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Kthetrat e mazokizmit si
idhujtari partitokratike ndryshe.
Njëra nga sfidat më serioze të
një Rilindjeje të vërtetë.

Të majtët,
të djathtët
dhe fondamentalistët
nga Fatos Lubonja
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Një libër
shqip më
i vjetër se
“Meshari”
nga Behar Gjoka
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Reagimi sistematik grek, në dogana, në dëm të një komunikimi normal për mijëra e mijëra qytetarë shqiptarë: Fëmijë, gra, të moshuar,
emigrantë me probleme dhe halle nga më alarmantet ka qenë gjithnjë një reagim aspak burokratik, teknik apo defektesh nga më të ndryshme,
por ka qenë dhe do të jetë një strategji e vet shtetit grek për të qenë kurdoherë në raporte superioriteti me shtetin shqiptar, në kuptimin e asaj
ﬁlozoﬁe skllavëruese, që mjerisht prej kaq vitesh ushqehet nga sjellja mazokiste e vet klasës sonë politike.E theksoj këtë fakt, aspak për
herë të parë, sepse cilado forcë politike, që ka ardhur në pushtet, mjerisht, ka heshtur apo thjesht është shtirur sikur po reagon ndaj akteve
antishqiptare të grekëve, lexo të qeverisë së tyre, në kurriz të dinjitetit të shqiptarëve... / Kadri Ujka , faqe 8

U bëjmë me dije lexuesve tanë, që versioni online i gazetës është më i pasur dhe më i updatuar. Për këtë arsye, mund të qëllojë që ky version të jetë i
ndryshëm nga gazeta që tregtohet në butik. E pavarur, regjistruar në Gjykatën e Tiranës, vendim nr.609/1; adresa: Tiranë, Rruga e Dibrës, tek Selvia.
Kontakte: e-mail: shqiperia_etnike@yahoo.com; mob: +355 69 216 7955.

TRITOLI SHQETESON
KRYEMINISTRIN
Nga Artan Hoxha
Në takimin me mësuesit Kryeministri shprehu shqetësimin se tritoli pengonte
vlerësimin e arritjeve Rilindëse në rendin dhe
sigurinë publike.
Ai ia gjeti shpjegimin edhe rritjes se përdorimit të tritolit te dy shkaqe: i) meqë ai,
bashkë me ministrin, Policinë e shpartalluar
të Saliut po e rilindin si një Polici të supermobilizuar, atentatorët, të cilët kanë marrë
paradhëniet nga porositësit përmes ndërmjetësve, po nxitojnë të qërojnë hesapet sa kohë që kjo mrekulli Rilindëse
nuk ka ndodhur plotësisht, përndryshe jo vetëm humbasin pjesën tjetër
të pagesës, por duhet të kthejnë
edhe paradhënien; ii) propaganda
e shfrenuar – kryesisht opozitare –
paska qenë për tritolin më eﬁkase
se reklama me shokun e Çimit.
Me shifrat dhe argumentet Rilindëse
ai shkoi “serbes” në interpelancën
me Jozeﬁna Topallin.
SUKSESI RILINDES SIPAS
STATISTIKAVE RILINDESE
Ministri i Brendshëm, në raportin
vjetor të Policisë, në janar 2014, kritikoi mënyrën e mbajtjes së statistikave nga Policia si stil i vjetruar. Ai e mori
nën kujdesin e vet statistikën e kriminalitetit
dhe po i përtyp shifrat si çamçakëzin – sa për
të zbardhur dhëmbët e për të bërë poçe.
Edhe Kryeministri, edhe ministri, edhe raportet Rilindëse i kanë shumë për zemër krahasimet me të njëjtën periudhë të një viti më
parë – me epokën e Saliut – si rregull, kur shifrat mbështesin sukseset Rilindëse, përndryshe shifrat e epokës se Saliu nuk përfshihen
në raport.
Më poshtë jepen sukseset e Rilindësve sipas shifrave të tyre.
KRIMET KUNDËR PERSONIT
Në raportet tetor-shkurt jepet numri i vrasjeve edhe për të njëjtën periudhë të një viti më
parë, e nga ku del se në epokën e Saliut vrasjet
ishin më të shumta se në kohën e Rilindësve,
por mungojnë shifrat e epokës së Saliut për
vrasjet në tentativë, plagosjet e rënda dhe krimet gjithsej kundër personit. Pse kjo mungesë? Se, mos o zot, situata e sotme Rilindëse
është më keq se ajo e Saliut një vit më parë?!
Edhe lidhur vetëm me vrasjet, shifrat për
të cilat Rilindësit i kanë kaq për zemër, situata është në përkeqësim. Rilindësit e nisën
mirë. Në nëntor deklaruan me forcë se vrasjet
in afro 62.5% më pak se në nëntorin e Saliut.

Nëpër
labirinthet e
terrorit
Vetëm ga mesi i shtatorit e deri në fund të
shkurtit në të gjithë vendin kanë ndodhur 26
shpërthime me eksploziv, dhe në shumicën
e rasteve kanë patur pasoja fatale për objektivin e atentateve. Pre e sulmeve me eksploziv
kanë qënë mjaft të pafajshëm, ku atentatorët
po shfrytëzojnë situatën e përçartë politike
me një opozitë që ka kushtëzuar edhe pjesëmarrjen në parlament si kusht për abrogimin e
ligjit për nëpunësin civil, ku sipas saj qeveria
Rama po sulmon opozitarët duke i shkarkuar
nga puna thjesh për motive politike. Edhe
per shifrat e terrorizmit me lëndë plasëse
pozita dhe opozita kanë shifra të ndryshme.
Në fakt, sidomos natën, shpërthejnë shumë

Mrekullia e frymës se s’kishte ndonjë faktor
real në veprim në ato ﬁllime.
Por, situata nisi të japë shenja përkeqësimi
nga fundi i dhjetorit, derisa në janar 2014
vrasjet ishin vetëm 15% më pak se në janarin
e Saliut, ndërsa të vrarët 15 me 14 për Rilindësit. Në shkurt 2014, fatmirësisht bomba
me tritol në Tiranë nuk i vrau tri shënjestrat,
por vetëm ua copëtoi gjymtyrët, përndryshe të
vrarët e shkurtit Rilindës do të ishin sa ato të
shkurtit të Saliut dhe numri i vrasjeve vetëm
10% më pak.

E çuditshme! Sa më shumë Rilindësit merrnin komandën në dorë, aq më keq treguesit.
Ishte shumë më mirë kur ishin vetëm frymë.
Keq e mos më keq me kalimin e kohës.
KRIMET KUNDËR PRONËS
Për periudhën tetor-janar mungojnë shifrat
e epokës së Saliut, ndërsa për epokën Rilindëse, në tetor 2013 rezultojnë vetëm 531
raste krimesh kundër pronës, në nëntor 566,
në dhjetor 701 raste e në janar 2014 arrijnë
në 733 raste. Rritje me afro 40% në pak muaj
Rilindje.
Muaji shkurt Rilindësve iu duk ngushëllues, pasi kishte vetëm 708 raste të krimeve
kundër pronës. Harruan se shkurti ka 28 ditë
dhe jo 31, sa janari, dhe për shkurtin rezultojnë mesatarisht 25 vjedhje çdo ditë, nga 23 të
këtilla në janar.
Në raportin e shkurtit jepen, për herë të
parë, krahasimet e krimit kundër pronës me
epokën e Saliut. Në shkurt 2014, krahasuar
me shkurt 2013, ndodhën 22 vjedhje banesash
më shumë; 15 vjedhje biznesesh më pak; 17
vjedhje makinash më pak; 4 vjedhje me dhunë
më shumë; 2 shkatërrime prone me eksploziv
më pak. Pra, pak a shumë si në kohën e Saliut.
Kështu do kenë qenë edhe muajt pararendës.
U çudita kur pashë vullnetin për transparencë të Rilindësve në shkurt, edhe pse shifrat
kapsolla detonatore edhe pa
objektiv të caktuar, duke i
hedhur në rrugë, apo gjate
ecjes me makinë. Njerëzit
janë terrorizuar dhe situate
i ngjason një gjëndjeje terrori, thua se Shqipëria është
në luftë. Edhe tritoli i tillë
ka arritur të shënoi viktima,
ndërsa objektivi kryesor i
tritolvënësve është përditë
shënjestër e hakmarrjeve
e larjeve të hesapeve. Një
shpërthim i fuqishëm me
datën 2 shkurt 2014, në orën
03.00 të natës në Xhabije
të qytetit verior Shkodër,
ka terrorizuar disa njerëz.
Mësohet se ka qënë një kapsollë detonatore e
futur në tritol që ka shpërthyer, ku sipas deshmitarit Y.S ka patur objektiv banesën e shtetasit Riza Halluni. Aty, ka patur deme materiale,
por jo viktima. Y.S është i afërm i R. Hallunit
dhe shton se i sulmuari me tritol është person

i nxirrnin njësoj me Saliun në krimin kundër
pronës. Por kur pashë të nesërmen në mediat mbështetëse së në shkurt 2014 eksplozivi
ishte përdorur më pak se në shkurt 2013, e
kuptova arsyen pse Rilindësit u kandisën të
krahasoheshin me Saliun në ca tregues. Ec e u
thuaj pastaj se po përjetojmë kohën e tritolit.
Mirë ne ia fusim kot, por edhe Arvizu kot ia
futka!
SIGURIA RRUGORE
Për periudhën tetor-dhjetor mungojnë të
dhënat për epokën e Saliut, por krahasimi shfaqet triumfues në raportin
e janarit 2014. Ndonëse aksidentet në
total në janar 2014 ishin më shumë
se në janar 2013, vdekjet dhe plagosjet e rënda nga aksidentet ishin më
pak. Rilindësit u rropatën tre muaj
me radhë me gjoba parkingu dhe arrestime shoferësh të pirë e thuajse
asgjë s’po ndryshonte. Por, më në
fund, në janar 2014 suksesi u arrit.
Siguria rrugore më mirë se në kohën
e Saliut.
Triumﬁ i janarit iu doli për hundësh në raportin e shkurtit, pasi u
detyruan të pohojnë se aksidentet
me vdekje ishin më të shumta se në
shkurtin e Saliut, ndërsa plagosjet e
rënda po aq sa në kohën e Saliut. Iu shkuan
huq të gjitha përpjekjet me gjoba dhe arrestime. Nuk iu dha rezultat as edhe rritja e
çmimit të naftës nga rritja e taksës. Të alarmuar vendosën të ndalojnë pjesë-pjesë qarkullimin e mjeteve. E nisën me furgonët, por
po humbasin shpresat edhe te kjo masë.
Tashmë shpresën më të madhe e kanë te
moti. E kuptuan se rekordi i ditëve pa shi
në dhjetor e janar ishte ndihma më e madhe
për sigurinë rrugore krahasuar me Saliun. Në
shkurt, sapo u barazuan reshjet me epokën e
Saliut, u rritën vdekjet dhe plagosjet në aksidentet rrugore. Po mbajti kohë e mirë, suksesi është i tyre; nëse bie shi, ata s’kanë faj se
motit s’kanë ç’t’i bëjnë.
TRAFIKU I DROGËS
Për sasitë e barërave çudibërëse që janë
kapur këndej kuﬁrit, raportet Rilindëse janë
plot me suksese në rritje muaj pas muaji, e
po kështu krahasuar edhe me epokën e Saliut,
por asgjë nuk thuhet për sasitë e kapura andej
kuﬁrit.
Siç tha ministri te Fevziu, bilanci i eksportit do të saktësohet pas një viti! Atij aq i bën se
grekët po vigjilojnë maleve, ndërsa italianet
po shohin se si Otranto është shndërruar në
autostradë!
pa asnjë problem, por fatkeqesisht ka një ngatërresë, pasi nipi i tij, A.
Nurja ka vrarë më datën
10 janar 2012 të quajturin
B. Ndoja dhe pikërisht
për atë akt ai sot vuan
dënimin me 10 vjet burg.
Por këtu nuk pyet askush
për ligj dhe gjëndet si kod
nderi Kanuni mesjetar i
feudali Lek Dukagjini,
ku haku merret në gjithë
ﬁsin. Gjithsesi, pak ditë
pas kësaj ngjarjeje, Riza
Halluni nuk gjëndet askund,
njëlloj sit ë afërmit e nipit
të tij A. Nurja. Ne thjeshtë
arritëm të sigurojmë fotograﬁnë e viktimës
pa faj Riza Halluni dhe askush nuk të jep të
dhëna më shumë. Në fakt edhe shifrat zyrtare janë të mjegullta. Zëdhënësja e opozitës
Laura Vorpsi i ka shpeshtuar akuzat ndaj qeverisë për fshehjen e akteve kriminale me tri-
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STRATEGJIA RILINDESE QE SOLLI
SUKSESIN
A e dini se si i kanë arritur sukseset Rilindësit në luftën kundër vrasjeve, plagosjeve,
vjedhjeve, bandave të organizuara, drogës,
traﬁqeve, tritolit?
Fare thjesht, duke përqendruar aksionin e
policisë drejt pak prioriteteve. Këto prioritete
– tri gjithsej – janë shpallur në raportet mujore që nga tetori 2013 deri në shkurtin 2014.
Tri prioritetet e pandryshuara të këtyre pesë
muajve janë: i) ndërtimet abuzive; i) prerja e
pyjeve; iii) dhuna në familje.
A nuk është kjo një mrekulli?! Duke luftuar informalitetin arrin rezultate me kriminalitetin. Metodë me vlerë planetare. Thonë
se OKB ka kërkuar ta përhapë në botë.
MINISTRIN E HEQIN NGA QARKULLIMI
Ministri i Brendshëm, njëherazi kryepolic,
kryeinspektor tatimor, kryeinspektor ndërtimor, kryeinspektor kazinosh, kryeinspektor
pyjesh e gjithfarë tjetër, prej një muaji e hoqën nga qarkullimi mediatik.
Publikut po i mungon ministri me celular në dorë duke dhënë urdhra gjithfarësoj.
Ekraneve televizive po i mungojnë leksionet
e tij 90 minutëshe.
Herën e fundit që u shfaq ishte më 20
shkurt, në tarracën e Kryeministrisë, duke
dhënë urdhra me celular për përhapjen e forcave të Policisë në pritje të marshimit të demokratëve. Afërmendsh që atje sipër kishte
pamje më të mirë e mund të jepte urdhrat
e duhur, por s’arrita të kuptoj se pse dreqin
luante trupin, krahun, dorën e kokën ndërsa
ﬂiste në celular majë tarracës. Shefat e Policisë, aty poshtë në bulevard, mund ta dëgjonin
nga celulari, por s’mund t’ia shihnin lëvizjet.
Mister!
Me siguri edhe ëndrrat i sheh duke komanduar Policinë, inspektoratet, Ushtrinë. Ndoshta, ndoshta edhe Qeverinë, por këtu zgjohet
dhe ëndrra ndërpritet.
Ndaj, këto kohë, mbrojtjen dhe propagandimin e sukseseve Rilindëse në rend e siguri e
kanë marrë përsipër ministrat pa portofol dhe
vetë Kryeministri.
LAJMI I MIRE
Policia ka vullnet e forcë ta luftojë krimin. Rilindësit e urdhëruan të merrej me informalitetin. Situata shkoi për dreq. Deshën
s’deshën, hoqën dorë.
Këto ditë Policia është rikthyer te lufta
kundër kriminalitetit. Po përpiqet. Suksesi
kundër kriminalitetit kërkon kohën e vet, inteligjencë, teknologji, fonde.
Mos iu ngatërroni Policisë nëpër këmbë se
e gjen vetë mënyrën se si ta luftojë krimin.
Mos e pengoni. Mos e keqorientoni. Mos e
mbushni me militantë. Kujdes me të inkriminuarit që penetrojnë në radhët e saj përmes partisë, taraﬁt, parasë.
Mbështeteni Policinë. Ju, ne, të gjithë.

tol. Por edhe ajo që pranon vetë policia është
teper tronditëse Në analizën e bërë për muajin shkurt të këtij viti, rezulton se gjatë kësaj
periudhe janë shënuar tetë raste vrasjesh me
dhjetë viktima. Sidoqoftë policia deklaron se
kjo situatë të paktën është më pozitive se e
njëjta periudhë e vitit që shkoi.
Redaksia

 Aktuale



adresa jonë në internet: www.shqiperia-etnike.com

e hënë
3 mars 2014

3

Nga dallohet shtypi serioz
nga ai më pak serooz?

nga MUSTAFA NANO

Ishte interesante të vije re pardje reagimin e shtypit botëror pasi fotograﬁ
francez, Pascal Rostain lëshoi bombën në
radion ‘Europe 1’, duke thënë se “Obama
ka një lidhje jashtëmartesore me këngëtaren Beyonce”. Në fakt, ai tha shumë më
tepër se sa kaq, tha se “të martën, dmth
dje, do duhej të lexonim gazetën amerikane Washington Post, ngaqë kjo gazetë
do të publikonte provat që demonstronin
këtë liaison”. E marta iku, dhe lajmi i
paralajmëruar prej paparacit në fjalë doli
një rrenë e madhe. Washington Post-i nuk
kish në faqet e veta asgjë të këtij lloji.
Duhet thënë se gazetat serioze nuk ranë
në grackën e ngritur nga fotograﬁ që vinte
dorën në zjarr se gjithçka ishte e vërtetë.
As që i dhanë hapësirë çaprashitjeve të
tij. Nëse do t’i jepnin pak hapësirë nuk
është se do të bënin ndonjë mëkat; paparaci kish kredenciale të mira për të
dhënë lajme të tilla; ish po ky që, nëpërmjet fotove të shkrekura rrugëve të Parisit, nxorri në shesh lidhjen e Presidentit

francez François Hollande me aktoren
Julie Gayet. Por të përditshmet serioze e
injoruan. E njoroi The Guardian, The Independent, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, El
Pais, El Mundo, etj. Veç nja dy gazeta
franceze dhe nja dy italiane e hëngrën
karremin. Ndërsa gazetat amerikane as
që bëhej fjalë të merreshin me këtë
lajm. Vetë Washington Post-i, që u
hamendësua si regjia e ‘përbetimit’
antipresidencial, nuk zhgënjeu me
qëndrimin e vet. Mú në pikun e bujës që provokoi fotograﬁ francez,
dikush në emër të saj u mjaftua të
thosh, se “ne nuk e kemi zakon të
përgatisim artikuj të këtij lloji” .
Kaq. Dhe me këtë qëndrim u la të
kuptohej jo vetëm që Washington
Post-i nuk ish qendra e ‘përbetimit’, por edhe që ajo gazetë nuk e
ka praktikë punë të fokusohet më
tepër se sa duhet në çështje të tilla,
dhe nuk është e prirur ta gjykojë
një President amerikan mbi bazën
e jetës së tij private.

Gazetat serioze, përfshirë ato franceze,
bënë në thelb të njëjtën gjë edhe në rrethanat e ‘aventurës’ së Presidentit francez,
Hollande. Ok, informuan mbi faktin,
madje çdo ditë, por nuk është se u ndalën
për të gjetur në këtë histori ndonjë arsye
për ta kryqëzuar njeriun më të fuqishëm
të Francës. Dhe me këtë sjellje, kanë për-

cjellë mesazhin: Të zgjedhurit, sidomos
kur janë me shumë pushtet, mbahen gjithë
kohën nën vëzhgim, vlerësohen edhe
me kritere morale, por gjykohen para së
gjithash mbi bazën e kontratës që ata kanë
lidhur me zgjedhësit. Shtypi serioz e ka
bërë me kohë të vetën këtë sjellje.

