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LAÇ/ Shtatë të plagosur nga sherri para
komisariatit mes fiseve Prenga e Cali për lejen e
peshkimit. Klima e tensionuar në qytetin e vogël

Elina Duni
“Dallëndyshja”
sjellë 12 këngë të
kthyera në folk xhaz
>14, 15

Përleshje për
“Lagunën
e Patokut”,
arrestohet
deputeti
Si u prangos Armando
Prenga, mbrojtja e tij
dhe reagimet e Ramës,
Metës dhe Bashës. PS
deklaron divorcin me
parlamentarin

NGA LAÇI, NIKOLETA KOVAÇI
Qyteza e Laçit rrallë prodhon ngjarje. Por kur në këtë vend ndodh diçka,
zhurma e saj, rrallë shmang shtetin.
Kështu ka ndodhur thuajse në të
gjitha ngjarjet e kohëve të fundit,
ndërsa rasti i dy netëve më parë,
vetëm falë fatit të mirë të protagonistëve, është mbyllur vetëm...

>4, 5, 6, 7

Nëntor Oseku

FIER!LUSHNJE/ Për të tërhequr faturat e parcelave,
banorët duhet të paraqiten pranë ALUIZNI-t

Shqipëria
nëpërmjet
"syrit" të një
juristi

Legalizimet, emrat
e 597 banorëve që
marrin tapitë
NERITAN GJERGO
Drejtoria e Përgjithshme e ALUIZNI-t ka publikuar listën e re me
emrat e qytetarëve që kanë gati
lejen e legalizimit. Gazeta boton
sot emrat e familjarëve për qytetin e Fierit dhe Lushnjes që sipas...

Qytetarët që e kanë
emrin në listë duhet
të paguajnë faturën e
parcelës ndërtimore.
Procedura që ndiqet

Fituesi i çmimit të parë në konkursin
“Colours of Albania”. Me fotografitë
fituese do të hapet një ekspozitë
>16

Ngjarjet
Fotot e trishta
që ndryshojnë
botën
Historia është e mbushur me imazhe
që kanë lënë gjurmë të thella në
mendjet dhe ndërgjegjjet e njerëzve,
duke na dhënë një tjetër këndvështrim
për globin. Cilat janë fotot që kanë
ndikuar në historinë e njerëzimit

>19

>10, 11

MBLEDHJA/ Kryesia bën planin me 5 pika. Aksioni
fillon me kërkesën për largimin e Metës dhe Tahirit

PD njofton protesta, shmang
analizën për humbjen
Anashkalohet tema
e parashikuar për
humbjen e 21 qershorit
dhe riorganizimi

ISUF KURTAJ
Kryesia e madhe Partisë Demokratike për rreth dy orë në “selinë blu” ka
diskutuar dhe vendosur pesë piketat
mbi aksionin politik të opozitës për
sesionin e ri parlamentar, por ka...

>12

Cyan

opinion

Gani ElEzi

Shqipëria,
hajduti thërret,
kapeni hajdutin
>8

Fjalimi

Spiro Koçi
ambasador

Kosova,
anëtarësim
në OSBE
>13

Vëzhgimi

Harilla Koçi

Një moment
solidariteti
njerëzor dhe
qytetar
>18

FUTBOLL

Shqipëria, mes peripecive
në Danimarkë, në
stërvitje me taksi
>20, 21

PORTUGALIA

Kristiano Ronaldo
mbërrin në Tiranë,
sot përpara tifozëve
>20
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Këngëtarja e xhazit rikthehet sërisht në Tiranë. Kësaj here ajo
promovon albumin e ri, dedikuar mërgimit dhe dashurisë

