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EDITORIAL
Nga Ramadan Çipuri

Gazetari me apo pa status
Në epokën e re të digjitalizimit, kur individi gjithnjë e më

të bymyer ndërmarrjesh mediaitike, edhe pse në mungesë

shumë po lidhet pas burimit të shumëllojtë të informacionit,

shifrash të plota, Unioni i Gazetarëve Shqiptarë (UGSH)

rëndësia e medias, rrjedhimisht edhe e gazetarit është

pohon të ketë rreth 2500 gazetarë në Shqipëri.

lëhtësisht e kuptueshme. Pavarësisht diskutimeve të shumta

Por, përkrah këtij inflacioni shifrash, këmbanat e alarmit

mbi besueshmërinë e mediave në platforma të ndryshme,

bien për kushtet në të cilat këta gazetarë punojnë. Gazetarë

tradicionale apo në rrjet, mjetet e komunikimit masiv janë

pa status, pa të ardhme të sigurtë e rrjedhimisht pa atë që ne

kthyer në një domosdoshmëri për publikun.

të gjithëve na nevojitet; produktin cilësor që prodhojnë, lajmet

Çdo të bënte shoqëria shqiptare e më gjerë nëse për një

pa cilësi për një audiencë të mpirë.

kohë të shkurtër, disa ditore a më pak, do të ndërpriteshin të

UGSH dhe ISHM raportojnë shifra alarmante në lidhje

gjitha mënyrat e komunikimit masiv? Me të drejtë studiuesi

me numrin e gazetarëve që punojnë pa asnjë mbështetje

Artan Fuga vlerëson rolin e gazetarit kështu: “Sado i dobët

të mirëfilltë profesionale, pa dinjitetin që ky profesion mund

të jetë statusi i gazetarit, ende mund të them se nivele të

t’i jap gjithkujt që e ushtron. Raportohet se rreth 80 % e

caktuara të pushtetit, administratorë të ndryshëm, trafikantë,

numrit të gazetarëve në vend janë pa sigurime shoqërore

me ose pa pushtet politik ose ekonomik, individë spekulatorë,

dhe shëndetësore dhe rreth 85 % pa kontrata të rregullta

mashtrues të opinionit dhe të blerësve të shërbimeve, i druhen

pune. ISHM pranon se gazetarët nuk kanë asnjë mbrojtje

atij. Kjo nuk është pak. Kjo është shpresa dhe roli i këtij sektori.

sociale dhe nuk ekziston asnjë institucion për mbrojtjen

Nuk është gjithçka, por nuk është pak. Shtypi ende e tmerron

e interesave të tyre. Nuk janë të pakta rastet kur gazetarët

të keqin. Të paktën i del në ëndërr. ”

mbeten muaj të tërë pa u paguar edhe pse punëdhënësit e

Por, pavarësisht rëndësisë që shtypi ka patur e vijon të

tyre mbulojnë biznese të mëdha, flaken në rrugë e s’kanë ku

ketë, në Shqipëri media e shkruar rregullohet me anë të Ligjit

të mbrohen, pasi pronari sillet si plotfuqishëm e mund të bëjë

për Shtypin që përmban vetëm një rregull tepër të përgjithshëm:

çfarë të dojë më ta.

“Shtypi është i lirë. Liria e shtypit mbrohet me ligj.”. Në nivele

Vetëm rreth 300 mijë euro nevojiten për të shlyer detyrimet

të ngjashme na shfaqet edhe mbrojtja e ofruar për gazetarin

në sigurimet shoqërore për periudhën 15 vjeçare të kohës së

në ligjin për Mediat Audiovizive, e në ndonjë përmbajtje tjetër

pluralizimit prej 24 vitesh për gazetarët që janë punësuar në zezë.

ligjore të cilat nga viti në vit, së paku formalisht duket se janë

Në këtë kategori përfshihen rreth 1200 gazetarë që tashmë, një

përmirësuar, por që sërish lënë shumë për të dëshiruar.

pjesë e të cilëve po i afrohen moshës së pensionit. Vetëm për

Në këto kushte, statusi i gazetarit shqiptar vijon të havitet

300 mijë euro të pagjenduara, ky kontigjent mund të dal në arrijë

midis ekzistencës dhe mungesës së tij. Mungesa e statusit të

moshën për pension, pa pension. Fatkeqësia qëndron në atë që

gazetarit si rezultat edhe i mungesës së legjislacionit përkatës

kësaj thirrjeje nuk i përgjigjen as pronarët e mediave, që tashmë

rrit shkallën e papërgjegjshmërisë së medias, por nga ana

formalisht e kanë të justifikuar, por as organet shtetërore që për

tjetër ka krijuar edhe një treg shumë informal. Në vend

mëse 24 vite kanë lejuar këtë treg kaotik.

veprojnë rreth 100 radio e 75 televizione publike e private, rreth

Në këto kushte, kur në botë flitet edhe për një pushtet të

25 gazeta të përditshme e shumë faqe të tjera informative në

pestë të medias përkrah rëndësisë si pushtet i katërt, vënia në

rrjet. Numri i madh i tyre të krijon përshtypjen e parë se kemi të

vend e dinjitetit të gazetarëve, përmes rregullimit ligjor të këtij

bëjmë me një shtyp realisht të lirë, të mbështetur në një bazë

profesioni është një këmbanë që bie po aq fortë sa edhe ajo e

reale politike, ligjore dhe institucionale. Përkrah këtij numri

reformave në arsim, drejtësi, shëndetësi etj.
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Aktualitet
Nga Emirjon Senja

Zgjedhjet e 21 qershorit në një
realitet të ri
Zgjerimi i koalicionit është parë si zgjidhja më e mirë e së majtës për të
ruajtur të njëjtin nivel votash me qershorin 2013
Zgjedhjet e 21 qershorit zhvillohen pas një ndarje të re administrative të vendit
duke rritur peshën e kryebashkiakëve
Zgjedhjet e ardhshme lokale zhvillohen në një

kryebashkiakë më të fuqishëm.

realitet të ri politik, por edhe gjeografik. Ndryshimi

Pikërisht ky fakt duket se ndikoi edhe në

i hartës territoriale të Shqipërisë duke shkrirë

ngurrimin e partive kryesore për të shpallur më

të gjitha komunat në 61 bashki të mëdha kanë

herët kandidatët e tyre për bashkitë duke kërkuar

rritur peshën e këtyre të fundit në administrimin

mes emrave që mund të sigurojnë fitoren në terren

e territorit, por gjithashtu pritet të nxjerrin edhe

por edhe të jenë të besueshëm për lidershipin.

Harta territoriale
Qytetet

kryesore

të

vendit

janë

zgjeruar aq shumë me komunat përreth
tyre duke marrë nën administrim ofrimin
e shërbimeve për mijëra banorë të rinj.
Pikërisht kjo pritet të jetë edhe sfida e
parë dhe më e madhe e kryebashkiakëve
të zgjedhur pas 21 qershorit. Ata do të
jenë udhëheqësit lokal edhe të qytetarit të
qendrës së qytetit, por edhe të banorëve
që jetojnë në fshatrat më të largëta
të zonës. A do të arrijnë ata të ofrojnë
shërbime me të njëjtën cilësi për të gjithë
banorët e bashkisë? Kjo është një pyetje,
e cila e merr përgjigjen pas katër vitesh,
kur edhe të jetë testuar kjo formë e re
administrimi të territorit.
Për

sa

i

përket

realitetit

të

ri

politik, tashmë kemi një fuqi një super
maxhorancë e cila numëron të paktën 88
vota në parlament duke qenë e mundur të
ndryshojë pa asnjë problem edhe ligje që
kërkonjë shumicë të cilësuar.
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Shkrirja e
komunave dhe ulja
e numrit të bashkive
pritet të rrisin rolin e
kryebashkikëve te rinj
në administrimin e
territorit

				

Koalicionet

Koalicioni i majtë do të hyjë
shumë i zgjeruar në këto zgjedhje

duke i zëvendësuar ato me autobusë apo aksionet e policisë
rrugore duke vendosur një numër rekord gjobash.

duke thithur edhe parti të djathta
si Fryma e Re Demokratike
e

Bamir

Topit,

Demokristiane

Gjithashtu, gjatë këtyre dy viteve nuk është ndërmarrë asnjë

Partia

rritje pagash apo pensionesh. Nga ana tjetër, rritja dy vite rresht

Nard

e taksës së qarkullimit mbi karburantet nuk lejoi pasqyrimin e

Ndokës apo PDIU-ja e

uljes drastike të çmimeve të naftës dhe benzinës në tregjet

Shpëtim Idrizit. Në total

botërore. Po ashtu, debati i krijuar për testimin e mjekëve,

numërohen të paktën

infermierëve dhe mësuesve nga ministritë përkatëse, e cilësuar

38

e

partia

radhitur

që

janë

majtas

në

si një vendim arrogant i qeverisë nga profesionistët e fushës,
pritet të kenë efekte elektorale.

këto zgjedhje duke i

Në këto kushte, e majta e ka gjetur zgjidhjen tek krijimin

dhënë kësaj të fundit

e një koalicioni të madh për të mos marrë njëjtin numër votash

edhe një fitore të

apo më shumë krahasuar me zgjedhjet e përgjithshme të dy

paktën në letër.

viteve më parë.
që

Në të djathtë kemi një koalicion të përbërë nga 16 parti

është ngritur gjatë

Pyetja

politike, ku më të rendësishmit dhe që i shërbejnë më shumë

kësaj

kandidatëve demokratë në të gjithë vendin janë republikanët.

periudhë

është ajo që ka të

E djathta vjen në këto zgjedhje pas një humbjeje të

bëjë me faktin se

madhe në zgjedhjet e 23 qershorit, e cila u shoqërua edhe

përse i duheshin

me një ristrukturim të sajin. Me humbjen e shumë aleatëve të

kryeministrit

rendësishëm, kandidatët demokratë pritet të përballen me një

Rama gjithë këto

fushatë elektorale të vështirë edhe në zonat e konsideruara

parti në koalicion,

bastion të tyre.

përfshirë

ato

të

por

djathta,

edhe

shumë

tjera

që

të

kanë

dalë me rezultate
të

papërfillshme

gjatë zgjedhjeve të
shkuara lokale.
Përgjigje gjendet
tek qeverisja e tij e
këtyre dy viteve. Duke
pasur
fortë

në

mbështetje
parlament

të
si

edhe në votë popullore,
qeveria ndërmori një serë
aksionesh, të cilat kanë kosto
të madhe politike. Të tilla janë
prishjet e ndërtimeve pa leje
nga INUK, ndryshimet në çmimin e
energjisë elektrike, e cila prek më së

E
majta e ka
gjetur zgjidhjen tek
krijimin e një koalicioni
të madh për të mos marrë
njëjtin numër votash apo
më shumë krahasuar me
zgjedhjet e përgjithshme
të dy viteve më parë

shumti familjet me të ardhura të ulta dhe të
mesme, heqja nga qarkullimi i furgonave taksi

5

Ekonomi
Nga Emirjon Senja
Një vit i shtrenjtë për shqiptarët

ose
Karburantet, “festa” që përfundoi shpejt
Viti 2015 është cilësuar nga maxhoranca si periudha kur do të bëhet konsolidimi i treguesve makroekonomikë të vendit. Kryerja
e një serë reformash në energjetikë si edhe tek pensionet, ulja e borxhit publik apo vijimi i investimeve publike janë vlerësuar si katër
fushat që do të kenë vëmendje të veçantë të qeverisë gjatë këtij viti.
Por, një serë reformash të tilla nuk mund të vinin pa rritje të shpenzimeve nga ana e qytetarëve nëpërmjet çmimeve më të larta
të energjisë, karburanteve apo cigareve. Vlerësohet se ndryshimet e miratuara për vitin 2015 pritet të përkthehet në 10 miliardë lekë
më shumë taksa.

Karburantet
Shqiptarët iu gëzuan një ulje të
ndjeshme të çmimit të naftës bruto në
tregjet ndërkombëtare gjatë fundit të
vitit të shkuar duke shpresuar edhe në
lehtësim të shpenzimeve të tyre për
transport, por ky gëzim zgjati vetëm pak
ditë.
Ndërkohë që rënia e fortë e çmimit
të naftës bruto filloi që nga fundi i muajit
tetor, u deshën të kalojnë disa javë që ajo
të pasqyrohej disi edhe në tregun vendas
ku çdo litër naftë apo benzinë u ul me
mesatarisht 7 lekë në çdo pikë të shitjes
me pakicë.
Ekspertët vlerësuan se zbritja e
çmimit të një fuçie nafte bruto nën 60
dollarë në tregun ndërkombëtar do të
duhej të pasyrohej me një ulje çmimi
deri në 20-25 lekë për litër në tregun e
shitjes me pakicë në Shqipëri. Shqiptarët
u privuan nga një ulje deri në këtë masë
për shkak të strukturës së tregut vendas
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por edhe për shkak të nivelit të lartë të

taksave mbi këtë produkt. Me miratimin

mbledhë rreth 6.7 miliardë lekë të ardhura

barrës fiskale që është vendosur mbi

e paketës së re fiskale sëbashku me

shtesë gjatë vitit 2015.

karburantet në vendin tonë. Kështu,

Buxhetin e vitit 2015 qeveria vendosi

Karburantet janë një ndër produktet

pavarësisht “festës” së uljes së çmimit të

rritjen me 10 lekë për litër të Taksës së

me të taksuara në vend duke e rendituar

karburanteve në tregun e huaj, shqiptarët

Qarkullimit mbi naftën dhe benzinën duke

Shqipërinë në vendet e para të Europës

u mjaftuan duke e blerë një litër naftë me

e çuar nga 17 lekë/litër në 27 lekë/ litër.

për përqindjen që zenë detyrimet fiskale

minimalisht 160 lekë dhe një litër benzinë

Në këtë mënyrë u rekuperua menjëherë

në çmimin final, me të cilin ato i shiten

me minimalisht 163 lekë.

ulja e çmimeve të shitjes me pakicë për

konsumatorit.

E gjithë kjo nuk zgjati më shumë

shkak të ndryshimeve në tregun e huaj.

Përllogaritet që për çdo litër naftë

se tre javë pasi duke filluar nga 1 janari,

Pas kësaj rritje të re të taksave mbi

apo benzine të shitur, rreth 55 për qind

çmimeve të karburanteve në Shqipëri iu

karburantet, çmimi i një litri naftë shitet

e çmimit final të saj të përbëhet nga

desh tëshkonin sërish në nivelin që ishin

mesatarisht me 172 lekë për litër dhe një

detyrimet fiskale, kurse pjesa tjetër

para uljes së madhe në tregjet e huaja

litri benzinë me 175 lekë për litër. Vetëm

përbëhet nga çmimi fillestar, kostoja e

për shkak të rritjes së mëtejshme të

nga kjo rritje, qeveria parashikon që të

transportit dhe fitimi.

