm e “bm e “bm e “bukura” në kritikën eukura” në kritikën eukura” në kritikën eukura” në kritikën eukura” në kritikën e
artit kontemporan, nuk gëzon njëartit kontemporan, nuk gëzon njëartit kontemporan, nuk gëzon njëartit kontemporan, nuk gëzon njëartit kontemporan, nuk gëzon një
vend dominant që të bjerë në syvend dominant që të bjerë në syvend dominant që të bjerë në syvend dominant që të bjerë në syvend dominant që të bjerë në sy
por bën prapa duke u inspiruar ngapor bën prapa duke u inspiruar ngapor bën prapa duke u inspiruar ngapor bën prapa duke u inspiruar ngapor bën prapa duke u inspiruar nga
filozofia angleze Iris Murdoch; përfilozofia angleze Iris Murdoch; përfilozofia angleze Iris Murdoch; përfilozofia angleze Iris Murdoch; përfilozofia angleze Iris Murdoch; për
këtë shiko librin e Elaine Scarry:këtë shiko librin e Elaine Scarry:këtë shiko librin e Elaine Scarry:këtë shiko librin e Elaine Scarry:këtë shiko librin e Elaine Scarry:
On Beauty and being just (mbi tëOn Beauty and being just (mbi tëOn Beauty and being just (mbi tëOn Beauty and being just (mbi tëOn Beauty and being just (mbi të
bukurën dhe të qënit i drejtë, ibukurën dhe të qënit i drejtë, ibukurën dhe të qënit i drejtë, ibukurën dhe të qënit i drejtë, ibukurën dhe të qënit i drejtë, i
paanshëm).  Sidoqoftë mungesa epaanshëm).  Sidoqoftë mungesa epaanshëm).  Sidoqoftë mungesa epaanshëm).  Sidoqoftë mungesa epaanshëm).  Sidoqoftë mungesa e
dukshme e përdorimit të saj, nukdukshme e përdorimit të saj, nukdukshme e përdorimit të saj, nukdukshme e përdorimit të saj, nukdukshme e përdorimit të saj, nuk
është provë se •eshtjet e sëështë provë se •eshtjet e sëështë provë se •eshtjet e sëështë provë se •eshtjet e sëështë provë se •eshtjet e së
bukurës janë lënë në stol.  Të quashbukurës janë lënë në stol.  Të quashbukurës janë lënë në stol.  Të quashbukurës janë lënë në stol.  Të quashbukurës janë lënë në stol.  Të quash
sot një vsot një vsot një vsot një vsot një veeeeepër arpër arpër arpër arpër arti të bti të bti të bti të bti të bukurukurukurukurukur, do të, do të, do të, do të, do të
thotë se ajo pretendon njëthotë se ajo pretendon njëthotë se ajo pretendon njëthotë se ajo pretendon njëthotë se ajo pretendon një
vëmendje të ve•antë për vlerën evëmendje të ve•antë për vlerën evëmendje të ve•antë për vlerën evëmendje të ve•antë për vlerën evëmendje të ve•antë për vlerën e
saj (angazhim ose mbi të gjithasaj (angazhim ose mbi të gjithasaj (angazhim ose mbi të gjithasaj (angazhim ose mbi të gjithasaj (angazhim ose mbi të gjitha
kënaqësi), por një gjë e tillë nëkënaqësi), por një gjë e tillë nëkënaqësi), por një gjë e tillë nëkënaqësi), por një gjë e tillë nëkënaqësi), por një gjë e tillë në
vetvete nuk përcakton saktë përsevetvete nuk përcakton saktë përsevetvete nuk përcakton saktë përsevetvete nuk përcakton saktë përsevetvete nuk përcakton saktë përse
objekti për të cilin flasim është iobjekti për të cilin flasim është iobjekti për të cilin flasim është iobjekti për të cilin flasim është iobjekti për të cilin flasim është i
vlefshëm dhe kërkon njëvlefshëm dhe kërkon njëvlefshëm dhe kërkon njëvlefshëm dhe kërkon njëvlefshëm dhe kërkon një
vëmendje të posa•me.  Kritika nëvëmendje të posa•me.  Kritika nëvëmendje të posa•me.  Kritika nëvëmendje të posa•me.  Kritika nëvëmendje të posa•me.  Kritika në
këtë rast vjen e zë vendin e parë.këtë rast vjen e zë vendin e parë.këtë rast vjen e zë vendin e parë.këtë rast vjen e zë vendin e parë.këtë rast vjen e zë vendin e parë.
Ajo na merr një kohë të caktuarAjo na merr një kohë të caktuarAjo na merr një kohë të caktuarAjo na merr një kohë të caktuarAjo na merr një kohë të caktuar
duke reflektuar mbi faktin nëseduke reflektuar mbi faktin nëseduke reflektuar mbi faktin nëseduke reflektuar mbi faktin nëseduke reflektuar mbi faktin nëse
vepra e artit është me vlerë dhevepra e artit është me vlerë dhevepra e artit është me vlerë dhevepra e artit është me vlerë dhevepra e artit është me vlerë dhe
meriton të tregohet vëmendje emeriton të tregohet vëmendje emeriton të tregohet vëmendje emeriton të tregohet vëmendje emeriton të tregohet vëmendje e
ve•antë për të dhe përcakton tëve•antë për të dhe përcakton tëve•antë për të dhe përcakton tëve•antë për të dhe përcakton tëve•antë për të dhe përcakton të
drejtën përse po, ose përse jo disadrejtën përse po, ose përse jo disadrejtën përse po, ose përse jo disadrejtën përse po, ose përse jo disadrejtën përse po, ose përse jo disa
prej vetive të veprës së artit janëprej vetive të veprës së artit janëprej vetive të veprës së artit janëprej vetive të veprës së artit janëprej vetive të veprës së artit janë
shfshfshfshfshfaquraquraquraquraqur, mishër, mishër, mishër, mishër, mishëruar auar auar auar auar apo sendërpo sendërpo sendërpo sendërpo sendërtuartuartuartuartuar
si të suksesshme dhe pse disa tësi të suksesshme dhe pse disa tësi të suksesshme dhe pse disa tësi të suksesshme dhe pse disa tësi të suksesshme dhe pse disa të
tjera apo të gjitha kanë dështuartjera apo të gjitha kanë dështuartjera apo të gjitha kanë dështuartjera apo të gjitha kanë dështuartjera apo të gjitha kanë dështuar
në ekzekutim.në ekzekutim.në ekzekutim.në ekzekutim.në ekzekutim.
•ështjet e së bukurës, megjithatë
vazhdojnë të qëndrojnë në
background, si të dhëna të
domosdoshme.  Arsyeja pse kritiku
i artit është i përkushtuar i tëri në
veprën e artit është sepse ajo është
e bukur.
Atëherë •farë e bën një vepër artiAtëherë •farë e bën një vepër artiAtëherë •farë e bën një vepër artiAtëherë •farë e bën një vepër artiAtëherë •farë e bën një vepër arti
të vlefshme, të pëlqyeshme?të vlefshme, të pëlqyeshme?të vlefshme, të pëlqyeshme?të vlefshme, të pëlqyeshme?të vlefshme, të pëlqyeshme?
Meritat artistike duken të jenëMeritat artistike duken të jenëMeritat artistike duken të jenëMeritat artistike duken të jenëMeritat artistike duken të jenë
•ështje të disa faktorëve duke•ështje të disa faktorëve duke•ështje të disa faktorëve duke•ështje të disa faktorëve duke•ështje të disa faktorëve duke
përfshirë: imagjinatën krijuese,përfshirë: imagjinatën krijuese,përfshirë: imagjinatën krijuese,përfshirë: imagjinatën krijuese,përfshirë: imagjinatën krijuese,
aftësinë komunikuese dheaftësinë komunikuese dheaftësinë komunikuese dheaftësinë komunikuese dheaftësinë komunikuese dhe
ekspresionin, të vërtetën nëekspresionin, të vërtetën nëekspresionin, të vërtetën nëekspresionin, të vërtetën nëekspresionin, të vërtetën në
veprën e artit, gjykimin e mirë apoveprën e artit, gjykimin e mirë apoveprën e artit, gjykimin e mirë apoveprën e artit, gjykimin e mirë apoveprën e artit, gjykimin e mirë apo
të keq, të zvetënuar dashakeq e jotë keq, të zvetënuar dashakeq e jotë keq, të zvetënuar dashakeq e jotë keq, të zvetënuar dashakeq e jotë keq, të zvetënuar dashakeq e jo
profesional, vlerat e mundshmeprofesional, vlerat e mundshmeprofesional, vlerat e mundshmeprofesional, vlerat e mundshmeprofesional, vlerat e mundshme
rrrrreligjioze apo shkencore dhe tëeligjioze apo shkencore dhe tëeligjioze apo shkencore dhe tëeligjioze apo shkencore dhe tëeligjioze apo shkencore dhe të
mirat apo anët pozitive tëmirat apo anët pozitive tëmirat apo anët pozitive tëmirat apo anët pozitive tëmirat apo anët pozitive të
ekzekutimit apo interpretimitekzekutimit apo interpretimitekzekutimit apo interpretimitekzekutimit apo interpretimitekzekutimit apo interpretimit
artistik me vlerë si dhe sublimenartistik me vlerë si dhe sublimenartistik me vlerë si dhe sublimenartistik me vlerë si dhe sublimenartistik me vlerë si dhe sublimen
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thjesht tre zota që flisnin pasi
kishin diçka për të thënë...dhe
dukeshin si një gjëmim. Ndërsa për
sa i përket lehtësive të njëzetës,
merr rastin e babait tim për
shembull. Sa shumë kërkime, sa
shumë përpjekje për të mbaruar një
nga pikturat e tij! Suksesi ynë në
vitet ‘20 ishte veçanërisht i lidhur
me shansin. Brezi im e gjeti vetveten
në pikën kryesore të historisë. Punët
tona u diktuan nga koha. Ato e
humbën universalitetin; tashti ato
janë vjetruar krejt. Për më tepër,
besoj se nuk ka mundësi më shumë
për poezi lirike për të shprehur
eksperiencën tonë të
jashtëzakonshme. Jeta është rritur
në mënyrë të pavolitshme dhe madje
është bërë shumë e komplikuar. Ne
kemi marrë vlera të cilat janë më
mirë për t’u shprehur në prozë. Jam
përpjekur t’i shpreh ato përgjatë të
gjithë romanit tim, i kam ato në
mëndje ashtu si edhe i shkruaj
zakonisht dramat e mia”.