Elina Duni vjen si
dallëndyshe
VALERIA DEDAJ
valeria.dedaj@gmail.com
Për të dallëndyshja nuk është thjesht
simbol i mërgimit, por është një zog që
largohet nga foleja e saj për t’u rikthyer
sërisht në të. Është një zog, që bën atë
që ajo vetë ka bërë gjatë gjithë këtyre
viteve, duke u larguar dhe rikthyer sërisht
në atdhe. Bëhet !alë për këngëtaren e
xhazit Elina Duni, e cila kësaj here vjen
për të promovuar, së bashku me kuartetin e saj, albumin “Dallëndyshe”. Ajo ka
përzgjedhur 12 këngë të vjetra shqipe,
nga floku anembanë Shqipërisë, që i janë
dedikuar mërgimit dhe dashurisë për t’i
kthyer në folk xhaz. Elina tregon se edhe
vetë sa herë që largohet nga Shqipëria
lë pas diellin, gjyshërit dhe miqtë, lë pas
një ngrohtësi që e gjen vetëm këtu. Çdo
ikje për të është rijetim i ikjes së parë, i
asaj ikje të dhimbshme, që e ka shkulur
nga vendlindja kur ishte fëmijë. Prandaj
sot për të, muzika është atdheu i saj.
Nëpërmjet muzikës ajo bashkon botët e
saj, Zvicrën me Shqipërinë, prandaj nuk
do të ndalet kurrë së kënduari. Koncerti
i parë i këtij turi nis në Tiranë, në datë
14 dhe 15 shtator, te Katedralja Ortodokse. Biletat shiten tek Teatri i Operës
dhe Baletit.
Elina, bashkë me kuartetin tënd, rikthehesh me “Dallëndyshe” pas albumit “Matanë Malit”... Përse ke
zgjedhur që albumin ta titullosh
“Dallëndyshe”?
“Dallëndyshe” titullohet kënga e fundit e
albumit. Është një këngë arbëreshe, që
ndër të tjera thotë: Petkat e të mirat tona, ne i lamë te Korona. Oh sa natë kemi
me ne, moj e bukura More. Kur u nismë
gjithë at’ditë e dherat tona iknin nga sytë.
Burrat gjithë me një psherëtimë, thirrtin
gratë me një vajtim. Dallëndyshe e lerë e
lerë, kur të vish ti nja tër herë, vjen të vish
ti te Korona, më nën gjen ti shpitë tona...
Kjo këngë flet për ikjen e arbëreshëve
nga Peloponezi para 500 vjetësh, të cilët
i këndojnë dallëndyshes. Ata i thonë se
kur të kthehesh herën tjetër, nuk do të

gjesh më asgjë tënden. Kënga është e
kënduar në shqipen e vjetër, dhe unë doja
një këngë të thjeshtë, të bukur dhe me
kuptim. Për mua dallëndyshja është ai
zog që mërgon, por që është i lidhur me
folenë, sepse gjithmonë kthehet aty ku
ka rrënjët. Është një album që flet vetëm
për tematikën e mërgimit dhe dashurisë.
Dallëndyshja në Ballkan dhe në përgjithësi te shqiptarët është simbol i mërgimit,
por kjo është shumë aktuale dhe për atë
që po ndodh në Siri dhe në vende të tjera.
Është edhe ajo që ti bën në jetën
tënde?
Po e vërtetë është ajo që ndodh në jetën
time. Unë gjithmonë kam nevojë që të
iki, por gjithmonë kthehem në Shqipëri.
Çfarë lë pas Elina kur largohet nga
Shqipëria?
Unë kam përshtypjen se çdoherë lë pas të
njëjtën gjë në forma të ndryshme. Herën
e parë kur jam larguar kam qenë dhjetë
vjeçe dhe kam lënë pas diellin, gjyshërit,
miqtë. Unë lë pas ngrohtësi, sepse për
mua Shqipëria është gjithmonë një vend
i lidhur me ngrohtësinë, me një diell, të
cilin e gjej vetëm këtu. Çdo ikje është
rijetim i ikjes së parë, i asaj ikje që më
ka shkulur. Përjetimi i shkuljes së parë
nga një vend kur je fëmijë është shumë
i dhimbshëm dhe përjetimi më i vështirë
i mërgimtarit është se ndihet nga pak i
huaj kudo që vete. Ndihet i huaj atje ku
jeton dhe atje nga vjen. Për mua muzika

Është ajo që ndodh
në jetën time. Unë
gjithmonë kam
nevojë që të iki, por
gjithmonë kthehem
në Shqipëri

KUR DHIMBJA MISHËROHET NË ART
Ka diçka në Ballkan dhe në Shqipëri, që mua më pëlqen shumë. Në përgjithësi
në muzikën folklorike në botë tejkalimi i dhimbjes arrihet nëpërmjet këngës
dhe valles. Kujtoj se “Bareshën”, kur e kam pas kënduar njerëzit nuk i kuptonin !alët dhe mendonin se është e trishtueshme, por për ne nuk është ashtu,
sepse ia kuptojmë !alët. Më duket që kur këndojmë një këngë të gëzueshme
ka gjithmonë një trishtim brenda, ose kur këndojmë diçka të trishtueshme
mund të ketë një gëzim brenda. Kjo ndodh sepse në fakt trishtimin kur e këndon ose e kërcen, e tejkalon. Unë besoj se kjo është e bukura e poezisë edhe e
melosit shqiptar, që trishtimi dhe gëzimi janë shumë afër njëri-tjetrit. Janë aq
afër sa ndonjëherë kufiri mes tyre nuk kuptohet. Kjo sigurisht kur flasim për
këngë të vërteta të tabanit, jo për tavallaizmat, që fatkeqësisht po na shtypin...