Cigaret
Ritmi më i lartë i rritjes së taksave është ndjekur tek cigaret. Me ndryshimet në paketën fiskale, shqiptarët paguajnë 110 lekë
akcizë për çdo paketë cigare të blerë me një rritje prej 20 lekë krahasuar me vitin e shkuar. Qeveria e arsyetoi rritjen e ndjeshme të
taksave ndaj duhanit si përkujdesje ndaj shëndetit të qytetarëve duke shpjeguar se një çmim i lartë do të ulte sadopak duhanpirjen.
Miratimi i rritjes së akciës ndaj cigareve u pasqyrua menjëherë në treg, në mjaft raste edhe para hyrjes në fuqi të ndryshimeve
ligjore duke bërë që çmimi i një pakete cigare të rritet me minimalisht 30 lekë.
Vetëm nga vjelja e më shumë taksave nga konsumi i cigareve, buxheti i shtetit parashikohet të vjelë rreth 4 miliardë lekë më
shumë deri në fund të këtij viti.
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Analizë
Nga Agron Tufa

Terri që mpikset
rreth
Ligjit të Lustracionit
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Në mars të vitit 2013, një grup

politikës dhe parlamentit shqiptar, ndër

vënë si gurin themeltar të çdo vizioni dhe

specialistësh të Institutit të Studimeve

detyrat që BE i cakton për përmbushjen

aksioni demokratik? A mos vallë të gjitha

për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit,

e standardeve në rrugën e integrimit

OJQ-të tona veprojnë sipas skemës së

me

europian,

ndihmën

dhe

ndërmjetësimin

e

kryedetyrë

paracaktuar të ndërtimit “kioskë”, ku në

fondacionit gjerman Konrad Adenauer,

pastrimi i të shkuarës komuniste dhe

t’i

caktohet

si

bazën e themelimit të tyre janë pagëzuar

bëri një vizitë disaditore në institutet e

ndërprerja e trashëgimisë së saj, hapja

nga trinia djallëzore: një ish-oficer i

Kujtesës së Diktaturave në Berlin dhe disa

e dosjeve dhe Ligji i Lustracionit, tok me

Sigurimit të Shtetit, një politikan dhe një

qytete të tjera gjermane, duke u njohur me

një strategji e platformë të qartë veprimi

biznesmen, që sponsorizon aktivitetet, deri

përvojën konkrete të përballjes me krimet

për dekomunistizimin e shoqërisë dhe

në formimin e një profili të mediatizuar?

dhe trashëgiminë e dy diktaturave naziste

institucioneve të saj.

Mandej dihet, pas një stazhi të gjatë

dhe komuniste. Ditën e fundit, grupit tonë i

Përgjigjja e dy eurodeputetëve ishte

në emër të gjoja të drejtave dhe lirive

ishte rezervuar një takim në Bundestag me

se këtë çështje të mprehtë duhet ta ngrinte

qytetare, kur liderët e këtyre shoqatave të

dy eurodeputetë gjermanë. Përfaqësuesit

vetë shoqëria civile shqiptare, nëpërmjet

jenë afirmuar në publik, shoqata OJQ heq

tanë, ndër të tjera, ngritën shqetësimin e

levizjeve dhe OJQ-ve të saj. Duhet një

mandej maskën dhe prek “destinacionin”

ringjalljeve recidiviste të nostalgjisë për

lëvizje e brendshme e shoqërisë civile

e paracaktuar nga pagëzuesit, me fjalë të

diktaturën nga segmente politike dhe

që BE të mund të reagonte në këtë

tjera, pjesëmarrjen në Parlament, si parti

akademike, të cilët, në mungesë të një

drejtim dhe ky ishte kushti, sipas tyre.

politike.

Ligji të Lustracionit, kanë marrë kurajë

A ka vallë tek ne shoqëri civile, të atillë, të

për sjellje brutale dhe gjeste provokuese.

shëndetshme? A ka në Shqipëri shoqata

dot

Eurodeputetëve iu kërkua në atë takim që

që çështjen e higjienës së ndërgjegjes e

Rrezikoje

Këtë

nuk

mund

eurodeputetëve
të

mos

t’ua

thoshe
gjermanë.

kuptoheshe.

Për

më

tepër,

kjo

pyetje

më

ka

u rrëzua, i vitit 2009!), për ta dërguar

konfiguracionin e saj, do ta mbështesë

munduar dhe besoj, jo vetëm mua.

dhe

situatë

kauzën e tyre të drejtë shoqërore dhe se

Mirëpo pikërisht gjatë vitit të shkuar pati

tashmë e përsëritur, e gjitha deja-vû.

me vullnet politik, ashtu siç ka ndodhur

një iniciativë të Grupit Shqiptar për të

Zhvillimi më i ri gjatë dhjetë ditëve të

në një sërë vendesh ish-komuniste, si:

Drejtat e Njeriut, i cili kërkoi mbështetje

fundit, është mbledhja e Grupit Shqiptar

Gjermania, Çekia, Hungaria, Polonia,

nga grupet e interesit për një Platformë

për të Drejtat e Njeriut dhe grupimit

Sllovakia e Rumania, çdo pengesë ligjore

të re të Ligjit të Lustracionit, lëvizje e cila

rishmëtar “Studentët e Dhjetorit”, të cilët

kushtetuese mund të kapërcehet, në

menjëherë “zgjoi” disa “të interesuar”

në një prani më të gjerë të gazetarëve të

analogji të plotë me vendet që cituam.

të tjerë, të cilët gjithashtu, nxituan të

njohur dhe përfaqësuesve të shoqatave të

Parashikohet një fillim i nxehtë për

shpallnin dhe ata nga një Platformë

ish të Përndjekurve Politikë, diskutuan për

muajt e parë të vitit 2015. Shoqëria

të Lustracionit. U mediatizuan kështu

një Lëvizje të strukturuar e të organizuar,

shqiptare, përpos problemeve ekonomike,

dhe disa iniciatorë paralelë, grupime

tashmë jo vetëm thjesht për Ligjin e

papunësisë dhe rritjes së çmimeve, duhet

politike e institucione të pavarura, që i

Lustracionit, por për një Platformë të

të dalë nga topitja e ta provojë veten edhe

mundonte pikërisht çështja e pastrimit

plotë të Dekomunistizimit të Shoqërisë

përballë një testi vendimtar të raportit të

të shoqërisë nga krimet e diktaturës.

nga trashëgimia kriminale e diktaturës

saj me të shkuarën komuniste, ndonëse

Kuptohet, asgjë nuk u finalizua. Si në të

komuniste.

në këtë pikë është më e vonuara nga të

gjitha rastet e tjera të këtyre dy dekadave.

ata

në

pas

gjitha shoqëritë ish-komuniste të kampit.

Sërish gjatë këtij muaji debati këmbëngulës

rënies së diktaturës, kurrë nuk ka pasur

Sepse nuk është fjala tashmë vetëm

u shtrua, tashmë në një nivel të ri dhe me

një apel më të guximshëm, më të qartë

për Lustracionin, por për një ndërmarrje

një aleancë me të gjerë: Grupi Shqiptar

e më të plotë rreth çështjes më të nxehtë

të gjerë të një ekzorcizmi të plotë, të

për të Drejtat e Njeriut në bashkëpunim

publike, politike e shoqërore, të ndarjes

këputjes së të gjitha verigave që e mbajnë

me dy deputetë, znj. Mesila Doda dhe z.

njëherë

e

atë peng të mendësisë, nostalgjisë dhe

Shpëtim Idrizi, ndërmorën zyrtarisht hapin

komunizmit. Kampet, si gjithnjë, në fillim

veprimit të figurave të errëta, të ricikluara

konkret, duke e depozituar në Parlamentin

të kësaj lëvizjeje janë ndarë në dy pjesë:

në hapësirën postkomuniste në të gjitha

shqiptar Plaformën e Ligjit të Lustracionit,

skeptikë dhe optimistë. Skeptikët ndahen

instancat e pushteteve politike, ekonomike,

me kërkesën për ta përfshirë atë në

në dy pjesë: njëra që thotë se nuk mund

kulturore e akademike të shoqërisë sonë.

agjendën e diskutimeve parlamentare.

ta kryejë pastrimin e shoqërisë ajo forcë

Nëse lëvizja do të jetë e sinqertë dhe e

U shfaqën dhe opinionet e para rreth

politike e cila rrjedh gjenealogjikisht

vendosur (të më falin për rezervat e mia

domosdoshmërisë së një zgjidhjeje nga

nga shkaktarët e vërtetë të krimeve të

skepticiste) dhe mbështetja intelektuale e

pena të njohura, të cilat këtë ndjeshmëri

dikataturës dhe pjesa tjetër, ajo qeveritare

shoqërisë do të jetë gjegjësisht po e tillë,

publike

vazhdimisht.

dhe proqeveritare, tund argumentin se

shoqëria shqiptare ka shansin t’u japë

Por sërish nxituan nga pushteti ekzekutiv

ky ligj përbën dhunimin e të drejtave të

fund, siç thotë shkrimtari Ismail Kadare,

përpjekjet për ta rivalizuar këtë nismë,

njeriut dhe është antikushtetues, ndonëse

“historive të saj që përfundojnë me qen”.

me idenë se ky Ligj (Lustracioni), po

këtë përgjigje duhet ta japë Gjykata

Atëherë e tashmja dhe e ardhmja e kësaj

përkthehet nga modeli gjerman (a thua

Kushtetuese. Nga ana tjetër, optimistët

shoqërie do të jenë të pastruara nga gjëja

se nuk ishte përkthyer më parë ai që

kanë shpresë se shoqëria, megjithë

më e shëmtuar e diktaturës, që është

e

kanë

trajtuar

Përgjatë

Parlament. Një

e

këtij

mirë

çerekshekulli

me

trashëgiminë

9

trashëgimia e saj aktive. Por që kjo lëvizje
të gjejë mbështetje të gjerë publike të
kauzës së saj, mbështetësit e saj duhen
sqaruar qartë për se bëhet fjalë, duke
filluar që nga Ligji i Lustracionit deri tek
thelbi i Platformës së Dekomunistizimit.
E rëndësishme është transparenca e ligjit
përpara se ai të miratohet në Parlament,
në mënyrë që Lëvizja, mbështetësit dhe
të interesuarit për të, ta dinë se çfarë ligji
po miratohet, sa i konsultuar është ai me
ekspertët në përputhje me trajektoren
specifike të reales komuniste shqiptare.
Meqenëse për mua personalisht kjo
çështje ka qenë, që prej rënies formale
të komunizmit, një gjendje e përhershme
të menduari dhe të vepruari, një regjim
i

tendosur

meditativ,

plot

zhgënjime

dhe përvoja skepticiste, do të desha të
paraqes disa shqetësime paraprake, që t’i
kenë parasysh organizatorët e lëvizjes për
pastrimin e shoqërisë nga e shkuara dhe
dekomunistizimin e Shqipërisë, pa e vënë
në diskutim mbështetjen time të natyrshme.
E para ka të bëjë me përballimin e
ekspertizës së argumentit në debatin
publik mbi Ligjin e Lustracionit dhe
për këtë, duhet një grup i përgatitur
ekspertësh ligjorë, të cilët të dinë të
artikulojnë juridikisht qartësinë e qasjes,
por ama, të tillë ekspertë që këtë çështje
ta kenë pasur “gjendje të përhershme
të menduari e të vepruari”. Së dyti, kam
bindjen se pengesa më e madhe për
Lustracionin nuk do të jenë partitë tona
politike parlamentare, por sistemi ynë i
drejtësisë, i cili paraqet në vetvete një
palimpsest të së keqes, pasi drejtësia jonë
në instancën e Gjykatës Kushtetuese do
të bëjë çmos për ta rrëzuar sërish ligjin,
ashtu si në vitin 2009, për shkakun e
thjeshtë se nuk do të dëshironte t’i vinte
vetes bombën poshtë këmbëve. Nëse në
Europë, sistemi i drejtësisë përbën efektin
anësor të partive politike në pushtet dhe
parlament, në Shqipëri është diametralisht
e kundërta: partitë politike parlamentare
janë efekti anësor që prodhon sistemi
i drejtësisë. Gjykata jonë Kushtetuese,
në lidhje me çështjen e Lustracionit,

10

paraqet një rimishërim trashëgimor në

Pikërisht në finale, na vjen një fraza

frymë dhe vullnet të paraardhësve të

më irracionale, e cila nuk i jepet asnjë

tyre të drejtësisë komuniste të diktaturës.

dekonstruktimi logjik. Kush janë pra, ata që

Si do ta përballojë këtë pengesë lëvizja

propozojnë, vendosin dhe na garantojnë

për

Dekomunistizim?

për garancinë? Në ç’mënyrë? Kjo pyetje,

I treti, por jo i fundit shqetësim, që doja

Lustracion

dhe

ndonëse e fundit, është e një rëndësie

të shtroja për nismëtarët e lëvizjes është

vendimtare, duke patur parasysh gjendjen

fakti i dëshirueshëm (nëse do të jetë i

e dëmtuar të dosjeve, pjesën thuajse

mirëqenë), se në rastin e kapërcimit të

plotësisht të zhdukur për personat që

dy pengesave të para, atëherë sa siguri

janë ende gjallë dhe në majë të karrierës.

do të ketë në besueshmërinë e Autoritetit

E nëse këta persona të Autoritetit të

të Lustracionit, kur nga artikulimet e

Lustracionit nuk do ta kenë këtë kauzë

deritashme politike thuhet se në përbërjen

“gjendje të përhershme të menduari e

e tij, “do të zgjidhen persona me integritet

të vepruari”? Atëherë çfarë sigurie ka në

moral, që gëzojnë besimin e shoqërisë”?

qerthujt e pasigurisë?
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Sociale
Nga Ana Koldashi

Libri është i vetmi kopsht që mbillet për
të tjerët…
Shprehja më lart është jo vetëm themeli i asaj

përgatitur nga ana profesionale, që na ka shërbyer

çfarë është ngritur mbi të, por edhe fryma motivuese

edhe për marrëdhëniet tona shoqërore dhe

e kësaj nisme kaq fisnike. Gjithçka nisi fare thjesht.

produktivitetin e punës në grup. Kjo strategji e

Pikënisja ishte një hap drejt të panjohurës që nuk

ndjekur ishte në fakt një sukses shumëplanësh. U

e mendonim kurrë që do të shkonte në një pikë të

nisëm drejt një qëllimi, por shfrytëzuam çdo mundësi

tillë sa të merrte përmasa gjigante, madje të kalonte

që na doli përpara, duke përfshirë në të grupime

edhe kufijtë e Shqipërisë. Gjithçka filloi me moton:

të caktuara njerëzish që i dhanë edhe një frymë

“Ju mund ta bëni, kjo është ëndrra juaj… Mos lejoni

emocionale fushatës sonë. Dhe pikërisht ky ishte

qe askush t’ju pengojë të arrini qëllimin tuaj”. Ishin

një ndër objektivat i cili u arrit me sukses, pasi për

këto fjalët e lektores së lëndës Konceptim dhe

çdo dhurim që është bërë deri tani ka pasur edhe të

Menaxhim Fushatash, Dr. Edlira Mali, e cila ishte jo

qeshura, por edhe lot gëzimi për ata të cilët përfituan

vetëm nxitësja e ndërmarrjes së kësaj nisme, por

nga kjo pasuri modeste të cilën e ngritëm për kaq

edhe motivimi ynë më besnik përgjatë gjithë rrugës

pak kohë.

në të cilën kemi ecur.

më të bukurat ishte ajo e “brainstorming”, në të cilën

forma përfundimtare e një provimi final nga lektorja

u hodhën ide pafund rreth asaj që duhet të zgjidhej.

e lëndës së lartpërmendur. Kjo ishte zanafilla e

Ajo për të cilën duhej të vendosej duhej që të ishte

kësaj kështjelle që kemi ngritur, e cila hapi

diçka e arritshme, ndërgjegjësuese, frytdhënëse, t’i

portat e saj pa dallim për çdo njeri të gatshëm

shërbente shoqërisë me një mesazh fisnik dhe ideal

për të dhuruar një pjesë nga thesari i tij i dijes.

të lartë, ndikues për të arritur më në fund triumfin.