***
Çfarë mund të na thoni përÇfarë mund të na thoni përÇfarë mund të na thoni përÇfarë mund të na thoni përÇfarë mund të na thoni për
Zhivagon? A e ndjeni ende atë, qëZhivagon? A e ndjeni ende atë, qëZhivagon? A e ndjeni ende atë, qëZhivagon? A e ndjeni ende atë, qëZhivagon? A e ndjeni ende atë, që
dikur i thatë prindërve të mi mëdikur i thatë prindërve të mi mëdikur i thatë prindërve të mi mëdikur i thatë prindërve të mi mëdikur i thatë prindërve të mi më
1957 se është figura më e1957 se është figura më e1957 se është figura më e1957 se është figura më e1957 se është figura më e
rëndësishme e punës tuaj?rëndësishme e punës tuaj?rëndësishme e punës tuaj?rëndësishme e punës tuaj?rëndësishme e punës tuaj?
“Kur shkrova ‘Doktor Zhivagon’
kisha ndjenjën e një borxhi
jashtëzakonisht të madh në drejtim
të bashkëkohësve të mi. Ishte një
përpjekje për ta riparuar. Kjo
ndjenjë detyrimi ishte kaq shumë
mbytëse, saqë ngadalë vazhdova të
përparoja në roman. Pas kaq shumë
vitesh duke shkruar poezinë lirike
apo përkthimin, më dukej se ishte
detyra ime për të bërë një deklaratë
për kohën tonë-rreth këtyre viteve,
të distancuar por edhe ende shumë
përvijuese dhe që na rrethonte kaq
afër. Koha ishte vërtetë shumë
shtypëse. Doja të regjistroja të
kaluarën dhe nderin te ‘Doktor
Zhivago’ aspektet më të
mrekullueshme dhe më të
ndjeshme të Rusisë së atyre viteve.
Nuk do kishte kthim pas në vitet e
baballarëve dhe stërgjyshërve
tanë por do përqendrohesha në
lulëzimin e madh të së ardhmes
sonë, ku parashikoja se vlerat e
vërteta duhet të ringjalleshin. Jam
përpjekur t’i përshkruaj dhe nuk e
di nëse ‘Doktor Zhivago’ mund të
konsiderohet si krejtësisht i
suksesshëm si roman, por me gjithë
gabimet, ndjej se ka më shumë
vlera sesa ato të poezive të hershme.
Është më e pasur, më shumë
njerëzore sesa segmente të rinisë
sime”.

Mes bashkëkohësve tuaj në vitetMes bashkëkohësve tuaj në vitetMes bashkëkohësve tuaj në vitetMes bashkëkohësve tuaj në vitetMes bashkëkohësve tuaj në vitet
‘20 cilin mendoni se duhet‘20 cilin mendoni se duhet‘20 cilin mendoni se duhet‘20 cilin mendoni se duhet‘20 cilin mendoni se duhet
theksuar më shumë?theksuar më shumë?theksuar më shumë?theksuar më shumë?theksuar më shumë?
“Ju e dini sesi ndjehem rreth
Majakovskit. E kam thënë me të
gjithë zërin në autobiografinë te
Sjellja e sigurt. Jam shumë
indiferent për shumë nga punët e
tij të mëvonshme me përjashtim të
poezisë së fundit të pambaruar ‘Me
të gjithë zërin tim’. Rënia veçmas
e formës, varfëria e mendimit,
pabarazia që është karakteristike
me poezinë e kësaj periudhe janë
të huaja për mua. Por këtu gjendet
dhe një shpjegim. I dua gjithë
gjërat e Eseninit që e kanë rrokur
aq mirë erën e botës ruse. Vendosa
Cvetaevën si krijuesen më të lartë,
në mendimin tim, ajo ishte një
poete e formuar që nga fillimet e
saj. Në një moshë plot me afeksione
kishte zërin e saj njerëzor, krejt
klasik. Ajo ishte një grua me
shpirt burri. Lufta e saj me jetën e
përditshme i dha një forcë të
jashtëzakonshme. Ajo punoi
shumë me poezinë dhe madje arriti
një qartësi perfekte. Ajo ishte një
poete shumë më e madhe sesa
Akhmatova, ndaj thjeshtësinë dhe
lirizmin ia kam admiruar gjithnjë.
Vdekja e Cvetaeva ka qenë një nga

trishtimet më të mëdha të jetës
sime”.