KE foli shqip: Në qershor 2014 (s’) do
pranoheni kandidatë të BE-së
Deri gjashtë muaj me parë populli
dhe politika kanë ecur kundër njëri-tjetrit
dhe as që bëhej fjalë për një dakordësi të
Bashkimit Europian për pranimin e Shqipërisë si vënd kandidat. Vlerat dhe integriteti perëndimor as janë synuar, as janë
mënduar nga politikbërësit tanë dhe as
janë kërkuar seriozisht nga Bashkimi
Europian. Vetëm gjashtë muajt e fundit qasja duket serioze pernga Brukseli
dhe interesi i BE-së reﬂekton besim.
Por gjashtë muaj janë pak dhe qeveria
Rama ka fatin e keq që është qeveri post
Berishë. Ky Berisha që çirret edhe më
katolik se Papa në rrugën drejt BE-së,
ka ecur indietro, duke instaluar presion
politik dhe ekonomik mbi opozitën dhe
duke ndërtuar një sistem të kontrolluar mbi drejtësinë, mbi policinë, mbi
ﬁnancat, ushtrinë, pronat, bizneset, diplomacinë... Ka ndërtuar modelin e një
Demoni për Europën. Për këto e arsye
të tjera jo më pak potenciale, KE, kësaj
here, dhjetorin e shkuar, u detyrua të
ﬂasë shqip:
‘Qeveria Rama ka ﬁlluar shumë
mirë, por duam prova konkrete deri në
qershor 2014. Pengesë është ish qeveria Berisha dhe korrupsioni...’
Kjo do të thotë që Shqipëria u pranua
kandidate për në BE për këto tre muaj, pra
deri në dhjetor, por nuk u pranua dhe zor
të çelë atë derë pa luftuar seriozisht korrupsionin, pa ndërhyrë në sektorin e pronave ku tjetërsimi i tokave publike dhe
private është një skandal, si askund tjeter
në Botë, ku sistemi i arsimit është një re

e zezë, ku bosët e krimit jo vetëm ekonomik, janë të veshur me helmeta politike.
Korrupsioni në fakt është kudo nëpër
gjykata dhe tre muaj ishin pak e ndoshta
do duhet kohë më e gjatë se edhe pas qer-

Alexander Arvizu, kur u shpreh qartë,
shqip:
’Shumë prokurorë e gjykatës e kanë
vëndin në burg.’
Në fakt, nga veriﬁkimi i ndërtimeve
pa leje, apo me leje në ambiente publike

shorit 2014 të marrin dënimet e t’u sekuestrohen pasuritë tërë atyre pushtetarëve që
nisën rrugën me ‘panolina’ nëpër këmbë
e sot janë milionerë. Ndoshta drejtësia
kërkon gjyqtarë e prokurorë të huaj, se
zor hajduti të dënoi hajdutin. Këtë tha
me fjalë të tjera ambasadori amerikan

atë tjetërsuara më dokumente falso, ku
pas çdonjërit fshihen milionat e eurove,
askush nga pronarët nuk del pronar, por të
zotët na qënkan pushtetarët, politikanët,
hetuesit, prokurorët, gjykatësit, drejtorët,
kryekomunarët...
Pra këtë radhë KE e tha mesazhin shq-

ip: Qeveria Rama kërciti në derë të BE-së,
por nuk duhet të punoi si qeveria Berisha.
Të mos harrojmë, në 2005-sën Berisha u
rikthye në pushtet pikërisht me sloganin:
‘Me duar të pastra.’Fatos Nano dhe
shumë të akuzuar nga ai për korrupsion,
shumë shpejt u bënë aleatë të tij. Pra,
ju e shihni që nuk ishin kushte as tre
ligjet, as legalizimi i të drejtave të
komunitetit gay, asgjë që trumbetonte Berisha për tu pranuar kandidatë
në BE. Qeveria aktuale në fakt e ka
më të vështirë dhe tani që Europa e
ka marrë seriozisht tërheqjen e Shqipërisë në familjen që i takon, ‘gurët’
e Ramës nuk do godasin aty ku goditën ‘gurët’ e Berishës. Berisha, sa
kohë ishte në pushtet, nuk ishte shumicë. Me ‘gurë’ në xhep, si pelegrin
fallco, megjithëse edhe djali edhe
vajza i faleshin pesë herë në ditë në
xhami, në vënd të gjuante ‘djallin’,
pra korrupsionin, padrejtësitë, gjuajti kundërshtarët politikë dhe tërë ata
që aspironin model qeverisjeje dhe
jetese europiane. ‘Gurët’ e Ramës
duhet të qëllojnë në shenjë, edhe
kundër të korruptuarve në kampin
e vet, pra kundër ‘djallit’ që KE do
e vlerësoi në qershor 2014. Duhet
edhe të reﬂektoi se është shumicë, duke
ngritur edhe politikën në stadin e qeverisë, që normalisht e ka lart, më lart se
asnjëherë tjetër në tërë historinë e shtetit
shqiptar.
Sokol Pepushaj

U bëjmë me dije lexuesve tanë, që versioni online i gazetës është më i pasur dhe më i updatuar. Për këtë arsye, mund të qëllojë që ky version të jetë i
ndryshëm nga gazeta që tregtohet në butik. E pavarur, regjistruar në Gjykatën e Tiranës, vendim nr.609/1; adresa: Tiranë, Rruga e Dibrës, tek Selvia.
Kontakte: e-mail: shqiperia_etnike@yahoo.com; mob: +355 69 216 7955.
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PËRSE DEPUTETËT KËMBËNGULIN
TË SHKELIN LIGJIN?
Jo shumë kohë më parë, në media u
raportua ndëshkimi me gjobë nga policia rrugore i disa deputetëve që parkonin
makinat e tyre në trotuaret përballë godinës së kryesisë së Kuvendit. I pata parë
vajzat police që vendosnin ﬂetët e gjobave
mbi xhamat e veturave të përfaqësuesve
të sovranit, sepse kishin shkelur një ligj
të sovranit. Një dukuri shpresëdhënëse e
këmbënguljes për ta zbatuar ligjin barazimtarisht pa bërë dallime se kush është
shkelësi i tij. Dhe për disa kohë, makinat nuk u panë të parkuara mbi trotuare.
Por dy ditë më parë, ndërsa kaloja pranë
Kryesisë, pashë se trotuaret ishin, si kurrë
më parë, plot me vetura deputetësh. Dukja është thelb dhe thelbi shfaqet. Sado
e vogël në dukje, dukuria shpreh atë që
është ngërçi themelor i ndërtimit të shtetit
në Shqipëri, moszbatimi i ligjit në përplasje me një hierarki të tërë shtresash
sociale që këmbëngulin për dhunimin e
tij. Por kur pjesë e kësaj hierarkie transgresore bëhen edhe vetë ligjvënësit, shteti
do ta ketë shumë të vështirë, në mos të pamundur të ngrihet. Hë mo se një shkelje
e vogël është! Edhe më keq që është e
vogël. Se kur deputetët shkelin ligjin për
diçka që nuk kushton asgjë ta zbatosh, si
mund të pritet të zbatojnë ligjin për gjëra
më të mëdha, që u kushtojnë shumë?!
***
Në një rrafsh më të gjerë, problemi që
po shqyrtojmë ka të bëjë me mungesën e
kulturës së zbatimit të ligjit në shoqërinë shqiptare. Hegel, shkruan diku, se
qytetërimin Perëndimor nga ai Lindor e
dallon raporti që kanë me moralin dhe me
ligjin. Dihet që morali, ndryshe nga ligji,
ka të bëjë me disa rregulla që njeriu i zbaton, përgjithësisht, me vullnetin e vet, pa
imponim nga jashtë. Janë, si të thuash, të
brendësuara në arsyen e tij. Hegeli vërente se, ndërsa te perëndimorët shquhej
tendenca që edhe ligjin ta shndërronin

gradualisht në moral, te lindorët edhe
morali kishte tendencë të shfaqej si një
rregull i jashtëm, që i imponohej njeriut
nga jashtë. Shkurt, ndërsa në Perëndim
tendenca ishte që ligji të shndërrohej në
moral, në Lindje morali kishte tendencë
të shfaqej si ligj. Ne shqiptarët, pavarësisht vokacionit (më saktë sloganeve) për
integrim me Perëndimin jemi, në rrafshin që shqyrtojmë, ende një shoqëri me
një mendësi të theksuar Lindore, në të
cilën shndërrimi i respektimit të ligjit në
etikë, thuajse nuk ekziston si prirje. Por
falë edhe pandëshkueshmërisë kronike,
po humbet edhe kuptimi i ligjit si një
forcë që i imponohet njeriut nga jashtë.
Ligji shfaqet i pafuqishëm, i shpërﬁllur.
Ndaj tendenca e dhunimit të ligjit thuajse ka ﬁtuar të drejtën e qytetarisë. Kush
shkel ligjin jo vetëm nuk ndëshkohet,

***
Shkelja e ligjit nga deputetët që parkojnë në trotuar, është tregues kulmor i përmbysjes së raporteve që shoqëria mban me
ligjin. Në media ka dalë edhe një lajm se,
pas marrjes së gjobave nga policia, deputetë të të gjitha ngjyrave i ishin qarë edhe
Kryetarit të Kuvendit, Ilir Meta. Shtrohet
pyetja: Mos vallë edhe fakti që makinat
nisën të parkohen përsëri përballë Kryesisë së Kuvendit në kundërshtim me ligjin
është shfaqje e pushtetit mbi ligjin që na
paska Kryetari i Kuvendit? Pyesim, sepse
nuk jemi të sigurt që ka ndodhur pikërisht kështu. Por po të jetë kështu, atëherë
do të qe edhe më keq! Aspirata e shtetit
ligjor nuk lejon që qoftë edhe një njeri i
vetëm, të ketë fuqi të qëndrojë mbi ligjin.
Dhe politikanë e pushtetarë, që shpallin

por pasurohet, madje bën edhe karrierë.
Kush nuk dhunon ligjin, humbet shanset
e përparimit dhe begatisë. Shteti është
kthyer me kokë poshtë. Në fakt, në këto
dy dekada, thuajse gjithçka, karriera, pasuria, lavdia, pushteti janë themeluar, më
së shumti, mbi shkeljen e ligjit.

se kanë për objektiv ndërtimin e shtetit
ligjor, duhet ta faktojnë devocionin e
tyre ndaj zbatimit të ligjit edhe me vetë
shembullin e tyre. Ligjvënës që shkelin
ligjet që ata vetë i kanë aprovuar në emër
të sovranit popull?! Tolerime të tilla e
kanë shndërruar shtetin ligjor në Shqipëri

Hakmarrja mesjetare i rrezikon jeten të
miturit Saimir Beqiraj
Është pikërisht konﬂikti
për pronën, tokën, që detyron
të miturin Saimir Beqiraj
të braktisë vëndin tij për të
shpëtuar jetën. Në Shqipëri
janë regjitruar mijëra të vrarë
si rrjedhojë e konﬂikteve për
pronën, pasi shteti postkomunist ende nuk ka zgjidhur
problemin e pronësisë. Janë
disa burime që dëshmojnë
për gazetën se i mituri Saimir
Beqiraj nga fshati Dobraç i
qytetit të Shkodrës, u detyrua
të largohej nga Shqipëria, pasi
i rrezikohet jeta. I mituri Saimir Beqiraj, në
mungesë të mbështetjes së babait të tij F.
B., i cili është emigrant në Itali që në vitin
2000, u detyrua të braktisë familjen e tij,
duke e lënë në mëshirë të fatit. Gjakmarrja
mesjetare është një plagë shumë e rëndë e
shoqërisë sonë, ku mijëra të ngujuar kalojnë ditët me shpresën se plumbi i hakmarrjes nuk do ti gjejë edhe sot. Nje tragjedi e
habitshme e shekullit të 21-të është historia e dhimbshme e këtij djaloshi të lindur

më 21 korrik të vitit 1998 në
Shkodër, nga një baba fermer
dhe një nënë shtëpiake. Jeta
e këtij fëmije u kthye në ferr
që në moshë të vogël, duke u
detyruar të përshtatej me një
jetë ndryshe nga moshatarët
e tij, në ikje drejt rrugëve
pa kokë, në gjetjen e ndonjë
mundësie që të mos e marrë
plumbi i hakmarrjes, si shumë
moshatarë të tjerë që janë
vrarë megjithëse nuk kishin
asnjë faj. Për të dhënë informacion më të detajuar rreth
kësaj historie që ka tërhequr vemendjen e
shumë njerëzve, po botojmë një intervistë
të dhimbshme të nënës së të miturit Saimir
Beqiraj, të quajturës Esma Beqiraj:
-Pyetje: zonja Esma, ju na treguat se
djali juaj i mitur ka rreth dy muj që është
larguar nga Shqipëria. A keni komunikim
me të?
-Përgjigje: Po, kam komunikuar me
djalin tim dhe ai më ka thënë se është shëndosh e mirë. Kjo më qetëson disi.

-Pyetje: A mund ta dimë a ju ka treguar
djali juaj se ku ndodhet?
-Pergjigje: Po, unë e di se ku ndodhet im
bir, por më besoni, nuk mund ta bëj publike
vëndndodhjen e tij, pasi ky informacion
jam e bindur se e i rrezikon jetën, e për të
shpëtuar jetëm iku.
-Pyetje: Pse mëndoni se mund ti rrezikohet jeta, pasi ne kemi qëllim të shpjegojmë
se ai është një fëmijë i pafajshëm dhe të prekim në ndërgjegjen e atyre prej të cilëve ka
frikë?
-Përgjigje: Oh, jam nënë, janë vrarë
shumë shqiptarë, bile edhe fëmijë për
konﬂikte edhe më të vogla, pastaj, personi
me të cilin kunati im u grind e konﬂikti u
rrit shumë, është në pozita të larta e ai është
i aftë të bëjë gjithçka. Më kuptoni, nuk
mund të them më shumë.
-Pyetje: A e keni denoncuar këtë ngjarje
në organet e drejtësisë, dhe nëse po, si ka
qënë reagimi i tyre?
-Përgjigje: Po, e kam denoncuar rastin
në polici, por më perplasën në fytyrë këtë
përgjigje: “Nuk kemi çfarë të bëjmë”
-Pyetje: Ju keni tre fëmijë dhe bash-

në një komedi për europianët dhe në një
tragjedi për shqiptarët.
***
Është kanceroze për shtetin që të
tolerohet një dhunë kaq e hapur, kaq
spektakolare e ushtruar kundër ligjit nga
ata që janë votuar prej shqiptarëve që
ta mbrojnë atë. Është shërbimi më i keq
që mund t’i bëhet vendit në këto kohë,
kur ai ka nevojë të ngrejë në piedestal
ligjin e poshtëruar. Krahas aktivizimit të
drejtësisë së pavarur, duke i dhënë fund
pandëshkueshmërisë, edhe elita shoqërore
dhe politike duhet të japë kontributin për
lartësimin e ligjit, duke dhënë shembullin
e saj. Mjerisht ajo po bën të kundërtën.
Por pikërisht pse tolerimi i shkeljes së
ligjit shndërrohet në kancer që ha shtetin
ligjor, kudo në Perëndim, opinioni
publik dhe institucionet janë ekstremisht
intolerantë veçanërisht me zyrtarë të lartë
shtetërorë, kushdo qofshin ata. Tetorin
e kaluar, Hillari Klinton u dënua në
Londër me 80 paund gjobë nga një polic,
sepse staﬁ i saj nuk kish paguar tarifën
e parkimit të makinës. Dhe përse nuk
duhet ta gjobiste polici londinez edhe një
ﬁgurë me përmasa të tilla, kur për ligjin
janë njësoj të gjithë? Po të kish guxuar të
vendoste një gjobë të tillë ndonjë polic në
Tiranë, rrezik të shpallej provokator dhe
prishës i miqësisë shqiptaro-amerikane.
Policët në Shqipëri janë përherë nën
kërcënimin e arrogancës së të fortëve me
pushtet, të cilët mezi ç’presin që të qenët
“ndryshe” nga qytetarët e zakonshëm ta
demonstrojnë te të qëndruarit mbi ligjin.
Ashtu si Akilin nuk e kapte shigjeta, edhe
këta gjysmëperëndi të politikës nuk i kap
ligji. Vërtet të tillë zyrtarë e deputetë janë
ndryshe nga qytetarët e tjerë. Ata nuk
janë qytetarë!

këshorti juaj jeton në Itali prej kohësh.
Meqënëse jeta e djalit tuaj është në rrezik,
përse ai nuk shkoi të jetojë me babanë e vet?
-Përgjigje: Ju më prekët shumë plagë
me këto pyetje. Unë dhe ish burri im i kemi
shkëputur kontaktet që nga viti 2005, pasi
ai më tradhtoi keq, duke krijuar një familje
tjeter në Itali. Megjithëkëtë, ish burri im,
në qershor 2013 e mori djalin për pak muaj
atje, por e dëboi shpejt me pretekstin se
kishte një familje tjeter dhe nuk mund ta
ndihmonte..
-Pyetje: Do donim një përgjigje më
konkrete, përse e keni kaq frikë personin që
ju ka kërcënuar?
-Përgjigje: Sepse është një person që ka
mbështetje të fortë politike.
Kjo intervistë e kësaj nëne të trishtuar
ﬂet shumë. Flet për padrejtësi shoqërore,
tregon se sa e pavlerë është jeta e njerëzve
të thjeshtë, por edhe për korrupsionin në
organet e drejtëssë, korrupsion të cilin e lakojnë jo vetëm organizmat ndërkombëtare,
por e pranojnë edhe presidenti i republikës
Bujar Nishani edhe kryeministri Edi Rama
dhe prapëseprapë asgjë nuk ndryshon, duke
e lënë shoqërinë shqiptare në kushtet e një
shteti pa ligje dhe me të drejta të diferencuara, ku i forti e ha të dobëtin dhe ku të
pafajshmit bëhen viktima dhe kriminelet
gjënden jo vetëm të lirë në rrugë, por edhe
si ligjvënës në Parlament.
Redaksia

 Koment
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Katër më të fortët e Tiranës –
Ku po shkon Shqipëria?
Nga Lorenc Vangjeli
E djeshmja ka dëshmuar vazhdimisht
se nuk mund të vesh bast të sigurt për atë
çfarë mund të ndodhë në të ardhmen me
politikën shqiptare dhe vetë Shqipërinë.
Çfarë duket e sigurt sot, kthehet në të
kundërtën e saj nesër. Megjithatë, “The
Economist Intelligence Unit”, një agjenci
e njohur britanike, e ka bërë një gjë të tillë. Ka vënë “bast” me parashikimet e saj
për të nesërmen e Shqipërisë. Duke nisur
me bindjen se Shqipëria mund të marrë
statusin e vendit kandidat për në BE në
qershorin e këtij viti, se reformat e pritura nga qeverisja e re e majtë e vendit
kanë shumë gjasa të jenë të suksesshme,
se Lulzim Basha do ta ketë të vështirë të
krijojë ﬁgurën e liderit të PD-së, se Sali
Berisha do të vazhdojë të jetë një ﬁgurë e
dorës së parë në atë parti dhe se Ilir Meta
do të vazhdojë të jetë Kingmaker-i i politikës vendase.
Raporti bën një numër parashikimesh
për të nesërmen e vendit, raportet e reja
politike të krijuara mbas zgjedhjeve të
23 qershorit dhe ndryshimit të ngjyrës së
qeverisjes dhe trendin e ekonomisë vendase, të parë dhe në plan rajonal.
Në pjesën e parë të raportit afrohen të
dhëna të përgjithshme për vendin, të cilat
shkojnë që nga shënjimi i sipërfaqes së
vendit, numri i popullsisë sipas censusit
të fundit të vitit 2011 e deri tek monedha
lokale dhe festat zyrtare. Plot 11 të tilla.
Madje duke theksuar edhe se nëse dita e
festës zyrtare bie në të ditë të shtunë ose e
dielë, një tjetër ditë pune bëhet pushim në
javën pasardhëse.
Në kapitullin “Struktura politike”,
thuhet se Shqipëria ka miratuar me referendum në 22 nëntor të vitit 1998 Kushtetutën e re të saj, e cila ka hyrë në fuqi
një javë më pas, në 28 nëntor.
Përmend numrin prej 140 deputetësh,
zgjedhjet e mbajtura në 23 qershor 2013,
datën 15 shtator 2013 si ditën kur u konstitua qeveria e re e koalicionit PS-LSI
dhe jep emrat e gjithë kabinetit qeveritar,
të kryetarit të Kuvendit dhe guvernatorit
të Bankës së Shqipërisë.
Më pas afrohen të dhëna të përgjithshme për ekonominë për katër vitet e fundit, duke nisur me GDP-në e ndryshimet e
saj në vite duke nisur me 2009-ën.
Speciﬁkohet se peshën kryesore të
GDP-së e zë agrikultura me 17.8 për qind,
industria me 10.1 për qind e më pas, ndërtimi me 9.7 për qind e transporti me 5.1
për qind. Gjithë shërbimet e tjera zënë një
peshë speciﬁke prej 24.3 për qind.
Totalin i eksporteve shqiptare në masën
35.7 për qind e zënë mineralet, karburantet dhe energjia elektrike dhe po këto zëra,
zënë dhe shumicën e importeve me 20.9
për qind. Shqipëria eksporton gjithashtu
tekstile dhe këpucë, kryesisht produkte të
industrisë fason në masën 29.1 për qind,
materiale ndërtimi, përgjithësisht çimento, ushqime, pije të ndryshme dhe duhan.
Makineritë zënë vendin e fundit në listë
me vetëm 3.6 për qind të eksporteve dhe
vendin e dytë në listën e importeve me
18.5 për qind.
Eksport-importet e Shqipërisë, si destinacion të parë kanë Italinë fqinje, Span-

jën, Kosovën dhe Turqinë vetëm eksportet dhe Greqinë, Kinën dhe Gjermaninë
importet. Këto të dhëna janë siguruar për
“The Economist” nga një numër burimesh
të ndryshme dhe të pavarura, nga Banka
e Shqipërisë, Instituti i Statistikave dhe
burime të tjera.
Situata politike
“Qeveria e re, e cila ka marrë 83 mandate parlamentare nga 140 gjithsej… ka
një mandat të fortë dhe një kohezion më të
madh ideologjik, krahasuar me qeverinë
paraardhëse”, shkruhet në raport.
“The Economist” analizon se kjo shumicë ka mundësi të qarta për miratimin
dhe më pas edhe zbatimin në praktikë të
legjislacionit për një sërë reformash, që
përfshijnë luftën kundër korrupsionit, eﬁkasitetin e administratës publike, rritjen
e pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe

përmirësimin e klimës së biznesit. Por
gjithashtu, edhe shpejtimin e procesit të
integrimit në BE.
Sipas raportit, në krahasim me të
shkuarën, e ardhmja e reformave duket
optimiste, por problemet shumë komplekse me korrupsionin gjerësisht të
përhapur, mund të krijojnë, megjithatë,
pengesa në zbatimin e tyre.
Rama, Meta, Berisha, Basha
Katër personazhet më të rëndësishëm
të politikës shqiptare përmenden me emër
në raport, nëpërmjet një CV-je të shpejtë
dhe domethënëse.
I pari, Rama, një nga dy aktorët kryesorë të shumicës së re qeverisëse, vizatohet me disa linja të shpejta.
Është interesante të shihet se “The
Economist” vë re, para së gjithash,
profesionin ﬁllestar të Edi Ramës dhe
formimin e tij si artist përpara se të bëhej
pjesë e politikës.
Sipas tij, Rama i provoi aftësitë e tij
politike si një kryebashkiak i suksesshëm
i kryeqytetit, Tiranës, kur përgjatë tre
mandateve radhazi, 2000-2011 “…realizoi ndryshime spektakolare…”.
Vëzhgimi britanik nënvizon se, ndryshe nga Berisha në partinë e tij të cilën e
drejtoi me dorë të hekurt për më shumë se
dy dekada deri në dorëheqjen e tij, Rama
e ka ﬁtuar pozicionin drejtues në PS duke
u ndeshur me një mori sﬁdash përballë të
vjetërve në parti. Në vitet e fundit, për-

mendet se ai ka konsoliduar grupin e tij
në lidershipin e PS-së dhe e ka rrethuar
veten me një brez të ri politikanësh dhe
aktivistësh, një pjesë e të cilëve i ka thirrur
edhe si anëtarë të kabinetit qeveritar.
Raporti e përmend kryetarin e Kuvendit dhe kreun e LSI-së si aleatin strategjik
të PS-së në qeverisje. Ilir Meta, quhet si
një ish-kryeministër socialist, i ndarë nga
PS-ja në vitin 2004 kur themeloi LSI-në
dhe konsiderohet si një nga shkaqet që
socialistët patën dy humbje të njëpasnjëshme elektorale.
“Meta e rifitoi (në vitin 2013) pozicionin e tij si kingmaker, një rol të cilin ai e
morri që mbas zgjedhjeve të vitit 2009”.
Raporti konsideron se Meta do të kërkojë
që partia e tij të trajtohet si partner i
barabartë në koalicion.
“Kjo mund të krijojë edhe tensione në
gjirin e koalicionit”.