Çdo pjesë sado e vogël e këtyre thesareve të

U zgjodh pikërisht “libri”, ky thesar që është mbuluar

vegjël e shndërroi një pikë ujë, në një oqean

nga pluhuri i harresës në këtë shekull ku teknologjia

librash, fjalësh, dijesh, poezish, emocionesh

ka marrë nën kontroll jetën e njeriut dhe sidomos të

ku mund të lundrojnë të gjithë. Ky udhëtim

të rinjve, e cila është edhe pjesa më e rrezikuar. Libri

që nisi në datën 15 nëntor 2014 dhe deri më

d h e

tani ka qenë jo vetëm një sukses por edhe një
shkollë e cila na ka mësuar
d h e
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Një ndër fazat më të vështira por edhe ndër

Gjithçka filloi si një detyrë e cila u kërkua si

nxitja e leximit janë ato
çka shfaqin sa nostalgji, aq edhe

të fushatës do të
jetë e hapur për të gjithë lexuesit

dëshirë për të nxjerrë në pah shkëlqimin

nga jashtë si rezultat i objektivave të përcaktuar në

e vërtetë të tij. Faqja jonë në rrjetin social

fillim, por edhe një dhuratë e çmuar për të gjithë

facebook, “Libri është i vetmi kopësht që mbillet

grupet në nevojë të cilët kanë marrë pjesën që ju

për të tjerët” është një ndër mjetet tona më efikase,

takonte nga kjo nismë. Ekipi ynë grumbulloi rreth

i cili ka qenë pareshtur në shërbim të kauzës së

500 libra për gjimnaze dhe kopshte në Peqin, rreth

ndërgjegjësimit të shoqërisë.

200 libra dhe mjete mësimore për fëmijët e ngujuar

Ekipi ynë është një ekip i vogël në numër,

në Shkodër, rreth 100 libra për Burgun e Grave në

konkretisht përbëhet prej tetë vetash: Ana Koldashi,

Tiranë, 500 libra për fëmijë në nevojë të dërguar

Romelda Qose, Haxhi Lika, Besmir Çajka, Arlinda

nëpërmjët Club FM, si dhe shumë dhurata te cilat

Belkuyu, Ilda Fida, Drilona Nuzi dhe Alda Mazniku,

janë blerë nga buxheti monetar i grumbulluar nga

dhe ka si bashkëpunëtorë studentët e vitit të parë

fondet e dhuruara në para. Një ndër strategjitë e

master në Shkenca Komunikimi. Harmonizimi

përdorura për krijimin e fondeve në para ka qenë

i detyrave, bashkëpunimi dhe korrektësia e

organizimi i panaireve të ushqimeve nga të cilët

vazhdueshme serioze ka qenë një ndër pikat kyçe

është siguruar një shumë e konsiderueshme

për të arritur të gjithë objektivat e paracaktuar

të hollash, të cilat do të përdoren për pasurimin

në planin e hartuar në fillim të kësaj fushate.

e bibliotekës me tituj të literaturës shkollore të

Ceremonia e hapjes, e organizuar pikërisht nga

departamentit të cilit i përkasim.

vetë studentët, pati emra të njohur dhe me ndikim

Çdo gjë nisi si një qëllim i vetëm për të

në fushën e letrave dhe marketingut. Mesazhet

pasuruar bibliotekën e Shkollës së Lartë “Hëna

e dhëna nga Fisnik Ismaili, Rrahim Ombashi,

e Plotë” (Bedër), por u shndërrua në një ideal

Ana Kove, Anisa Ymeri dhe Rexhep Hida, ishin

ku punohet fort dhe pa reshtur për të arritur jo

mesazhe me shumë vlerë për të gjithë të ftuarit

vetëm objektivin prej 5 000 librash, por edhe

dhe dhuruesit e tjerë si dhe një shenjë që kjo

ndërgjegjësimin dhe rikthimin e vëmendjes ndaj

nismë ishte ngritur mbi një fillim të mbarë, duke

leximit. 5390 është shifra që na dha suksesin

u nisur nga shifra e grumbulluar deri atë dite e

final në dorë ashtu siç e kishim parashikuar falë

cila kishte arritur në rreth 700 libra. Ky ishte vetëm

kontributit të gjithsecilit prej nesh. Më e bukura e

fillimi.

këtij ideali është se ai ka fituar një reputacion të
Fushata jonë mori përmasa të tilla aq sa

tillë që i ka bërë dhuruesit të vazhojnë kontributin e

pati dhurues jo vetëm emra të njohur të medias,

tyre edhe pas datës së përcaktuar si kufiri i fundit

letërsisë, televizionit, marketingut, por edhe

i dhurimit të librave, pikërisht se libri dhe dija janë

fëmijë, nxënës të shkollave fillore e të mesme. Nuk

të pamposhtur nga kufinjtë. Kjo nismë u skalit jo

duhet lënë pa përmendur edhe kontributi i vyer i

vetëm në historinë e një biblioteke, por edhe në

shumë kompanive të mëdha në Shqipëri, si dhe i

mendjen dhe zemrat e shumë njerëzve dhurues

dhuruesve jashtë vendit. Çdo libër i dhuruar është

të cilët kanë qenë besnikë dhe bashkudhëtarë të

një vlerë e shtuar jo vetëm bibliotekës, e cila në fund

përzgjedhur drejt destinacionit final: “Triumfit të
pasurimit të kopshtit tonë të
dijes”.
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Opinion
Nga Rrahim Ombashi

			 LIBRI SI PENG
				
ADHURIMI
Sebebqar i veprimtarisë
së sotme u bë libri, në themel të
të cilit u vu fjala, engjëlli që të
ndihmon pa të bezdisur. Por ndodh
që e shpërdoron fjalën deri dhe
nëna, e cila mallkoi fëmijën se
dëmtoi biskun e lisit. “Eshtra s’ka
dhe eshtra thyen”, është gjykimi
popullor për gjuhën.
“T’u thaftë gjuha, o mori
nuse!”, iu hakërrye vjehrra me
zërin drithmërues.
“Gjuha e keqe sjell shumë të
këqia”, kumtojnë latinët. E keqja
është si bima e gramit: sa herë e
pret aq herë shumohet. U rrek të na
zaptojë plotësisht, të gjithëve, se u
ftohëm me fjalën e shkruar.
Por si çdo e përkohshme, edhe
kjo e keqe ka një fund. Në krye të
nismës për ta mposhtur atë, kanë
dalë studentët, ata, që i kanë
zili dhe mbretërit, siç
thoshte Pushkini.
Duket, keni marrë
shtysë nga maksima
e Samiut: “Viktimat
e gjuhës janë më
të shumta se ato
të shpatës”. Iu
futët me guxim
intelektual
kërkimit
shkencor në
udhën, që
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nuk i dihet fundi. I sigurt është
suksesi i nismës Suaj si emocion
dhe vullnet. Kur po rrëzohet qyteti,
siç paralajmëron akademiku Artan
Fuga, ju vendosët të ujitni shpirtin
për të mbajtur të gjallë qytetarinë. I
gjetur, më duket, edhe titulli i tezës
së projektit të lëndës, që e kthyet
në fushatë: “Libri është i vetmi
kopsht që mbillet për të tjerët.
Unë dhurova, dhuro dhe ti!”

Me gjuhën punojnë pa nda (pa
pushim) akademikët e nderuar, libri
ruhet dhe përdoret në biblioteka,
do të thotë kush, por Ju i besoni
fort fjalës së shkruar. Si studentë në
Masterin e shkencave, e keni kult
shkencën: “Gjuha është tepër e
rëndësishme për t`ua lënë vetëm
akademikëve, porosit filozofi
Heidegger. Ndaj menduat se është
detyrë edhe e bibliotekës “Hëna e
Plotë” (BEDER). Ju lumtë!
Fjalën e shkruar të urtët e
futën në libra, si banka thesaresh
shpirtërore. Si pema për ujë edhe
shpirti mbahet gjallë me adhurim.
Te kjo veprimtari intelektuale
për librin, kam nderin t`u
rrëfej
për
raportin
me këtë thesar
shpirtëror,
jo
vetëm
si

përvojë. “Verba volant, scripta
manent”, këshillon urtësia latine.
Fëminia ime kaloi kalldrëmeve
të sokakut të xhamisë së lashtë
Iljas Bej Mirahori. Buzë udhës së
Janinës, jo larg nga qyteti, ishte
aeroporti ushtarak i harruar, që
do të thotë pa aeroplanë dhe pa
roje. Një ditë pranvere, nuk na
lejuan të afroheshim. Ishin ulur,
natën, dy helikopterë ushtarakë.
Ditën tjetër u ul një aeroplan TU104, me Nikita Hrushovin, Enver
Hoxhën dhe të tjerë në bord. Një
pilot na hipi disa të vegjëlve në
helikopter…, por aeroplanin nuk
munda ta prek Si udhëheqësi
sovjetik u largua, disa libra të
përkthyera nga rusishtja nuk na
i jepnim më, kur i kërkonim në
bibliotekën e qytetit. Iu rikthyem
bibliotekave familjare. Në shtëpinë
e vjetër pa moshë kishte libra
“rozë”. Romani Zonja me kamelie
nga Dumas, Biri, novela E puthura
nga M. Grameno, poemat Erveheja
dhe Jusufi dhe Zelihaja nga M.
Kyçyku (Çami), poema Jusufi dhe
Zelihaja nga H. Ali Korça, libra
nga N.H(alit). Frashëri diku tjetër
Naim Bej Frashëri, fjalor nga
Terenc Toçi, libra nga Fishta,
Poradeci, E. Haxhiademi,
N. Nikaj, drama,
komedi dhe një
poemë nga
Kristo

Floqi, Fije bari e Wollt Witman,
romane nga T. Drajzer, Gorki,
përkthime nga Fan Noli, shtypur
në Belgjikë, revista Zani i Naltë,
gazeta Dielli që shtypej në Boston,
Massachuset, USA ku si nënfletë
ishte tregimi Pashka dhe ëndrra
e mërgimtarit, romani Lulja e
kujtimit etj. Tekste shkollore dhe
libra në frengjisht dhe italisht. I
shkëmbenim me shokët e ngushtë.
Jepnim dhe merrnim. Erveheja
kishte qenë në kurbet me xhaxhain
dhe ishte kthyer bashkë me të.
E shihja me habi, i mbaja erë, e
prekja dhe ëndërroja. Te dollapi
i tij i veçantë, me çelës jo vetëm
në sirtarë po edhe në kanata, në
musëndrën ngjitur me dhomën
e pritjes, babai kishte libra me
po atë lloj letre. E zura rastësisht
duke lexuar kuranin, një botim i
shtypshkronjës Kotti, përkthim
nga anglishtja e Ilo Mitkë Qafzezit.
Ishte ora 6 e mbrëmjes dhe dëgjonte
radion Telefunken. Munda të
lexoj edhe titullin e