Çfarë mund të na thuash përÇfarë mund të na thuash përÇfarë mund të na thuash përÇfarë mund të na thuash përÇfarë mund të na thuash për
AndrAndrAndrAndrAndrei Belei Belei Belei Belei Belyyyyy, sa inf, sa inf, sa inf, sa inf, sa influencë kaluencë kaluencë kaluencë kaluencë ka
pasur në këto vite?pasur në këto vite?pasur në këto vite?pasur në këto vite?pasur në këto vite?
“ Bely ishte shumë hermetik dhe
i kufizuar. Horizonti i tij ishte i
krahasueshëm me atë të muzikës
së dhomës-asnjëherë më i madh.
Nëse do të kishte vuajtur realisht,
mund të na kishte sjellë pjesën e
vërtetë të punëve për të cilat ai
ishte vërtetë i aftë. Por ai s’mundi
të vijë kurrë në kontakt me jetën
reale. A është vallë ky fati i
shkrimtarëve që vdesin të ri si
Bely, e që mbeteshin aq të
magjepsur pas formave të reja?
Unë kurrë s’i kam kuptuar këto
ëndrra për një gjuhë të re e për
një formë komplet origjinale nga
shprehja. Për shkak të kësaj
ëndrre shumë nga punët e viteve
’20 mbetën thjesht eksperimente
stilistike. Zbulimi më i
jashtëzakonshëm ka qenë kur
artisti është shastisur nga ajo që
duhet të thoshte. Atëherë përdori
gjuhën e vjetër me ngutin e vet
dhe kjo gjuhë arriti e u
transformua nga brenda. Madje
edhe në këto vite, dikush ndjente
pak keqardhje për Bely sepse ai
ishte kaq i prerë nga jeta reale, e
cila mund ta ndihmonte gjeninë
e tij për të lulëzuar”.

Çfarë mund të na thuash përÇfarë mund të na thuash përÇfarë mund të na thuash përÇfarë mund të na thuash përÇfarë mund të na thuash për
poetët më të rinj?poetët më të rinj?poetët më të rinj?poetët më të rinj?poetët më të rinj?
“Jam i impresionuar nga shtrirja
e poezisë që duket si një pjesë e
jetës së përditshme të rusëve.
Botimi i gati njëzetë mijë
volumeve të poezisë bërë nga
poetët  e rinj përbën një fakt
shumë tërheqës si fakt për një
perëndimor por aktualisht
poezia në Rusi nuk është aq e
gjallë sa mund ta mendoni ju.
Është thjesht e kufizuar për një
grup të vogël intelektualësh. Dhe
poezia e sotme është dënuar për
të qenë shumë e zakonshme.
Është njësoj si modeli i letrës së
murit, shumë tërheqëse për syrin
por në fakt pa atë që quhet raison
d’être. Natyrisht disa njerëz të
rinj kanë përshfaqur talent-për
shembull Jevtushenko”.

A mund të pohoni se gjysma eA mund të pohoni se gjysma eA mund të pohoni se gjysma eA mund të pohoni se gjysma eA mund të pohoni se gjysma e
parë e shekullit të njëzetë përparë e shekullit të njëzetë përparë e shekullit të njëzetë përparë e shekullit të njëzetë përparë e shekullit të njëzetë për
shkrimtarët  rusë mund tëshkrimtarët  rusë mund tëshkrimtarët  rusë mund tëshkrimtarët  rusë mund tëshkrimtarët  rusë mund të
quhet  si një kohë e arritjeve tëquhet  si një kohë e arritjeve tëquhet  si një kohë e arritjeve tëquhet  si një kohë e arritjeve tëquhet  si një kohë e arritjeve të
larta në poezi më shumë senalarta në poezi më shumë senalarta në poezi më shumë senalarta në poezi më shumë senalarta në poezi më shumë sena
në prozë?në prozë?në prozë?në prozë?në prozë?
“Nuk e mendoj këtë kaq shumë.
Besoj se sot proza është një
medium-i përpunuar, një prozë
më e pasur ngjashëm me atë të
bërë prej Faulkner. Puna e sotme
duhet të rikrijohet në të gjithë
segmentet e jetës. Kjo është ajo
që unë po përpiqem të them në
pjesët e mia të reja. Them
përpjekje se jeta e përditshme
është rritur dhe është bërë
shumë më e komplikuar për
mua. Ajo duhet të jetë kudo për
një shkrimtar të mirënjohur,
teksa jam i papërgatitur për këtë
lloj roli. Nuk dua një jetë, e cila
të jetë e privuar nga e fshehta
dhe qetësia. Më duket se në të ritë
e mi kishte punë dhe ajo përbënte
një pjesë integrale të jetës, e cila
më ndriçoi në çdo gjë. Tashti ajo
përbën diçka për të cilën dua të
luftoj. Të gjitha këto kërkohen
nga studiuesit, redaktorët,
lexuesit që nuk mund të
injorohen, sëbashku me
përkthimet që e kanë asgjësuar
kohën time...Ju duhet t’u thoni
njerëzve jashtë që janë të
interesuar për mua se i vetmi
problemi im serioz është pra kjo
mungesë e tmerrshme e kohës”.

*Përktheu nga origjinali*Përktheu nga origjinali*Përktheu nga origjinali*Përktheu nga origjinali*Përktheu nga origjinali
Ben AndoniBen AndoniBen AndoniBen AndoniBen Andoni
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NGA BAJRAM SEFAJ

Derisa jam ngujuar këtu, mi
dis tunelit Kalimash, si
t'isha i gozhduar në prangat

e dilemës, çfarë simboli a metafore
është Tuneli, në jetë dhe në letërsi,
sidomos, ja po ta rrëfej këtë grimë
ndodhi që, për besë, nuk është e
imagjinuar fare. Unë, Magdalena
ime, me ty, ti e di, flas pa dorëza,
flas hapur, siç flet vëllai me motër.
Ngjarja e këtij rrëfimi, nuk aspak
e trilluar, por krejt reale. Unë nuk
i kam faj, s'kam ç'ti bëj Metit (Kra-
jës), shkrimtarit tim të preferuar,
që nuk i do, nuk i honeps fare, ng-
jarjet reale dhe as që i tjerrë dhe i
trajton ato në krijimtarinë e tij
madhore letrare!

Derisa gjendem midis tunelit
Kalimash, midis dilemës mish-
mash, a t'ia lëshoi një zë  mikut
tim, po aq shkrimtar, poet dhe përk-
thyes, Agron Tufës, të me ndih-
mojë e të me nxjerr nga ky sos i
përvëluar. Këtë isha i vendosur ta
bëja, pa fije dilemë, sikur të mos
isha habitur dhe titullin e romani
të tij Dueli, për të cilin roman, ju
kujtohet,  atëbotë Kadare deklaroi
se nuk kishte lexuar diçka kësi
soji, më të mirë në dhjetë vjetët e
fundit, (sigurisht, ka menduar ro-
man më të mirë të autorëve sh-
qiptarë!), e kisha ngatërrua me tit-
ullin e romanit "Tuneli" të shkrim-
tarit argjentinas, me origjinë sh-
qiptare Ernesto Sabato, nga vep-
rimtaria e të cilit, ndërkohë, kisha
lexuar diçka, por jo edhe ketë ro-
man që merret kryevepër e tij.
Megjithatë, besoj në Agronin
(Tufën). Ai do të ma shtrijë dorën e
ndihmës dhe, sivëlla që e kam, (e
çmoj shumë letërsinë e tij), do të
me  qet në drum e t'i bije në fije e të
zgjedh nyjën e dilemës: si cilëso-
het tuneli, në krijimtarinë letrare
dhe, përgjithësisht në krijimtari
artistike dhe filozofike. Çka
paraqet ai, në kuptimin simbolik
dhe metaforik të fjalës. Agron,

kudo qofsh, fjalën e besës e ke ti!
Ato gjashtë kilometra e kusur

tuneli (Kalimash), me drita shumë
në të dy anët e drejtimit, është faj-
tor për ketë ngatërrim, për këtë
hutim e, për këtë dileme!