Ndërsa duke gjykuar lidershipin e
opozitës, humbja elektorale e të cilës
shënoi dhe fundin e një epoke 22 vjeçare
me dorëheqjen e zotit Berisha, raporti
parashikon vështirësi në krijimin e ﬁgurës
së liderit nga pasuesi i tij, zoti Basha.
Basha shihet si një politikan me eksperiencë që ka mbajtur portofolin e tre ministrive të ndryshme në qeveritë e drejtuara
nga zoti Berisha.
“Ish-lideri Berisha do të mbetet një figurë influente dhe me të gjitha gjasat do të
jetë ai që do të udhëheqë zotin Basha në
përpjekjet për të rikthyer popullaritetin e
PD-së”.
Marrëdhëniet ndërkombëtare
Raporti kujton se integrimi evropian
është një prioritet i politikës së jashtme
shqiptare. Shqipëria ka aplikuar për
anëtarësim në prill të vitit 2009, por për
tre vjet Komisioni Evropian e ka bërë të
qartë se “Shqipëria nuk ka qenë gati për
të marrë statusin e vendit kandidat”.
Shënohet fakti se në vitin 2012 Shqipëria kreu një reformë elektorale dhe
juridike që u pasua nga përmirësimi i
rregullores së Kuvendit dhe ligji për
administratën publike, çfarë ishin pika
kyçe në kërkesat për integrimin evropian të vendit. Një vit më pas, zgjedhjet e
përgjithshme të vëzhguara nga ndërkombëtarët, u konsideruan të mbajtura sipas
standardeve evropiane. Një gjë e tillë solli
si rezultat ﬁnal rekomandimin pa kushte

të Komisionit Evropian në progres raportin për Shqipërinë, të tetorit 2013, në të
cilin rekomandohej dhënia e statusit të
vendit kandidat për Shqipërinë.
“Ministrat e Jashtëm të BE-së në
mbledhjen e 17 dhjetorit pranuan me
shumicë rekomandimet e komisionit, por
vendosën për një shtyrje të dhënies së
statusit deri në qershor të vitit 2014 duke
kushtëzuar atë me progresin e mëtejshëm
të Shqipërisë në luftë kundër korrupsionit
dhe krimit të organizuar”.
“Ne presim që Shqipëria të bëhet një
vend kandidat i BE-së në mes të vitit
2014”, paralajmëron raporti i “The Economist”. Megjithatë, Shqipërisë i nevojitet
të plotësojë edhe pesë kushtet e vendosura nga Komisioni Evropian, përpara se të
nisë bisedimet për pranimin në BE. Këto
kushte lidhen me reforma të mëtejshme
që lidhen me administratën publike, gjyqësorin dhe luftën kundër korrupsionit,
krimit të organizuar, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, përfshi dhe të drejtat e komunitetit rom.
Shqipëria do të vazhdojë të forcojë lidhjet e ngushta me Kosovën. Sipas raportit, Tirana zyrtare e ka distancuar veten
nga nacionalistët që kërkojnë “Shqipërinë
e madhe”, bashkimin e popullsisë shqipfolëse në rajon në një shtet të vetëm.
Ekonomia
Gjendja ekonomike quhet trashëgimi
e vështirë; me një rritje të ngadaltë të
GDP-së në dy vitet e fundit, 2012-2013.
Shënohet rënia serioze e mbledhjes së
të ardhurave ﬁskale gjatë vitit elektoral, vit gjatë të cilit, deﬁciti buxhetor shpërtheu. Nënvizohet fakti që PD
nuk kishte ripërtërirë marrëveshjen me
FMN, që skadoi në 2009 dhe fakti tjetër
që borxhi publik ishte rritur në vitet e
fundit. Përkundrejt këtyre, qeveria e re
ka përqafuar një strategji afatmesme për
uljen e deﬁcitit buxhetor dhe reduktimin e
borxhit publik duke kërkuar dhe ndihmën
e FMN-së. Ndihma nga FMN konsiderohet e nevojshme në kushtet kur eksportet
shqiptare dhe remitancat e emigrantëve
shqiptarë nuk parashihet të rriten.
Raporti e konsideron si një përpjekje
për ta bërë më miqësor imazhin përpara
investitorëve të huaj propozimin e bërë
në mesin e tetorit të vitit të kaluar për
zgjidhjen përmes bisedimeve bilaterale
të mosmarrëveshjeve me grupin CEZ, të
cilit ju hoq licenca e operimit në Shqipëri
nga qeveria Berisha. CEZ ka kërkuar arbitrazh ndërkombëtar në maj të vitit 2013.
Raporti jep gjithashtu konsiderata për
politikën ﬁskale, mometare dhe rritjen
e pritshme ekonomike. Rritja anemike
e vitit 2013 shihet e lidhur edhe me recensionin në eurozonë dhe sidomos me
problemet e Italisë dhe Greqisë, dy vendet me të cilat Shqipëria është partner i
ngushtë ekonomik. I gjithë raporti është
një pasqyrë e asaj që pritet të ndodhë në
Shqipëri në këtë vit. Ai ka një rëndësi kritike sepse në një mënyrë apo një tjetër,
është dhe një guidë e besueshme edhe
për investitorët e huaj, por dhe për marrëdhëniet bilaterale të Shqipërisë me
partnerët ndërkombëtarë. Mbetet të pritet
sesa ai do të veriﬁkohet në praktikë.
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Të majtët, të djathtët
dhe fondamentalistët
Nga Fatos Lubonja
Po “fus hundët” edhe unë në një
debat që më tërhoqi vëmendjen,
pasi me temën e tij jam marrë jo
pak. E kam fjalën për komentet që
ngjalli batuta e Ramës mbi të majtët
dhe të djathtët në Shqipëri, që u pasua nga një shkrim i Fevziut kundër
tij. Kryeministri, duke cituar Bernard Shaw-n, tha se “jo të gjithë të
djathtët janë budallenj, por shumica
e budallenjve janë djathtas” (duke
nënkuptuar se këtë shumicë në Shqipëri e gjen te PD). Fevziu, në një
shkrim të botuar në “Panorama”,
pasi i kujtoi se edhe vetë dikur
ka pretenduar se është i djathtë,
i përmendi një thënie të Eleanore
Roosvelt (që gabimisht ia atribuoi
Shawt), sipas së cilës “mendjet e
mëdha merren me idetë, mendjet
mesatare me ngjarjet dhe mendjet e vogla me njerëzit”. Sipas
Fevziut, të djathtët shqiptarë janë
marrë me ide, jo me njerëz, siç
janë marrë të majtët dhe siç bëri
edhe Kryeministri vetë me batutën që lëshoi – (por ai nuk na
tha se çfarë është, sipas tij, Berisha, sepse, nëse ka njeri që është
marrë me njerëzit, është ish-kryeministri). Më intereson ky debat pasi
më ndihmon të argumentoj një tezë
së cilës i mëshoj prej kohësh, sipas
së cilës në Shqipëri ende nuk ka “të
majtë” dhe, për pasojë, as edhe “të
djathtë” – pasi këto nuk mund të
ekzistojnë pa njëra-tjetrën – në kuptimin libertar.
Por përpara se të përgjigjem
se çfarë janë këta tanët, le ta marrim me radhë arsyetimin duke nisur me Bernard Shaw-n. Sigurisht,
çdo thënie ka kontekstin e vet. Për
të kuptuar se në ç’kontekst e ka
thënë Shaw atë që citoi Rama, do
t’i referohesha një thënieje të një
bashkëkohësi të Shaw-t, po aq i
rëndësishëm sa ai, edhe ai i majtë,
Bertrand Russell-it. Ai thotë është
pak a shumë një ide të tillë: në këtë
botë ka dy kategori njerëzish, ata që
i adoptohen botës ku jetojnë dhe ata
që kërkojnë ta adoptojnë botën sipas
vetes/ideve të ty re – dhe prandaj
bota u përket këtyre të dytëve. Me
fjalë të tjera – sipas Russellit – janë
këta të dy tët që sjellin ndryshimin
e botës. Dhe ashtu siç e kuptoj unë
Rusell-in (duke e lidhur edhe me
Shaw-un), këta, sipas ty re, janë të
majtët, pasi, përgjithësisht, të majtët
njihen si progresistë dhe të djathtët si konservatorë. E në këtë ndarje
mendoj se ata kanë parasysh edhe
politikanët, por mbi të gjitha mendimtarët e majtë e në përgjithësi
njerëzit me qëndrim të majtë që, në
kohën e ty re, kërkonin me ngulm të
ndryshonin botën. Po t’i referohemi
psikologjisë dhe sociologjisë, këtë
që thotë Russell mund ta shprehim
edhe duke interpretuar dy karak-

teristika psiko-sociale që ka qenia
njerëzore. Njëra është ajo që quhet
“sensi i adoptimit”, që është shumë i
rëndësishëm te njeriu, pasi nëpërmjet këtij ai mbijeton (për mirë dhe për
keq) duke iu përshtatur rregullave e
ligjeve të shoqërisë e ambientit ku
jeton. Madje thuhet se njeriu është
qenia më e adoptueshme në botë.
Por njeriu ka edhe atë që e quajnë
“sensi i mundësisë”, që do të thotë
aftësia e tij për të mos e pranuar realitetin, për ta ndry shuar atë, për të
krijuar gjëra që s’kanë ekzistuar më

parë, për të ndry shuar botën me një
fjalë – e që e ka v etëm njeriu dhe
asnjë qenie tjetër në botë. Në sajë të
këtij sensi ka ndodhur edhe evolucioni i shoqërisë njerëzore. Nuk ka
dyshim se shumë njerëz të ndritur,
që nga koha e Revolucionit Frëng e
këtej, – kur lindi edhe e majta dhe
e djathta – i përkasin kategorisë së
progresistëve që kanë ndry shuar/
transformuar botën.
Dhe këtu duhet të kemi parasysh se mendimi i Shaw-ut i përket
vazhdimësisë së Iluminizmit, që
konsiderohet si moderniteti, që ka
jo pak lidhje, por edhe diferenca,
me postmodernitetin që jetojmë.
E them këtë pasi moderniteti solli
edhe shumë deluzione në ndërmarrjen e tij për të transformuar botën e
se postmoderniteti lindi pikërisht si
reagim apo korrigjim i gabimeve të
modernitetit. Nuk mund të harrojmë
p.sh. se kampionë të tillë të modernitetit, si komunistët, dolën shumë
“budallenj” në përpjekjen e ty re
për të ndry shuar botën në raport me
konservatorët, edhe pse ëndrra e ty
re u mbështet nga ndoshta shumica
e mendjeve më të ndritura të shekullit XX, duke përfshirë edhe Shawun dhe Russell-in. Prandaj e kam
vështirë ta them se cilët janë më të
mençur, progresistët apo konserv
atorët. Personalisht preferoj qasjen
e të parëve ndaj realitetit, si kërkim
i çlirimit ndaj zgjedhave të tij, por
them se, si shoqëri, kemi nevojë
për mençuritë e të dy ja kategorive,
që janë të ndryshme e që, për fat të
keq, mendoj se te ne, më së shumti
mungojnë.

***
Le t’i kthehemi tani realitetit shqiptar nën ﬁltrin e thënies së Shaw-t
për të parë se kë do të quajmë “të
majtë” dhe “të djathtë” në Shqipërinë tonë e për të gjetur se me kë është
shumica e budallenjve. A v len t’i
etiketojmë kësisoj ish-komunistët
dhe antikomunistët – siç u ndanë
shqiptarët në vitin 1 990. Sipas
meje, ky është një konvencion që
është ruajtur me sforco për të mbajtur gjallë një pluralizëm të rrejshëm.

Vetë fakti se në krye të PD-së deri
tani kemi pasur një ish-komunist
dhe në krye të PS-së kemi një ishdemo-kristiano–islamik, ﬂet jo pak
për këtë. Unë i mëshoj idesë sipas
së cilës në Shqipëri, pas vitev e ‘90,
kanë lulëzuar dy të djathta, por jo të
stilit libertar, por të stilit fondamentalist. Le të përpiqem ta argumentoj
këtë duke iu referuar disa idev e ky
çe që dallojnë sot e kësaj dite të majtën nga e djathta. Së pari, duke pasur parasy sh “sensin e adoptimit”
(të lidhur më shumë me konserv
atorët) dhe “sensin e mundësisë” (të
lidhur më shumë me progresistët),
mendoj se partitë që lindën me pluralizmin nuk kanë dallim midis ty re.
Si Partia Demokratike në vitin 1991
, edhe Partia Socialiste në vitin 1992
(pra në një diferencë kohe të papërﬁllshme) iu adoptuan menjëherë
ideologjisë së djathtë neoliberiste
që kishte triumfuar në Perëndim pa
asnjë lloj dy shimi. Po ashtu ato nuk
u përpoqën të ndryshojnë kulturën
e zhvilluar përgjatë një historie të
tërë në mungesë lirie që ka zhvilluar te ne vetëm sensin e adoptimit,
që sintetizohet në thënien/moto të
shqiptarit: “Bëj siç bëjnë”. Ato më
së shumti iu adoptuan mendësinë e
popullit shqiptar të kultivuar në kohën e Hoxhës e më parë në kërkim
të votës së shumicës. Mjaft të kesh
parasysh gjuhën e Sali Berishës që
vazhdon sot e kësaj dite t’i gjykojë
njerëzit me familje, vetëmburrjen
tonë në vend të sensit kritik dhe
vetëkritik, kultin e të fortit dhe të
dhunshmit etj. Ose faktin se si Edi
Rama i braktisi të gjitha idetë e tij
antikonformiste të para vitit ‘97 për

t’iu përshtatur turmës së votuesve
socialistë.
Pa dyshim ka pasur edhe ndryshime kulturore po të kesh parasysh
p.sh. hartimin e një kushtetute të
standardeve perëndimore, instalimin (nga pikëpamja formale) të institucioneve demokratike, heqjen e
dënimit me vdekje, heqjen e dënimit për homoseksualët, por gjithkush
do të pranojë se këto janë bërë nën
diktat perëndimor apo për t’iu përshtatur Perëndimit, dhe jo nën shty
sat progresiste të partive që kemi
në vend. Së dyti, në këtë ravë, unë
gjykoj se një kriter tjetër që dallon
“të majtën” nga “e djathta” dhe që
besoj se e ka pasur parasysh Shaw,
është qëndrimi ndaj nacionalizmit
dhe luftës apo paqes. Sikurse dihet, të majtët në emër të një bote
tjetër pa kolonializëm dhe pa
shfrytëzim kapitalist hodhën parullën “proletarët s’kanë atdhe”
dhe janë shprehur kundër luftës
në emër të paqes. Përsëri kemi të
bëjmë me një kërkesë për ndryshim të botës. Edhe në raport me
këto v lera të së majtës, sigurisht
të riformuluara në kohën tonë,
te ne nuk kemi dallim midis të
ashtuquajturve “të majtë” dhe
“të djathtë” shqiptarë. Sikurse e
kam shtjelluar edhe herë tjetër,
të gjitha partitë tona ruajtën nacionalizmin që kishte kultivuar
Hoxha në ideologjinë nacional–
komuniste të pushtetit të tij, duke
zëvendësuar mekanikisht komunizmin me europianizmin. Po ashtu
ato kanë qenë përherë të gatshme
të shkojnë të gjitha së bashku, pa
dallim idesh, në luftërat që hapte
Amerika, madje edhe përpara vetë
amerikanëve. Së treti: gjykoj se
një kriter tjetër që ka pasur Shaw
është qëndrimi ndaj pabarazisë ekonomiko-sociale, qenia si të thuash e
të majtëve me shtresat e varfra, për
emancipimin e tyre, kundër idesë
të pranuar gjerësisht nga të djathtët konservatorë se pabarazia është
gjendje “natyrore” apo e natyrshme
e njeriut. Edhe në këtë aspekt, të
ashtuquajturit të majtë dhe të djathtë
në Shqipëri nuk kanë bërë dallim. E
kanë demonstruar këtë si në retorikat e tyre politike, edhe në praktikë, madje në këtë të dytën edhe
më shumë po të kesh parasysh se
deri vonë Partia Socialiste ka pasur
numrin më të madh të të pasurve në
Parlament.
***
Prandaj gjykoj se t’i ndash politikanët tanë në kategoritë “të majtë” e “të djathtë” dhe të kërkosh
të aplikosh pastaj thënien e Bernard Shaw-t për t’iu diferencuar
aty re aftësitë intelektuale, është
pa v end. Por edhe të thuash se ata
që vetëquhen “të djathtë” në Shqipëri janë marrë me ide kurse ata
që vetëquhen “të majtë” me njerëz,
nuk më duket aspak e vërtetë. Sipas
meje, të dy ja palët janë marrë “me
ngjarje” dhe “njerëz”, dhe jo me debat idesh, sepse idetë, siç u përpoqa
ta shpjegoj, i kanë të njëjta. Madje
do të thosha se për politikanët
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tanë (kam parasysh ata që diktojnë
frymën e partive, jo gjithkënd) nuk
ﬂitet për ide në shumës, por për ide
në njëjës. Sepse pa mohuar disa
ndryshime, ata i bashkon në gjërat
kryesore, siç u përpoqa ta v ë në
dukje, një qëndrim i djathtë ndaj
realitetit shqiptar dhe mbi të gjitha
fondamentalizmi. (Ndry she do
t’i quaja edhe proto-fashistë). Pse
them fondamentalistë, ose ç’kuptoj
me fondamentalistë? Po i referohem Zigmund Baumanit, i cili,
duke folur për fondamentalizmin,
citon një besimtar të devotshëm që
thotë: “Sigurisht që ka shumë gjëra
të ndryshme në këtë botë, por njëra
është më e rëndësishme se të gjitha
dhe, në momentin që ke pranuar atë,
të gjitha problemet zgjidhen”. Fondamentalisti – vijon Baumani – e
zgjidh kompleksitetin e botës dhe
të problemeve të saj me një ide të
vetme. Po besove te kjo ide, ajo disiplinon gjithë të tjerat: këtu qëndron
forca e fondamentalizmit. Kjo bën
që në një v end të ketë pastaj v etëm
engjëj dhe demonë, të mirë dhe të
këqij që luftojnë me njëri-tjetrin.
Dhe për sa kohë që i ke fokusuar
njerëzit te kjo luftë, të gjitha problemet e tjera njerëzore zgjidhen. Po
të kesh parasysh realitetin tonë, fondamentalistët tanë e kanë fokusuar
gjithçka në një ide të vetme: gjithçka për luftën për pushtetin dhe pasurimin e tyre. Dhe militantët e tyre
i kanë fokusuar te ky problem me të
cilin kanë “zgjidhur” të gjitha problemet e tjera. Kjo ka legjitimuar
pastaj gloriﬁkimin e vetes më një
anë dhe demonizimin e kujtdo që
s’është me ta, më anën tjetër.
Sot ﬂitet aq shumë për mungesën,
paaftësinë e klasës sonë politike për
të bërë dialog, për të arritur konsensus. Por kjo është e pamundur pikërisht pasi kokat e tyre janë fondamentaliste. Ata nuk mund të merren me
idetë, sikurse thotë Fevziu, sepse
fondamentalistët njohin vetëm një
ide, e cila nuk përmban dhe nuk lejohet të përmbajë asnjë dyshim. Kjo
i pengon ata të pranojnë diversitetin, prandaj edhe të majtën dhe atë
djathtën si dy rrugë të mendimit dhe
veprimit politik. Prandaj ata s’mund
të merrem me ide, por v etëm me
luftë ndaj njerëzve me sy nimin që të
dejonizojnë ata që mendojnë pavarësisht prej ty re më një anë, si dhe të
asgjësojnë aftësinë e militantëve të
ty re për të menduar dhe dyshuar, më
anë tjetër. Sepse mendimi dhe dyshimi janë gjërat të cilav e u tremben më
së shumti fondamentalistët. “Shkaku
kryesor i problemeve është se në
botën ku jetojmë budallenjtë janë super të sigurt, kurse inteligjentët plot
me dyshime”, thotë Bertrand Russell. Mëse e vërtetë. Shikoni sigurinë
me të cilën sulmojnë njëri-tjetrin
politikanët tanë, sigurinë e atyre që
i ndjekin në luftërat fondamentaliste
që provokojnë dhe gjejini vetë budallenjtë. Prandaj, sipas meje, politikanëve tanë do t’u shkonte më mirë
një perifrazim i Bernard Shaw-t: Jo
të gjithë fondamentalistët janë budallenj, por me siguri shumica e budallenjve janë fondamentalistë.