librit: Bolshevizma e çkatërrimi i
njerëzimit, Hafiz Ali Korça, Tiranë,
1925. Marrëveshja familjare ishte
e pranuar pa kushte nga pjesëtarët
e saj. Nuk duhej të dinte asnjeri
jashtë saj. Mësova nga babai se
ku kishte jetuar nobelisti Jorgos
Seferis, gjatë kohës që kishte
qenë konsull i Greqisë, cili ishte
arkitekti i pallatit të kulturës (më
herët bashkia e qytetit), kush e
kishte falur kishën e Shën Gjergjit,
çezmën e Hamzës, bibliotekën e
qytetit, ndërtesën e Liceut, spitalin
e Asimit…, cili kishte qenë
nxënësi ekselent i Liceut frances,
si vishej Sabiha Kasimati (femra e
vetme e maturës së parë të Liceut),
kush ua mësoi kadrillën vajzave
të aristokracisë, pse lulishtja afër
shtëpisë thirrej Bahçja e Sanijes,
shtëpinë e Xhevat Korçës, minister
para Luftës, të H. A. Korçës etj..
Mësova, madje, që një violinë
Stradivari e zotëronte dikush, po jo
emrin e pronarit. Ende nuk kisha
garanci që të mësoja për vlera që
mateshin me miliona dollarë.
E megjithatë në bibliotekë
duhej shkuar. Kostaqja, një nanole
me flokët ngjyrë kafe e çelur,
nuk mërzitej kurrë me mua. -Po,
dje e more ?!,- më pyeste sa për
të kaluar radhën. Ke ndonjë
shok si Garoni…? Më shpesh
nuk më hetonte fare, sepse
rregulli kërkonte që të merrje
libër çdo dy javë. Pashë
Kësulekuqen në kinema, e
ripashë në séancë tjetër,
po nuk u kënaqa si me
librin. E doja vetëm
për vete, kurse salla
baroke e kinema
Majestikut ishte
plot.
Kishte
dhe që bënin
zhurmë, që
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përshtypeshin e deri luanin nëpër
lozhat e shumta... Në shkollë
shkonim me shallat e kuq, por disa
i mbanin edhe pasdite. Te librat
e mi nuk kishte heronj të tillë, që
bartnin trekëndëshin revolucionar
me vete edhe jashtë shkolle, si
Sizifi shkëmbin te miti i lashtë
grek.
Javën e parë të gjimnazit,
mësuesja e letërsisë pyeti se cilin
libër kisha lexuar së fundi. Iu
përgjigja: “Tolstoin”. Kisha lexuar
të gjitha veprat e shkrimtarit të madh
të përkthyera në shqip. Ndonjë
prej përrallave të tij e kisha lexuar
në original. Kjo prirje më kishte
bërë të fshihja diçka: dashurinë
për librin e dënuar. Në fakultet
vijonim të shkëmbenim libra të tillë
me kolegët, deri dhe manuskripte
(si letërsia shqipe me alfabet arab).
Ndonjë, si Dimri i vetmisë së madhe
(e kishin marrë nga shtypshkronja,
para se të dilte në shitje).
Ndoshta si reagim dramatizova
novelën E puthura. Më lodhnin
kantilemat aktoriale, shfaqjet
e estradave ishin për të qeshur.
Asokohe viheshin në skenë pjesë
teatrale që për regjisor kishin: Nga
kolektivi. Jam në vend dhe në kohë
të gabuar, e ngushëlloja veten.
Njeriu kolektiv, nuk e pranonte
heroin që e dëgjonte zemrën. Miti
i Orfeut më kishte zbritur në Had,
me mitin e Dedalit kisha fluturuar
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Jo vetëm vura thesare në
me krahë dylli. Shtojzovalle kisha
takuar brenda avllive të shtëpive të bankat që luftojnë harresën, por
lashta…Fjalorët nuk i kam ndarë i lava një borxh të madh imam
asnjëherë… 				Vehbi Ismailit, i kushtova librin:
Kur më fitonte fusha e lojës, Po vjen Noli. Kam borxhe të tjera
stadiumi, palestra, mali, dëbora, për të larë, ndërkohë që vijoj të
liqeni a deti, xhiroja e bulevardit arshivoj libra të tjerë.
apo… kam dështuar. Dhe jo
Është eufemizëm kur dëgjon
njëherë ëndrrat në erë m’u kthyen që thonë e lashë këtë apo atë
në zhgjëndër. Vijoja betejën. Siç dashuri. Dashuria ime e parë nuk
thotë Albert Ainshtajni, rrëzimi më më la kurrë. Jam me fat për këtë
shërbeu si përvojë.
se m’i dha kuptim jetës. Dikush
E dashura ime fisnike më fali mbolli për ne. Ju po mbillni për
edhe atëherë, kur e kisha tradhtuar të tjerët, po hipotekoni thesare, se
përkohësisht.
jeni qytetarë të së ardhmes, që të
Pas ndryshimeve demokratike ringrihet qyteti.
bëra realitet ëndrrën. I arshivova
Kumti i dytë i projektit
librat e mi në bibliotekën e qytetit sugjeron dhe grish: Unë dhurova,
tim, në B. Kombëtare, në disa dhuro dhe ti!”
biblioteka universitare dhe Qendra
Po dhuroj librin e rilindasit
Kulturore, brenda dhe jashtë të fundmë. Ma dha si amanet
vendit. Një titull, nuk e di si, ka në shtëpinë e vet, në Sofje,
arritur në Bibliotekën e Kongresit bashkëshortja, Violeta. Dhe një
të SHBA-ve, ku libri ruhet dhe tjetër të tij, shtypur në Tetovë
shfrytëzohet edhe online. Ngjita edhe ky: 100 fabula. Dhe Nioba,
Olimpin e tragjedive greke, Pelan perëndesha e dhimbjes. Që të jenë
e Aleksandrit dhe të mësuesit të bashkë.
tij, Aristotelit, kapërceva urat me
Jeni miqësuar me librin që
qemer nëpër Ballkanin plot tharm përcjell porosi, duke u kthyer
poetik. Me aeroplan civil fluturova në adhurues të tij. Kur ju shoh,
mbi atdheun e Virgjilit, mbi Parisin sjell ndërmend kryevargun e
e Hygoit, mbi Vjenën e Kafkës a P. Bogdanit: Veshur me diell,
Waimarin e Gëtes, fluturova mbi mbathur me hënë. Më shumë se
Atlantidën e Platonit, Stambollin të bukur, të dashuruar me librin si
e Nezim Beratit, Naimit, Samiut... peng adhurimi.
Libri më kishte shpënë në botën e
Mbillni dije, të korrni dritë!
madhe para se të shkelja atje.
FALEMINDERIT!		
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Panshqiptare
Nga Klodian Shaqiri

Një vështrim mbi çështjen
e pronave të shqiptarëve
çam
Historia
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e

emigracionit

dhe

gjithë zonën e Ballkanit,

ndryshime

deportimeve prej pronave të veta të

që karakterizoheshin prej dukurisë së

shqiptarëve çam, banorë të krahinës së

lënies së pushtetit dhe ndikimit politiko-

Çamërisë në Greqi, është karakterizuar

ushtarako-administrativ të Perandorisë

nga tensioni dhe përplasje të vazhdueshme

Osmane në këto zona.

përgjatë periudhës fillim dhe mes 1900-s.

Në një kohë të tillë të ngarkuar

Edhe pse kanë kaluar kaq shumë vite ende

plot me problematika, paqartësi dhe

nuk kemi një zgjidhje juridike mbi njohjen e

kërkesa për të luajtur letrat politike sa

të drejtës së pronës së këtyre shqiptarëve

më mirë, me qëllimin që këto të sillnin

në territoret që shtrihen në shtetin fqinj

përfitime dhe rregullime territoriale, në

grek. Shkaqet që bëhen pengesë për

bazë të një marrëveshjeje u zhvillua një

mbarimin e kalvarit të një padrejtësie

procedurë shkëmbimi popullsish midis

shekullore lidhen me shumë faktorë, duke

Turqisë dhe Greqisë. Palët e shkëmbyera

filluar nga ato politikë e juridikë. Lëvizja

presupozoheshin të ishin turqit e Greqisë

e kësaj popullate nga prona e tyre ka

me grekët e Turqisë, por ky shkëmbim

pasur një përshkallëzim të ndarë në

nuk u bë në bazë kombësie sesa më

disa etapa. Fillimi i problemit u shfaq në

shumë duke u bazuar në besimin fetar të

një moment historik ndryshimesh për të

tyre, pra u quajt “turk” shqiptari i besimit

islam dhe grek ai i besimit ortodoks. Traktati i Lozanës i vitit 1923
bëri rregullimin ligjor dhe teknik të këtij procesi duke sjellë në
tokat e shqiptarëve çam popullsi të etnisë greke që jetonin prej
shekujsh në Turqi dhe anasjelltas. Kjo çështje e cilësuar si një
padrejtësi pa si mbrojtës të saj figurën e Mit’hat bej Frashërit,
ambasador i Shqipërisë në Greqi. Ankesat dhe protestat e tij janë
të dokumentuara në arshivat ndërkombëtare dhe atyre shqiptare.
Nga shqiptarët çam u deportuan një numër i konsiderueshëm
deri atëherë kur organizmat ndërkombëtare kërkuan ndërprerjen
e këtij procesi.
Edhe më e dhimbshme dhe me pasoja ishte vala e dhunës
në fund të Luftës së Dytë Botërore e drejtuar nga forcat andarte
greke me në krye Napoleon Zervën kundër popullsisë civile të
shqiptarëve çam. Nga tokat e tyre u shpërngulën me mijëra çam,
u vranë, u përdhunuan, iu dogjën shtëpitë, iu grabit malli dhe
u detyruan të merrnin arratinë larg tokave ku kishin lindur. Të
frikësuar kaluan kufirin dhe emigruan për në Shqipëri me shpresën
e një rikthimi një ditë. Erdhën në Shqipëri se ndiheshin shqiptarë
dhe u endën nga një qytet në tjetrin për të mbijetuar. Dëshira dhe
qëllimi i tyre ishte të
riktheheshin në pronat
e tyre deri në mesin e
viteve 50, kur qeveria
shqiptare e asaj kohe
u dha nënshtetësinë
shqiptare
hequr

duke

i

nënshtetësinë

greke. Është për tu
nënvizuar ky moment,

vullnetin e tyre. Shqiptarët çam me humbjen e nënshtetësisë

pasi

lindin

greke largoheshin prej të drejtës mbi pronat që dispononin në

shumë padrejtësi dhe

Greqi dhe cilësoheshin si shtetas shqiptar, rrjedhimisht edhe

çështja e rikthimit dhe

përkundrejt tyre hynte në fuqi ligji i luftës që ekzistonte midis

njohjes së pronave të

Greqisë dhe Shqipërisë duke ngritur akoma më shumë pengesa

shqiptarëve

mbi kërkesat e pronësore.

prej

Greqi

tij

çam

akoma

Ndryshimet politike që përfshinë Shqipërinë në vitet 90-të

problematike.

dhanë edhe një herë shkëndijën që kjo çështje të mund të kishte

bëhet

më

në

përsa

jehonë. Çamët u organizuan në shoqata dhe vitet e fundit krijuan

më sipër, shtetësia e

edhe një parti politike të përfaqësuar në Parlamentin shqiptar.

shqiptarëve çam deri

Janë organizuar aktivitete si konferenca dhe seminare për ta bërë

në mes të viteve 50-

sa më të njohur këtë çështje, si brenda Shqipërisë, ashtu edhe në

të ishte nënshtetësi

rrafshin ndërkombëtar. Rezultatet e këtyre lëvizjeve politike kanë

greke dhe kombësia

qenë të mira, por do të ishte akoma më mirë nëse njohja e të

shqiptare.

të

drejtës së tyre të pronës të kalonte edhe në një rrafsh juridik me

gjithë shqiptarët çam

kërkesa individuale të identifikimit, në bazë të trungut familjar, të

ishin

nënshtetas

certifikatave të pronësisë së pronave të tyre në Greqi. E drejta e

grek që iu hoq kjo

pronës është e shenjtë dhe ekzistojnë mekanizmat ndërkombëtarë

nënshtetësi

me

një

për njohjen dhe mbrojtjen e kësaj të drejte. Shpresoj dhe uroj që

vendim

padrejtë

kjo çështje ende e pazgjidhur të marrë një interes më të madh në

nga qeveria shqiptare,

respekt të gjakut, vuajtjeve dhe vështirësive që shqiptarët çam

pa

kanë kaluar përgjatë këtyre 70 viteve nga emigrimi i tyre.

Në

informim

Pra,

të

respektuar
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Portret
Nga Rabihana Halili

Ne,

brenda artit të patitulluar
Kam frikë të dua, si do ta mësoj,

botëkuptim i tillë ishte tregues i një

Teksa bisedoj me Florianën për fillesat e

mundesh të më ndihmosh ti? Si do t’i

ndjeshmërie të hollë që kanal të vetëm

saj në art, i kujtohet me nostalgji vizatimi

thyejmë muret e diferencës, a bëhemi dot

shprehës ka artin.. dhe për të gjithçka

i saj i parë. Ashtu si çdo fëmijë edhe ajo e

një zemër e përbashkët? Nuk ka sesi të

është art.

ka nisur me gjëra të thjeshta, me një pyll

jemi kaq të ndarë kur kemi të përbashkëtën
më të madhe... Shpirtin.

Teksa në mendjen e nënës së saj

të gjelbëruar, një derë gjysmë të hapur

vërtitej mendimi se nuk punojmë për një

dhe oktapodi i rrallëgjendur në lumin e

Ishte kjo ideja e parë madhore e

copë kartoni lavdërues –certifikate, ndihen

rrjedhshëm. Kur pakkush nga fëmijët di se

një fëmije që guxonte të shprehte atë

hapat e parë të Florianës drejt një toke të

çfarë është një oktapod, Floriana i gjen një

që ndoshta shumë të rritur druhen ta

pakshkelur nga bashkatdhetarët e saj.

vend kyç në imagjinatën e saj.

thonë. Por që do të ishte shenja e parë

të

Ndërkohë që Floriana e rritur tani,

e një të ardhmeje prej një shpirti artistik

paharrueshme për një artist, shpeshherë

Vizatimet

e

para

ngelen

përshkruan me nostalgji domethënien e

të lirë dhe dimensionalisht të gjerë. Një

janë ato çelësat e kreativitetit të pazbuluar.

punës së saj të parë, ndodhemi në dhomën
e saj, kjo jo një dhomë e zakonshme,
por një dhomë artisti. Nuk ka vend për
rregullsi, ajo ndihet rehat kur çdo gjë nuk
është në vendin e vet. Nëse për ne shumë
gjëra do ishin të tepërta e do t’i hidhnim,
ajo di t’ua gjejë një vend e t’i kombinojë
më së miri.
Për të moda nuk ka rëndësi, ajo di të
krijojë një modë të sajën dhe të përziejë
elemente goditëse ndërkulturash. Sot e
gjen të veshur si një damë franceze e nesër
shikon një rrokiere të vërtetë. Po ashtu di
të luaj mjaft mirë me ngjyrat, jo vetëm në
arredimin e dhomës së saj, por edhe në
veshje bën një përzgjedhje mes ngjyrave
të hirta duke i bashkuar me të kuqen ose
blunë qe ajo i konsideron ngjyra fisnikësh
dhe vetëm një artist fisnik di të luajë mirë
me to, thotë ajo duke buzëqeshur. Ajo
zgjedh gjithçka që e bën të lumtur, rrobat
t’i veshësh e jo të të veshin ndaj zgjedh
diçka “happiness”, thekson ajo.
Pas kësaj panoje dhe fjalësh të
shkëmbyera është e lehtë të besosh
që kam të bëj me një shpirt që e do të
bukurën, e do të vjetrën, të rrallën, dhe e
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jeton atë. Kam të bëjë me një artiste.
Vetëm për pak minuta arriti të më
fuste në filozofinë e artit duke më dërguar
në stacionet e të menduarit pak artistikisht.
E përshpirtshmja reflektohet, sidomos kur
ajo lidhet fort me dimensionin e të ndjerit,
dhe ne arrijmë të ndjejmë atë që kuptojmë,
sikundër edhe atë që kemi nevojë. E gjitha
kështu filloi më thotë, filloi nga nevoja. Nëse
kemi ftohtë vishemi, edhe me artin është e
njëjta, krijojmë se kemi nevojë të ndjejmë, të
ndjejmë të bukurën.