*
U lind djalë. Pa vakt a s'dihet

çka dreqin u bë, u lind djalë, me
vakt a pa vakt, mos pyet. Ç't'i besh.
Emrin ia ngjitën Gafurr. Unani-
misht. Gati pa menduar fare e
njëzëri, me plebishit. Pa menduar
dhe debatuar fare, si ndodh  zakon-
isht, sidomos andej nëpër fshatra,
ku deri vonë, nuk kishte as rrymë
elektrike. Dritat akoma nuk
kishim shkrepë.

Që nga lindja nuk e  thirri kush,
as nënë e babë, as vëlla, as motër,
askush nuk e thërriste Gafurr por
Gaxhurr. Gaxhurr sot, Gaxhurr
nesër, Gaxhurr pasnesër, përditë e
gjithëditën, Gaxhurrr.

Gaxhurr se Gaxhurr!
Sipas te gjitha gjasave, si për të

përligjur të  vërtetën se emri që
njeriu e bartë me vete si lëkurën
vet, sa të jetë gjallë, pos tjerash
edhe, në një farë mënyre përcak-
ton fatin e tij. Nuk janë të rralla
rastet kur ai që ka emër disi të keq,
jo të zakonshëm, të rrallë e të
përçudshëm, siç është në ketë rast
emri Gafurr, hala më keq Gaxhur,
nuk mund të ketë jetë të mirë, as
normale e jo më të lumtur, të lum-
tur aspak. Emri, pra, shumë herë
del si përcaktues i fatit jetësor të
individit. Sa ma i shëmtuar emri,
aq e më e shëmtuar, me përjashtime
të vogla e të rralla,  jeta dhe fati i
bartësit të atij emri. Prandaj nuk
thuhet rastësisht, mbase as pa një
mbështetje, qoftë periferike shken-
core se, në një farë mënyre, emri
është njëfarë mallkimi. Emri si
mallkim!

*
Me emrin mallkues, Gafurri u

rrit. Burrëroi. Veçse nuk u nis
rrugës tatëpjetë. Tashmë iu harrua
emri me të cilin e kishin regjistru-
ar në ofiqari. Nuk e njihte kush
me atë emër. Madje as të afërmit e
farefisi i ngushtë, lere me dikush
tjetër, më i largët. Mallkuese ishte
edhe lëngata e varfërisë. Familja e
Gafurrit  kërthi, ishte në fund të
pusit sa i  përkiste pasurisë, të ka-
murit. Ishte skajshmërisht e

varfër. Pa asnjë perspektivë se,
ndonjë ditë, do t'i lind dielli mbi
çati. Kjo ishte një rrethanë e keqe,
vështirësues, rënduese, ndaj
askush nga familjarët, nuk ia
vente veshin emrit të djalit a vël-
lait, Gafurr. Le të quhet si të du-
ash, si të duan të tjerët, Gafurr,
Gaxhurr krejt një. Familja e tij
kishte të tjera halle mbi krye. Halle
e derte ekzistenciale. Te jetës në
skamje e vobekësi të gjatë. Gjith-
një në luftë për ekzistencë!

 Askush nuk merrej me Gaux-
hurin!

Me fatin e tij të pafat!
 Madje as që ia numëronte kush

vjetët e jetës. Askush, as ai vetë,
nuk e dinte se i ç'moshe ishte. Sa
vjeç ishte. Kush dinte atëbotë për
ditëlindje dhe festimin e
kremtimin e ditëlindjeve.

Vjetët e kishin bërë punën e
tyre. Kishin ecur mbi leqet e kur-
rizit  e tij të dredhur. Kishin punu-
ar pa ndalë, natë e ditë. Shtatin,
asht e lëkurë, të Gaxhurit të sh-
kretë e kishin ngarkuar me barrë
të renda. Si dielli e hëna që rrot-
ullohen rreth boshtit të vet dhe
rreth sistemit diellor (diellit), ash-
tu edhe vjetët ishin sjellë e mbësh-
tjellë rreth trupit të tij të hajthëm,
e, gjithnjë e me të lodhur dhe të
kërrusur. Gjithnjë fytyrën kishte
pa kurrfarë qehre,  të ngrysur e
mbuluar me leshra të palara. Veç
kur rrallë e për mall, gjendej
dikush, ndonjë shpirtbardhë e

bamirës, t'ia hiqte mjekrën, keq e
për adalet, hiç pa e lagur.

Ky ishte Gaxhurri, kjo ishte jeta
e tij!

Për martesën e tij as që bëhej
fjalë. Askush nuk e përmendte as
që e zëntë në gojë. Askush. Mundë-
sia për një gjë të tillë ishte absurde.
E pa bazë. E pamundur. Ireale.
Gaxhurrit vetë, aq me pak,  i ikte
mendja drejtë një mundësie të tillë
abstrakte.

Në anën tjetër, për besë, shumë
e lakmonte nusen e komshiut të
parë, Harunit, kur për pak ishin
moshatarë. Me një ndryshim të
vogël: familja e Harunit, (Harun!
pak gjë ose hiç, emër më i mirë, më
i lakmueshëm. Nuk ishte kushedi
çfarë emri, më të mirë, më joshës,
me bashkëkohës dhe më elegant se
që është emri Gaxhurr!), por, kish-
te një ndërhyrje në këtë mes: de-
risa familja e Gafurrit (Gaxhur),
familja e Harunit, ndërkaq, ishte
për një çikëz, më e pasur se ajo e
Gaxhurrit. Ky nianësim  sado i
imtë dhe i padukshëm kamje, kish-
te mundësuar që, për Harunin, si-
doqoftë, të gjendej një nuse! Si-
doqoftë!

Për mrekullinë Zotit dhe të
gjithëve bashkë, nusja e Harunit
teveqel e qel, që as qurrat nuk ish-
te në gjendje t'i fshinte, kishte qël-
luar shumë e bukur. Një bukuri
perri...

Gaxhurri, në anën tjetër, vazh-
donte të lakmonte. T'i lëpinte buzët

maçorr i uritur, të digjej e piqej...
Mbështetë për murin e pikëllimit
dhe të heshtjes mur!

*
Një ditë fund vere, rastësisht

dhe papritmas krejt, gjersa Gax-
hurri, herët në sabah, si zakonisht
përshurrte mbi një çufër hithëth,
m'as shpije!, përmes birave te gar-
dhit nusja e Harunit, ia pa mikun
e ngordhur e të mërdhezur, vesh-
madh e të madh sa s'dihet, me krye
të kuq e dej të mbërthyer!