 Vëzhgim
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Na mbyti varfëria në kulturë
Nga Artan Fuga
Si varfëria kulturore ashtu edhe materiale do të vazhdojnë të mbisundojnë
në një botë libri ku gjithçka është rrëzuar nën peshën e ligjeve të hekurta të
një ekonomie të mbetur e pakuptuar
1. Libri shkencor: Vazhdon të jetë
në versionin në letër shumë i dobishëm,
por përhapet edhe në formën elektronike. Me formatin e vet jep dije shkencore, informacione enciklopedike, vlera
artistike, etj. Pa librin shkencor nuk
mund të ketë formimin shkollor të brezit
të ri në të gjitha hallkat dhe nivelit e arsimit, duke nisur nga ai më i ulëti e deri
te arsimi universitar. Libri shkencor nuk
është vetëm tekst universitar apo manual shkollor, por edhe bartës kulture artistike, roman, vëllim me poezi, apo edhe
album me piktura, si dhe përmbledhje
studimesh, apo studim monograﬁk që
plotëson njohuritë e duhura në fusha të
ndryshme specialiteti. Aktualisht, libri
shkencor është i përdor krejtësisht në
mënyrë të pamjaftueshme nga studentët
dhe shkollat dhe universitetet e rekomandojnë ende shumë pak te studentët
edhe sepse pedagogët hezitojnë, edhe
sepse një masë e madhe studentësh
preferon një të mësuar folklorik, ora,
por edhe për arsye ﬁnanciare, xhepi
i studentit nuk e mban të krijojë në
bankat e shkollës një vëllim librash për
bibliotekat personale.
2. Buxhet familjar për librin: Familjet shqiptare çojnë fëmijët në universitete për shkollim në mënyrë masive.
Zakonisht edhe me dy fëmijë mesatarisht familja shqiptare i çon të dy në
shkollë të lartë dhe madje deri në fund
të formimit master. Por, kjo familje
nuk është e bollshme në të ardhura,
përkundrazi shpesh gjenden pak hollë,
edhe kur dy prindërit punojnë, palé kur
punon vetëm një prind, ose kur asnjeri
prej tyre nuk punon. Buxheti i familjeve
shqiptare për librin është thuajse i paqenë, por i kuﬁzuar shumë kjo nuk ka asnjë dyshim. Shkoni aktualisht për vizitë
në familjet shqiptare mesatare dhe shihni se në çfarë gjendjeje janë bibliotekat
personale të shtëpive, nëse nuk janë fare
të munguara. Atëherë bëjmë një llogari
fare të thjeshtë: Dy fëmijë në shkollë të
lartë, secili në çdo semestër nga 6 lëndë,
në një vit 12 lëndë, nga 5 libra për lëndë,
shumëzuar për pesë vite akademike dhe

pastaj me afro 1000 lekë të reja për libër
që sot është çmimi i tij minimal, e gjitha
kjo jep minimumi 60.000 lekë të reja,
ose 6 milionë lekë të vjetra. Po në lekë
të vjetra të mendohet një rrogë mesatare prej 300.000 lekësh të vjetra, do
të thotë se për dy vjet paga e një prindi
nuk duhet të përdoret as për gjë tjetër
veçse për librat e fëmijëve nëse dëshiron që ata të shkollohen jo me një nivel
të varfëri dijesh. Pra të mos llogaritet
veshja, ushqimi i fëmijëve, udhëtimi i

ose ndryshe shtëpie botuese që boton libra, shpesh me shumicë, por ka shumë
vështirësi për t’i shitur kur është fjala
sidomos për libra shkencorë sepse i drejtohet në këtë rast një publiku që duhet
të konsumojë shumë libra por nuk ka
parà. Atëherë botuesi është i detyruar
që veç librave shkencorë të botojë edhe
libra mjeranë, por që ecin në një publik
masiv. Është libri ta zëmë pornograﬁk
ai që mban dhe bën të mundur botimin
edhe të librave shkencorë. Ose botuesi

botuesin, edhe librarin, edhe autorin.
Por, mbi të gjitha varfëron kulturalisht
edhe studentin sepse ky harxhon parà,
por ﬂetët e fotokopjuara sapo përdoren,
pastaj hidhen dhe nuk vlejnë për të
bërë një bibliotekë personale. Aq më
shumë edhe kultura është e varfëruar
në maksimum sepse studenti bën një
lexim vetëm jolinear të tekstit, ca faqe
këtu dhe ca faqe atje, sepse nuk mund
të lexojë një libër, i cili nuk fotokopjohet nga ﬁllimi në fund. Edhe fotoko-

tyre,as edhe paratë që duhen për të marrë një banesë me qira për ta. Kuptohet
se nga të gjitha kursimet dhe shkurtimet
që duhen bërë në radhë të parë do të jenë
librat. Mund të ketë edhe shumë arsye
të tjera se përse nuk përdoren librat, por
ka një arsye themelore, nuk ka parà, pra
nuk ka këmbanë, si ta tregojë orën kisha?
3. Autor libri: Përgjithësisht autorët e
librave shkencorë dhe universitarë janë
pedagogë që marrin si pagë mesatare
rreth 600.000 lekë të vjetra në muaj.
Nëse një pedagog duhet të mbahet në
një nivel të mirë shkencor, së paku po
marrim se i duhen dy deri tre libra të
mirë në muaj të blera nga jashtë. Përndryshe mbetet krejtësisht jashtë zhvillimeve të sotme shkencore. Atëherë 3 ose
4 libra nga 30 euro minimumi një libër,
bën afërsisht rreth 12000 euro në vit pra
baras me rrogën e tre muajve si pedagog. Pedagogu autor e krijon një libër,
por nuk ka blerës për arsyen që thamë
në fjalën pararendëse.
4. Botues: drejtues agjencie botuese,

boton shumë tituj me nivel të varfër editimi dhe botimi me qëllim që të rrisë
ﬁtimin e vet duke nxjerrë në qarkullim
sa më shumë libra, pa pasur personelin
dhe kompetencat profesionale për këtë.
Prandaj botimet tona janë në gjendjen
e mjerimit nga pikëpamja e cilësisë
së redaktimit, editimit dhe cilësisë së
printimit. Aq më shumë që botuesin e
vjedhin meqë librin e botuar me mund
ia vjedhin dhe e botojnë në mënyrë ilegale, pra e kopjojnë duke shkelmuar të
drejtën e autorit. Duhet sistemi i informatizuar i librave që të realizohet kjo,
por askush nuk e vendos urën në zjarr.
Botuesi nuk ka me çfarë paguan autorin,
që është pikërisht ai si hallka e parë dhe
e fundit e procesit që varfërohet nga të
ardhurat dhe duhet të jetojë me frymën
e shenjtë dhe tê shkruajë libra.
5. Fotokopjues: Person që vendos
librat mbi xhamin e fotokopjes dhe e
shtyp butonin e saj duke prodhuar faqe
të fotokopjuara pa e vrarë mendjen se
është duke shkelur të drejtën e autorit dhe duke rrënuar njëkohësisht edhe

pjuesi me gjithë shërbimin e çmuar që
bë, edhe pse shkatërron gjithë kuadrin
ligjor të ekonomisë të kulturës, edhe
pse shkatërron autorin, botuesin dhe
librarin, përsëri mbetet një i varfër që
paguhet keq sepse fotokopjuesja shpesh
edhe lokale ku është instaluar ajo nuk
janë të tijat, sigurisht.
6. Politika publike për librin dhe kulturën: Këto politika që me subvencione,
me zbatimin e kuadrit normativ të tregut, me ndërhyrje në treg për ta ekuilibruar atë, me studime, me investime në
vepra publike, me studime, etj. duhet
t’i hapin rrugë kulturës shkencore dhe
përhapjes të saj, sepse pa të një popull
dhe një komb varfërohet si materialisht
ashtu edhe shpirtërisht dhe intelektualisht. Nuk mbrohen të drejtat e autorit.
Nuk motivohen pedagogët ta shkruajnë
librin shkencor, nuk ka asnjë njohje të
ekonomisë të librit. As bëhet fjalë as për
të investuar në biblioteka.
7. Bibliotekë: Vend ku gjithkush,
sidomos një student apo shkollar,
kërkues shkencor apo pedagog, mund

Për ku është nisur
Shqipëria kështu?
Sot shteti shqiptar është i alarmuar dhe i tronditur nga fenomeni
i radikalizmit islamik dhe rritjes së
numrit të personave me prirje radikale islamike. Një situate e tillë, ku
mediat shqiptare dhe te huaja ﬂasin
për shume shqiptare e kosovarë që
kanë shkuar të luftojnë në Siri në
emër të Allahut, tanimë është kthyer
në temë të ditës, ku imamë e hoxhallarë ditën per diell rekrutojnë besimtarë drejt vdekjes, drejt luftës së
shenjtë siç mendojnë ata. Kjo situate
alarmante ka shumë vite që kultivohet ne forma të ndryshme, si ﬁnan-

cime, ndërtime të shumë xhamive,
rekrutime dhe shpërlarje truri duke
shfrytëzuar injorancën me Kur’an
në dorë. Tanimë Shqipëria ka kaluar në zbehje totale dhe mosreagim
ndaj këtyre fenomeneve, ku pesë
here në ditë ndezen altoparlantët e
xhamive duke kënduar hoxhallarët
dhe ndotjet akustike janë bërë një
natyrshmëri e jetës së përditshme.
Nuk ka individë a grupe shoqërore
që të kundërshtojë këto rryma, as
nisma politike jo që jo, pasi radikalët islamikë tanimë janë aq të
organizuar sa kanë pushtet e force

të hakmerren sipas formës së tyre.
Kushdo guxon të ngrejë zërin për
një Shqipëri perendimore, me proﬁl
demokristian, ndeshet në zemërimin
e rakilizmit islamik. I tillë është Tonin Mark Pecaj. Ky shqiptar punoi
shumë, derë në derë, për një kulturë europiane, demokristiane, deri
sa acaroi fort redikalët islamikë, të
cilët e kërcënuan me metodat dhe
presionet e tyre duke e detyruar të
largohet larg atdheut pa grua dhe
familje. Më vonë, duke e kuptuar se
nuk ka rrugë tjetër, detyrohet ti marrë me vete edhe ata. Tonin Pecaj

ka punuar shumë për
një Shqipëri demokristjane, me ﬁnancime dhe
njerëzit e tij që i shkonin pas, pasi rrjedh nga
një familje me taban
katolik, ku edhe gjyshi
i tij ishte i dënuar
politikisht në kohën e
diktaturës komuniste.
Tonin Pecaj do mbetet
në kujtesë për punën e
madhe në këtë drejtim,
sidomos në zgjedhjet
parlamentare të vitit 2009, ku ishte
në krah të kandidatit për deputet të
partisë demokristiane në Malësinë
e Madhe Aleksandër Kekaj. Radikalët myslimanë duke qënë të forte,
punonin kunder demokristianëve,
madje edhe me deklarata duke
përkrahur kandidatët e fesë së tyre.
Kandidati demokristian për deputet

të shkojë dhe kundrejt abonimit apo
edhe falas fare të përdorë lirshëm dhe
kolektivisht librin shkencor, libra të
tjerë si edhe dokumente që qarkullojnë
në universin e Internetit. Mungojnë në
nivel lagjeje, mungojnë në nivel qyteti,
shkolle apo Universiteti. Çfarë do të
thotë mungojnë që ndokush të mos nisë
të bërtasë për të thënë se nuk është e
vërtetë, se ato ekzistojnë. Jo të kenë një
kopje libri shkencor, por aq sa ju duhet
studentëve. Që të ketë libra të rinovuar
dhe cilësorë. Që të jetë bibliotekë dhe
qendër dokumentacioni shkencor i dixhitalizauar për të dhënë mundësi që në
salla të mëdha, hapur natë e ditë, studentët dhe shkollarët të marrin bollshëm
kulturë, dije, informacionin që u duhet
për formimin shkollor dhe universitar.
Mos shkojmë larg vetëm në vende të
tjera të Mesdheut dhe do të shohim se
çështja e qarkullimit të librit shkencor
zgjidhet jo me tregun e lirë tejet të liberalizuar, por me politika publike, me biblioteka të të gjitha niveleve dhe shumë
të pasura. Përndryshe do të kemi ndonjë
botues të pasur, pastaj botues të varfër
materialisht, libra mediokër, autorë të
varfër dhe studentë të varfër kulturalisht
që nuk mund të abuzojnë me paratë e
prindërve aq të pasur saqë e kanë të pamundur të mbulojnë me ﬁnancime blerjet e librave nga fëmijët e tyre. Në vend
të këtij peizazhi varfanjak do të mund
të kishim politika bibliotekare si pjesë
e strategjive publike, ku do të kishim
studentë të pasur kulturalisht, prindër
pa shpenzime të kota që i varfërojnë,
autorë të pasur, biblioteka të pasura me
libra etj. Por, që të bëhet kjo politikë
që sigurisht prek operatorë privatë në
treg, shpesh varfanjakë, duhen politika
publike që të mos jenë të ndikuara nga
konﬂikti i interesit i operatorëve privatë.
Por, shikoni se edhe kur ﬂitet për
këshillat apo agjencitë zyrtare dhe
publike për librin zëri, prania dhe statusi i privatëve, gjoja si operatorë, është
mbisundues. Politikat publike nuk
bëhen as nën presionin e privatit, dhe
as duke e deleguar detyrën publike te
privati. Përndryshe si varfëria kulturore
ashtu edhe materiale do të vazhdojnë të
mbisundojnë në një botë libri ku gjithçka është rrëzuar nën peshën e ligjeve
të hekurta të një ekonomie të mbetur e
pakuptuar.

Aleksander Kekaj, u
vra nga një shpërthim
me tritol në makinën e
tij, në kulmin e fushatës elektorale. As sot
nuk ka autor kjo vrasje
maﬁoze. Kështu miku
i tij sot, Tonin Pecaj,
megjithëse ka lëne babain në krevat, të paralizuar, që pret nga dita
në ditë djalin dhe nipat
e tij, ku nga sëmundja
nuk dihet sa do jetojë,
të paktën mëndon të jetojë jetën dhe
të mos vritet si ish kandidati për
deputet Aleksander Kekaj. Në fund
të fundit, duam të pyesim politikbërësit, për ku është nisur Shqipëria
kështu, drejt Europës apo Arabisë?
Redaksia

U bëjmë me dije lexuesve tanë, që versioni online i gazetës është më i pasur dhe më i updatuar. Për këtë arsye, mund të qëllojë që ky version të jetë i
ndryshëm nga gazeta që tregtohet në butik. E pavarur, regjistruar në Gjykatën e Tiranës, vendim nr.609/1; adresa: Tiranë, Rruga e Dibrës, tek Selvia.
Kontakte: e-mail: shqiperia_etnike@yahoo.com; mob: +355 69 216 7955.
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Kthetrat e mazokizmit si idhujtari
partitokratike ndryshe
Njëra nga sfidat më serioze të një
Rilindjeje të vërtetë
Reagimi sistematik grek, në
dogana, në dëm të një komunikimi normal për mijëra e mijëra qytetarë shqiptarë: Fëmijë,
gra, të moshuar, emigrantë me
probleme dhe halle nga më alarmantet ka qenë gjithnjë një reagim aspak
burokratik, teknik apo
defektesh nga më të
ndryshme, por ka qenë
dhe do të jetë një strategji e vet shtetit grek
për të qenë kurdoherë
në raporte superioriteti me shtetin shqiptar, në kuptimin e asaj
ﬁlozoﬁe skllavëruese,
që mjerisht prej kaq
vitesh ushqehet nga
sjellja mazokiste e vet
klasës sonë politike.E
theksoj këtë fakt, aspak
për herë të parë, sepse
cilado forcë politike,
që ka ardhur në pushtet, mjerisht, ka heshtur apo thjesht është
shtirur sikur po reagon
ndaj akteve antishqiptare të grekëve, lexo
të qeverisë së tyre, në
kurriz të dinjitetit të
shqiptarëve.
Kjo frymë ka berë
që, në emër të arritjes së kësaj apo asaj
mbështetje nga pala
greke, ndryshe të këtij
apo atij objektiv në proceset e integrimit, shqiptarët, lexo klasa jonë politike,
ka pranuar në heshtje denigrimin e personalitetit të shqiptarit
deri në diskriminim: Vrasjet,
përҫudnimet me emrat, tash së
fundi edhe me toponimet, janë
faktikisht provat më ekselente
të presionit grek për ta ruajtur
si rezervat të interesave të veta
Shqipërinë duke njohur etjen për
të mbajtur me ҫdo kusht pushtetin, pra etjen partitokratike tek
cilido ekzekutiv yni në këto 22
vjet .Reagimi i Kryeministrit të
ri,në pritje, Z.Rama apo edhe i
ministrit të Jashtëm,z.Bushati
ndaj brutalitetit doganor, ditët
e fundit, kam bindjen se është
prologu i asaj Rilindjeje që
pritet edhe në aspektin diplomatik ﬁlluar me fqinjin grek dhe
cilindo partner, larg frymës së
kultit të cilësdo fuqie politike,
si një idhujtari skllavëruese,.

Modeli Rama, në këtë vështrim,
shpresoj të shpalosë vetveten me
dinjitet duke na dhuruar edhe në
këtë aspekt një risi diplomatike.
E them këtë, sepse megjithëse
investimet greke në Shqipëri

antifashisti të njohur ҫam, gjak i
një kombi që ka dhënë gjak më
shume se asnjë komb, për frymë.
për lirinë kundër nazifashizmit,
të kërkoj ndihmën e ambasadorit amerikan Arvizu që të

dinjitet, nga qeveria Rama, në
thelbin e tyre ﬁozoﬁk, politik,
dipomatik dhe aspak si hipokrizi
civile nën ethet e mazohizmit
që e ka cënuar keqas dinjitetin e
marrëdhënieve mes dy shteteve

gjatë këtyre dekadave kanë
rrokur ndër vite edhe shifrën
mbi 60% krahasuar me partnerë
të tjerë, ndërkombëtarë, trajtimi
i shqiptarëve ka qenë përherë
mizerabël: Shqiptari nuk guxon
të ﬂasë publikisht, në gjuhën e
vet, me shqiptarin, shqiptari që
derdh aq shumë djersë dinjiteti
në ndërtimin e Greqisë së Re
nuk guxon të artikulojë as emrin
e vet, emrin që i vuri nëna apo
babai kur erdhi në jetë, shqiptari (këtu kam parasysh ҫamët)
që po investon djersën dhe mundin e tij në Greqinë e ditëve tona
nuk guxon të kujtojë as varret e
të parëve, nuk guxon të shkojë
as në trojet e veta, nga lloj-lloj
cenesh të prodhuara nga vetë
strukturat qeverisëse greke.
A ka më kulminacion
poshtërues se sa momenti kur
një shqiptar nga Filati, djali i një

shkojë në Filat(Ҫamëri).?!? Dhe
brenda se keqes nga shteti grek,
personalisht, shoh dhe besoj të
mos e shoh më, ka qenë edhe
sjellja poshtëruese e një mazhorance në emër të të ashtuquajturës së një diplomacie të matur, faktikisht përpjekjes në ҫdo
rrethanë për të jetëzgjatur kulltukun qeverisës,klientelist dhe
aspak shëndetin e demokracisë
shqiptare.Ҫdo sjellje apo qëndrim politikani apo qeverie që
robëron popullin e vet nuk është
tjetër vetëm sjellje prej pushtuesi
ndaj kombit të saj, ndaj popullit
që e ka votuar, ndryshe një tallje cinike dhe nëpërkëmbje e
vullnetit të Sovranit që i besoi
votën e tij. Kjo përvojë mjerane,
kjo traditë e ligë, e pabesë ndaj
popullit të vet, kam bindje që do
të jetë hipoteza më serioze për
ndërtimin e marrëdhënieve me

fqinje,,
Interesi kombetar vazhdon
të jetë pika më e dobët e vet
Bashkimit Evropian, kësaj fuqie
të madhe progresuese,krahas
SHBA, merret me mend se cfareë
statusi
karikaturë,skllavërues
ﬁton ardhmëria e një vendi të
vogël si yni, nëqoftëse qeveritarët tanë, politikanët tanë,klasa
jonë politike në tërësi dhe
veҫanarisht mazhoranca qeverisëse harron këtë Thembër
Akili brenda vetvetes duke injoruar thelbin e misionit të saj në
një shoqëri të hapur: Përmirësimi
maksimal i jetës ekonomike, kulturore, shpirtërore e qytetareve
të saj, te cilët vendin e tyre kanë
të drejtë ta shohin jo në rrugën
e një supërkolonie, në shinat e
një rrugëtimi skllavërues është
detyra nr.1 e shtetit tonë ligior.
Kujtoni kalvaret prej disa kilo-

metrash masakrues ne kuﬁrin me
Greqinë, kur qarjet e foshnjeve,
britmat e te pamundurëve nga
mosha, nga shëndeti, urgjencat e
hallexhinjve të pafund në pritje
skëterrosëse në automjetet e
tyre shoqëroheshin me
cinizmin brutal të autoriteteve greke, edhepse
ekraneve tona dhe të
botës, qeveritaret tanë
prej 22 vitesh byrleken
për marredhënie miqësore emblematike,Të
të nderojë tjetri, duhet
më parë të nderosh
vetveten-ky është kodi
diplomatik i komunikimit në Epokën e Dialogut dhe të Integrimit
si vlerë demokratike:
Të dua ty, sepse dua
veten, respektoj lirinë
tënde, sepse e urrej
skllavërinë ndaj të
tjerëve, po aq sa ndaj
vetes, aq më shumë
si sjellje e më të fortit
ndaj më të dobëtit.
”Ҫështja e integrimit evropian nuk mund
të trajtohet si marrëdhënie mes gjykatësit,
Evropës dhe fajtorëve,
vendeve të Lindjes, që
i kishin ikur si djem
plangprishës
kontinentit mëmë, - theksonte Vaclav Havel
-, përkundrazi marrëdhëniet mes palëve
duhen parë vetëm si barazi dhe
përgjegjësi e përbashkët e tyre, si
rol barazisht aktv i të dy palëve..
Mënyra e të parit të gjërave për
t’iu bashkangjitur më të fortit
të momentit, ndryshe “për t’i
zhvatur” diҫka në formën e një
fëmije që pret të vlerësohet, se
sillet mirë dhe me edukatë, është
pikërisht burimi i prapambetjes
sonë në Integrimin evropian”.
Vetëm tek kjo ﬁlozoﬁ, si ﬁlozoﬁa e një Rilindjeje të vërtetë, tek
e cila sot besojnë shqiptarët, pa
le ҫ’përrallisin oborrtarët e skemave të modelit të shkundur nga
pushteti me votën plebeshitare të
qershorit 2013-të, personalisht e
shoh ardhmërinë tonë normale,
edhe në aspektin problematik,
me sht
Kadri Ujkaj
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Njihu me Sekretin e Madh
të jetës tënde