Kam frikë të dua, si do ta mësoj, mundesh të më
ndihmosh ti? Si do t’i thyejmë muret e diferencës,
a bëhemi dot një zemër e përbashkët? Nuk ka sesi
të jemi kaq të ndarë kur kemi të përbashkëtën më
të madhe... Shpirtin.

I qeshin sytë kur përmendet “e bukura”.
Teksa po i hidhnim një sy fotove të shkrepura
“rastësisht”, para i del fotoja e një ndërtese
të shkatërruar, të braktisur, për mua diçka
e zakontë, por aspak për të. Me një gjuhë
të ëmbël më thotë: “My dear, historitë e
mëdha vijnë pas shkatërrimeve të mëdha, si
duket koncepti i së bukurës në planin artistik
marrka kuptime të tjera. Për artistët edhe

të përçojë. Drita çel ngjyrat, jep vëllim,

qendër të shtëpisë të ishte televizori, tek

gërmadha kishte vlerë, sepse ishte dëshmi

background, bën të dukshme atë që ti do

ajo pashë rafte të tëra që nuk kishin të

e dhimbjeve që kanë bërë histori, e ku është

të shikosh, me një fjalë me dritë vepra

mbaruar nga librat. “Ajo ishte tjetër, më

historia është njeriu... vetë arti më i lartë”.

merr frymë, thotë ajo duke marrë pak

mësoi dhe mua të jemi tjetër”, shprehet

frymë lehtazi.

Floriana e përlotur.

Kush do ta mendonte se edhe në art
ka rregulla që duhet t’i bindesh apo rules

Në gjithë këtë teknikë të përvetësuar

siç ajo e përdor shpesh. Ajo nuk e preferon

ajo nuk mund të lërë pa përmendur

rregullin, por artin e do me rregulla. Thotë se

njeriun që i bëri pikëndryshimin kryesor

kushdo që mendon se arti është një shprehje

në rrugën e saj artistike, mësuesen

e rrëmujshme e artistit gabohet, pasi arti

e saj Jorgija. Ishte vetëm 10 vjeç kur

brenda lirisë së vet ka shumë rregulla që

mësoi të përdorë

e bëjnë të tillë. Ne imitojmë natyrën thotë,

të bënte punime dore me materiale të

nëse arrin të ndjesh mjeshtërinë në të është

pamenduara nga një

e pamundur të mos duash të bësh gati të

filloi ta peshonte botën me të tjera njësi

njëjtën gjë. Arti është pak matematikë, pak

matëse. E të gjitha këto tulla ndërtuese

anatomi, pak letërsi, pak nga të gjitha.

u vendosën me ndihmën e mësueses,

kamerën polaroid,
10-vjeçare,

kur

Në vazhdën e bisedave tona, Floriana

shoqes, mikes së saj më të mirë, Jorgija.

më shpjegon një nga teknikat më të

Gjatë kësaj bisede Floriana më tregon

rëndësishme në të bërit art, Dritën. Për

dhe lidhjen e saj të veçantë me librin,

artistin drita është A-ja e punës, pa të vepra

dashuri e kultivuar po nga mikja e saj.

nuk ka kuptim, e humbet saktësinë që duhet

Në një kohë qe ne ishim mësuar që në
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Santorini dhe Akropoli
Nuk mund ta mendosh Florianën ndryshe teksa dëgjon
se ajo u rrit mes lashtësisë së Akropolit dhe magjisë së ishullit
të Santorinit. Ditët e saj përziheshin herë me histori, lashtësi,
herë me det dhe perëndime mahnitëse. Shumëkush ëndërron
ta shoh Akropolin hijerëndë apo të provojë dehjen e ishullit
marramendës, ndërsa Floriana kishte fatin që një pjesë të
kohës së saj ta kalonte aty.
Të rritesh në të tilla vende nuk do të thotë pak. Për të
Akropoli ka qenë simboli i demokracisë, i jetës së zhvilluar
kulturore dhe pikërisht aty filloi “puzzle-i” artistik i saj të formohet.
Teksa Akropoli i dha shembullin e mirë sesi kultura ruhet, në
Santorini ajo pa bukuri natyrore që i skalitën një këndvështrim
ndryshe për gjithçka që tani e konsideron të bukur. Santorini
mikpret këdo, edhe më të largëtin e saj. Hijeshia detare bashkë
me arkitekturën e shtëpizave të bardha tërheq këdo që do të
donte të përjetonte diçka ndryshe. Floriana thotë se e dëgjon
shpesh nga turistët se Santorini do të ishte vendi ideal për të
organizuar ditën e dasmës dhe ka nga ata që vijnë posaçërisht
vetëm për këtë ditë.

Një kafe në “Opera Kafe”
Kishim folur gjatë për gjithçka e kishte formësuar
Florianën, por kjo nuk do të ishte e plotë pa një kafe
në “Opera Kafe”. Teksa hedh një vështrim të shpejtë
thotë se bota jashtë mund të na befasojë me arritjet
në art dhe gjithçka tjetër, por padyshim që kaq mirë
mund ta bëjnë edhe perlat e vendit tonë . Mjafton t’i
hedhësh sytë përreth Operës e shikon ku në të majtën
dhe të djathtën tënde shkrihen arte shumëvjeçare, të
cilat dinë të lënë gjurmë te kushdo që kalon aty pranë.
Të kuptosh se çfarë është e bukur dhe me vlerë është
e lehtë, por nuk është e lehtë të jetosh me idealin për t’i
parë ato edhe më të plotësuara dhe për këtë shembull
mu bë Floriana. “ Dua që gjithë kjo përballë nesh një
ditë të kuptohet, vlerësohet ndryshe, dua që kjo kafe
në ‘Opera Kafe’ një ditë të afërt të ketë shije tjetër”, e
mbylli ajo miqësisht.
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Reportazh
Nga Ejup Lila

Mali me Gropa
Mali me Gropa ndodhet afërsisht 40

Bastr-Murrizë. Shiu nuk ka të ndalur. Prapa

analogji me gropat e malit. Pasi udhëtojmë

km larg nga kryeqyteti. Për të mbërritur atje

xhamit të avullosur shikoj njërën nga faqet

për gjysëm ore me një fouristradë, e lejmë

mund të përdorim dy rrugë: kalojmë nga

e Malit me Gropa. Nga ky fshat dallohet

makinën diku buzë një pylli me pisha

tufina, Shkalla e Tyjani, përmes fshatrave

kodra e Bërrmimit, pjesë

e Malit me

sepse na duhet të vazhdojmë këmbë.

të komunës Zall-Bastar ose kalojmë

Gropa. Pas shiut kjo majë e cila është nga

Ecim tatëpjetës përmes pylli rreth gjysëm

rrugës që të çon në parkun kombëtar të

më të larta do të jetë destinacioni ynë.

ore dhe dalim në një qafë të malit, ku

Dajti, qafë Priskë, dhe marrim rrugën e
vjetër që të çon në Shëngjergj.
Është e shtunë, ndodhem në fshatin
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Për të përfituar sa më shumë kohë

dallohen stanet e para. Moti nuk është në

një pjesë të rrugës e përshkruajmë me

favorin tonë. Pavarësisht se shi nuk po bie

makinë. Rruga plot gropa krijon një

mali është i mbuluar i gjithi nga mjergulla.

Aty
afër shohim
edhe disa stane.
Janë ndërtesat e vetme
modeste që ngrihen në këtë
mal. Stanet kryesisht janë të
ulta, diku ndërtuar prej guri,
diku me dru dhe në shumicën e
rasteve mbuluar me llamarina.
Stanet janë ndërtuar nga
banorët e fshatrave afër,
të cilët gjatë verës janë
banorë të Malit me
Gropa.

Duken pak stane dhe disa gropa ne fillim

e lartë, pavarësisht se nuk dallohet nga

te tij.

mjergulla, ajo është maja e Verdelës dhe
Udhëtimi ynë nuk mbaron këtu, ne do

arrin afersisht 1800 metra.

të vazhdojmë deri në majën e Bërrmimit

Mjergulla nuk ka ndërmend të

me shpresën se mjergulla do të largohet

largohet. Pasi presim rreth gjysëm ore

dhe ne do të shikojmë sipërfaqen e malit

fillojmë të zbresim tatëpjetën. Gjatë

me plot gropa.

Mes ftohtit dhe mundit

zbritjes përballë shohim malin e Dajtit.

gjtatë tatëpjetës më në fund arrijmë në

Po ashtu shikojmë të gjitha fshatrat që

majë. Asgjë nuk duhet, mjergulla nuk na

ndodhen pas tij, duke filluar që nga qafa e

lejon të shohim më tutje se 50 metra. Kjo

Priskës, Qafmolla, Selita, të gjithë fshatrat

është një nga majat më të larta të tij.

e komunës Zall-Bastar e deri tek liqeni i

Boshllëk, mendoj teksa i lodhur ulem

Bovillës. Pamja është e mrekullueshme.

në disa gurë për të pushuar. Kjo ndjesi

Bukuritë natyrore nuk kanë të sosur, ama

më ka ardhur sa herë jam ngjitur në atë

janë lënë në harresë.

vend. I gjithë mali nuk ka asnjë pemë,

Aty afër shohim edhe disa stane.

përveç disa kumbullave të egra tek-tuk

Janë ndërtesat e vetme modeste që

të cilat edhe ato nuk i kalojnë 2-3 metrat.

ngrihen në këtë mal. Stanet kryesisht janë

E gjithë sipërfaqja është e mbushur me

të ulta, diku ndërtuar prej guri, diku me

kullota dhe shkëmbinj. Çuditerisht aty afër

dru dhe në shumicën e rasteve mbuluar

majës ndodhen vetëm tre pemë ahu sikur

me llamarina. Stanet janë ndërtuar nga

të jenë lënë me porosi për ti bërë shoqëri

banorët e fshatrave afër, të cilët gjatë verës

varrit të një burri i cili para se të vdiste

janë banorë të Malit me Gropa.

kishte lënë amanet ta varrosnin në atë

Dielli ndërkoh po prek majën e malit.

maje. Me anë të një aplikacioni në celualar

Perëndimi nuk ka shumë të vonuar. Lëmë

zbulojmë se jemi 1564 metra mbi nivelin

pas Malin me Gropa për tu kthyer në fshat.

e detit. Përballë qëndron edhe maja më

Në darkë na pret një bisedë mjaft interesante.
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Idrizi, 75 vjeç, banor i fshatit BastarMurrizë pothuajse shumicën e jetës së
tij e ka kaluar në Malin me Gropa. Teksa
mban në prehër mbesën e tij ai na tregon
pjesëza kujtimesh nga e kaluara.
“Kam shkuar që në moshën 15
vjeçare, në atë kohë isha shumë i vogël
dhe merresha me lloj-lloj punësh. Fillimisht
kishim stanin tonë, por me formimin e
kooperativave bëja punën e bariut. Ne
paguheshim me ditë pune ndërsa delet
ishin të partisë”. Ai gjithashtu na tregon
se kishte mjaft barinj, por kishte edhe
punëtor të tjerë ku krasitnin barë dhe e
transportonin për në fshat.
I pyetur nëse kishte shumë stane
në atë kohë, ai na jep këtë përgjigjie: “Ka
pas pakëz ka pas. Nganjëherë shtoheshin
nganjëherë pakësoheshin, por prap tani
po pakësohen.” Ndërkohë ai na përmend
edhe stanet qe ndodhen tani atje duke na
e shpjeguar me detaje vendodhjen e tyre..
Sipas tij barinjtë gjatë muajit Maj
fillojnë të shpërngulen bashkë me bagëtitë
në Malin me Gropa. Zakonisht është data
6 Maj. Kjo datë njihet edhe si festa e
Shëngjergjit, e cila simbolizon largimin e
dëborës dhe ardhjen e ditëve të ngrohta.
Që nga ky muaj dhe deri kur fillojnë reshjet
e para të dëborës këta barinjë jetojnë në
mal.
Idrizi na shpjegon se në mal nuk
marrin vetëm bagëtitë e veta, por edhe të
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puna ime deri kur të perëndojë dielli dhe të
kthehem në stan”

Gjithashtu Idrizi na tregon edhe për
një shpellë. Të gjithë e njohin si shpella e

fshatarëve të cilët gjatë verës merren me

Një problem që i shqetëson mjaft

dëborës. Aty gjendet borë gjatë gjithë vitit.

bujqësi dhe nuk kanë kohë të kujdesen për

barinj është uji. I gjithë mali nuk ka asnjë

Shpeshherë njerëzit e sëmurë dhe që ishin

to. Kjo kategori bagëtish nga barinjt quhet

burim. “Atje është nami për ujë”, janë këto

në shtratin e vdekjes kërkonin për herë të

“bështina”. Ata i ruajnë gjatë gjithë verës

fjalët e Idrizit. Pretendohet që poshte malit

fundit të shijonin borë nga kjo shpellë.

dhe si shpërblim ju marrin qumështin.

me gropa ndodhet një liqen nëntokësor.

Mali me Gropa është një vend ku

Ai na shpjegon dhe se si e kalon një

Kjo mund të jetë se vërtetë sepse të

nuk përfundon së eksploruari. Një mal që

ditë të zakonshme. “Në mëngjes bëj buk

gjithë fshatrat rreth tij janë plot me burime

të jep të gjitha mundësit e turizmit. Gjatë

për të ngrënë. Mjel delet, vrris qentë dhe

uji. Pikerish janë keta burimet ku barinjt

verës krijon mundësi shumë të mira për

bëhem gati për të kullotur bagëtinë. Pasi

mbushin enët me ujë dhe mbajne rezerva

turizmin e gjelbër, ndërsa në dimër është

bëj gati qumështin e darkës dhe atë të

për disa ditë. Ndërsa bagëtia pin ujë nëpër

një vend shumë i përshtatshëm për ski.

mëngjesit lëshoj delet dhe fshij vadhën.

gropa të vogla të bëra posaçërisht që në

Zakonisht qumështin ma marrin barinjtë

kohën e komunizmit të njohura si “lera”.