Nusja sakaq ishte e stepur dhe
në vend, kishte ngel e stepur. Imo-
bile, si e palëvizshme të ishte. Han
shtatin e dredhet si përhumbur sa
nuk dinte ku shkelte me këmbët
që i dridheshin sikleti e marra-
mendje . Ngase iu bë se send më të
bukur, në jetën e saj, nuk kishte
parë!

*
Atë ditë e sot, kurrë më nuk e

kishte përmendur divorcin nga
Haruni që, më së paku e duronte
në shtrat e, aq më pak kur e kishte
mbi vetë e shpurdhte sikur bënte
diçka në yrnek seksi, me një luc sa
grima (penis i thënçin!) që nuk e
mëshilte as një birucë të vogël min-
iaturale, e lerë më grykën e vull-
kanit aktiv mes këmbësh të nus-
es, përherë të gatshëm për kacaf-
ytje e dyluftim, trupi mbi trup!

Gaxhuri i shkretë, kur vinte
puna andej nga martesa, e vartë
buzën në gaz, tundte kokën tul-
lace, përgjigjej se bënte idarë dhe
se arnohej disi...

Sa dëshirë kishte të thoshte dhe
botërisht të pranonte se: Nusja e
Harunit, po na del boll të dyve. Sa
herë pëlciste të zbërthej e të plasë
si tullumbace, megjithatë, nëse jo
dy fije, një fije mend në krye,
megjithatë, i kishte...

*
Besoj se brenda minutave, gjas-

htë kilometërshe të kalimit nën-
tokësor (nën-bjeshkor) Kalimash-
it, Antigona (Gona!) ime e dashur,
i kapërceve, me lehtësi. I lexove
rreshtat e këtij rrëfimi të shkurtër
që, prite zot (siç ia thonë fjalës
vëllezërit tonë ulqinakë), nuk t'i
dërgova që të mrekullohesh, veçse
të argëtohesh një  çik. Duke llog-
aritur se naiviteti i tyre, mbësh-
tjellë në paftën e bardhe, do të pro-
vokojnë një prarim, një rrezatim
të lehtë, në buzët tua të kuqe all,
do të shkrepin një rreze buzëqeshje-
je të lehtë dhe të nëpërdukshme
krejt!

------------------

(diku në Francë, janar 2019)(diku në Francë, janar 2019)(diku në Francë, janar 2019)(diku në Francë, janar 2019)(diku në Francë, janar 2019)

Boll një, për dy!
           (fragment)

Titulli kryesor iu la shkrimit të profesor Gazmend Shpuzës sa i përket themeluesve të
vërtetë të klubit të njohur të futbollit “Gallatasaraj” të Stambollit dhe problemi i mbijetesës
plurifetare shqiptare. Në fakt, ndër themeluesit e vërtetë të ekipit të famshëm, nuk është
vetëm i biri i Sami Frashërit, Rilindasit shqiptar (siç gafurremi shpesh), por atij i shtohen
edhe dy ortodoksë pravosllavë (term sllav përdorur nga profesori) nga Vasojeviçi dhe
një ortodoks ekzarkist, i konsideruar bullgar nga Maqedonia. Shkrimi për shkak se kishte
gamë të gjerë nuk pati shumë feedback të madh në Shqipëri. Lexuesit shqiptarë duke
lexuar kaq shumë çudira dhe mbi të gjitha duke u marrë me njëri-tjetrin përhumbin shpesh.
Profesor Shpuza nuk u shpreh fare ndoshta për vonesën e shkrimit.

Në këtë numër pati vend edhe për argumentin e plotë të z. Maks Velo në akt-akuzën
që ai ngriti për rastin e plagjiaturës së veprës së tij “Klubi Karavasta” , që u realizua film
nga Iris Elezi. Ky ishte gjykimi i parë i këtij lloji dhe mori shumë kohë, ku kalvari i gjatë i
përballjes me Drejtësinë e vendit tonë, hasi konfuzionin e institucioneve të së Drejtës së
Autorit dhe elementët e tjerë. Gjithsesi rasti përfundoi pozitivisht për Maks Velon. Nuk
kemi pasur fare ragim, por me siguri redaktori ndjen se do të ketë pasoja në të ardhmen.

Në një shkrim tjetër, qysh në titull redaktorit i është bërë një gabim, ku ai shkroi për
kryetarin e ri të Akademisë, që do të drejtohet nga Skënder Gjinushi. Në fakt faji është

kryesisht i tij pasi përdori shkurtesën britanike & Co ndërsa ishte shkruar në fund në
botim and &!!!Gafë. Duke iu kthyer Akademisë, kryetari i ri me strukturën që ka
Akademia, prej fillimi ka treguar se do të ndryshojë shumë pak statusin e fjetur të
këtij institucioni, pasi me mënyrën sesi u zgjodh ka shumë e shumë probleme, që
duhet të përballet dhe që ai i ka vendosur në platformën e vet, por që redaktori
beson pas se do t’ia dalë me atë strukturë që ka Akademia.

Shkrimtari Leonard Veizi na përcolli ngjarje mirëfilli dokumentare të përziera me
fikshënin. Një vrojtues i kujdesshëm i zhvillimeve të vendit, ai është munduar ta
hedhë në letërsi gjithçka që kaloi në vendin tonë në këto kohë.

Në këtë numër patëm vend për një cikël të Ndue Dedaj, që na e kish sjellë prej
kohësh... Autori shkroi për autorin se është treguar lakonik. Kurse Xhelal Fejza,
përkthyesi i gjuhëve sllave, na solli diçka nga autori i tij i preferuar Jergoviç, shkrim-
tari i njohur kroat. Këtë herë patëm një esse për Notre Damin, që autori e njohur e
kishte përcaktuar se: “e dogjën parimet e kapitalizmit liberal dhe përkujdesjet e
kastës qeverisëse për të pasurit dhe fitimin e tyre, kundër kulturës, jetës shpirtërore
për të cilat duhen dhënë para nga arka e shtetit”. Mund të themi se numri ishte i mirë
dhe i kuruar mirë, por kuptohet nuk ishte në nivelin e vet më të mirë.
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Gjithkush do të jetë dakord me çdo gjë
që ju thoni sot, madje edhe ndonjë
bashkëpunëtor apo mik, i cili gjithmonë
pëlqen të luajë avokatin e djallit! Mos u
bëni shumë ambicioz për qëllimet tua-
ja. Shkoni për gjërat që mund të arrini.

DEMI

Dikush që qëndron pranë jush gjatë
kësaj kohe të çuditshme do të qëndrojë
pranë jush edhe në të ardhmen, pran-
daj largoni çdo dyshim që keni për të
sot. Në aspektin profesional, gjërat do
ju shkojnë me sukses.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Shqyrtoni sa energji po vendosni drejt
atyre projekteve që kanë rëndësi për
ju. Ju duhet të merreni me karrierën tuaj,
familjen dhe gjëra të tjera jetike, por gjith-
ashtu ju duhet të bëni vend në jetën tuaj
edhe për aspektin sentimental.

Keni një mendje shumë të mprehtë, por
edhe ju keni ditët tuaja të pushimit në
këtë aspekt. Përqendrohuni sot në detyra
më të thjeshta që kërkojnë më pak vë-
mendje në detaje. Aktivitetet sociale du-
het të shkojnë shumë mirë për ju.