Dezdemona Marku
…Kur shohim përreth nesh, madje
edhe trupin tonë, ajo që shohim është maja
e ajsbergut.
Dr.John Hegelin
Mendo për këtë një çast.Shikoje dorën
tënde.Ajo duket e fortë, por në të vërtetë
nuk është e tillë.Nëse do ta vije nën një
mikroskop të përshtatshëm, do të shihje
një mase energjie që dridhet.
Bob Proctor
Gjithçka është bërë nga e njëjta substancë, qoftë dora jote, oqeani apo edhe
një yll.
John Assaraf
Gjithçka është energji dhe më lejo të të
ndihmoj ta kuptosh paksa këtë.Kemi Universin, galaktikën tonë, planetin tonë dhe
pastaj janë individët;dhe brenda këtij grupi janë sistemet e organeve, qelizat, molekulat dhe pastaj atomet.Dhe më pas është
energjia.Pra, nivelet për të cilat mund të
mendosh janë të shumta, por në Univers
gjithçka është energji.
Dr.Ben Johnson
Kur zbulova Sekretin, doja të dija opinionet e shkencës dhe të ﬁzikës për sa i përket kësaj njohjeje.Ajo çka zbulova ishte
absolutisht mahnitëse.Një prej gjërave më
entuziazmuese të të jetuarit në këtë kohë
është që zbulimet e ﬁzikës së kuanteve dhe
shkencës së re janë në harmoni të plotë me
mësimet e Sekretit dhe me ato që mësuesit
e mëdhenj kanë ditur gjatë gjithë rrjedhës
së historisë.
Në shkollë nuk kam studiuar asnjëherë
shkencë apo ﬁzikë, por prapseprapë, kur
lexoja libra të ndërlikuar mbi ﬁzikën e
kuanteve, i kuptoja në mënyrë të përsosur,
sepse doja ti kuptoja.Studimi i ﬁzikës së
Kuanteve më ka ndihmuar ta kuptoj më
në thellësi Sekretin, në një këndvështrim
energjitik.Bindja e shumë njerëzve përforcohet kur ata shohin ndërsjellshmërinë
perfekte mes njohjes së Sekretit dhe teorive të shkencës së rë.
Më lejo të shpjegoj se si ti je kulla më
e fuqishme e transmetimit në Univers.
Thënë me fjalë të thjeshta, gjithë energjia
dridhet në një frekuencë.Duke qenë energji, edhe ti dridhesh në një frekuencë
që përcaktohet nga ajo çka ti mendon dhe

ndien.Të gjitha gjërat që do, janë të
bëra nga energjia.Edhe ato dridhen.
Gjithçka është energji.
Këtu hyn faktori ‘’ suprizë’’.Kur
mendon për atë që do dhe e emeton
këtë frekuencë, bën që energjia e
asaj çfarë dëshiron të dridhet në atë
frekuencë dhe e tërheq drejt Teje!Kur
përqendrohesh në atë që dëshiron,
ndryshon dridhjen e atomeve të asaj
gjëje dhe bën të dridhet drej Teje.Ti je
kulla më e fuqishme e transmetimit në
Univers, sepse të është dhënë fuqia për
ta përqendruar energjinë tënde nëpërmjet mendimeve të tua dhe të ndryshosh dridhjet e gjërave në të cilat je
përqendruar, që më pas i tërheq magnetikisht drejt vetes.
Kur i mendon dhe i ndien gjërat e
mira që dëshiron, je futur menjëherë në
atë frekuencë, e cila më pas bën që të
dridhet drejt teje energjia e tyre dhe ato
shfaqen në jetën tënde.Ligji i tërheqjes
thotë se të ngjashmit të tërheqin të ngjashmit.Ti je një magnet energjie, ndaj
dhe energjetizon elektrikisht gjithçka
drejt teje, e energjetizon elektrikisht
veten drejt gjërave që dëshiron.Qeniet
njerëzore e administrojnë energjinë
e tyre magnetizuese, sepse askush jashtë
tyre nuk mund të mendojë ose të ndiejë për
ta; dhe janë mendimet dhe ndjenjat ato që
krijojnë frekuencat tona.
Rhonda Byrne
Nga ç`do këndvështrim që ta shohësh,
rezultati është gjithmonë i njëjti.Ne jemi
Një.Jemi të gjithë të lidhur dhe jemi pjesë
e Fushës Energjitike Unike, e Mendjes
Supreme Unike, e Vetëdijes Unike ose e
Burimit Krijues Unik.Quaje si të duash,
por jemi të gjithë Një.
Rhonda Byrne
Nëse tani mendon për ligjin e tërheqjes,
i vetëdijshëm që të gjithë ne jemi Një, do
të shohësh perfeksionin absolute.
Rhonda Byrne
Do të kuptosh pse mendimet e tua
negative për dikë tjetër rikthehen që të
dëmtojn vetëm Ty.Jemi Një! Nuk mund të
pësosh dëme nëse nuk i thërret ato duke
emetuar mendime dhe ndjenja negative.Të
është dhënë vullnet i lirë që të zgjedhësh,
por kur ushqen mendime negative dhe ke
ndjenja negative, e ndan veten nga e Mira
Unike dhe Absolute.Mendo për emocionet
negative që ekzistojnë dhe do të zbulosh
se secili prej tyre bazohet te frika.Këto
emocione lindin nga mendime ndarjeje
dhe nga të shikuarit e vetes si të ndarë nga
të tjerët.
Rhonda Byrne
Konkurrenca është një shembull i
ndarjes.Së pari, mendimet e tua mbi
konkurrencën vijnë nga një mentalitet
mungese, sepse është sikur po thua që
ka rezerva të kuﬁzuara.Po thua që nuk
ka mjaftueshëm për të gjithë, ndaj duhet
të bëjmë konkurrencë e të luftojmë për
të marrë gjëra.Kur bën konkurrencë, nuk
mund të ﬁtosh kurrë, edhe nëse mendon se
ke dale i ﬁtuar.Në bazë të ligjit të tërheqjes,
kur je në konkurrencë tërheq shumë njerëz
e rrethana që hyjnë në konkurrencë me Ty
në çdo aspekt të jetës tënde dhe në fund
humbet.Jemi të gjithë Një, prandaj kur
hyn në konkurrencë, hyn me veten Tënde.
Duhet ta heqësh konkurrencën nga mendja
dhe ta bësh këtë të fundit krijuese.Përqendrohu tek ëndrrat e tua, të vizionet e tua
dhe hiqe konkurrencën nga jeta jote.
Rhonda Byrne

Universi është rezerva Universale dhe
furnizuesi i gjithçkaje.Çdo gjë që vjen
nga Universi dhe transportohet tek ti nga
ligji i tërheqjes nëpërmjet njerëzve, rrethanave dhe ngjarjeve.Konsideroje ligjin e
tërheqjes si ligjin e furnizimeve.Është ligji
që të lejon të tërheqësh nga rezervat e pafundme.Kur emeton frekuencën e përkryer
të asaj që dëshiron, do të tërheqësh njerëzit, rrethanat dhe ngjarjet e përkryera!
Rhonda Byrne
Nuk janë njerëzit ata që të japin gjërat
që dëshiron.Nëse i përmbahesh kësaj bindjeje të rreme, do të përjetosh mungesa,
sepse e sheh botën e jashtme dhe njerëzit
si rezerva.Rezervat e vërteta janë fusha e
padukshme, nëse ti e quan atë Univers,
Mendja Supreme, Zoti, Inteligjenca Inﬁnite apo çfarëdo tjetër.Sa herë që merr
diçka, kujto që e ke tërhequr nëpërmjet
ligjit të tërheqjes, duke qenë në frekuencë
dhe në harmoni me Rezervën Universale.
Inteligjenca Universale, që përhap gjithçka, ka vënë në lëvizje njerëz, rrethana dhe
ngjarje, me qëllim që të ta japë ty atë gjë,
sepse kështu funksionon ligji.
Rhonda Byrne
Shumë njerëz ndihen sikur janë viktima në jetë dhe shpesh ua hedhin fajin ngjarjeve të kaluara, ndoshta ngaqë janë rritur me një prind abuziv apo në një familje
jofunksionale, prandaj papritmas na rezulton që ti nuk je dhe aq unik.
Prindërit e mi ishin të alkoolizuar.Im
atë abuzonte me mua.Ime më u divorcua
me të kur unë isha gjashtë vjeç… Dua të
them, kjo është pothuajse historia e kujtdo
në një formë a tjetër.Pyetja shtrohet: çfarë
do të bëj tani? Çfarë zgjedh tani?Sepse
duhet të përqendrohesh te kjo ose tek ajo
që do.Dhe kur njerëzit ﬁllojnë të përqendrohen tek ajo që duan, ajo që duan nuk
ikën, ndërkohë që pjesa që duan zgjerohet
dhe tjetra zhduket.
Jack Canﬁeld
‘’Një person që e përqendron mendjen
në anën e errët të jetës, që i përjeton herë
pas here fatkeqësitë dhe zhgënjimet e së
shkuarës, praktikisht lutet për fatkeqësi
dhe zhgënjime të ngjashme në të ardhmen.Nëse në të ardhmen tënde nuk do të
shohësh gjë tjetër vecse fat të keq, ti po
lutesh për një fat të tillë dhe me siguri një
fat të tillë do të kesh.’’
Prentice Mulford
Nëse e sheh jetën tënde në retrospektivë dhe përqendrohesh të vështirësitë e
së shkuarës, jë duke tërhequr më shumë
rrethana të vështira drejt Teje.Çlirohu prej
saj, pavarësisht se çfarë është.Bëje për
veten.Nëse vazhdon t`i mbash mëri ose
të fajësosh dikë për diçka në të shkuarën,
je duke i bërë dëm vetëm Vetes.Je i vetmi
që mund të krijosh jetën që meriton.Kur
të përqendrohesh qëllimisht në atë që do,
kur të ﬁllosh të emetosh ndjesi të mira,
ligji i tërheqjes do të të përgjigjet.Të duhet
vetëm të ﬁllosh;dhe duke e bërë këtë, do
t`i hapësh rrugë të lirë magjisë.
Rhonda Byrne
Ti je projektuesi i fatit tënd.Ti je autori.
Je ti ai që e shkruan historinë.Stilolapsi
është në dorën tënde dhe rezultati është
ajoçka zgjedh ti.
Lisa Nichols
E bukura e ligjit të tërheqjes është se
mund të ﬁllosh aty ku je, mund të ﬁllosh
të formulosh ‘’mendime të vërteta’’ dhe
të krijosh brenda vetes një ton harmonie
dhe lumturie.Atëherë ligji do të ﬁllojë t`i
përgjigjet gjithë kësaj.

TRITOL DHE PLUMBA MBI
BIZNESMENËT
Biznesmeni i njohur shkodran
në fushën e ndërtimit Arben Uk
Hyseni është vënë në shënjestër të
plumbave rreth orës 19: 00 të datës
26 janar 2014 në lagjen Kiras, ku
vetëm falë fatit makina me të cilen
udhëtonte ka shpëtuar duke u larguar
me shpejtësi dhe në këtë rast edhe
duke terrorizuar këmbësorët e rastësishëm. Në të njëjtën datë, por një
muaj më vonë, më 26 shkurt 2014
në kryeqytet, në Tiranë, në mëngjes

teksa biznesmeni tjeter i ndertimit
Armando Ceka po hapte lokalin e
tij së bashku me Julian Çelen dhe
Artur Sharrën, u gjënden përballë
shpërthimit me tritol, ku u plagosën
që të tre dhe u dërguan në spitalin e
Tiranës në gjëndje të rëndë. Të dy
rastet lidhen me borxhet që biznesmenët kanë. Rasti i Tiranës ka qënë
mjaft i ndërlikuar, pasi u lakua në
media se Armando Ceka është nipi
i politikanit të njohur shqiptar Ne-

ritan Ceka dhe mund të jetë edhe i
përfshirë në afera, ndërsa rasti i biznesmenit Arben Hyseni është i qartë. Ai kishte biznes të suksesshëm
prej më shumë se dhjetë vitesh në
fushën e ndërtimit, por që nga viti
2009 kur edhe në Shqipëri u ndie
kriza ekonomike, sidomos në ndërtim ku edhe shteti u mbeti shumë
borxhe bizneseve, ai ishte detyruar
të marrë borxhe me fajde në kohën që bankat i kishin ngurtësuar

Michael Bernard Beckwith
Ndërkaq ti ﬁllon të kesh bindje të ndryshme, si për shembull: ‘’Në Univers ka më
se mjaftueshëm.’’ Ose: ‘’Nuk po plakem,
po rinohem.’’ Mund ta krijojmë si ta duam,
duke përdorur ligjin e tërheqjes.
Dr.Joe Vitale
Dhe mund të çlirohesh nga modelet e
trashëguara, kodet kulturore apo bindjet
shoqërore dhe të provosh një herë e mirë
se fuqia që gjendet brenda teje është më e
madhe se ajo që gjendet brenda botës.
Michael Bernard Beckwith
Ti mund të mendosh: ‘’E po, është
shumë bukur, por nuk e bëj dot’’.Ose:
‘’Ajo nuk do të më lërë ta bëj!’’ ‘’Ai nuk
do të më lërë kurrë ta bëj’’. ‘’Nuk jam aq i
fortë për ta bërë.’’ ‘’Nuk jam aq i pasur për
ta bërë.’’ ‘’Nuk jam, nuk jam, nuk jam….’’
Çdo ‘’ nuk jam’’ është një krijim!
Dr.Fred Alan Wolf
Është ide e mirë të bëhesh i
vetëdijshëm, kur thua ‘’ nuk jam’’ dhe
të mendosh se çfarë krijon kur e thua.
Ky mësim i fuqishëm i dr.Wolf-it është
dokumentuar edhe nga të gjithë mësuesit e
mëdhenj, të cilët, ashtu si ai, e dinin fuqinë
e fjalëve unë jam.Kur thua ‘’unë jam’’,
fjalët që pasojnë tërheqin krijimin me një
forcë të madhe, sepse ti po pohon që ky
është fakt i kryer.Po e miraton me siguri.
Prandaj, menjëherë pasi thua: ‘’Unë jam i
lodhur, jam trokë, jam i sëmurë, jam vonë,
jam mbipeshë, jam plak,’’ Xhindi thotë: ‘’
Dëshirat e tua janë urdhra për mua’’.
Rhonda Byrne
Duke e ditur këtë, a nuk do të ishte ide
e mirë të ﬁlloje t`i përdorje në favorin tënd
dy fjalët më të fuqishme: UNË JAM? Si
thua? ‘’UNË JAM duke marrë çdo gjë të
mirë.UNË JAM i lumtur.UNË JAM i pasur.UNË JAM dashuria.UNË JAM gjithmonë në kohë.UNË JAM rinia e përjetshme.UNË JAM plot energji çdo ditë.’’
Rhonda Byrne
Pohimi është ky: ‘’UNË JAM i plotë,
i përkryer, i fortë, i fuqishëm, i dashur, i
harmonishëm dhe i lumtur.’’
Rhonda Byrne
Nëse kjo të jep përshtypjen se duhet
të punosh shumë për ta nxjerrë atë nga e
padukshmja në të dukshmen, provo këtë
mënyrë të shkurtër:shikoje atë që dëshiron
si të ishte fakt absolute.Kjo do të bëjë që
ajo që ti dëshiron të realizohet me shpejtësinë e dritës.Në çastin që kërkon, objekti i dëshirave të tua është fakt në fushën
shpirtërore Universale dhe ajo fushë është
gjithçka që ekziston.Kur perception diçka
në mendjen tënde, dije që bëhet fjalë për
një fakt dhe që do të realizohet pa dyshim.
Rhonda Byrne
‘’Nuk ka limite se çfarë mund të bëjë
ky ligj për ty;guxo të besosh në idealin
tënd;mendoje idealin tënd si një fakt tashmë të kryer.’’
Charles Haanel
‘’Si të mendosh që mund ta bësh, ashtu
edhe që s`mundesh, në të dyja rastet ke të
drejtë.’’
Henry Ford (1863 – 1947)
Nuk ka asnjë dërrasë të zezë në qiell,në
të cilën Zoti të ketë shkruar qëllimin dhe
misionin tënd në jetë.Nuk ka asnjë dërrasë të zezë në qiell, që të thotë: ‘’Neale
Donald Walsch.Një djalë simpatik, i cili
ka jetuar në pjesën e parë të shekullit të
njëzetenjë, i cili….’’Pastaj një hapësirë

kreditë. Kështu, në pamundësi të
rikthejë borxhet, detyrohet të myllë
biznesin, duke u kërcënuar shumë
herë më jetën e tij dhe të familjes
deri në ditën që huadhënësit vëndosën ta qëllojnë me plumba. Pasi
arrin të shpëtoi, kjo familje detyrohet të largohet nga Shqipëria, ndërsa
biznesmeni Armando Ceka ende
vazhdon të jetë në spitalin e Tiranës dhe sipas burimeve spitalore ka
mbetur sakat në këmbën e djathtë.
Trajtuam dy raste të të njëjtës datë
të dy muajve të fundit, raste që nuk
shënuan të vdekur, për ti bërë thirrje
kësaj politike të çmëndur, ta largoi
sadopak vëmëndjen nga korrupsioni
galopant dhe krimi me prapaskenë
politikën dhe të merret edhe me

bosh.Gjithçka që më duhet për të kuptuar
se çfarë bëj këtu, pse jam këtu, është ta
gjej atë dërrasë të zezë e të mbuloj e të
zbuloj çfarë ka Zoti në mendje për mua.
Por dërrasa e zezë nuk ekziston.
Pra, qëllimin tënd e përcakton ti vetë.
Misioni yt është misioni që i jep ti vetes.
Jeta jote do të jetë si ta krijosh ti dhe
askush nuk do ta gjykojë as tani dhe as
kurrë.
Je i detyruar ta mbushësh dërrasën e
zezë të jetës tënde me gjithçka që dëshiron.Nëse e ke mbushur me plaçka të së
shkuarës, fshije.Elimino gjithçka nga e
shkuara që nuk të shërben, ji mirënjohës
që të ka sjellë në këtë vend tani dhe në
një ﬁllim të ri.Ke një dërrasë të pastër dhe
mund t`ia nisësh nga e para – këtu, në këtë
çast.Gjej gëzimin tënd dhe jetoje!
Neale Donald Walsch
Sekreti është brenda teje.Sa më shumë
ta përdorësh fuqinë që gjendet brenda teje,
aq më shumë do ta tërheqësh.Do të arrish
në një pikë ku nuk do të kesh më nevojë të praktikosh, sepse ti vetë do të Jesh
fuqia, perfeksioni, mençuria, inteligjenca,
dashuria dhe gëzimi
Rhonda Byrne
Toka rrotullohet rreth orbitës së saj për
Ty.Oqeanet ngrihen dhe ulen për Ty.Zogjtë
këndojnë për Ty.Dielli lind dhe perëndon
për Ty.Yjet dalin për Ty.Gjithçka është për
Ty, çdo që e bukur që sheh, çdo përvojë
e mrekullueshme që përjeton.Hidh një sy
përreth.Asgjë nga ato që të rrethojnë, nuk
mund të ekzistojnë pa Ty.Pavarësisht se
çfarë ke menduar se ke qenë, tani e di të
Vërtetën se kush je Realisht.Je padroni i
Universit.Je trashgimtari i mbretërisë.Je
perfeksioni i Jetës.Dhe tani e di Sekretin
Gëzimi qoftë me ty.
Rhonda Byrne
‘’Sekreti është përgjigja mbi gjithçka
që ka qenë, gjithçka që është dhe gjithçka
që do të jetë.”
Ralph Emerson
Duhet ta gjesh dërrasën e zezë të jetës
tënde me të gjitha gjërat që ti dëshiron.
Rhonda Byrne
Gjëja e vetme që duhet të bësh është të
ndihesh mirë tani.
Rhonda Byrne
Sa më shumë të përdorësh fuqinë që
gjendet brenda teje, aq më shumë do ta
tërheqësh atë.
Rhonda Byrne
Koha për të pranuar madhështinë tënde
është tani.
Rhonda Byrne
Jemi në mes të një epoke të lavdishme.
Nëse i mënjanojmë mendimet kuﬁzuese,
do të përjetojmë madhështinë e vërtetë të
njerëzimit në çdo fushë krijimi.
Rhonda Byrne
Bëj çfarë të pëlqen.Nëse nuk e di çfarë
të sjell gëzim, bëj pyetjen: ‘’Cfarë më
sjell gëzim?’’ Dhe ndërsa i përkushtohesh
gëzimit tënd, do të tërheqësh një ortek
gjërash të gëzueshme për faktin e thjeshtë
që ti rrezaton gëzim.
Rhonda Byrne
Tani që ke mësuar Sekretin, varet nga ti
se çfarë do të bësh me të.Çfarëdo të zgjedhësh, është e drejtë.Fuqia është e gjitha e
jotja.
Rhonda Byrne

qytetarët e pafajshëm që po bëhen
viktima të një kohe pa ligje dhe
sistem demokratik. Vetëm këta dy
muajt e fundit, sidomos ndaj biznesmenëve që janë mbytur ne borxhe
jo për faj të tyre por të politikave
të këqia qeveritare, atentatet dhe
vrasjet janë shtuar shumë. Sipas deputetit demokrat Arben Ristani, në
janar të 2014 janë 17 vrasje, ndërsa
në shkurt 11 vrasje, pa futur këtu
rastet e tjera kur viktimat u kanë
shpëtuar atentateve, normalisht për
tu përballë sërish me plumbat ose
tritolin, duke e kthyer Shqipërinë në
një Siri të dytë.
Redaksia