është gjithmonë atdheu im. Në muzikën
që bëjmë me kuartetin arrij që të bashkoj
të dyja botët e mia, Zvicrën me Shqipërinë, kulturën bashkë me rrënjët. Fakti që
kam 3 muzikantë zviceranë, të cilët kanë
dhjetë vjet që luajnë këtë muzikë dhe e
duan dhe e ndjejnë , në mënyrën e tyre
për mua është shumë i bukur.
Temat e tjera, janë tekste të tuat apo
këngë të vjetra nga folku?
Janë këngë si: “Sytë për ty i kam të
njomë”, e kënduar nga Nexhmije Pagarusha, në vitet ’60 dhe shkruar nga
Izak Muçolli. “Kur e përcolla ylberin” është
një këngë shumë e njohur e Dibrës, “Taksirat që më ka zanë mu”, është këngë
shkodrane, nga Jugu janë “Nënë moj”
dhe “Unë do të vete, lule moj lule, larg
në kurbet...” etj. Janë këngë mërgimi dhe
dashurie. Albumin e shoqëroj dhe me një
tekst, në të cilin them se këngët e mërgimit nuk do të ekzistonin pa dashurinë,
sepse ne i këndojmë gjithmonë asaj që
lëmë pas, dashurisë. E them këtë se gratë
në Veri, burrin që ikën e quajnë Ylber, dhe
burrat në Jug, gruan që lenë këtu e quajnë
Lule. Përveçse tematikë shumë aktuale,
unë mendoj se emigrimi është historia e
gjithë njerëzimit. Shumë popuj gjatë historisë së tyre janë gjendur në situatën,
që u është dashur të emigrojnë, të ikin.
Përzgjedhja e këngëve është shtrirë në të gjitha trevat shqipfolëse...
Përse pikërisht këto këngë?
Po këngët janë nga të gjitha trevat. Veriu, Jugu, Shqipëria e Mesme, Kosova, Arbëreshe, Arvanitase etj. Së pari, këngët
duhet të më prekin. Së dyti, kam zgjedhur veçanërisht tematikën e mërgimit.
Janë këngë të cilat kanë të bëjnë me mërgimin dhe me dashurinë. Këto këngë janë
të transformueshme. Ka këngë të tjetra
shumë të bukura, që nuk mund t’i transformosh. Këngët që të jenë frymëzuese
duhet të jenë edhe elastike, në sensin
që duhet të kenë hapësirën e duhur që
t’i ndryshosh, jo çdo këngë ta jep këtë
mundësi. Por gjithashtu, duhet që të më
pëlqej teksti dhe historia e këngës kjo
është shumë e rëndësishme. Për shembull
kënga “Sytë”, të krijon një tjetër ndjesi,
sepse një femër i këndon një mashkulli
dhe kjo është e rrallë në traditën folklorike. Është një këngë që flet për natën,
për hënën dhe ka disa simbolika erotike,
të femrës. Në këtë rast kënga nuk është
folklorike, por e kompozuar me këto motive. Kjo gjë më pëlqen, sepse përtej
mërgimit dhe dashurisë është gjithmonë ajo ana feministe imja, që do të
vërë në pah rolin e femrës në shoqëri,
që femra nuk është vetëm një objekt i
bukur, të cilës i këndojmë, por që mund
të jetë ajo që i këndon mashkullit, dhe
në këtë rast është protagonistja.