Në një situatë të vështirë sot, të tjerët
mund të reagojnë në mënyrë emociona-
le. Do t'ju duhet të jeni ju, ai që do t'i qetë-
soni ata. Sot mund të mësoni shumë gjëra
interesante rreth një personi që keni men-
duar se e njihni mirë.

A ndiheni sikur jeni duke u shtyrë apo duke u
tërhequr nga dikush që është shumë i rëndë-
sishëm për ju? Kjo çështje e marrëdhënies suaj
duhet të trajtohet me kujdes nga ju. Çdokush që ju
shtyn të merrni një vendim për të cilin nuk jeni gati
nuk është personi i duhur në jetën tuaj.

Fitimi i një betejë nuk është aq e
rëndësishme krahasuar me për-
pjekjen. Nxiteni veten sepse ju nuk
duhet vetëm të provoni veten, por
edhe të vazhdoni të bëni atë që
është e drejtë për ju.

Tani ndjeheni të mbyllur nga bota, që
do të thotë se i gjithë kreativiteti juaj do
të jetë i fshehur nga të tjerët. Nëse
doni të jeni vetëm, ashtu qoftë. Por
nëse jeni duke pritur që dikush t'ju ndi-
hmojë të dilni në botë, po humbni kohë.

Përgjigjet janë të lehta për ju sot, pjesërisht
për shkak se po dëgjoni të tjerët më shumë
nga zakonisht. Duke i kushtuar vëmendje
asaj që po ndodh rreth jush ju jo vetëm ju
argëton, por ju furnizon me mësime të rëndë-
sishme që mund të aplikoni për jetën tuaj.

Ndonjëherë, nuk është krejtësisht
e qartë kur ke bërë përparim në një
marrëdhënie. Personi tjetër nuk jep
nota, kështu që mund të jetë e vësh-
t irë të thuash, nëse jeni bërë të
rëndësishëm për ta apo jo.

Kur dikush që është afër jush kërkon të
bëni diçka që duket se i komprometon
vlerat tuaja, mendoni dy herë. Çfarë
duhet të bëni vërtet është të rivlerësoni
pse ky person është në jetën tuaj!

Nëse jeni të vetëdi jshëm për këtë
ose jo, karr iera juaj po kalon një
transformim interesant tani. Për t ' i
kuptuar këto ndryshime, bisedoni
me një ose dy bashkëpunëtorë të
ngushtë.

Udhëtim në Shqipërinë e
Edi Ramës (pas 30 qershorit)

Opinioni i   Ditës

Nga Andi Bushati

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

... shantazhin e pakicës, se ai
nuk mund të shkelë Kushtetutën
dhe vullnetin e popullit, se ai nuk
mund të krijojë precedentin e
largimit nën presion, që do të
përsëritej në të ardhmen në
mënyrë të pafundme.

Të gjithë këto argumente kon-
vergojnë në pikën se dorëheqja e
kryeministrit as nuk mund të dis-
kutohet dhe as mund të imagjino-
het si një çelës për të hapur derën
e pajtimit.

Të marra veç e veç dhe të sh-
këputura nga konteksti aktual, të
gjitha këto arsyetime ndoshta qën-
drojnë. Ato do ti' përqafonte çdo
mendje e ekuilibruar në çdo situ-
atë zakonshme.

Por, pavarësisht se sa normale
dhe bashkësisht të pranueshme të
duket logjika e mësipërme, ajo
duhet testuar me rezultatin që
prodhon.

Sepse asnjë ide nuk është e mirë
apo e keqe, e bardhë apo e zezë, pa
kaluar nën testimin e efektit që
sjell. Dhe për të parë këtë, na vjen
në ndihmë një projektim i Sh-
qipërisë së pas 30 qershorit.

Në këtë moment ne do të reali-
zojmë se për herë të parë në plu-
ralizëm do kemi zhvilluar zgjedhje
që nuk e meritojnë këtë emër, pasi
shumicës së shqiptarëve u është
hequr mundësia të votojnë për më
shumë sesa një alternativë të vet-
me.

Në këtë moment ne do të sho-
him se, gjithashtu për herë të parë,
të tëra bashkitë e vendit do të jenë
të ngjyrosura me një bojë të vet-
me.

Por, anomalitë nuk do të
mbarojnë këtu.

Shqipëria e pas 1 korrikut do të
ketë parlamentin me një parti un-
ike, që bën estradë me disa opozi-
tarë qesharakë.

Ajo do të ketë të parën
kryeprokurore të pjellë nga refor-
ma në drejtësi, të zgjedhur me vo-
tat e njërës palë.

Ajo do të ketë një shërbim
sekret të kontrolluar nga ai
kryeministër që e hoqi qafe me
ngritje si ambasador "spiunin
dixhital të Saliut", vetëm për ta
kapur edhe SHISH-in.

Ajo do të ketë një Kontroll të
Lartë të Shtetit të sakatuar, sepse
shumica refuzon të votojë edhe të
vetmet kompetenca që Kushtetuta
i ka lënë në dorë kreut të shtetit.

Ajo do të ketë një Gjykatë Kush-
tetuese të vdekur, që nuk kthen dot
asnjë nga ligjet "ad hominem" që
kryeministri i çon parlamentit për
të qerasur klientët e tij.

Ajo do të ketë një parti në push-
tet, pa rryma, pa fraksione dhe pa
zëra kundër, ku kryetari nuk pra-
non të organizojë as zgjedhje for-

I gjithë ky "udhëtim" imagjinar në
Shqipërinë e Edi Ramës pas zgjedhjeve

nuk është i rëndësishëm vetëm për të
ngritur pyetjen që kundërshtarët e tij
bëjnë rëndom: A ia vlen sakrifikimi i
karriges së një njeriu për të penguar
krijimin e kësaj mostre diktatoriale?

male, duke qëndruar në majë pa u
votuar prej dhjetë vjetësh.

Ajo do të ketë për udhëheqës
unik të vetmin lider politik sh-
qiptar, që nuk e ka praktikuar qoftë
edhe njëherë dorëheqjen.

Ajo do të ketë për herë të parë
në histori një sistem, ku oligarkët
më të mëdhenj të vendit mbështes-
in dhe financojnë ekskluzivisht
njërën palë dhe kur mediat ko-
mbëtare janë shndërruar në auto-
parlant të saj.

Kjo pra do të jetë Shqipëria mo-
niste e pas 30 qershorit, domeni
ekskluziv i një njeriu dhe ku do të
jetë zhdukur çdo lloj kundërpush-
teti demokratik.

I gjithë ky "udhëtim" imagjinar
në Shqipërinë e Edi Ramës pas
zgjedhjeve nuk është i rëndë-
sishëm vetëm për të ngritur py-
etjen që kundërshtarët e tij bëjnë
rëndom: A ia vlen sakrifikimi i
karriges së një njeriu për të pen-
guar krijimin e kësaj mostre dik-

tatoriale?
Personalisht besoj se kjo është

një dilemë retorike që i asgjëson të
gjitha alibitë e ngritura në fillim
të këtij shkrimi.

Por, kjo panoramë është mbi të
gjitha e vlefshme për të kuptuar një
gjë tejet më thelbësore. Për t'u
ndërgjegjësuar për faktin se atdheu
i një dite më pas nuk do të jetë thjesht
një aksident i prodhuar prej ven-
dimit kapriçoz të opozitës për të mos
marrë pjesë në një garë elektorale.
Ai është fryti i një projekti të për-
gatitur me kujdes për ta trajtuar
Shqipërinë si një tepsi personale.