Pavaresisht se eshte shpallur nga
qeveria si zonë e mbrojtur dhe turistike

e tjerë ose vjen dikush nga familja për të

Gjatë bisedës mësojme se mali ka

nuk ka asnjë investim për ta bërë zonë

ma dërguar në baxho, por edhe ata kanë

dhe shumë të përshtatshme për kultivimin

të frekuentuar nga turistët. Nuk ka alpe

punët e bujqësisë në fshat. Pastaj gjithë

e patateve. Shumë fshatarë edhe nëse

vëtëm në veri të vendit. “Alpe” ka edhe në

ditën e kaloj nëpër mal. Nuk kam lënë cep

nuk kanë stane kanë rrethuar pjesë tokash

Shqipërinë e mesme, madje pak kilometra

të malit pa shkelur me këmbë. Kjo është

ku mbjellin patate.

larg kryeqytetit.
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REPORTAZH
Nga Shkëndije Curri

Monumentet e Kulturës në qytetin tim
Për të ecur drejt të ardhmes çdo

Të huajt, që plot kureshtje vijnë

Kongreseve, Monumentin “Nënë Shqipëri”,

shoqëri duhet të dijë të shkuarën e saj,

të shohin bukuritë e Tiranës sonë, ne i

Urën e Brarit, Kalanë e Ndroqit, Kalanë e

rrënjët prej nga ka ardhur dhe të cilat do

drejtojmë ta “shuajnë etjen” e tyre për art

Prezës, Qytetin antik të Persqopit, Kalanë

ta çojnë drejt një të ardhmeje më të mirë.

dhe histori të njërit prej popujve më të

e Petrelës, Vilën e ish-diktatorit Enver

Teksa ecim në rrugët e Tiranës, kryeqytetit

vjetër të botës, në kafenetë e “Bllokut”, te

Hoxha, Banesën e Shijakësve, Muzeun

tonë të zhurmshëm e gjithmonë në

një piramidë me mure me grafit dhe në

Arkeologjik të Tiranës, Muzeun Historik

zhvillim, duhet të jemi të vetëdijshëm se

Dajtin e bukur por të vetmuar. Dhe kështu

Kombëtar, Kalanë e Tiranës, Kullën e

çdo gjë e re që shohim është ndërtuar

ata largohen më të etur se më parë, për t’i

Sahatit dhe Xhaminë e Et’hem Beut.

dhe bazuar mbi një histori të shkuar që ne

gjetur diku gjetkë disa copëza kulturore që

Në qendër të kryeqytetit, pa u lodhur

sot e quajmë të vjetër. Përtej pamjes së

të tjerët, jo-harrimtarë të vetvetes, i kanë

aspak për t’i gjetur, numërohen dy-tre

“civilizuar”, me pallate të larta, me dyqane

bartur prej vitesh.

monumente kulture të cilat të rrethojnë

të shumta dhe njerëz të veshur sipas stilit

Ky qytet qe të jep përshtypjen e

me një hark hënor, si për të të thënë që

të fundit, Tirana dhe banorët e saj kanë

një qyteti modern dhe të rrëmujshëm

ne jemi këtu, ne bëjmë historinë e qytetit

një të shkuar të hershme kulturore dhe

njëkohësisht, numëron plot 19 monumente

kështu që na vizitoni, pastaj do të njihni

historike.

kulture: Galerinë e Arteve, Pallatin e

më mirë Tiranën.

Xhamia e Et’hem Beut
Këtë hark hënor e kryeson Xhamia e

largohen nga qyteti pa fiksuar me aparatet

edhe sot e kësaj ditë është funksionale në

Et’hem Beut, e ndërtuar rreth shekullit të

e tyre fotografikë, copëza të së shkuarës

shërbim të besimtarëve myslimanë të cilët

tetëmbëdhjetë, me një arkitekturë shumë

dhe të tashmes njëkohësisht. Xhamia

kryejnë ritet fetare.

të veçantë, tavani dhe muret e të cilës janë
të dekoruara me piktura. Xhamia është e
përbërë nga 18 dritare të cilat e ndriçojnë
mjaftueshëm ambientin brenda xhamisë,
duke krijuar një ambient mistik. Themelet
e xhamisë u filluan nga Mulla Beu, një
njeri i pasur nga Petrela e Tiranës, i cili e
nisi ndërtimin e kësaj xhamie për qëllime
bamirësie. Zbukurimin e xhamisë me
piktura e përfundoi i biri i tij, Haxhi Et’hem
Beu, pasi i ati ndërroi jetë. Në derën e
parë të xhamisë gjendet një rrasë e cila
vërteton me shkrimin e saj se Mulla Beu
është themeluesi i kësaj xhamie.
Ky monument tërheq vëmendjen e
turistëve, veçanërisht të huaj, të cilët nuk
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Kulla e Sahatit
Është ndërtuar në vitin1822. Ka një

Kulla e Sahatit ngrihet si shtatore si

gjatësi prej 35 metrash dhe është e përbërë

për t’i treguar njerëzve se koha është një

nga 90 shkallë në formë spiraleje dhe ka

tregues i rëndësishëm edhe pse akrepat

qenë ndërtesa më e lartë në kryeqytet deri

e orës jo gjithmonë punojnë. Ndoshta ora

në vitin 1970. Kupola në majë të sahatit

ka ngelur në vend për të na treguar se sa

duket e ndërtuar nga një arkitekturë e

kohë ka qysh kur ajo është ndërtuar, ose

tipit San Francisko. Në fillim ka pasur një

për të na treguar se asnjë lloj sahati nuk i

kambanë, e cila u soll nga Venecia dhe që

përshtatet vjetërsisë së saj shekullore. Sot

binte çdo orë. Fillimisht ora e vendosur në

bashkë me xhaminë e Et’hem Beut, Kulla

kullë është blerë në Gjermani dhe është

e Sahatit është kthyer në simbolin e qytetit

ndërruar disa herë. Ora ekzistuese është

të Tiranës, që shfaqen në çdo kartolinë.

vendosur qysh prej vitit 1970.

Muzeu Historik Kombëtar
Daton me 28 nëntor 1981 dhe është

Një objekt tepër i çmuar është epitafi

Kulturës e të mbledhura nga objekte e

muzeu më i madh në Shqipëri për nga

iGlavenicës, punuar me ar nga një princ

kultit gjatë 50 vjetëve të fundit në të gjithë

rëndësia. Në të gjenden 3600 objekte të

Shqiptar i shek. XIV, Gjergj Araniti.

territorin e Shqipërisë.

trashëgimisë kulturore, duke filluar nga

Koleksionit të kësaj periudhe i është

periudha e Paleolitit e deri në periudhën e

shtuar dhe pavioni i ri i ikonave qe ka

dokumenta e dëshmi të periudhave të

Antikitetit të vonë.

në përmbajtjen e vet një ikonostas nga

tjera, si për shembull, të rezistencës

Ndër koleksionet më me vlerë të këtij

Elbasani dhe 50 ikona të marra nga

kombëtare shqiptare, të Pavarësisë dhe

seksioni janë ato që evidentojnë periudhën

koleksioni i Institutit të Monumenteve të

themelimit të shtetit Shqiptar.

arkaike

dhe

Pavionet

e

tjera

përmbajnë

periudhën

protourbane ilire të kulturës
Shqiptare.
Në

pavionin

e

periudhës Mesjetare, me
më shumë se 300 objekte,
realizohet

dokumentimi

i

historik

procesit

të

vijimësisë

iliro-shqiptare.

Koleksioni

i

objekteve

periudhës

Mesjetare

të

përfshin: emblema heraldike
të

princërve

shqiptarë,

kolona të katedraleve të
shkatërruara, relieve dhe
ikona të ikonografëve më
të

mëdhenj

shqiptarë,

si: Onufri (shek. XVI), David
Selenica

dhe

Kostandin

Shpataraku i shek. XIII.
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Galeria Kombëtare e Arteve
Është një institucion kombëtar që ka për qëllim
promovimin e trashëgimisë kombëtare të shtetit shqiptar
në fushën e arteve pamore. Ndodhet në bulevardin
“Dëshmorët e Kombit”. Në vitin 1946 nisma e një grupi
artistësh solli krijimin e kësaj galerie. Misioni i saj është
të grumbullojë, koleksionojë, dokumentojë, konservojë,
studiojë,

restaurojë,

ekspozojë

dhe

propagandojë

zhvillimin e vlerave të trashëgimisë kulturore, për qëllim
promovimin e veprave më të mira të artit pamor shqiptar si
ndërthurje e traditës dhe bashkëkohores.
Ekzistenca e kësaj galerie është motivuese për
shumë të rinj të cilët janë në hapat e tyre të parë drejt
fushës së artit. Kushedi sa e sa eksperienca emocionuese
mbart në kujtesën e saj kjo ndërtesë-simbol e artit pamor.

Banesa e Shijakësve
Kjo banesë i përket shekullit të XIX-

oborri i të cilës është rregulluar me shume

asaj kohe, të cilat tregojnë prejardhje sa

të dhe është shembull tipik i këtyre lloj

kujdes nga një zonjë e vërtetë tiranase.

të largët aq dhe të gjallë. Tek shikon këtë

ndërtimeve në qytet, të cilat bëhen mjaft

Vazot e luleve duket që janë punuar nga

dhomë, në vizualitet të ëndërrt përfytyron

tërheqëse për syrin e vizitorit të huaj. Ajo

dora e një artisti, oborrit ja shton bukurinë

gjyshen duke gatuar pranë oxhakut dhe

ndodhet në rrugën “Virdar Luarasi”. Banesa

skulptura e një femre engjëll me kokë të

më pas servir darkën në sofër. Pamja e

është e rrethuar me mure prej qerpiçi të

prerë.

ambientit është në një harmoni perfekte

mbuluara me çati të thjeshta. Ndriçimi

Dhoma është shndërruar në një

me doçkat dhe thinjat e gjyshes tek lëviz

i ambientit bëhet me anë të baxhave ku

minigaleri ku janë të ekspozuara veprat

nëpër dhomë. Por funksioni i sotëm i

njëra prej tyre rri gjithmonë pranë vatrës

e piktorit Sali Shijaku. Përveç pikturave,

banesës që duhet të ishte dytësor është

për të ndriçuar sa më shumë ambientin

në të gjenden shumë orendi shtëpiake të

kthyer në funksion parësor.

ku gatuhej. Në vitin 1973 banesa
është shpallur monument kulture
i kategorisë së parë. Ajo që e bën
origjinale këtë banesë tiranase
është prania e vetëm një dhome
me një lartësi të madhe, në një kat
të dytë të varur të quajtur “malif”,
të ndërtuar prej parmakësh dhe
shkallësh prej druri.
Në ditët e sotme kjo banesë
është shndërruar në biznes privat
bar kafe, i cili menaxhohet nga i
biri i Sali Shijakut.
Në hyrje të banesës tregohet
funksioni i saj i sotëm, por tek
futesh, përballesh me një shtëpi
të vjetër tiranase. Shtëpi nga ato
me tradita dhe kulturë të hershme,
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Mozaiku i Tiranës
Mozaiku

i

Tiranës

në

Paleokristiane njihen ndryshe si Mozaiku

fermentimin e rrushit, gjithashtu u zbuluan

rrugën “Naim Frashëri” dhe është i vetmi

i Tiranës, që janë një shembull shumë

edhe 3 stela varresh të periudhës romake.

monument

domethënës i lashtësisë së këtij territori.

arkeologjik

ndodhet
brenda

qytetit

Sot ky mozaik shërben për të

të Tiranës. Mozaiku u zbulua në vitin

Në vitin 2003-2004, gjatë punimeve

plotësuar pjesë nga pazëlli historik i qytetit

1972 gjatë punimeve për ndërtimin e një

po në këtë bllok pallatesh, u zbuluan pjesë

të Tiranës dhe është shumë i vizituar nga

pallati në lagjen nr. 9 në qytetin e Tiranës.

të tjera të kompleksit. U zbuluan vaska për

vizitorë të huaj dhe vendas.

Sipas disa autorëve ky ambient ka qenë
një qendër fshatare që më pas është
zëvendësuar me një vilë fshati, bëhet fjalë
për në shek. III para Krishtit. Në këtë vilë
ishte një sallë e gjitha me mozaik, e cila
ishte ambienti kryesor i vilës. Më vonë
objekti adaptohet dhe përdoret si kishë
paleokristiane duke filluar nga mesi i
shekullit IV e në vazhdim.
Mozaikët përmbajnë kryesisht motive
gjeometrike, por edhe motive tipike të
krishterimit të hershëm. Vila Rustica e Kisha

Ura e Tabakëve
Ura e Tabakëve e mori këtë emër për
shkak të ndikimit në jetën ekonomike dhe
shoqërore që kishin fisi i Tabakëve në shekujt
XVII-XVIII. Ura ka një lartësi prej 17 metrash
e përbërë prej dy harqesh, e ndërtuar e
gjitha me gurë e shtruar me kalldrëm.
Ka një arkitekturë harmonike

dhe

të gjithë elementët në ndërtimin të urës
janë proporcionale me njëra-tjetrën. Ura
e Tabakëve lidhte dy brigjet e rrjedhës
së

dikurshme

të

Lanës,

gjë

kjo

që

dëshmon zhvillimin e qytetit dhe shtimit
të komunikimit me zonat e brendshme.
Ura e Tabakëve e luajti funksionin e saj për
kalimin nga një breg i Lanës në tjetrin deri
nga vitet ‘30. Më pas Lana mori drejtim tjetër
duke devijuar nga rruga e saj e përhershme.
Urat e vjetra prej guri dëshmojnë për
tradita të lashta të vendit tonë në fushën e
ndërtimeve. Ato vërtetojnë punën e madhe
të mjeshtrave popullorë e konkretisht atyre
tiranas. Sot kjo urë shërben thjesht për të
kaluar këmbësorët, si dhe për të treguar
ekzistencën e të shkuarës.
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Kalaja e Tiranës
Kalaja e Tiranës ndodhet në vendin
ku kryqëzoheshin rrugët e vjetra dhe të
reja që të lidhnin me kryeqytetin, pastaj me
të gjithë Shqipërinë, veriun me jugun dhe
lindjen me perëndimin. Kjo dëshmon për
lashtësinë e kësaj kalaje. Kalaja vazhdoi
të ekzistonte edhe në shekullin e XVII kur
qyteti i Tiranës u shtri përreth saj, duke
pasur një qendër qytetare me kullijen
(kompleksin social kulturor) të ndërtuar
nga Sulejman Pasha, pazarin zejtar tregtar
nga pamja veriore, Namazgjanë dhe
Urën e Tabakëve nga ana lindore, si dhe
ndërtesat e qeveritarëve brenda truallit të
kalasë.
Secila nga rrugët e vjetra, para se
të hynin në Tiranë, dominoheshin nga një

Ishmit, të gjitha së bashku, këto kala antike

dhe kalaja nuk u pushtua nga asnjëri prej

kështjellë apo kala. Kështjella e Lalmit

e mesjetare përbënin rrethin mbrojtës të

tyre. Të kësaj kohe janë sistemi i frëngjive

(shek. II p.e.s.) ndodhej në kodrinën ku

Tiranës. Kalaja e Tiranës ishte dhe mbeti

për armë zjarri në pjesën më të lartë të

lumi Erzenit merrte kthesën e lejonte

bërthama historike e trevës së Tiranës dhe

mureve rrethues.

kalimin rrugor drejt Petrelës.

rezidencë administrative përgjatë mesjetës

Trualli i kalasë sot përfshin Akademinë

së mesme. Nga dy anët e tjera kalaja

e Shkencave, Kuvendin Popullor dhe

ngrihej mbi brigjet e lumit të Lanës.