Këngëtarja Elina Duni me kuartetin
Fotot: Nicolas Masson
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pozicioni

situata

Dua të shikoj më
shumë femra të
pavarura

Migrimi është një plagë
që nuk qepet kurrë

Elina Duni ndalet edhe në pozicionin
e femrës shqiptare në shoqëri. Ajo
mendon se roli i tyre, aq sa shfaqet
në estradën mediatike nuk bën asgjë
tyre veçse ndjellë dëshirën e meshkujve. Kjo sipas saj, lë për të dëshiruar
pasi roli i tyre duhet të jetë vendimtar
në themelet e një shoqërie.
Mendon se në shoqërinë shqiptare femra është protagoniste?
Fatkeqësisht ajo që unë vë re në shoqërinë shqiptare është se shpesh
femrat janë shumë të mira. Por roli i
femrës që ekziston në mediet shqiptare, te njerëzit që janë në estradën
shqiptare nuk më pëlqen. Më mungojnë femrat që kanë diçka tjetër
përveçse seksualitetit. Më vjen shumë
keq, kur shoh femra që vetëm u përgjigjen asaj çka kërkohet prej tyre, si
objekt seksual. Për mua femra është
shumë më shumë, është si të thuash themeli i një shoqërie. Është një
thënie që thotë: Sa më i lartë të jetë
statusi i femrës në një shoqëri, aq më
e përparuar është ajo.
Përveçse mamasë suaj, shkrimtares Besa My!iu, a ke një model tjetër të një femre që mund ta
veçosh...
Janë disa femra shumë interesante
në botë, njëra prej tyre quhej Lou Salomé, intelektuale, poete, psikanaliste

Më mungojnë femrat
që kanë diçka tjetër
përveçse seksualitetit
e cila ka jetuar në vitet 1861-1937.
Ajo ka pasur të bëjë me Sigmund
Freud, Friedrich Nietzsche, i cili ka
qenë i dashuruar me të, dhe si femër
e lirë në atë kohë ka dashur Rainer
Maria Rilke, poet gjerman, 15 vjet më
i ri se ajo. Ka qenë një femër brilante, me të cilën kanë qenë të dashuruar meshkuj brilantë. Sigurisht që,
ka dhe femra të tjera, si Simone de
Beauvoir, Anais Ninn etj., femra që
kanë guxuar të jenë vetja e tyre, në
një shoqëri që ka qenë shumë më
maskiliste se kjo e jona sot. Ndërsa
nga femrat shqiptare do të veçoja,
Drita Çomo. Kur kam lexuar poezitë
e saj jam prekur, më ka impresionuar
shumë si femër, si vajza e Liri Belishovës, e cila është ndarë nga jeta
në moshën 22-vjeçare, nga leucemia.
Që në moshën 2-vjeçare ajo ka jetuar
në internim, por kur lexon poezitë e
saj shikon një shpirt kaq të lirë. Por
dua që të them se, një njeri si Nexhmije Pagarusha, të cilën e njoh nga
afër. Është vërtet model i një femre,
që më pëlqen mua. Kur kam shkuar
në shtëpinë e saj, kur kam parë librat,
pianon, kulturën e saj, kam kuptuar
se është një zonjë e vërtetë. Është
një personazh shumë i rëndësishëm
për femrat dhe këngëtaret shqiptare.

Për t’i kënduar mërgimit këngëtarja është ndikuar nga situata aktuale
e popujve në Ballkan dhe në mbarë
botën. Njerëzit vazhdojnë që të emigrojnë, të kërkojnë një fat tjetër,
prandaj migrimi do të ngelet përherë një plagë.
A ka ndikuar situata aktuale në
botë dhe Ballkan e lëvizjeve që po
ndodhin, që ti i je rikthyer sërisht
tematikës së mërgimit...
Sigurisht që ka ndikuar, pasi albumi
është regjistruar para një viti në korrik
të vitit 2014, por për të është punuar
që në vitin 2013. E gjithë situata ka
ndikuar tek unë, pasi kam parë gjatë
gjithë kohës lajmet për emigrantët në
Afrikë, Siri, Tunizi, Marok. Janë gjithë
këta njerëz që mbyten përditë, janë
tërë këto gjëra të trishtueshme, dhe
që ti je shumë i pafuqishëm për të
bërë diçka. Është një aktualitet që
më ka shtyrë që të flas për këtë temë
dhe të këndoj për të. Është një këngë
që unë e kam luajtur gjithmonë në
Itali, dhe që më ka frymëzuar për
tematikën e albumit, që për mua u
dedikohet të gjithë emigrantëve të
botës, “Amara terra mia”, e kënduar
nga Domenico Modugno. Origjinali
është nga provinca e Abruzzo-s, Kur
e kam kënduar në Bergamo para një
viti e gjysmë sapo kishte ndodhur një
mbytje në Lampedusa me 360 afrikanë. Pra kënga “Toka ime e hidhur, por
e bukur” është për të gjithë. Migrimi
është një plagë që nuk qepet kurrë.
Por i këndon edhe dashurisë...
Edhe kjo është shumë e rëndësishme
(qesh). I këndoj dashurisë në mënyra
shumë të ndryshme, vetë këngët e
mërgimit janë këngë dashurie, sepse i
këndojnë dashurisë që lëmë pas.
Por ti personalisht ku e gjen më
shumë veten?
Tek të dyja. Ka këngë dashurie si
“Taksirat”, që ti nuk e di nëse duhet
ta thuash apo nuk duhet ta thuash,
është ai momenti i dyshimit. Ka këngë
dashurie që i këndohen bukurisë së
femrës si “Fëllënza”, kur mashkulli
a pyet femrën a je e bukur si kumbull, e zeshkë si pjeshkë, e bardhë si
dardhë? Këtu kalojnë të gjitha frutat (qesh). Pastaj është edhe gjithë
erotizmi që përmban kjo gjë, është
shumë i bukur, sepse është i fshehur,
sepse kur gjithçka është lakuriq dhe
e zhveshur nuk është më eksituese.
“Sytë” është e vetmja këngë që ke
bërë video nga ky album...
Është e vjetmja që gjendet në You-