Në këtë kuptim, 30 qershori do
të jetë epilogu i finalizimit të një
regjimi antidemokratik. Fillimi i
marshimit përmes një tuneli të er-
rët, me të gjitha risqet dhe vësh-
tirësitë që përmban kjo rrugë. Por,
ndoshta pikërisht për këtë, ai
mund të përbëjë edhe ditën e parë
të përligjjes së dhunës për t'u për-
ballur me këtë monstër.
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Skënder Gega e mori klubin kryeqytetas një vit më parë, fitoi titullin që mungonte prej 26 vjetësh

Tronditet Partizani, Gega
largohet për arsye "personale"
Klubi i kuq njofton divorcin me trajnerin kampion

Rrufe në qiell  të
hapur për mijërat e
tifozëve të kuq!

Skënder Gega nuk do të
jetë më trajner i Partizan-
it. Lajmin e ka bërë zyrtar
vetë klubi i kuq nëpërmjet
një njoftimi për shtyp.
Skënder Gega e mori
drejtimin e skuadrës në
qershor të vitit 2018 dhe e
udhëhoqi atë drejt fitimit
të titullit kampion, një tit-
ull që i mungonte Partiza-
nit  prej  26 vitesh.  Ish-
kapiteni i kuq ngriti në
këmbë një skuadër pa
emra të bujshëm, por me
shpirt sakrifice dhe ky ish-
te çelësi i suksesit të tij.
"Klubi i Futbollit 'Partiza-
ni'  falënderon trajnerin
Skënder Gega për arritjen
e fitimit të titullit të 16
Kampion të Shqipërisë, i
cili u rikthye në shtëpi pas
26 vitesh. Trajneri Gega ka
një meritë të padisku-
tueshme në arritjen e këtij
suksesi fantastik. Falë kon-

Jeton Selimi

tributit, punës, sakrificës,
përkushtimit dhe disi-
plinës, Gega arriti të kri-
jonte një grup triumfues,
duke fituar respektin e
lojtarëve, stafit drejtues
dhe tifozëve të shumtë të
Partizanit. Klubi saktëson
se për arsyet e tij person-
ale, trajneri Gega ka ven-
dosur të ndërpresë me
mirëkuptim kontratën mes
dy palëve, për të mos vi-
juar të jetë në drejtimin e
ekipit edhe në sezonin e
ardhshëm. Presidenti Gaz-
ment Demi dhe drejtori
Olsi Rama dëshirojnë të
falënderojnë trajnerin
Skënder Gega, i cili pas
suksesit si lojtar, arriti t'i
dhurojë klubit një tjetër
trofe kampioni edhe si tra-

jner i  Partizanit.  Klubi
falënderon trajnerin
Skënder Gega për emocio-
net dhe performancën e
shkëlqyer që ekipi regjis-
troi në drejtim e tij", lexo-
het në njoftimin e klubit të
kuq.
REAGIMI I GEGËS

Skënder Gega kërkon të
lërë gjithçka të pastër nga
largimi i tij. Si gjithnjë, ai
tregohet diplomat dhe
kërkon të mar rë edhe
njëherë përsipër arsyet e
largimit të tij, duke i cilë-
suar ato si  "familjare",
ndonëse e vërteta pritet të
dalë në shesh më vonë!
"Prej një viti pata nderin
dhe privilegjin të drejtoj
Partizanin, ekipin ku unë
fillova dhe e mbylla karri-
erën si futbollist. Këtë se-
zon në krye të pankinës të
ekipit Partizani ka qenë
periudha më e bukur që
unë kam përjetuar si tra-
jner, e mbushur me plot
emocione dhe kënaqësi.
Mbas 26 vitesh ia arritëm
të rikthejmë trofeun kaq
të munguar. Për arsye per-
sonale kam vendosur të
mos të jem më në krye të
pankinës.  Dua të falën-
deroj: Klubin Partizani,
presidentin Demi për be-
simin dhe mbështetjen e
tij gjatë gjithë kohës. Drej-
torin Olsi Rama për bash-
këpunimin. Të gjithë sta-
fin, ekipin për punën dhe
mbështetjen, për kënaqës-
inë që më dhuruan. Tifozët
e mrekullueshëm të Parti-
zanit për mbështetjen.
Gjithashtu, dua të falën-
deroj mediat dhe gazetarët
sportivë. Ju uroj të gjithë
kolegëve të mi trajnerë
suksese! Me shumë respe-
kt, Skënder Gega!", shkru-
an ish-trajneri i kuq.

FINALJA

Liverpuli thyen Totenhemin dhe
fiton Championsin e gjashtëLiverpuli fiton për herë të

6 në historinë e vet
Ligën e Kampioneve, duke
mundur 0-2 Totenhemin për
t'u kthyer në fronin e kam-
piones së Europës 14 vite pas
herës së fundit, ndërsa në
këtë periudhë kohore kishte
humbur dy finale. Finalja e
madhe filloi menjëherë me
gol rekord, pas një penalltie
të akorduar për prekje të to-
pit me dorë nga Sisoko në

zonë. Salah shënoi nga pika
e bardhë që në minutën e
dytë, duke i dhënë avan-
tazhin skuadrës së tij e duke
bërë më të thjeshtë finalen
për skuadrën e Klop. Më pas,
pjesa e parë dha shumë pak
raste emocionuese, me dy
ekipet që luajtën të
fokusuara për të mos bërë

gabime të tjera në një duel
kaq të rëndësishëm. Por në
fraksionin e dytë të lojës,
Poçetino nuk kishte çfarë të
humbte më dhe hodhi në
fushë të gjithë arsenalin
ofensiv, duke kërkuar me
ngulm të gjente rrjetën.
Eriksen, Dele Alli, Lukas
Moura dhe Son bënë disa

gjuajtje radhazi drejt
portës, duke bërë që Liver-
puli të mbyllej për shumë
minuta në gjysmëfushën e
vet. Megjithatë, zëvendë-
suesi Origi, ai i cili i kishte
dhënë sigurinë e finales Liv-
erpulit, hyri në fushë si zëv-
endësues dhe bëri përsëri
diferencën, duke i shënuar
golin e dytë dhe vendosur
diktatin e Liverpulit, që
kthehet përsëri në majën e
futbollit europian pas 14
vitesh.

E VËRTETA

Ndërhyrjet në ekip e merkato, ja
pse u largua Gega nga PartizaniSkënder Gega ka zënë një

vend të madh në zemrat
e tifozëve të Partizanit, pasi
ai ishte arkitekti dhe timon-
eri i një ekipi që një vit më
parë luftonte për mesin e
tabelës dhe sot, me pak ndë-
rhyrje në organikë, arriti të
fitonte titullin kampion pas
26 vitesh. Ish-kapiten dhe
kampion si lojtar me
fanellën e kuqe, arriti të
fusë në shina skuadrën dhe
falë taktit dhe diplomacisë,
u mori maksimumin
lojtarëve të tij. Por çfarë e
shtyu trajnerin tropojan të
japë dorëheqjen? Hipotezat
janë të shumta. Ato pranë
klubit dhe vetë trajneri
mendohet se janë shprehur
për probleme familjare të
Gegës, i cili e ka parë të
udhës që të kthehet në Sh-
tetet e Bashkuara të

Amerikës, ku jeton prej gati dy
dekadash. Ndërsa zërat e tjerë,
që mendohet se janë dhe më
të besueshëm në këtë rast, fla-
sin për një krisje të thellë me

drejtuesit e Partizanit, krisje
që nisi në janar, kur u përfol
një largim i Gegës, për shkak
të ndërhyrjeve në merkato.
Më pas një dorëheqje e prit-
shme u përfol pas humbjes së
fundit me Luftëtarin në kam-
pionat, por asgjë nuk ndodhi
dhe Gega u shpall kampion
edhe si trajner me Partizanin
e tij. Natyrisht, në një situatë
të tillë, ky lajm është si një
rrufe në qiell të hapur për të
gjithë tifozët e Partizanit, të
cilët ëndërronin një epokë të
gjatë suksesi nën drejtimin e
Gegës në stol. Por, natyrisht,
me afrimin e merkatos dhe me
nisjen e ndërhyrjeve, duket se
diçka është krisur njëherë e
përgjithmonë.