U bëjmë me dije lexuesve tanë, që versioni online i gazetës është më i pasur dhe më i updatuar. Për këtë arsye, mund të qëllojë që ky version të jetë i
ndryshëm nga gazeta që tregtohet në butik. E pavarur, regjistruar në Gjykatën e Tiranës, vendim nr.609/1; adresa: Tiranë, Rruga e Dibrës, tek Selvia.
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Zbulohet një libër në
gjuhën shqipe, më i vjetër
se “Meshari”

Behar Gjoka
Janë përsëri ata, austriakët,
të dashuruarit e përjetshëm me
shqipen, që këtë radhë na befasojnë me një tjetër zbulim. Bëhet
fjalë për një dokument që mund
të hedhë dritë për shkrimin më
të hershëm të gjuhës
shqipe. Profesorët Stefan Schumacher dhe
Joachim Matzinger nga
Akademia e Shkencave
Austriake kanë arritur të
zbulojnë një dokument
që mendohet t’i përkasë
shekullit të XIV, ku shkruhet një shqipe me germa latine.
Studimi ka si qëllim
zbulimin e ndikimit të
gjuhës shqipe në të gjithë
gjuhët e rajonit, por edhe
në gjuhët e vdekura. Dy
profesorët në studimin e
tyre kanë arritur në përfundimin se një pjesë e
gjuhëve si latinisht, gjermanisht dhe thuajse pjesa më e madhe e gjuhëve
të Ballkanit, kanë elementë të rëndësishëm të
gjuhës shqipe. Fakti se
një pjesë e foljeve kryesore të shqipes gjenden
në këto gjuhë, e vërteton
më së miri këtë gjë.
Dy profesorët kanë
paraqitur ﬂetën e një libri
të Biblës që dokumenton
gjuhën shqipe të shkruar
në ﬁllim të shekullit të
XVI. Nëse do të vërtetohet origjinaliteti i këtij
dokumenti, atëherë kemi
të bëjmë me një libër më
të hershëm se “Meshari”
i cili daton në mes të
shekullit të XVI. Zbulimi Nuk
dihet nëse kemi të bëjmë me një
zbulim të mirëﬁlltë shkencor apo
jo. Dokumenti që publikohet në
web-in zyrtar të Akademisë së
Shkencave të Austrisë pretendon
se bëhet fjalë për shqipe të shkruar rreth shekullit XIV.
Përcaktimi më i saktë i datës
do të shërbente për të vërtetuar
nëse “Meshari” i Gjon Buzukut është i pari libër i shkuar në
shqip apo më në fund gjuhësia
ka arritur të gjejë dokumente të
tjerë që e vërtetojnë këtë gjë. Në
foto jepet ﬂeta e një libri fetar, i
shkruar në italisht dhe në shqip.
“Scala I. Ligierata VI. Si e krijoi 3ot$ne Adamne et Evene. Të
paretë tanë print”, që kuptohet.

“Ligjërta e VI. Si e krijoi Zoti
Adamin dhe Evën, prindërit tanë
të parë”.
Në gjurmët e Joklit Dy profesorët austriakë kanë përdorur
materialet dhe dokumentet e
themeluesit të shkencës së Al-

gjuhëtarët pranojnë se shqipja
duhet të jetë shkruar shumë kohë
më parë, dokumenti i parë që e
dëshmon këtë është “Formula e
pagëzimit”, e shkruar nga kryepeshkopi i Durrësit, Pal Ëngjelli, gjatë një vizite në dioqezën e

pari libër në gjuhën shqipe. “Meshari” i përket vitit 1555. Por të
gjithë studiuesit janë të një mendimi kur ﬂasin për dokumentet
më të hershme.
Këtë e dëshmon dhe Arqipeshkvi francez i Tivarit me

një qarkore latinisht, ku lejon që
në kohë lufte fëmijët të pagëzoheshin në shqip. Formula është:
«Un të pagëzonj pr›emen›t Atit e
t›birit e t›shpirtit shenjt» shqip .
Fjalori i Arnold Fon Harﬁt (1497)
Janë 26 fjalë shqip, 8 shprehje

banologjisë, Norber Jokl. Jokl
ka lindur në 25 shkurt 1887 dhe
është vrarë nga nazistët në maj
1942. Edhe pse me një formim
juridik, Jokl iu përkushtua
gjuhësisë dhe kryesisht studioi
gjuhët indo-evropiane, gjuhët
sllave dhe gjuhët romane. Një
vëmendje të veçantë i ka kushtuar gjuhës shqipe. Në moshën
30-vjeçare mësoi gjuhën shqipe.
Është autor i librave “Studime
mbi etimologjinë dhe fjalëformimin e shqipes” dhe “Kërkime
gjuhësore - kulturore historike
nga fusha e shqipes”.
Dokumentet e hershme të
shqipes Deri më sot tre cilësohen si dokumentet më të hershme të shqipes. Edhe pse gjithë

Matit në 8 nëntor 1462. Dokumenti i dytë është fjalori i Von
Harﬁt, i vitit 1497.
Dokumenti që përmban një
numër fjalësh dhe shprehjesh që i
duheshin udhëtarit gjerman gjatë
kalimit të tij në Shqipëri në Durrës dhe në Ulqin. Të së njëjtës
rëndësi, gjuhëtarët rendisin dhe
“Perikopeja e Ungjillit të Pashkës”. Një dokument i shkruar në
greqisht, që mendohet se i përket
shekullit XV ose ﬁllimit të shekullit XVI. Ky dokument përbëhet nga 2 pjesë të vogla Bible
në gjuhën shqipe, që u gjetën në
një dorëshkrim greqisht të shekullit XIV. Por si dokumenti më
i rëndësishëm deri më sot mbahet “Meshari” i Gjon Buzukut, i

emrin Brokard, që ka udhëtuar
në Shqipëri. Në një relacion
latinisht të vitit 1332, ai shkruan: “Sado që shqiptarët kanë
një gjuhë fare të ndryshme nga
gjuha latine, prapë ata kanë në
përdorim edhe në tërë librat e
tyre shkronjën latine”. Një gjë
mund të thuhet me siguri: Nëse
dokumentet shqipe ekzistojnë,
zbulimin e tyre mbetet ta presim
gjithmonë nga të huajt. Formula
e Pagëzimit 1462 Dokumenti i
parë i vërtetuar i shqipes i përket
datës 8 nëntor 1462.
Është shkruar nga Kryepeshkopi i Durrësit, Pal Ëngjelli, gjatë
një vizite në dioqezën e Matit.
Duke parë mangësitë në ushtrimin e fesë, Pal Ëngjelli lëshon

dhe numrat nga 1 deri 10 dhe 100
e 1000. Fjalori modest i udhëtarit
Arnold Fon Harﬁt ka një rëndësi
të madhe për gjuhën shqipe, duke
qenë është i pari dokument i
shprehjeve dhe numrave.
Fjalori është zbuluar në vitin
1860, Fon Harvi udhëtoi në Durrës dhe në Ulqin. “Meshari” i
Buzukut 1555 Është i pari libër
i gjuhës shqipe që është gjendur deri më sot. “Meshari” përbëhej nga 110 ﬂetë ose 220 faqe.
Origjinali i librit që ka arritur të
gjendet përbëhet nga 94 ﬂetë. Libri është kishtar dhe është shkruar në gjuhën latine, ka 154 000
fjalë. Është në dialekt verior dhe
origjinali gjendet në Arkivat e
Vatikanit.

 Hapësirë
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DITA E MBRAME E RAMIZ ALISE...
...Kur ra zilja e telefonit ,Sali
Berisha u zgjua menjehere dhe
neper terr hapi celularin…zeri i
Guro Zenelit sekretarit te Ramiz
Alise e zgjoi menjehere…
-“Shoku Ramiz eshte ne momentet e fundit te jetes se tij!”mezi degjoi zerin e Gurit mbytur nga ngasherimi…”Eja se te
ka kerkuar!”…
Berisha pa oren,ishte 4:04
minuta,data 7 tetor 2011…Ora
dallohej qarte ne ekranin e iPad
4 ate qe e kishte ﬁksim dhe qe
e mbante gjithmone te koka e
shtratit…Fillimisht Berisha u
perpoq te merrte mend se cfare
po ndodhte?!Ishte ora kater
e mengjesit dhe zeri i Guri
Zenelit,sekretarit te shokut
Ramiz menjehere i kujtoi nje
mengjes Dhjetori 1990 kur po
ashtu kaq heret ne mengjes
e pati thirre qe te shkonte ne
Qytetin Studenti.Sikur te mos
ishte celulari dhe ndrizimi
fosforeshent I ores ne ipad 4
Sali Berisha do kishte kujtuar
se kishte pare nje enderr .Por
timbri I zerit ne telefon ishte
real,bile Guri ende po ﬂiste,se
cpo thoshte!?...Berisha u
kthye menjehere ne realitet,u
shkund nga perhumbja…
“Erdha menjehere!”-I tha
Gurit…u ngrit dhe u vesh me
nxitim…
“Per ne spital!’-u tha Sali
Berisha shoferit dhe rojave qe
nxituan me vrap ta ndiqnin…
Duke ngjitur shkallet nga
dy e tre njeheresh Berisha
hyri me vrap ne dhomen
ku dergjej Ramiz Alia…
Shkoi menjehere te shtrati
edhe ja shterngoi doren.Ne
te djathte te shtratit pa Sabit
Brokajn I cili e shikoi venger…
ne fakt kurre nuk e kishin honepsu rnjeri-tjetrin!Pastaj u kthye
dhe shikoi rreth e rrotul…ne
dhome gjendeshin te gjithe...
Gramoz Ruci ne te majte te shtratit po I vinte nje komprese
ne balle shokut Ramiz,Fatos
Nano kish hequr syzet dhe po
fshinte lotet,Nexhmije Hoxha
rrinte te kembet e shtratit shume
e pikelluar…me tutje s’kishte
si te mos binte ne sy Edi Rama
me i gjati aty,Paskal Milo,Ilir
Meta,Aleksander
Meksi,Prec
Zogaj…Ne qoshe te dhomes
Namik Dokle po perpiqej te
qetesonte Pandeli Majkon qe me
sa shihej ishte zalisur…
“Ku
eshte
Skender
Gjinushi?!”-pyetiSali Berisha…
“Ne banjo!” i thane,”ska dy
minuta qe shkoi”…
“Interesant me kete njeri!”tha Berisha,”sa here vij te Ramiz
Alia ne banjo do e gjej!”
“Lere me,Sali!”,I thane te
gjithe njezeri,”sa shume ja ke
permende edhe ti o burre!”

Pas kesaj u pane nder sy te
gjithe me nga nje shikim kuptimplote edhe asnje nuk foli.Ne
korridor u degjua zhurme hapash
te nxituar…
“Po ju mar pse s’me kini
thane!”-u tha sa hyri ne dere
Jozeﬁna Topalli,”gjithnji me
mbani te mshefta mu!Edhe
une jam pjese e ketij grupimi!I
pelqen apo nuk I pelqen disave”…me siguri nje aludim I qarte per Nexhmije Hoxhen e cila
kishte kthyer shpinen…
“A ka shprese me e cu jashte
shtetit?!”-pyeti Berisha …
“Ka qene France dhe ska me

a do mund te luanim pjesen si
duhet!E sheh sa bukur e kemi
sjelle gjithshka deri sot 7 tetor
201?!”…
“Avash,avash Fatooos!”-kerceu Sali Berisha,” ne kete mision nuk ke qene vetem ti!Une
kam meriten e madhe sepse mue
me ra misioni ma i veshtire…me
rrejte e me terhjeke mbrapa pjesen e pakenaqun,pjesen e te pe
rndjekurve,rinine,studentet,ata
te cilet ishin kercenim i vertete
per pushtetin tone!Ti e kishe kollaj Fatos se mbas teje kishe krejt
komunistet!”…
“Permbahu Sali!”-peshperiti

moton e fushates se ardhshme
ashtu do e ve “Riliindje”…
“Kam vetem hallin se mos
na
del
duarsh!”-peshperiti
Ramizi,”nuk e kam hallin se
na del duarsh nga ana ideologjike se e di qe eshte yni, por
I trembem stabilitetit mendor te
tij!”…Se jane ca gazetare mistrece qe gati jane te publikojne
gjithshka!Harruat Mero Bazen
kur pati nxjerre fotot nudo te
gazeta “Tema”!?”…
“I
pademshem
eshte
Merua!Mos u beni merak!”-foli
Gramoz Ruci…pastaj pasi u zgerdhi pak vazhdoi ”po e teproi

shprese!”-tha Guri Zeneli,”Ishte
kerkese e tij qe ne momentet e
fundit t’u shihte edhe njehere te
gjitheve bashke” …Si atehere ne
Dhjetor 1990 para se te merrnit
detyrat perkatese!”...
“Me duket se po permendet!”thirri Gramoz Ruci…
Pasi hodhi nje shikim te perhumbur Ramizi u tha:
“Ejani bijte e mi!Afrohuni
edhe njehere rreth meje!Jam I
kenaqur qe jeni te gjithe ketu
sot!Une me sa shihet nuk e kam
te gjate edhe thashe t’u shoh edhe
njehere bashke tu jap amanetet e
fundit!U bene 20 vjet qe kur ju
pata lene detyrat e PPSH-se e me
keni bere qejﬁn shume se I kini
zbatuar pike per pike!20 vjet qe
shqiptaret gelltisin kete corben
tone te quajtur demokraci e as
po di t’I leshoje barku!”-me nje
sforcim Ramiz Alia u mundua te
qeshte por me shume leshoi nje
krakerrime si korb…
“Ne te patem thane atehere
shoku Ramiz”-nderhyri Fatos Nano,”Ti kishte dyshim se

Ramizi,”ke luajte rol te jashtezakonshem e pa ty kurre nuk do
ishte permbushe ky mison me
kaq sukses!Keni bere pune te
jashtezakonshme te gjithe!Gjithe
keto vite vetem kontigjenti yne
u pasuruan edhe perlane gjithe
pasurite e vendit!Pronareve
te ligjshem nuk ju kthyem asnje prone…Te perndjekurit
mbeten mbrapa e asnje leke
nuk kane marre!Lere me vendosjen e drejtesise!Pra si pata
thene une ne ﬁllim ashtu edhe e
realizuat:”Fitimtaret ﬁtimtare,te
humburit te humbur!”…Kurse
per ty,Fatos Nano kam vetem
nje verejte!Pse ja le partine
Edi Rames?!Gjithmone kemi
pase probleme me kete djalin e
Kristaqit!Sa here na eshte ankuar edhe vete shoku Kristaq se
s’dinte c’te bente me te!”
Edi Rama u afrua e me duart e
mbledhura para si kalama i zene
ne faj tha:”Shoku Ramiz ashtu
eshte por kam ndryshuar!Jam
mbushur mend,jam bere me I
matur!Kam Rilindur,bile edhe

kam nipin tim Gjoleke Malaj qe
I jep honorarin sipas qejﬁt!”…
“Mos u bej merak per Edi
Ramen shoku Ramiz!”-nderhyri Skender Gjinushi qe sapo
kishte ardhe nga banjoja,”Kemi
Gramoz Rucin aty qe nuk I shqitet
e ka nen vezhgim!”…”Ne e zgjodhem Edi Ramen sepse e bente
gjithshka me bindese!Shkrihesh
gazit kur e sheh si ben polemika
me Doktorin!Athua se e ka me
tere mend!Nganjehere edhe une
vete qe I di mire si jane punet e
kam zor ta besoj se shtiret!”…
“Po por mos ta benim
21 janarin per pak desh u
dekonspiruam!”-foli Edi Rama
me ate tonin e tij,”njerezit kishin
ﬁlluar ta kuptojne ngapak lojen
tone e s’patem rruge tjeter vec te
sillnim ca militante nga rrethet
e te benim ate qe beme!Ajo
mjaftoi per te mjegulluar mendjet e shqiptareve edhe per disa
kohe!”…
Biseda u ngjall,ﬁlluan te
hedhin romuze dhe te rrahin
shpatullat e njeri-tjetrit…Sic

duket ngazellimi I madh ishte
I paperballueshem per Ramiz
Aline sepse aparaturat nisen te
sinjalizojne,doktoret dhe infermieret erdhen me vrap…Ate
moment shoku Ramiz mbylli
syte pergjithmone!Pandeli Majko u alivanos perseri,Ilir Meta
nis te qante me gulce…te gjithe
u prene e nisen kujen!Nexhmije
Hoxha cirrte faqet...
“Dale dale!”-mblodhi veten I
pari Sali Berisha, “Shoku Ramiz
na la por duhet te permbahemi
dhe te vazhdojme misionin!Cfare
duhet bere tani?!Te therrasim nje klerik,cfare duhet
thirre,prift,pop,hoxhe
dervish?...Cfare?!…
“Therritni
nje
prift
ortodoks!Meqe eshte edhe
Censusi,regjistrimi i popullsise 2011 le te varroset si
ortodoks ose minoritar edhe
me mire!”-t ha Spiro Ksera
prania e cilit as ishte verejtur deri atehere,”ne ja njohim
meritat per ne minoritaret!Ja
shkoj une tashi e sjell Hiresine e tij Janullatosin!?”
“A ta thrrasim ndonje
prift?”-tha Jozeﬁna,”ne mos
ardhte e kapim per zhelesh!”…
“Jo
jo!”-tha
Fatos
Nano,”ndoshta duhet te
therrasim Hoxhe sepse Ramiz
eshte emer mysliman!Po edhe
per te thirre Hoxhen duhet ta
dime se a ka qene i bere synet
shoku Ramiz?!”…
“Po po ka qene i bere
synet!”-i shpetoi Nexhmije
Hoxhes…
”Ah korba une…me te degjuar e kam!”- u shfajesua kur
pa se te gjithe e shikun me
habi…
“Tashti ju e dini vete secili
jush se cfare duhet te bejme ne te
ardhmen”-u thane njezeri Fatos
Nano e Sali Berisha,”sipas mesimeve te shokut Ramiz qe u pati
bere nje zberthim direktivave te
Katovices do mbajme te njeten
linje!Do shtiremi sikur jemi
kundershtare se vetem ashtu
mashtrohet populli dhe mbahet
nen kontroll!Antikomunistet e
vertete ose shtresat e pervuajtuara nuk duhen sjelle ne krye!Kjo
te jete e qarte!”
“Une tashi po iki me prêt helikopteri per te vajte ne Korce
ku kam nje takim me perkrahesit
e djathte”-tha Sali Berisha,” nuk
duhet te me shohe njeri ketu!...
Ndersa ju mbani ceremonite
dhe nderimet e duhura per kete
burre qe na solli te gjitheve ne
pushtet!Po deshet thirrni edhe
Dritero Agollin t’ia thure nje
elegji shokut Ramiz ashtu si ate
Elegjine qe ja pati qare shokut
Enver!”…
Ilir Seci
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Atje ku Nanë Tereza jep
jetë dhe shpresë

Gjin Musa

Ishim dje në kishën “Santa
Familja”, aty ne afersi te qendres
se Romes ne via S.Agapito nr.8.
Ishim ne shtepinë, ku para 20
vjetesh vete nana Tereze bekoi
hapjen e kesaje shtepie, me
emerin “Shtepia e Bamiresisë”.
Perpara celebrimit te meshes
se shejte, ne i morem nji
interviste Padrit gjeneral te
misionit te nanë Terezes,
ate Sebastian Vazhakala
M.C.
Pader Sebastian, ju keni
nji jete prane Nene Terezes,
jeni njeriu qe per 30 vjet punove me kete shejtereshë,
me kete bamirese qe mahniti
boten.
Po ashte e vertetë, qe
une jame njeriu mai i afert,
bashkepuntori ma i ngushte
i kesaj shejtereshe, vete zoti
me tha bashkoju rrugtimit
te mundimshem te Nane
Terezes, une e pranova me
kenaqesi thirrjen dhe vullnetin e te madhit zot, per t’i
sherbyer bamiresisë.
Gjin ishte nji rruge e
mundimsheme! Nana Tereze nuk terhiqej perpara asnji vishtersie, kishte shume
presione ne ﬁllimet e rrugetimit te saj, ajo kurre nuke u
zbrapes, perkundrazi gjente
forca, ishte nji diçka e pa
besuesheme, ajo grue trup
vogel bridhte rrugeve te Indisë, atje ku fukaradheku ishte
teper i madh, njerëz ne nevoje,
te semurë dhe sakatë, jetime e
te pashpresë! Dhe nana Tereze
ashtu zbathur e gjeje prane te
semureve, prane atyre qe kishin
humbur çdo shpresë per jeten,
nana jua rikthente besimin, jua
ndërronte plaget, ju lante trupin,
ju ngrohte barkun me nji supe te
nxehte, njerzit ﬁtuan besimin tek
nana Tereza.
Me kujtohet si sot kure hapi
nji shtepi bamiresie ne Indi,
aty mblodhi aq sa ishte kapaciteti te semuret rande, ju krijoje
kushtet per nji jetes normale.
Ku nuk shkoi kjo shejtereshë,
cep me cep i ra botes duke
kerkuar lemoshe per fukarejte, sa e andrronte Shqiperinë,
atje ne Tiranë kshte motren dhe
nanen, por rregjimi komunist i
E. Hoxhes kurre s’e la te shkelte
ne token, nga ku i kishte rrenjet
e veta.
Me kalimin e viteve, ne Indi
hapen edhe dy shtepi tjera te
bamiresise, pra sot ne Indi jane
tre shtepi te bamiresisë, si edhe

nji spital ku mbahen dhe kurohen mbi 100 persona hantikapatë, do zoti dhe puna e nanë
Terezes u jane plotesuar te gjitha
kushtet per nji jetes normale, ka
sherbimin 24 oresh me personel
mjekesor dhe paisje tjera.
Une e thashe edhe ma siper, qe
nana Tereze andrren e kishte tek
Shqiperia dhe keshtu ndodhi, me