tube, të tjerat ndalohen sepse kanë
të bëjnë me të drejtat e shtëpisë diskografike. Në qo!ë se duam që artistët të vazhdojnë të punojmë duhet
t’i mbështesin duke i blerë albumet.
Unë kam bërë një version special të
albumit, që është më i lirë dhe që do
të jetë në shitje, për këtë tur ballkanik.
Falënderoj organizatorët Anima Pictures & PIK dhe sponsorët: Raiﬀeisen
Bank, UEF, Top Channel, Ambasada
Zviceriane për mbështetjen që më
kanë dhënë.
Ndërkohë jeta jote në përditshmëri në Zvicër si është...
Në Zvicër, nëpër Europë dhe këtu
duke organizuar udhëtimet. Ndonjëherë është e vështirë që të gjesh
kohë dhe qetësi për muzikën, sepse
fatkeqësisht sot të jesh një muzikant
duhet që të jesh menaxher dhe organizator njëkohësisht. Kjo nuk është
shumë thjesht, duhet që të dish ta
ndash shumë mirë, Elinën artiste nga
Elinën menaxhere.
Po Elina njeri? Ku e pozicion veten
në fund të ditës?
Elina njeri (qesh). Varet nga periudhat, tani është një periudhë shumë
intensive, ku nuk kam shumë kohë
që t’ia lë vetes, gjithsesi gjej përherë
kohë që të dal dhe të takoj miqtë, të
shikoj një film, të qesh. Ajo që dua
më shumë të bëj është që të lexoj
më shumë filozofi dhe të mos e marr
veten kaq seriozisht.
Turi nis nga Tirana, vazhdon në
Shkup, Prishtinë dhe mbaron në
Beograd. Ndalesa e fundit është
diçka ndryshe kësaj here?
Kjo është diçka shumë e veçantë
për mua, sepse në fakt turi ndodh
në kuadër të festivalit “Swiss MusicDays”, në Beograd, që mua më kanë !uar në fillim. Për mua është diçka shumë emocionuese. Do të shkoj
në Beograd që të këndoj shqip. Unë
mbart me vete gjithë shqiptarinë në
këtë rast dhe shpresoj vetëm që të
ndërtoj ura lidhëse. Kjo është e vetmja mënyrë për të shkuar përpara,
jam shumë e emocionuar, sepse kam
kënduar në Serbi vetëm një herë, në
Nis Jazz Festival por këtë herë do të
jem në zemër të Serbisë. Dhe fillimi i
turit në Tiranë është gjithashtu shumë
i veçantë për mua. Jam shumë e emocionuar kur vij me këngët e folkut shqiptar nga andej. Më vjen gjithmonë
në mëndje kjo frazë qe dua ti them
publikut shqiptar: Po ju rikthej këngët
tuaja nga kurbeti zviceran.

Do të shkoj në Beograd që të
këndoj shqip. Mbart me vete
gjithë shqiptarinë dhe shpresoj
që të ndërtoj vetëm ura lidhëse