KOMBËTARJA

Ikën Grezda, Reja grumbullon
me urgjencë Trashin

Ishte një lajm që po
qarkullonte, por zyrtari-

zimi ka ardhur dje nga ana
e Federatës Shqiptare të
Futbollit, e cila ka konfir-
muar ndryshimin e radhës
në listën e lojtarëve të
grumbulluar nga Edi Reja
për ndeshjet ndaj Islandës
dhe Moldavisë. Kështu, pas
largimeve të Egzon Bi-
nakut, Ledian Memushajt
dhe Marash Kumbullës, lojtari i radhës që ka "braktisur"
kuqezinjtë ka qenë Eros Grezda. Ndaj, Reja e ka parë të
arsyeshme të thërrasë një tjetër lojtar në gjendje që të
mbulojë fashën e majtë të fushës. Kështu, "nën armë"
është thirrur Lorenc Trashi, mbrojtësi i majtë i Partizan-
it. Trashi, që u shpall edhe lojtari më i mirë i Superligës
për vitin 2018, është në gjendje të bëjë të gjitha rolet e
krahut të majtë, por shpesh Gega e ka spostuar edhe në
të djathtë të mesfushës, në varësi të nevojave të ekipit.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një film publicitar
5. Në krye të bashkisë .
7. Me Romeo në makinë
10. Në fund majtas
11. Janë kompozime si Vejusha gazmore
15. Janë në masë.
16. Janë melodrama.
17. Fillojnë dobët.
18. Në hyrje të radios.
19. Një pjesë e lipotimisë.
21. Eshtë gjendje të fikti.
24. Eshtë vërtet i mërzitshëm.
25. Maiden që këndojnë
26. Hurley aktore.
27. Pak torturuese.
28. Ekstreme në  tunel.
29. Ndezur në aparaturë.
30. Ai i shenjtë është papa.
31. Merrte fuqi nga toka.

HORIZONTAL
1. O Toole aktor
5. Si vizuale.
11. Në fund të lutjes.
13. Janë popullsi e qytetit
14. Një pije freskuese.
17. Eshtë enjtje.
18. Teke prize.
20. Janë mallkime shkishëruese.
22. Një aftësi paranormale.
25. Janë fakultetet më me leverdi.
27. Gjëja e romakëve.
29. Thahen me bonifikim.
30. Zemeckis regjisor
33. Janë në temë
34. Inicialet e Harris aktor.
36. Eshtë figurë gjeometrike.
37. Një markë makine qepëse.
41. Kush ka... ka zët.
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32. Pak enigmatike.
33. Ngryset në mbrëmje.
35. Kufij itinerari.
36. Ai i harresës ishte Leti.
39. Eshtë porosia e fundit.
41. Janë bimë uji.
42. Opera e Mascagni-t.
44. Magritte piktor.
46. Eshtë ndenjëse zbukurimi.
48. Ndiqen me ilaçe.
50. Në krye të armiqve.
51. Një godinë në miniaturë
52. Eshtë muzika... më e kollajtë.

VERTIKAL

1. Qe mbreti i parë i Izraelit.
2. Post scriptum

3. Një sferë... për model.
4. Eshtë infeksion në bark
5. Një mund të jetë arme.
6. Në krye të atletëve.
7. Eshtë grimcë me bërthamë.
8. Ishte sundimtar si Tutankamon
9. Masat pa kufij
12. Një sport baskësh .
13. Janë marrëdhënie.
14. Padia pa kufij.
16. Eshtë në minorancë.
20. I ka shumë të goditura Agron Llakaj.
22. Kështu janë  lojtarë te formaconit
23. Janë të holla dhe therëse.
26. Makinë ruse.
32. Eshtë dita e dytë
34. Bisha aktore.
37. Në mes të rrugës.
38. Një trup pa kënde.
40. Satie kompozitor.
43. I ka të ndryshme një sakat.
45. King Cole i muzikës.
46. Inicialet e Penn aktor.
47. Në mes të dhomës.
49. Të fundit në spital.

- Sikur të mund t'i bindja
njerëzit të më frikësohen,
me kënaqësi do t'i bindja të
më duan.
- Shumë justifikime janë
gjithmonë më pak bindëse
se një.
- Njeriu që ka shumë të
flasë me veten, u largohet
bisedave me të tjerët.
- Asnjëherë njeriut nuk i
nevojitet më shumë
mënçuri, sesa atëherë kur
ka punë me mendjelehtët.

ZBAVITJE

- Kur jeni të sigurt që keni të drejtë, nuk
ka nevojë për të diskutuar me ata që
janë gabim.
- Martesa është mrekullia që
transformon puthjen nga kënaqësi në
detyrë.

- Kushdo që dëshiron, gjen kohë.
Kushdo që nuk dëshiron, gjen
justifikim.
-Kufizimet jetojnë në mendjet tona.
Nëse ju provoni fantazinë, mundësitë
nuk kanë kufij.

42. Mbyllin komentin.
43. I bëhen të gjitha mikut.

45. Një version i dikurshëm i FIAT.
46. Fillojnë shkurt.
47. Një pikë në ligj.
48. Inicialet e Morricone-s.
49. Të fundit në manastir.
50. I ka kërcyer të xhindosurit.
51. Janë pjesë të dramës

VERTIKAL

1. Fillojnë panikun.
2. Ai i trëndafilit është i Umberto
Eco-s.
3. Në krye të tenorëve.
4. Mund të jetë gjaku dhe
kuzhine.
5. Inicialet e Anka këngëtar.
6. Kush ka... ka nevojë për gjak
7. Ndiqet ajo e fundit
8. Duken të gjata në pritje.
9. Një fazë gjumi.
10. Shteti i francezëve
12. Një art i shtatë.
13. Eshtë pellgu.

15. Shkroi Pa familje
16. Janë dokumente shtëpie.
18. Eshtë filmi që mallëngjen.
19. Një kolegj anglez.
21. Janë baballarët.
23. Mund të jetë elektrike.
24. Eshtë hidrofobi.
26. Ajo e forcës është për të çmendur.
27. Kremi pa ekstreme.
28. Si sezonale.
31. Mund të jenë unike
32. Mund të jenë periodike të tilla.
35. Eshtë bishë që zgërdhihet.
38. Fillojnë nazet
39. Inicialet e Diamanti aktore.
40. Eshtë mosha më e bukur.
44. Fillojnë temën.
46. Kufizojnë një send.
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