Kukel
Nana Tereze takohet me
fshataret, i qeshte shpirti tek ju
shterngonte duaret fshatareve te
Kukelit dhe te Bushatit e pse jo
vinin nga fshatrat Gramsh, Zojz
e Gjader, Mali i Jushit e Sumezi
per te takuar shejteneshen, bijen
e Shqiperisë, Nana Terezen.
Pader po si lindi ideja, qe

ezes hapet shtepia e bamiresisë
“CASA SERENA”, ku isha
vetem une – thote pader Sebastiane – dhe tre apo kater vëllezër
te misionit te bamiresisë.
Kemi punuar me perkushtim, sepse ishte porosia e Nana
Terezes sa ma shume vende per
te fjetur, sa te jete e mundur te
ushqehen njerzit ne nevoje, fale

ramjen e komunizmit ne Shqiperi, me therret Nana Tereze dhe
me thote qe do hapim nji shtepi
bamiresie ne Bushat te Shkodres
dhe ashtu u ba, me daten 8 shtator te vitit 1991 hapet ne qender
te komunes Bushat misioni i
pare i vllezerve te Nana Terezes
(shtëpia e bamirësisë).
Pa kaluar shume kohe aty ﬁlluan te afrohen shume djem te
rinj, si misionarë te Nanë Terezes, kujtoj Doden nga Bushati,
kurse nga Kukeli erdhi Tonin
Musa, po keshtu numri sa vinte
dhe shtohej.
Nana Tereze erdhi ne Bushat,
po shkuam edhe ne fshatin ku
kishte punuar dhe jetuar meshtari Ndre Mjeda aty thote nana
te hapet edhe nji shtepi bamiresie sepse edhe Mjeda ishte njeri
me zemer te madhe dhe humane.
Me daten 13 qershor 1992 ne
fshatin Kukel hapet misioni
i dyte i bamiresisë, njerzit na
mirepriten na afruan gjithçka
munden edhe pse te farver po
me nji zemer bujare, ishin dite
qe nuke harrohen kurre kure ne

pas dy misioneve te shtepive te
bamiresisë ne rrethin e Shkodres
te hapnit nji shtepi edhe ketu ne
Roma te Italisë?
Nji
pyetje
qe
me
eshte
bere
shpesh.
Me shembjen e murit te komunizmit,
emigracioni
ne
Europë njohu nji rritje marramendese, natyrysht qe Roma
pati nji mbingarkesë, ashtu si
te gjitha qytete tjera te Europes.
Nana Tereze vinte shpesh ne
Romë, po dukej e shqetesuar
sepse kishte informacione te sigurta qe shume njerëz te semurë
dhe ne nevoje ﬂinin poshte
urave, neper parqe e kudo, te uritur dhe te leckosur, kishte edhe
raste qe ishin gjetur te vdekur
nga mos ushqyerja apo te ftoftit.
Ajo i drejtohet selisë se shejte te Vatikanit dhe personalisht
Papa Wojtiles, qe duheshe pare
serjozisht kjo situatë, duheshin
hapur karitase, ku njerëzit ne
nevoje te gjenin nji mbeshtetje
per mbijetes.
Me daten 11 Tetor te vitit
1993, me porosi te Nana Ter-

zotit dhe kontributit te njerzeve
me zemer te madhe, kjo shtepi u
rrit, ne kete 20 vite kane gjetur
strehe dhe shpresë mbi 1600 persona, nga keta e them me dhimje
20 kane vdekur, ku ju kemi kryer
te gjitha ceremonitë mortore.
Sot ne “Casa SERENA” siç
po e shifni edhe vete, strehohen
rrethe 80 persona, te cileve ju
kemi garantuar te gjithe sherbimin e duhur qe nga veshmbathja, fjetja dhe ushqimi, deri edhe
sistemin e ngrohjes, pa dashur te
mos e anashkalojme, qe çdo nate
te porta e shtepisë marrin ushqimin e nevojshem rreth 40 persona nga te gjitha nacionalitetet
e ndrysheme.
Ne si mision bamiresie sot
jemi mbi 60 prifterinje dhe misionarë, qe sherbejme ne Shqiperi, Indi, Izrael, Afganistan dhe
ne Gana, jemi te perkushtuar te
realizojme amanetin e Nana Terezes, asaj qe e themeloi urdherin
e bamiresisë ne Bote.
Sot kemi feste me thote pader
Sebastiani, ne kete meshe te shejte dhe perkujtimore, do jene te
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pranishem komuniteti i Shqiptareve, Indianet, Afrikanet, Polaket, Rumunet, Algjerianet e nga
nuk do vine te festojne se bashku
me ne, te perkujtojme vepren e
nana Terezes, te perkujtojme 20
vjetorin e kesaj shtepie qe pret
dhe percjedh njerz ne nevoje, ju
jep shpresë dhe jete per te mbi
jetuar.
Kisha eshte mbushur
plot e perplot.
Ne kete meshe perkujtimore, ka ardhur i deleguari i Papa Franceskut
Mons. Giuseppe Mani, Arcivescovo emerito. Ështe e
pranisheme perfaqesuesja e
Sindakut te Romes, si edhe
shume miq dhe te ftuar nga
komunitet fetare, nji prani
te madhe kane sorat (motrat
e nana Terezes).
Sinqerishte u ndiem
krenarë, ne Shqiptaret, qe
ishim te pranishem, kur
Mons. Giuseppe foli per
jeten dhe vepren e Nane
Terezes, nder te tjera ai tha:
Ndihemi krenar qe kujtojme ate dite te tetorit te vitit
1993, ku vete nana Tereza
i dha bekimin kesaje shtepie te bamiresisë, duhet
te ndihen krenare te gjithe
komunitetet po ne veçanti
Albaneset
(Shqiptaret)
jane ma te priveligjuarit,
sepse Nana Tereze eshte
Shqiptare, po eshte nana e
te gjithe botes, ashte nana
qe meritoi çmimin Nobel, eshte
nana qe selia e shejte e Vatikanit
e shejteroi, nuk do te kishte kristiaizem, pa emerin e pader Piut
dhe te Nana Terezes, dy simbolet
e bamiresisë botërore.
Ne fjalen permbyllse Pader
SEBASTIAN VAZHAKALA ju
drejtue me nji thirrje sindakut te
Romes, qe t’u jepte nji truall per
te ndertuar edhe nji shtepi tjeter
ma te madhe, per t’u ardhur ne
ndihme njerzeve ne nevoje, te
cilet sa po vine dhe shtohen,
keshtu ne i sherbejme amanetit
te Nana Terezes: ku ajo thoshte
gjithmonë prane te vobekteve
dhe te semureve, kjo ashte vullnesa e zotit dhe e kishes katolike,
te gjithe te punojme te kontribojme, per te dhane shpres dhe jete
atje ku ajo ka ﬁlluar te shuhet.
Ne perfundim te meshes se
shejte, per te gjithe te pranishemit, u shtrua nji darke me
kontributet e vete shtepise se
bamiresisë, po edhe kontributit
te vullnetareve te shumte te kesaje shtepie.

 Opinion 
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Për cilësinë e arsimit universitar?
Artan Fuga
T’i lemë hipokrizitë dhe shfaqjet
televizive.
Është e ardhmja e jetës së të
rinjve që është në lojë dhe të mos e
leckosim atë.
Fillohet me veprime konkrete :
Të gjitha universitetet kioska, që
gjen në çdo lagje, duhet të mbyllen
dhe studentët të kalojnë gjetiu. Pa
dhimbje.
Kush ka cilësi të mbijetojë!
Universiteti është nga emri i vet,
universal, dhe nuk mund të mbyllet
brenda një “depoje” mendore.
Universitete kioska, me gjoja
mësimdhënës por që nuk janë pedagogë, me “shkencëtarë”, por s’kanë
asnjë libër a vlerë të botuar, pa tekste, pa ide, pa formimin e duhur, ata
janë vetë studentë, pa grada të çertiﬁkuara profesorale, pa kontribut
shkencor publik, shpesh militantë
të krodhes së bukës, dhe të aprtive,
çka mbulon paaftësinë e tyre, nuk
dinë çfarë t’u mësojnë atyre që u
kanë varur në qafë, me studentë që
zhgënjehen, por edhe me të tjerë që

japin parà për diplomën.
Vlera e diplomës është leku që
ke dhënë për ta marrë si preshët dhe
qepët. Kaq.
Ta japin diplomën se mësimdhënësit duhen paguar, duhen mbledhur lekë, për t’i hedhur në sfera të
tjera aktiviteti, dhe pastaj gjithçka
mbulohet me shfaqje televizive ku
vetëlavdërohen lloj - lloj deqensh e
demacesh...
Mjaft hipokrizi!
Kioskat që vetëquhen universitete kanë vite që po prishin tregun
e arsimit, cilësinë universitare, të
ardhmen e rinisë, po zhdukin vlerat
për shkak të disa interesave egoiste
dhe një alenace interesash mes segmtentsh politike - kioskash universitare - kotësish publike të një pjese
prindërish dhe të rinjsh.
Thjesht duhet mbyllur kjo histori.
Duhet certiﬁkim për këtë?
Duhet, duhet, ... por, është njësoj
se të kërkosh të shohësh në google
earth cepin e pallatit tënd për të ditur se çfarë ka aty.

Jo rikthim në traditën e qeverisjes së Nanos!
Nga Eduard Zaloshnja
Në deklaratën për shtyp që
bëri Zëdhënësja e Grupit Parlamentar të PD-së, deputetja Jorida
Tabaku, akuzoi qeverinë se “për
herë të parë në Shqipëri ne kthehemi 10 vite pas, ku borxhi nuk
përdoret më për investime, ashtu
siç i takon të jetë, por do të përdoret ekskluzivisht për shpenzime operative”. Por Tabaku nuk
tregoi sesi është përdorur borxhi
publik në vitet e qeverisjes së
PD-së.
Në fakt, gjatë periudhës 31
dhjetor 2005 – 30 qershor 2013,
borxhi jo vetëm nuk është përdorur për shpenzime rutinore
operative, por ka mbuluar vetëm
treçerekun e shpenzimeve kapitale (për investime publike).
Kështu, stoku i borxhit publik në
këtë periudhë u rrit 404 miliard
lekë (rreth 4 miliard dollarë),
ndërsa shpenzimet për investime publike ishin 540 miliard
lekë (rreth 5.4 miliard dollarë).
Pra, me të ardhurat e vetë buxhetit janë mbuluar të gjitha
shpenzimet rutinore operative,
si dhe rreth 1.4 miliardë dollarë
shpenzime për investime.
Rishikimi emergjent që i bëri
qeveria buxhetit për tremujorin e fundit, mund të justiﬁkohet me borxhet e pashlyera
ndaj biznesit, që sipas saj kapin
vlerën rreth 0.5 miliardë dollarë.
Gjithashtu, mund të justiﬁkohet
me mungesën e eksperiencës së
drejtoreve të reja të doganave e
tatimeve (të cilat ende vazhdojnë të merren me Fejsbukun). Por
projekt-buxheti i vitit 2014, i cili
është në hartim e sipër, duhet të

vazhdojë traditën e mirë të marrjes borxh vetëm për investime,
e jo për shpenzime rutinore operative. Madje duhet të vazhdojë
edhe traditën e mbulimit të një
pjese të investimeve me të ardhurat e vetë buxhetit.
Qeveria aktuale mund të ketë
kritika për efektivitetin ekonomik të investimeve prej 5.4
miliard dollarë që kreu qeveria
parardhëse. Gjithashtu, mund
të ketë kritika për mënyrën e

shpërndarjes së tyre në territorin
e vendit. Madje, mund të ketë
kritika edhe për abuzimet me to.
Por një gjë nuk mund t’ia mohojë
qeverisë së shkuar – në politikën
buxhetore ajo u dha prioritet investimeve dhe jo shpenzimeve
rutinore operative.
Pavarësisht kritikave ndaj qeverisjes së Berishës, duhet thënë
se gjërat nuk mbetën njëlloj si
në kohën kur qeveriste Nano.
Kështu, gjatë qeverisjes së Ber-

ishës, edhe pse buxheti i shtetit u
luhat në nivelin 26-29 përqind të
Produktit të Brendëshëm Bruto,
raporti mes investimeve publike
dhe shpenzimeve operative u
përmirësua ndjeshëm.
Gjatë qeverisjes së Nanos, investimet publike mezi arritën të
ngjiten deri në nivelin 15% të
buxhetit të shtetit, ndërsa gjatë
qeverisjes së Berishës, kapën
edhe nivelin 33% të buxhetit në
vitin 2008. Dhe investimet, sado

që mund të shpërdorohen gjatë
tenderimeve, trupëzohen në objekte që kanë jetë të gjatë. Ndërsa shpenzimet operative treten
në xhepat e zyrtarëve, në serbatorët e makinave shtetërore, në
impulset e celularëve, etj. etj.
Një rikthim në traditën e qeverisjes së Nanos nuk do të ishte
veçse një Rilindje e Nanos në
petka të tjera...
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The Albanian mafia in Kosovo
attempts to develop mass production of
genetically modified cocaine
Saviano said in an interview that the
Albanian maﬁa in Kosovo chiefs “dream”
about turning the province into “a European
Colombia“. “In order to achieve this, they
wish to genetically engineer a type of coca
plant that would grow in Kosovo’s climate.
In this way, the Albanian maﬁa would
have a monopoly over the cocaine trade.
They need 20 years to achieve this,” he said,
and added that “then, Kosovo will without a
doubt become the new Colombia”. Saviano
has spent the past three years living under
round-the-clock police protection, with the
crime families sending out messages that
he would be punished for writing the book,
which he based on his own investigations.
Roberto Saviano (Gomorrah) returns
with a blistering, no-holds-barred account
of the international cocaine trade entitled, Zero Zero Zero.
Berliner Zeitung daily stated that Koso-

vo is poor and overpopulated, and despite its ﬂag and anthem, will not become
an equal European nation like Denmark
or Bulgaria. What’s more, the article
published on Monday says, nobody has
pretentions of that nature.When Kosovo
politicians try to go against something
their tutors have said, which they dare do
from time to time, they know in advance
that nothing will come of it, the daily
continued.
It adds that in the best case scenario,
in ten years, Kosovo will become a European province with local government,
but all decisions will be made by Brussels.
Austrian Vorarlberger Nachrichten
writes that Kosovo depends on foreign help
now more than ever and that the struggling
economy is still waiting for foreign investments.
“Even though billions have been pumped

into Kosovo, there are few shining examples. Several kilometers of highway towards Albania and the largest city to the
west, Peć, have been ﬁnished. If there is any
internal political progress, it is very slow,”
the daily writes.
Vienna newspaper Presse says that the

international organizations in Kosovo are
“stepping on their own toes”-the international ofﬁcials, EULEX, the old UNMIK
which wants to leave the province, but
can’t, and the OSCE in between.
The daily states that the economic
situation is difﬁcult and is getting worse
because of the global crisis.
“The number of countries that recognized Kosovo is small,” Albert Rohan, a
former deputy UN envoy in the Kosovo
status negotiations, told the daily.
“That is a sign that the inﬂuence of the
U.S. is decreasing,” he said, adding that
the lack of unity within the EU is also “responsible” for this.
All this provides typical environment for
narco cartels and their business, as (surprise!)
UN stressed in one of their reports, titled
UN: Kosovo heart of Balkan drug route.

Through the labyrinths of terror
Since mid-September last
year until the end of February, there have been 26 explosions with explosives across
the country, and in most cases, they have had fatal consequences for the target of
those attacks. Victims of such
attacks with explosives have
been sometimes quite innocent people, where attackers
are even exploiting political
divided situation. The opposition that has limited the participation in
parliament, as a condition for the cancellation of the law on civil servants, where
the government of PM Rama is accused
to attack its opponents by throwing out of
jobs for political reasons. Even for terrorism of explosives, the party in power and

MEDIEVAL
REVENGE
ENDANGERS
THE LIFE OF
THE CHILD
SAIMIR BEQIRAJ
It is precisely the conﬂict over property,
land, forcing the juvenile Saimir Beqiraj to
leave the country to escape to save his life.
In Albania, there are registered thousands of
people killed as a result of property disputes,
as the post-communist state has not solved the
problem of ownership. There are some sources which indicate to our newspaper that the
juvenile Saimir Beqiraj from the village Dobraç near to the city of Shkodra, was forced
to escape from Albania, because his life is at
risk. This young boy Saimir Beqiraj, in the
absence of his father’s support F.B., who is
a migrant in Italy since 2000, was forced to
leave his family, leaving adrift. This medieval
feud is a very serious wound of our society,
where thousands of isolated persons spend
days in the hope that the bullet of revenge will
not ﬁnd them even today. It isastrange tragedy of 21-st century the painful story of this
young boy born on 21 July 1998 in Shkoder,

the opposition have different
ﬁgures. In fact, especially
at night, more fuse detonators explode without certain
objective, and cast into the street or walking during the drive. People are terrorized
and situation resembles a terror state, as if
that Albania is at war. Such TNT has also
managed to cause victims, while the main
objective is TNT attackers is every day the
ﬁghts for vengeance and washing scores. A
powerful explosion on February 2, 2014, at
from a farmer father and
a housewife mother. The
life of this child went to
hell in a younger age,
being forced to adapt
to a life different from
his peers, taking headlessoutgoing routes, in
ﬁnding any opportunity to avoid the bullet of revenge, as many
other peers, who were
killed although they had
no fault at all. To give
more detailed information about this strange
story,which has attracted
the attention of many
people, we are going
topublish apainful interview of the mother of the
minor Saimir Beqiraj, called Esma Beqiraj:
Question: Mrs Esma, you told us that your
juvenile son has about two months who ﬂed
Albania. Do you have contacts with him?
-Answer: Yes, I have contacts with my
son and he told me he is in good conditions. It
calms me somehow.
Question: Can you tell us, where is located your child?
-Answer:I know where my son is, but
believe me, I cannot make this public his lo-

3:00 a.m. at night in the quarter Xhabije, in the northern
city of Shkodra, has of course
terrorized several people. We
learned that a fuse has been
put in the TNT detonator that
exploded, where according
to witness Y.S., the target
has been the apartment of the
citizen Riza Halluni. There
has been material damage but no injuries.
Y.S. is a relative of Riza Halluni and adds
that TNT is purported to a person without
any problem, but unfortunately, there is a
situation with his grandson, A. Nurja, who
killed on January 10, 2012 a person called
B. Ndoja. Although the author is sentenced
to 10 years in prison for that act, no one
asks here today for the law, but there is an
honor code called Kanun of Lek Dukagjini

- a medieval manor, where vengeance is
taken through all the tribe/family. However,
a few days after this event, Riza Halluni is
disappeared, just like the relatives of his
nephew A. Nurja. We were able to provide
a simple picture of the victim, without any
fault, Riza Halluni and no one gives any
more information about it. In fact, the ofﬁcial ﬁgures are vague. Opposition spokeswoman Laura Vorpsi has intensiﬁed accusations against the government for hiding
criminal acts with TNT. Nevertheless, even
what the police admits, is more shocking. In
the analysis done in February of this year,
it is shows during this period that there are
recorded eight cases of murder with ten
victims. However, the police stated that this
situation at least is more positive than the
same period last year.
The Editorial Ofﬁce

cation, since I am convinced that this informationcan risk his life and
to save his life, he ﬂed
away.
Question: Why do
you think that this may
endanger his life, as we
aim to explain that he
is an innocent child and
touch the conscience of
those of whom he fears?
-Answer: Oh, I’m a
mother, many Albanians
were killed, even children for even smaller
conﬂicts, then, the person
with whom my brother
contended the conﬂict
grew too, it is in a high
position and he is capable of doing everything. Please understand
me, I cannot say more.
Question: Have you reported this incident
to police, and if so, what has been their reaction?
-Answer: Yes, I have reported the case to
the police, but they rammed in my face this
response: “Wecannot do anything!”
Question: You have three children and
your spouse is living in Italy for a long time.
As your son’s life is at risk, why he didn’t go

to live with his father?
-Answer: You touched me many woundswith this questions. I and my ex-husband
have cut the contacts since 2005, after he betrayed me badly, creating another family in
Italy. However, my ex-husband in June 2013
took the boy for a few months there, but he
quickly threw him out with the pretext that he
had another family there and could not help...
Question: I would like a straighter answer,
why are you so afraid of the person, who has
threatenedyou?
-Answer: Because he is a person with
strong political support.
This interview of the mother speaks very
sadly. Talks about social injustice, shows how
worthless is the life of ordinary people in this
country, but also for corruption in the system of justice, which is mentioned over and
over for the corruption, not only by international organizations, but also recognized by
thePresident of the Republic Bujar Nishani
and Prime Minister Edi Rama yet nothing
has changed, leaving the Albanian society in
terms of a state without laws and with differentiatedrights, where the strong eats the weak
people and where the innocent people become
victims and criminals are found not only free
on the street, but also as lawmakers in parliament.
The Editorial Ofﬁce
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situation, he was obliged to take
the family with himself. Tonin
Where is Albania going?
Pecaj has worked hard for a De-