Galerinë

Kalaja e Tujanit, një fortifikatë e gurtë
me formë katërkëndëshe, ku gjurmët
e jetës hasen që nga periudha e parë e

Është menduar që në vitin 1640,

2002, nëpërmjet bashkëpunimit të ngushtë

hekurit. E rindërtuar në shek e IV (p.e.s.),

Ahmet Beu bëri punime rindërtuese në

të Bashkisë së Tiranës me Institutin e

ajo ishte porta hyrëse e korridorit Dibër-

muret rrethues të kalasë duke i ngritur ato

Monumenteve të Kulturës, i kushtuan një

Tiranë-Durrës. Në anën tjetër, pranë malit

në lartësi mbi strukturat antike. Vepër e tij

vëmendje të veçantë këtij monumenti nën

të Vilës ku janë ngushticat e Krrabës,

ishte edhe kulla e gjatë që mbetet akoma

nismën e një programi “Kthim në identitet”.

ndodhej qyteti ilir i Parthinëve-Persqopi

pjesërisht në gjendje të mirë. Kalaja pëson

E parë në këtë konceptim Kalaja e Tiranës

(shek. IV-III p.e.s.), banorët e të cilit më pas

dëmtime sërish në periudhën e luftërave

ishte dhe duhet trajtuar në epokën

u shpërngulën në Petrelë.

ndërfeudale të shek. XVIII, kur aty u

tonë si bërthama historike e kulturore e

Kalaja e Dorëzit në kodrën ndërmjet

përplasën trupat e Ahmet Kurt Pashës së

Kryeqytetit. Në ditët e sotme kalasë përveç

lumit të Trezës e të Piollit (periudha e I e

Beratit me Bushatllinjtë. Populli i Tiranës i

disa mureve me gurë si ka ngelur asgjë

hekurit), pastaj Kalaja e Ndroqit, e Prezës e

mbyllur brenda saj u mbrojt me heroizëm

tjetër veç funksionit të saj historik.

Teqeja e Sheh Dyrit
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Kombëtare të Arteve. Në vitin

Teqeja ndodhet në lagjen nr. 4, Rr.

dhe themeluesi i kësaj teqeje. Ndërtesa

Barrikadave dhe faza e parë e ndërtimit

nuk ka ndonjë arkitekturë të veçantë, ajo

të saj mendohet t’i përkasë shek. XVIII

thjesht ndjek traditën e banesave tiranase.

dhe fillimit te shek. XIX. Është shpallur

Në oborrin e teqesë ndodhet një peme

monument kulture i kategorisë së parë në

shekullore. Sot teqeja është në funksion

vitin 1963. Në hapësirën e truallit përpara

të besimtarëve bektashi dhe vizitohet nga

shtrihet tyrbja, pra varri i shehut i cili është

turistët.

Pallati i Kongreseve
Godina e Pallatit të Kongreseve

me kapacitete 150, 280 dhe 300 vende,

Sot Pallati i Kongreseve mbledh

u ngrit gjatë periudhës komuniste për

si dhe shumë mjedise pune, shërbime e

njerëz pa dasi politike, është arti dhe

organizimin e kongreseve të Partisë së

teknike. Rëndësi i është kushtuar trajtimit

kultura që më së tepërmi i bashkon.

Punës, por edhe të festivaleve. Punimet

të holleve në tre katet, të cilat synohej

Pallati që dikur mblidhte elitën politike

për ndërtimin e kësaj godine zgjaten

të funksionin për shërbimet, pushimin,

të Shqipërisë sot mbledh njerëz për të

katër vjet, 1982-1986. Edhe sot e kësaj

ekspozita e veprimtari të ndryshme.

formuar elitë kulturore.

dite duket qartë se ndërtimi i tij për nga
ana arkitekturore është bërë për përdorim
shumëfunksional.
Mjedisi kryesor është salla e madhe
prej 2 100 vendesh, e kompozuar për të
plotësuar kërkesat funksionale, artistike
dhe akustike për zhvillimin e kongreseve,
konferencave e koncerteve. E pajisur
me ajër të kondicionuar, ndriçimin e
nevojshëm, pajisjet e zërit, të televizionit,
të përkthimit në disa gjuhë, të cilat do të
shërbenin për veprimtari të ndryshme
prej kongreseve deri tek koncertet. Pallati
i Kongreseve u projektua që kthimi i sallës
nga mjedis mbledhjeje në mjedis koncerti
të projektohej me lehtësi. Për veprimtari
të ndryshme u projektuan edhe tri salla

Muzeu Arkeologjik i Tiranës
Zanafilla e këtij muzeu daton në

pasurisë arkeologjike në vend, i cili

vitin 1948, i cili në fillim quhej Muzeu

numëron 18 mijë objekte arkeologjike

Muzeu është i hapur çdo ditë për

Etnografik-Arkeologjik, por më pas me

të periudhave të ndryshme historike.

vizitorët, për t’ju ofruar atyre histori

zgjerimin e kërkimeve dhe studimeve

Muzeu është i përbërë nga tre pavione

të panjohura në fushën arkeologjike.

u

arkeologjik.

që ekspozojnë mbi 2 000 objekte, të

Gjithçka në të metaforikisht të bën

Ky muze ka pjesën më të madhe të

cilat i përkasin epokës së gurit e deri në

bashkëjetues të jetës së të parëve tanë.

shndërrua

në

muze

pushtimin turk.

Monumenti Nënë Shqipëri
Ky

monument

ndodhet

në

1971. Monumenti është vepër e Kristaq

varrezat Dëshmorët e Kombit dhe

Ramës, Muntaz Dhramit dhe Shaban

është ndërtuar për nder të dëshmorëve

Hadërit. Mbi pjesën prej betoni të gjatë

të rënë gjatë luftës së dytë botërore. Ka

është vendosur një statujë 3 metra e

një lartësi prej 12 metrash dhe është

gjatë ku shkruhet: “Lavdi e përjetshme

e ndërtuar prej betoni. Daton në vitin

dëshmorëve të Atdheut”.

33

Shëndetësi
Nga Rovena Dupi

Rreziqet nga qëndrimi ulur
me orë të zgjatura...
Ja zgjidhjet!
T ë
punosh në zyrë
shihet me lakmi nga të tjerët
për shkak të komoditetit dhe
kushteve fizike që të krijohen aty.
Puna në zyrë të detyron të qëndrosh
ulur për orë të tëra dhe këtu del në pah
ana tjetër e medaljes. Është i njohur fakti
se të qëndrosh ulur mbi tetë orë përbën
një rrezik të madh për shumë sëmundje
kronike, të tilla si: obeziteti, sëmundje
të zemrës, diabeti, problemet me
shpinën, etj.
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Të qëndruarit ulur për një kohë të

pjesë në djegien e yndyrës. Përpos

të gjatë janë aq të theksuara, saqë edhe

gjatë na çon drejt obezitetit për shumë

kësaj, metabolizmi fillon të ngadalësohet

realizimi i ushtrimeve në mënyrë të rregullt

arsye. Së pari, duhet të dimë se i gjithë

dhe për trupin bëhet akoma edhe më e

për 30 minuta në ditë për pesë herë në

ky pasivitet zvogëlon aktivitetin e enzimës

mundimshme për të djegur kaloritë. Efektet

javë nuk do të mund të kompensojë efektet

lipoprotein lipase, enzimë kjo e cila merr

e dëmshme të të ndenjurit ulur për një kohë

negative për shëndetin.

Dobësimi i zemrës
Mungesa e aktivitetit fizik, siç mund

në një hark kohor prej 10 vitesh. Nga ky

për shkaktimin e sëmundjeve të zemrës.

të jetë qëndrimi ulur për një kohë të gjatë,

studim doli se ata persona të cilët janë më

Studimi i kryer përfshin individë të cilët nuk

mund të sjellë dobësimin e zemrës, derisa

pasivë ndaj aktiviteteve fizike janë më të

ishin të prekur më parë nga sëmundjet e

ajo sa vjen e bëhet më e dobët për të

ekspozuar ndaj sëmundjeve të zemrës

zemrës, ndërkohë që theksojmë se ndaj

pompuar gjakun nëpër vena. Përveç

se ata që qëndrojnë ulur për një kohë të

këtij rreziku janë të gjithë të ekspozuar, si

kësaj, qëndrimi ulur shton presionin e

gjatë. Pavarësisht këtij krahasimi, studimi

ata që kanë pasur probleme të mëparshme

gjakut dhe zvogëlon diametrin e venave,

theksoi se të dyja sjelljet përbëjnë një risk

me zemrën, ashtu edhe ata pa probleme.

duke sjellë rrezikun e sëmundjeve të
zemrës. Sipas studimeve më të fundit
tregohet lidhja ndërmjet të qëndruarit ulur
për një kohë të gjatë dhe sëmundjeve të
zemrës. Një studim i industrisë lider për
shëndetin “Kaiser Permanent” në Kaliforni
përshiu 80 000 burra mbi moshën 45 vjeç,
për të vëzhguar sesi e kalonin kohën të
ulur dhe të tërhequr nga aktivitetet fizike
për të parë sesi zhvilloheshin dëmtimet e
zemrës. Asnjë nga personat e marrë në
studim nuk ishte i prekur nga sëmundjet
e zemrës më parë. Studimi u realizua

Qëndrimi ulur të dobëson mbas moshës 60-vjeçare
Çdo orë më shumë që kaloni duke

lodhshme. Të nisni me ushtrime me pak

zhvendosjen tuaj nga i njëjti vend, pra

qëndruar ulur rrit mundësitë për të qenë

intensitet për t’i ndihmuar muskujt tuaj të

të ushtroheni në lëvizje në pjesën më

i paaftë të ngriheni nga shtrati dhe të

realizojnë ushtrimet më bazike në mënyrë

të madhe të ditës do të ishte ideale për

bëni aktivitete të tjera ditore. Me kalimin e

të vazhdueshme. Këto ushtrime përfshijnë

elasticitetin e trupit tuaj në të ardhmen.

moshës rritet akoma më shumë mundësia
e paaftësisë për punë. Disa kërkime të
bëra në Northwestern University tregojnë
se për

personat mbi 60 vjeç çdo orë

plus e shpenzuar duke ndenjur ulur rrit
mundësinë me 50 % për t’u shndërruar në
të paaftë fizikisht. Kjo ndodh pavarësisht
ushtrimeve që ata mund të bëjnë pasi
kanë arritur në këtë moshë. Në rast se
gjendeni në një situatë të tillë dhe sot doni
ta shmangni, fillimisht do të ishte mirë
të mos ushtroheshit me ushtrime fort të
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Frekuentoni qendrat e trajnimit
Dr. Joan Vernikos, ish-drejtoreshë

rastit të astronautëve që qëndrojnë në

e të shëndetshme janë ushtrimet e

e NASA’s Life Science Division dhe

hapësirë ku mundësia e lëvizjes është

palestrës një herë në ditë, tre apo pesë

autore e veprave “Të qëndruarit ulur

e minimizuar. Sipas saj, trupit i duhet

herë në javë. Më e rëndësishme është të

vret” dhe “Lëvizja shëron”, dëshmon mbi

të bëjë lëvizje të vazhdueshme. Në

rizbulojmë një mënyrë jetese konstante

përfitimet që ju merrni në një qendër

thelb këshillohet që lëvizjet të jenë jo

me një intensitet të ulët natyral dhe jo

trajnimi për të eliminuar efektet e të

me shumë intensitet, pasi rrezikojnë

t’i nënshtrohemi lëvizjeve që përdorin

ndenjurit ulur për një kohë të gjatë.

efektivitetin, e për një kohë të gjatë

shumë vektorin e gravitetit gjatë gjithë

Në tezën e saj, Dr. Vernikos i referohet

edhe muskujt. “Çelsi i një jete të gjatë

ditës”, shprehet Vernikos.

Rregulloni tavolinën dhe karrigen
Treguesit janë të qartë, se të
qëndruarit ulur për një kohë të gjatë
nuk është fort e mirë për shëndetin
tonë. Por zgjidhjet si karriget me rrota
apo tavolina të lëvizshme mund ta
shtojnë edhe më tej kompleksitetin,
duke e bërë punën akoma edhe më
të vështirë. Fatmirësisht me një plan
të vogël ju mund ta mbroni veten
tuaj kundër efekteve negative nga
qëndrimi ulur për një kohë të gjatë dhe
njëkohësisht përmirësoni edhe më tej
fuqinë e të menduarit. Në fakt tavolinat
statike janë zgjidhja më e mirë dhe
duke planifikuar kohën ku në çdo orë të
mund të lëvizni qoftë edhe në hapësira
të vogla, apo siç mund të jenë edhe
shkëputjet për arsye mbledhjesh.

Një punë jashtë punës: 6 ushtrime zyrtare
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Këto informacione grafike efektive

përfshirjes së lodhjes dhe potencialin

përgjatë gjithë javës. Këto lëvizje janë

dëshmojnë një numër lëvizjesh të

e sikletit të lëvizjeve përballë kolegëve

të rekomanduara nga ekspertët e

thjeshta, ushtrim edhe tërheqje të

të punës. Provoje njëherë këtë jashtë

“Researchers Prescribe Easy Office

cilat mund t’i aplikoni në vendin ku

dhe më pas vendos për veten se cila

Workout”, puna e të cilëve përfshin

punoni. Secila paraqitet në mënyrë

funksionon.

studimin e lëvizjeve, parandalimin e

të qartë dhe kategorizohet po ashtu

Gjashtë ushtrime që mund t’i

edhe nga vështirësitë, mundësitë e

bëni në ambientet tuaja të punës

obezitetit, dhe me probleme te tjera të
përgjithshme që shqetësojnë njerëzit.