English / Art

Today the Albanian government is alarmed
and shocked by the phenomenon of Islamic
radicalism and the growing number of people
with radical Islamic trend. Such a situation,
where Albanian and foreign media speak for
many Albanian Kosovars who have gone to
ﬁght in Syria in the name of Allah, is now
back on the topic of the day, where the imams
and Islamists recruit in the sunlight believers to death, to holy war as they think. This
alarming situation has been cultivated many
years in various forms, such as ﬁnancing, construction of many mosques, recruiting and exploiting people, brainwashing them through
their ignorance with Quran in hand. Albania
has already faded under a total unresponsiveness to these phenomena, where ﬁve times
a day mosques put the loudspeakers on and

imams singing aloud, giving such an acoustic pollution, which has become a simplicity
of everyday life. There are no individuals or
social groups that oppose these currents, not
even political initiatives, since Islamic radicals, are now so well organized and they have
power and strength to retaliate on their ways.
Whoever dares to raise a voice for a western
Albania, with a Demo-Cristian proﬁle, faces
the wrath of Islamic radicalism. Such is the
case of Tonin Mark Pecaj. This Albanian
worked very hard, door-to-door, for a European culture, for a Demo-Cristian way of life in
Albania, until ﬂustered strongly the Islamist
radicals, who threatened him by their methods and their pressure and forced him to leave
the country without his wife and his family.
Later, realizing that there is no way out of this

mo-Cristian Albania, with funding and his followers going after
him, as he derived from a Catholic family, where his grandfather
was doomed politically due to
his religious point of views, at
the time of the communist dictatorship in Albania. Tonin Pecaj
will remain in memory of many
Albanians for the hard work in
this direction, especially in the parliamentary
elections of 2009, where he was a close supporter of Aleksander Kekaj - the candidate of
the Christian Democrat Party MP in Malesia
e Madhe. Muslim radicals being so strong,
working against Christian Democrats, even
with statements supporting candidates of their
religion. An explosion of TNT in his car killed

Piktorja e shkodrane Liljana Cefa
“përjetëson” “Nanë Terezën”!
Nga Qamil Gjyrezi
Tabllo: “Nanë Tereza me një fëmijë të
braktisur’”
Piktorja realiste shkodrane Liljana
Cefa, gjatë jetës së saj artistike ka pikturuar me shumë dashuri dhe profesionalizëm
evenimente dhe ﬁgura të rëndësishme të
kulturës, natyrës dhe artit të Shkodrës. Në
punët e saja realiste ajo ka pikturuar me
shumë profesionalizëm fëmijë, pamje nga
qyteti i Shkodrës, evenimente të rëndësishme nga kultura e këtij qyteti dhe mbi
të gjitha natyrën dhe Arketipin e Shkodrës, kryemodelin e saj.
Një punë shumë interesante është edhe
portret i Nënë Terezës: “Nanë Tereza me
një fëmijë të braktisur”. Lilana Cefa me
një stil shumë lakonik, mjaft realist ka
pikturuar portretin e humanistes së madhe Shqiptare. Cefa është përpjekë që të
pikturojë deri në detaje portretin e Nënë
Terezës. Ngjyrat të cilat ajo ka përdorur
na e paraqesin këtë ﬁgurë të madhe Shqiptare dhe botërore me shumë hijeshi dhe
dritë duke krijuar emocione të vecanta
tek shikuesi me artin e saj. Liljana Cefa
ka pikturuar deri në detaje edhe botën e
brëndshme të humanistes së madhe, botë
e cila vjen tek neve shumë natyrshëm
dhe jetësore. Cefa ka punuar gjithashtu
deri në detaje, duart, fëtyrën, portretin
duke i dhënë vlerat që i takojnë Nënë
Terezës. Në punën e Cefës janë pikturuar
edhe ﬁgura ëngjësh, fëmijësh të bardhë
sëbashku me lulet e bardha dhe në sfond
që përsërisin Imazhin e humanistes së
madhe me mjete piktorike, Imazh që ja
rrit vlerën dhe gjuhën e pikturës së Cefës
dhe shpreh përceptimin dhe vlerësimin e
saj për Shqiptaren e madhe. Portreti ka
vlera artistike, shoqërore dhe humane.
Në punën e saj Cefa e ka pikturuar shumë
mirë dhe bukur botën e madhe shpirtërore
të Nanë Terezës. Portreti është një kujtim
i madh në këtë përvjetorë të Nënë Tereza
Bojaxhiut, Shqiptares dhe humanistes së
madhe.
Shenja piktorike e Liljana Cefës
Shenja e Liljana Cefës është biologjike
dhe kulturore. Shenja e Cefës është sic
është shenja biologjike e gjithsecilit, ku
bëjnë pjesë arketipi, mitika, mistika, përceptimi, vizioni, intuita, fantazia, prejard-

hja, religjioni që janë të gjitha “shenja”
të kthyer në simbole. Gjithashtu në punët
e Liljana Cefës lot një rol të madh edhe
shenja kulturore, psikologjia kulturore,
eksperienza, konteksti social prej nga
vjen Znj. Cefa, edukimi, formimi, raportet e Liljanës me artin, me realitetin
dhe komunitetin e artit vendas dhe artin
botëror. Shenja është biologjike dhe kulturore. Shenja biologjike është lidhur me
psikologjinë e Frojdit, psikogjenezën,
kurse ajo kulturore ka përfaqësuesen e
saj, psikologjinë kulturore të Karen Hornit. Në këtë kontekst artistja jonë nuk ka
shumë “sekrete” artistike në mendjen e
saj. Ajo gjatë viteve të krijimtarisë së saj
i ka “treguar” të gjitha të “fshehtat dhe
skutat” e shpirit të saj të butë dhe komunikues. Tregues është arti i saj shumë i qartë dhe i dritshëm. Një prej simbolikave
më të preferuara, në punët e Cefës, është
simbolika e Fëmijës, që është simboli,
arketipi i vazhdimsisë, jetës, ekzistencës.
Simboli i fëmijëve është i pranishëm si
gjithmonë në punët e saja. Ashtu sic do
qënie njerëzore, mbi të gjitha nanë, në
formë të hapur, gati verbale, gjuhësore,
pasi punët e saj edhe ﬂasin, i pikturon
fëmijët, duke ju vënë fëtyrave dhe sjelljeve e tansisë (Gestalitit) të tyre edhe
domethanje, që lexohen në fëtyrat e tyre
intelligjente, të shëndetshëme dhe komunikative. Këto “domethanje” janë të
vecanta, tipike dhe shumë signjiﬁkative.
Këto element simbolikë, krijojnë ﬁgurën
e fëmijës, që janë fëmijët e saj dhe natyrisht edhe fëmijët të cilët ajo ju ka mësuar
artin e pikturës ose përfaqësojnë ﬁgurën
dhe simbolin më magjik të vazhdimsisë
të jetës njerëzore sic janë fëmijët. Fëmijët
në pikturat e Cefës, ﬂasin dhe komunikojnë me shikuesin. Ato japin mesazhe të
forta të magjisë së botës së tyre. Krahas
simbolit të fëmijës në punët e saj janë
të pranishme edhe lulet. Lulet jaë pjesë
e artit të Lilianës, e mendjes së saj eko,
ajo pikturon shpesh edhe shijen, aromën
e luleve, nëpërmjet ngjyrave me shumë
domethanje. Lulet e Liliana Cefës ﬂasin,
këndojnë, kanë një domethanje. Dashuria
për lulet dhe përceptimi biologjik e kulturorë i saj për lulet, e bëjnë autoren tju
japi gojë atyre. Simbolika e luleve është
e lidhur me simbolikën e fëmijëve, duke

i pikturuar edhe ato si lule, me shije dhe
aroma të ndryshme. Verbalizimi i gjuhës
së luleve është i lidhur me vetë autoren.
Në disa prej tyre ajo pikturon dhe verbalizon vetvehten, me ngjyra dhe lloje
të ndryshme lulesh. Jan luc Nancy thotë
se arti ynë është vetvehtja e jonë. Sipas
kësaj teorie, Lulet e Cefës, janë vetë autorja dhe fjalët e tingujt që prodhojnë lulet janë fjalët dhe tingujt të vetë autores.
Një rol të rëndësishëm në punët e Lilianës
ka edhe dinamika e ekspresionit. Ekspresioni ka dinamikën e tij dhe është pjesë e
dinamikës së ekspresionit të gjithsejcilit.
Ekspresioni është biologjik, i lindur edhe
kulturorë. Në të gjithë punët realiste të

piktores, kemi të bëjmë më një shprehje,
ekspresion, i cili është identik për autoren
dhe është e lidhur me formën e të menduarit të saj, tregon sasinë e energjive të
saja të kthyera në ngjyra, forma, metafora
artistike. Punët e saj janë si një poezi po
realiste e cila komunikon me neve nëpërmjet ideve, mitikës, mistikës, simbolikës
jo të ndërlikuar e që e bën “poezinë” piktorike, ngjyrë-tingull të Lilianës shumë
meliodioze. Simbolet të tjera që kanë të
bëjnë me mitikën, janë edhe ﬂamuri, pavetëdija kolektive, simboli i identitetit,
ﬁgura historike, mitika, të cilat nëpërmjet
një simbolike të qartë komunikojnë me
shikuesit e Liljanës, tashmë jo të pakët.
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Aleksander Kekaj – the Christian
Democrat candidate for Deputy,
in June 2009, at the height of
the campaign. Even today, there
is no author of this maﬁa murder. Therefore, today his friend,
Tonin Pecaj is hoping at least to
reckon his life and not die, as former MP candidate Alexander Kekaj. Although Tonin’s father is in
bed, paralyzed, and sick, without
knowing how long he is going to
live and waiting from day to day
for his son and grandsons to come back. Ultimately, we want to ask the politic makers,
where is Albania going in this way, to Europe
or to Arab countries?
The Editorial Ofﬁce

Arti i Liljanës tashmë ka krijuar një domethanje të madhe, pasi ka publikun e saj
që e pëlqen dhe i vlerëson dhe “lexon”
veprat e saja të pikturës. Piktura jo vetëm
që shikohet, por edhe lexohet. Para 2
vitesh, me rastin e 70 vjetorit Liliana hapi
një ekspozitë me 70 punime, 70 shenja
dhe gjurma të lëna me artin e saj, i cili
tashma është i njohur jo vetëm në qytetin e Shkodrës dhe në Shqipëri, por edhe
jashtë vendit duke përfaqësuar vehten dhe
kulturën tonë kombëtare. 70 punime për
70 vjetorin janë 70 shenja artistik të kthyer në simbole. 70 punimet e paraqitura
ishin 70 shenja artistik, simbole të cilët
Liliana i ka materializuar duke i kthyer
në simbole, ngjyra, forma, hapsira, gjuhë
dhe pse jo edhe tinguj. Liljana ruan në
cdo punim gjurmën, shenjën, e saj duke
qëndruar konseguente artit të saj. Ajo
ka një art realist dhe shpesh kthehet në
një neorealisëm si rrymë, sidomos mbas
viteve 90 të. Eko arti është i pranishëm
në punët e saj lulet, pemët, natyra, ikona
e saj shpirtërore eko e kthyer në një simbolikë komunikative. Liliana gjithë jetën
e saj artistike e shoqërore ka qenë një
studiuse e apasionuar e realitetit tonë, të
cilin e ka studiuar thellësisht dhe me pasion të vecantë. Ajo ka qenë dhe është një
vëzhguese e kujdesshme e këtij realiteti,
element që shihet dhe lexohet në punët e
saj. Si rezultat punët e saja përfaqësojnë
një simbolikë të një mjeshtërie perfekte,
plot modulacione që lëvizin, nuk janë të
ngurta, e na japin informacion. Arte Sakra
ose arti i shenjtë që është mendorë dhe
shpirtërorë dhe biologjik është tipik dhe
mjaft domethanës në punët e Lilianës.
Nanë Tereza, ﬁgurat religjoze, paraqesin
një simbolikë të një qënje besimtare e
dashur dhe e përkushtur ndaj Zotit. Simbolika e fenomeneve, ngjarjeve, hapsirës
dhe kohës është e konceptuar në bazë të
disa parimeve të cilat janë të lidhura me
shijet e saja dhe mbi të gjitha përceptimin
e saj dhe dinamikën e saj të përceptimit.
Elementët kromatikë, ngjyrat në formë
kromatike dhe elementët harmonikë janë
pasqyrë e mendjes dhe personaliteti të saj
artistik tashmë të konsoliduar, harmonik.
“Subjektet vendosmërisht klasike, ﬁgurative, të shprehura me profesonalizëm të
sigurtë të ardhur nga studime të apasionuara e të thella, tregohen nga veprat e saja
të realizuara me mjeshtri perfekte kromatike e harmonike”, kështu shprehet Dott.
ssa Mara Ferloni, kritike arti.

U bëjmë me dije lexuesve tanë, që versioni online i gazetës është më i pasur dhe më i updatuar. Për këtë arsye, mund të qëllojë që ky version të jetë i
ndryshëm nga gazeta që tregtohet në butik. E pavarur, regjistruar në Gjykatën e Tiranës, vendim nr.609/1; adresa: Tiranë, Rruga e Dibrës, tek Selvia.
Kontakte: e-mail: shqiperia_etnike@yahoo.com; mob: +355 69 216 7955.
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MIDIS TURQISË, BERISHËS DHE
UKRAINËS

Turqia është kohët e fundit
kryefjalë në lajmet që përcillen prej medias ndërkombëtare.
Është një situatë që lidhet me një
kapitull të ri, i cili nuk dihet ende
se si do të vijojë në raportet e
brendshme politike të partisë së
Kryeministrit Erdogan. Përballja
është mes dy protagonistëve dhe
kryesuesve zyrtarë të politikës
aktuale në Ankara. Presidenti
Fethullah Gulen po kryeson
jo organizativisht, por
thjesht përmes mendimit
dhe frymës, lëvizjen e
re në shërbim të ruajtjes
dhe frymëzimit të demokracisë islame. Kjo
ngjet në këtë vend, në
periudhën e përjetimit
dhe arritjes së begatisë
më të madhe të shekullit.
Tensionet e nisura muajin e kaluar po e shtojnë
temperaturën. Në këto
zhvillime dhe përjetime
nuk janë vetëm disa
shtresa, disa grupime,
subjekte apo bërthama
parapolitike e politike,
por krejt opinioni publik
turk. Marrëdhëniet komplekse dhe me zhvillime
brenda politikës turke,
tashmë janë shndërruar
në një proces intensiv
ndodhish dhe qasjesh
mes qeverisë-parlamentit dhe institucionalizmit. Si të tilla ato janë
vënë në fokus të shqyrtimit dhe shoshitjes prej gjithë
inteligjencies së angazhuar dhe
të paangazhuar të vendit. Një
frymë reagimi si kumt për nevojën e mbrojtjes së demokracisë
dhe laicizmit është shfaqur në
gjithë mjediset metropolitane të
Turqisë. Elita aktuale e vendit
është angazhuar për një interpretim dhe mbrojtje të demokracisë
institucionale dhe asaj funksionale në vend. Po rikonﬁrmohet
se valenca e këtij mendimi “vlen
për të avokatuar jo vetëm të sotmen, por më së shumti të ardhmen e duhur të vendit, sistemin
dhe vlerat e pluralizmit insti-

cmyk

tucional”. Kjo është shprehja e
njërit prej të përfshirëve në këtë
lëvizje, i cili njihet si një ndër
investitorët dhe kryesuesit e bordeve të një konsorciumi universitar të ngritur në shumë vende të
Ballkanit, përfshi edhe Shqipërinë, si dhe në Lindjen e Mesme
e të Afërt. Është forca reaguese
dhe iniciativa e bashkëpërfshirjes së inteligjencies, e elitave
të vendit në mendimtarinë se si
dhe se ku, duhet të shkelet rruga
për demokracinë dhe drejtësinë
e një vendi në zhvillim befasues. Ajo që po ngjet aktualisht
në Turqi është e një dimensioni
të fuqishëm, por është e lidhur
fuqimisht dhe e frymëzuar prej
një force mendimi të inteligjencies së vendit.
Në një shkrim të posaçëm së
afërmi, do të ﬂasim më gjerësisht për atë që po ngjet në Turqi,
por kjo situatë ka disa përngjasime dhe kontraste me realitetin
aktual në Shqipëri.

në akuzues dhe akuzues. Një
komunikim politik që evokon
periudhat më të agravuara të
tranzicionit postkomunist. Një
sjellje barbare e fjalorit politik
ndaj Policisë së Shtetit dhe sidomos ndaj institucioneve. Opozita
politike ka aktivizuar apelet për
revolta, shkatërrim, rebelim, për
zhbërje të parlamentit etj., etj.,
duke humbur plotësisht sensin e
përshkallëzimit dhe të maturisë
së vet në një mision rishtar opozitarizmi. Një proces opozitar, i
cili po banalizon besueshmërinë
për procesin e brendshëm reformues, posthumbjes së pushtetit
tetëvjeçar, si dhe që po eklipson
gati plotësisht, procesin tjetër,
atë të rikompozimit të strukturës
drejtuese në nivelet e gjithë piramidës së vet partiake.
Matanë këtij qëllimi eklipsues, kultura e politizimit dhe
egërsisë akuzuese po rikthehet,
duke dashur pastërtisht të investojë fuqishëm perceptimin

se opozita e kryesuar nga i
tërhequri Basha, por e frymëzuar
nga i pandryshueshmi dhe
urdhërdhënësi Berisha, mezi po
e pret dhe po aktivizohet për ta
rinisur shpejt.
Pista e tensionit ka nisur të
shfaqet. Kësaj piste duhet t’i
shmanget pashmangshmërisht
kjo shumicë. Por thënë planin
politik, ky është një detyrim i
kësaj shumice. Ndërsa në planin
e interesit publik, këtë nevojë
duhet ta interpretojë elita e vetëmunguar e vendit.
Një ndër shkrimtarët më të
shquar të këtij shekulli në arenën
letrare kombëtare dhe ndërkombëtare, në një bisedë informale
para disa kohësh, pyetjes se
pse nuk shprehen intelektualët,
shkrimtarët, profesorët etj?, – iu
vetëgjegj: Sepse janë të varfër.
Kjo varfëri pushtuese është
pranuar gati si dikur Perandoria
Otomane. Një nënshtrim i turpshëm dhe vetëﬂijues. Po. Një

itës politike? Pse nuk mbrohet
nevoja e mbajtjes apo forcimit
të institucioneve të pavarura
kushtetuese? Pse nuk iniciohen
nisma për vokacionin e munguar
të shoqërisë së papërdorshme
civile në vend? Pse e ashtuquajtura elitë e vendit, nuk po hap një
fokus të ri temash sipas rëndësisë
dhe nuk po e zgjeron perimetrin
e debatit dhe diskutimit publik,
për të sjellë në vëmendje dhe në
rend të ditës, axhendën me problemet dhe çështjet më imediate?!
Pse nuk po shfaqen lëvizje dhe
nisma që kryerendisin nevojën
për rikthimin dhe potencimin e
vlerave të një vrulli dhe përmbajtjeje të re të demokracisë,
standardeve, shtetit ligjor dhe
shërbimit qeverisës në interes
të publikut? Mos vallë për këtë
duhen sërish listat me matrikullin e paracaktuar partiak?
Është momenti që faktorë
dhe elementë të shoqërisë
postmoderne
shqiptare
të

Një realitet që edhe pse përkon
me jetëgjatësinë pesëmujore të
një qeverie të majtë në vend,
po mbarset me konﬂikt politik
dhe me situatë intensive kriminale, për të cilën ka shumë dyshime, shumë hamendësime dhe
natyrisht edhe shumë fakte që
kapërcejnë autorësinë dhe zbulojnë nëntekste politiko-kriminale.
Për këtë situatë, vetëm një
kategori individësh po përfshihen në debat dhe diskutime publike. Shumica e opinionistëve të
ndarë në komentet e tyre në pro
dhe kundër, ndërsa oratorët dhe
protagonistët politikë gjithashtu

se Shqipëria ka të njëjtat probleme si Ukraina apo si vende të
tjera autoritare. Për këtë qëllim,
keqinterpretohen edhe deklarimet e zyrtarëve të lartë të Uashingtonit, duke iu servirur mediave ato pasazhe që krijojnë
thjesht një kontekst të interesit
të pjesshëm dhe jo një kuptim të
parë e të plotartikuluar.
Kjo situatë duket se do të
vijojë kështu, duke e tërhequr
shumicën aktuale në nervozizëm
dhe pse jo, për t’i imponuar
asaj përdorimin e mundësisë së
provës së forcës së kartonëve
në Parlament. Gjë që duket

vetëﬂijim që shfaqet në shumë
forma.
Para gati një viti, lidershipi
qeverisës në vend nismoi nënshkrimin e peticioneve për tri
ligjet që i kërkonte BE-ja. Një
truk politiko-partiak, i cili la
shijen më të keqe të përdorimit
të pavarësisë universitare dhe
akademike në vend, e ngjashme
me atë të periudhës së fundit të
regjimit komunist. Po sot, pse
nuk shprehet kjo kategori për
nevojën e qetimit dhe të mbajtjes
së luftës politike në shinat e konstruktivizmit dhe të ballafaqimit
analitik mes qeverisë dhe opoz-

imponojnë
kastën
politike
të mos guxojë të riciklojë
axhendën e konﬂiktit dhe të
sherrit politik e institucional.
Në këtë rol kanë detyrimin
të përfshihen në kohë edhe
ambasadorët që përfaqësojnë
interesin e demokracisë dhe të
stabilitetit europian në Shqipëri.
Vonesa e tyre në kësi rrethanash
komprometon
jo
heshtjen
që mbajnë, por në mënyrë
ﬂagrante, misionin dhe qëllimin
funksional që mbart përfaqësimi
diplomatik.