Ngre një çati
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Në këtë ushtrim, ndërkohë që marshoni shtyni pëllëmbët e duarve
maksimalisht sipër, më pas uli deri sa gishtat e dorës të prekin
shpatullat. Përpiquni ta bëni këtë ushtrim sa më të vështirë duke
peshuar mbi pëllëmbët e dorës shishe uji.

Goditja e muskujve
Ndërsa marshoni, përkuluni deri në 45 gradë. Përkulni
bërrylat dhe zgjatini ato sikur të ishit duke bërë ushtrime për
të humbur peshë.
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Pozicion anije
Marshoni të tendosur me trupin përpara. Me bërrylat dhe duart
të mbledhura grusht përkulini përpara më pas lëvizini prapa krahët si
të formonit formën e një unaze. Përpiquni që shpatullat t’i puthitni me
njëra-tjetrën, kur ato i tendosni prapa.

Harkore e paralizuar
Përkulini krahët tek bërrylat. Vendosni një këmbë përpara të
ndenjurave dhe ndërkohë që jeni duke drejtuar krahët kur duart i keni
poshtë dhe këmbët i ngrini njëra pas tjetrës.
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Ashensori i gjurit
Ky është një pozicion sikur ju të ishit të paralizuar, ku
përjashtim bëjnë këmbët, të cilët i ngrini përpara ndërkohë
që duart i ulni poshtë.

Hallelujah
Në këtë ushtrim përfshihen krahët të ngritura sipër kokës, të
cilët i ulim përsëri poshtë, ndërkohë që pozicionoheni nga njëra anë
në anën tjetër. Në fakt ky pozicion është emërtuar Hallelujah, por të
thënët e saj është diçka jo e detyrueshme.
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TEKNOLOGJI
Nga Ejup Lila

			Çfarë është

					“Jailbreaking”
Shumë smartphone, tableta apo

shtojcave në bërthamën e sistemit

Falë Jailbreak ju mund t’i shtoni këto

prodhuesit e pajisjeve për lojëra kanë

operativ. Instalimi i këtyre shtojcave

programe mjaft argëtuese dhe mjaft

të drejtën e menaxhimit digjital të

na jep akses në nivelin “root”. Kur na

interesante

softuerit për produktin e tyre (Digital

mundësohet aksesi në “root” ne nuk

Cydia. Ajo ndoshta është depoja më e

Rights Management (DRM)). Kjo DMR

kemi më kufizime. Ne mund të shtojmë

madhe e aplikacioneve për një iPhone

ekziston për të kufizuar softuerët të

gjëra duke e bërë sistemin iOS më

me Jailbreak, saqë sistemet iOS me

cilët mund të instalohen, ose për arsye

fleksibël, më të këndshëm dhe me

Jailbreak e instalojnë atë automatikisht.

sigurie. Jailbraking është procesi i cili

mjaft aplikacione të veçanta. Nuk duhet

Hakerat e parë vendosën ta quanin

anashkalon këto kufizime të DMR-së

anashkaluar edhe rreziku për një dëmtim

Jailbreak këtë ndërhyrje në referencë

duke lejuar që në produktin e “Apple” të

të mundshëm të sistemit operativ.

për të “thyer” Iphone nga “burgu” i iTunes

instalohen softuerë dhe aplikacione të
paautorizuara.
Më teknikisht Jailbreaking

mund

të shihet si procesi i instalimit të disa

iPhone-n

tuaj

nga

Në App Store, dyqani zyrtar i

Apple. Shumica e përdoruesve e njohin

Apple, nuk mund të gjesh aplikacione

me emrin Jailbreak, por ka edhe të paktë

si

që e quajnë “rooting”. Pavarësisht si e

Winterboard,

Activator,

Barrel,

Zeppelin dhe shumë e shumë të tjerë.

Jailbreaking:
Procesi për të
anashkaluar kufizimet
e Apple në instalimin e
aplikacioneve dhe trukeve
në iPhone apo iPad. Këto
aplikacione nuk janë
të miratuara nga
Apple.
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për

quajmë, koncepti bazë është i njëjtë.

Pse Jailbreak ?
Për mirë apo për keq, iOS është një sistem operativ me mjedis
shumë të mbyllur. Aplikacionet përmbajnë udhëzime të rrepta nga
Apple. Deri me një masë të caktuar ky kufizim ekziston për mbrojtjen
tuaj dhe për të ruajtur cilësinë e përgjithshme të aplikacioneve të
Apple.
Kur shkoni në App Store dhe instaloni një aplikacion, ju klikoni
sipër ikonës, hapet aplikacioni, ju veproni mbi të, mbaroni punët tuaja,
shtypni butonin home dhe ai mbyllet. Një aplikacion është një univers
i vetëkontrolluar i fshehur pas një ikone të vetme. Çdo gjë tjetër jashtë
këtij përshkrimi të thjesht si Winterboard - programi për të ndryshuar
temat apo pamjen e ekranit tuaj është rreptësisht e ndaluar.
Për Apple një aplikacion është si një kuti. Aplikacioni juaj mund
të luaj vetëm brenda kontureve të kësaj kutie. Por në qoftë se doni
të luani jashtë këtij kutie, Jailbreak është opsioni juaj i Pse jo vetëm.
Me anë të Jailbreak ju mund të ndryshoni temat, llojin e shkrimit,

Cydia:
Një dyqan
popullor jo zyrtar
për shkarkimin e
aplikacioneve të pajisjeve
iOS, të cilat kanë të
instaluar
Jailbreak-un.

mënyrën e lëvizjes së ikonave, të shtoni apo të modifikoni opsionet e
celularit, të ndërhyni në taskbar dhe shumë e shumë të tjera.

Pse jo Jailbreak ?
Jailbreak natyrisht që mund të sjellë problem. Edhe pse nuk

treg e Jailbreak-ut. Apple punon shumë në sistemin e tij iOS dhe

ka pasur raste të dokumentuara për problemet që shkakton, por

bën përditësime. Ngaqë Apple në çdo version të ri mbyll shtigjet

kemi dëgjuar shumë përdorues që të ankohen për kohëzgjatjen

nga ku hakerat hyjnë në sistem i detyron këta të fundit që në çdo

e baterisë apo jostabilitetit të përgjithshëm. Një problem tjetër që

përditësim duhet të ndryshojnë edhe Jailbreak-un. Ka pasur raste

përdoruesit shohin te Jailbreak është edhe vonesa e daljes në

kur Jailbreak është vonuar edhe për muaj të tërë. Pavarësisht
se kohët e fundit vullneti i hakerave ka bërë që Jailbreak të dal
më shpejt. Në qoftë se Apple nxjerr një version të ri të iOS ne
nuk mund ta përditësojmë. Në rast përditësimi humbim edhe
Jailbreak-un nga iPhone apo iPadi.

A është legal Jailbreak-u ?
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka një ligj që
ndalon përdorimin e Jailbreak-ut. Pavarësisht këmbënguljeve dhe
argumenteve të kompanisë Apple nuk ka një ndalim apo heqje nga
tregu të Jailbreak-ut. Hakerat zakonisht për tu mbrojtur përdorimin
krahasimin me makinën: Mendoni sikur të blini një makinë dhe ju
keni dëshirë ta modifikoni atë, a nuk do e bënit? A nuk është kjo e
drejta juaj. Kështu është edhe Jailbreak-u.
Apple dhe disa kompani të tjera vazhdojnë të nxjerrin rregulla
për ta nxjerrë nga tregu këtë praktikë. Me e mira që mund të bëj
kompania është informimi i përdoruesve se Jailbreak sfidon termat
e tyre të përdorimit dhe garancinë ndaj produktit. Por Apple ka
dhënë informacione dhe detaje mbi Jailbreak-un dhe ka bërë të
qartë se në rast se do të hasen problem për produktet që përdorin
Jailbreak kompania nuk mban asnjë përgjegjësi. Me fjalë të tjera,
mos kërkoni ndihmë pranë gjeniut Apple Store!
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Sport
Nga Blerand Ismaili

Nga “Provokacia” në Paris

40

83 vite histori futbolli dhe asnjë

këtë skuadër. Fitorja me Qipron në “Qemal

në evropianin e 2016 që do të mbahet në

kualifikim në kompeticionet ndërkombëtare

Stafa” dhe me Norvegjinë ne Oslo bënë

Francë.

është padyshim një shifër negative për një

një komb të ëndërronte. Por si çdo ëndërr

Goglat nuk u treguan “të mëshirshme”

skuadër futbolli, aq më tepër kur bëhet

zgjati pak. Ndeshjet kualifikuese morën

me ne, duke na vendosur në grupin

fjalë për Kombëtaren Shqiptare. Është

për poshtë do të thoshte dikush, dhe ashtu

I, bashke më Portugalinë, Armeninë,

për të ardhur keq kur shikon historinë dhe

ishte në të vërtetë. Në fund të fazës në

Danimarkën, Serbinë dhe të zotët e

kupton se e vetmja arritje është fitorja

ishim jashtë Brazilit, duke arritur vetëm

shtëpisë Francën. Një lajm i keq në dukje,

e turneut ndërkombëtar të “Rothman” i

vendin e 5-të në grup, një vend që nuk i

duke marrë parasysh se Franca nuk luan

luajtur në Maltë në vitin 2000. Atë kohë

jemi ndarë prej kohësh.

për pike dhe kjo çon automatikisht një

Shqipëria drejtohej nga Medin Zhega, dhe

Italiani, së fundmi edhe shqiptar,

ndeshje më pak për Kombëtaren. E keqa

arriti rezultate impresionuese, 3 fitore në 3

Xhani de Biazi mbajti mbi pesha një disfatë

shtohet kur sheh në një vend Portugalinë

ndeshje, edhe pse ndaj skuadrave modeste

që për të thënë të drejtën mund t’i kushtonte

dhe Danimarkën, dy fuqi botërore të futbollit

si Malta, Andorra dhe Azerbajxhani.

atij stolin, por nuk ndodhi. Presidenti i

me yje në përbërjen e skuadrës. Serbia

Ishte vetëm para dy viteve, në

Federatës Shqiptare të Futbollit, Armando

dhe Armenia thuajse i njëjti nivel çdo gjë

ndeshjet kualifikuese për kupën e Botës,

Duka, përtej çdo kritike i dha edhe një

vendoset në fushë.

Brazil 2014 kur djemtë kuq e zi treguan dhe

mundësi tjetër De Biazit duke i ngarkuar

Futbolli është i njëjtë me një “Ruletë

dhanë shpresat se diçka po ndryshonte në

një mision të vështirë, atë të kualifikimit për

Ruse”, asnjëherë nuk e di së ç’mund të

ndodhe deri në momentin që tërheq

për provën e vërtetë, atë me Danimarkën

në momentet më të renda të skuadrës

këmbëzën. Bekim Balaj djaloshi shkodran

në folenë e re “Elbasan Arena”.

dhe e konfirmojmë tani në momentet më

e tërhoqi këmbëzën në Portugali kur më

Disa skuadra e kanë të ndaluar

të mira. Edhe pse i ri, “Elbasan Arena” nuk

të djathtën e tij dërgoi topin në rrjetë dhe

fanellën më numrin 12 për lojtarët, pasi

mund ta përballonte fluksin dhe interesin e

i siguroi Shqipërisë ndoshta fitoren më

konsiderohet si fanella e tifozëve, element

tifozerisë anë e mbanë rajonit. Edhe pse

historike të arritur ndonjëherë jashtë fushe.

kyç në një përballje futbolli. Shqipëria nuk

biletat pushtuan tregun e zi me çmime në

Mënyra më e mirë për të nisur një turne

e ka një rregull të tillë, kjo për një arsye të

stratosferë askush nuk i ndali tifozët kuq e

është të mundësh pretendenten, dhe 11

qartë. Tifozët e Kombëtares tonë janë në

zinj të zbarkonin në Elbasan dhe të festonin

kuq e zinj e arritën këtë në Portugali. Më

çdo lojtar nga i pari tek i 11 për çdo sekondë

pavarësisht se ndeshja nuk ofroi më shumë

3 pikë në xhep Shqipëria ishte e gatshme

të 90 minutave të lojës. Këtë e kemi treguar

së një pikë për djemtë e Kombëtares.

Provokacia!
Sido që të shkojë kualifikimi i

të ishte situata e përsosur për kuq e zinjtë

Një kualifikim për në Euro 2016 do të

Kombëtares në “Francë 2016” ato do

pasi ndeshja e ardhshme me Portugalinë

thoshte shumë. Do të shtonte besimin tek

të mbahen mend për të famshmen

luhet në Shqipëri, një pikë do të na

çdo tifoz se më në fund futbolli shqiptar ka

“Provokacia”. Edhe pse KAS (Gjykata

mjaftonte për t’u konfirmuar pretendentë

ardhur në momentin e tij dhe do vazhdojë

e Arbitrazhit Sportiv) e shtyu përsëri

për vendin e parë. Transferta më e vështirë

të ngrihet dita-ditës. Prurjet e reja më në

vendimin për ndeshjen Serbi-Shqipëri,

mbetet ajo në Danimarkë. Rezultati më

krye Gashin do të konfirmojnë një skuadër

çdo shqiptar e ndien veten fitues dhe

negativ që mund të jetë një humbje, i

Kombëtare të konsoliduar tashmë dhe

krenar për mënyrën se si rrodhën ngjarjet.

jep një dritë shprese përballja mes dy

konkurrente për çdo skuadër të madhe.

Ndoshta ishte një shtysë padrejtësia e

“gjigantëve” Portugali-Danimarkë.

Do të thyheshe miti se ne nuk mund të

UEFA-s ndaj Kombëtares tonë, që kjo e

Skema e aluduar para vendimit të

kalojmë një fazë grupesh. De Biazi do të

fundit të bënte përmbysjen spektakolare

KAS është një përjashtim i Serbisë nga

futej në histori si shqiptari i parë që arrin

kundër Armenisë, 2-1 në “Elbasan Arena”.

kompeticioni. Kjo do të na çonte në një

një sukses të tillë në krye të Kombëtares.

Në rast fitoreje në KAS, Shqipëria kalon

ndeshje më pak dhe një fitore në Armeni

E për më tepër, do të shpërblehesh çdo zë

në vend të parë me 10 pikë, duke lënë

do të na jepte kualifikimin historik për në

dhe eufori e tifozërisë kuq e zi ndër vite.

pas Portugalinë dhe Danimarkën. Kjo do

kampionatin evropian.
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