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Aty nga data 15 Tetor u largova nga Himara

pa mbaruar punë, sepse sektori i menaxhimit

të  tokës  kullotë  u  pezullua  me  urdhër  të

Prefektit  të  Vlorës.  U  largova  nga

Himara, shkova në Tiranë. Ishin ditët e para

të  muajit  Nëntor  2007,  një i  njohuri  im me

thotë  se,  do  të  bëhet  një  seminar  për

studimet turistike në bregdetin e sipërm, që

fillon nga qafa e Llogorasë e deri në Ksamil. U

interesova  dhe  gjeta  dy  ftesa,  njërën  për

Thimjo Andonin, që shtëpinë e tij  në Jalë ja

prishi  qeveria  me  Znj.Camile,  drejtoreshë  e

Bankës Botërore, pronare e territorit në gjirin

e Jalës dhe Ministri i Turizmit, Ylli  Pango, së

bashku me “Arkitektin” Jamarbër Malltezi me forcën e armëve, me Policinë e Shtetit e Policinë

Ndërtimore,  të  cilët  treguan  forcë  dhe  terror.  Shkuam atje,  seminarin  e  hapi  sekretarja  e

ministrit të turizmit dhe fjalën e rastit e mbajti Ministri i Turizmit, zotëria e tij Ylli Pango, i cili

falënderoi Qeverinë Berisha për interesimin, falënderoi Drejtoreshën e Bankës Botërore zonjën

Camile,  falënderoi  personelin  e  Agjencisë  për  studim të  masterplanit  për  investime,  Arkitekt

Jamarbër  Maltezin  dhe  Argita  Sali  Berishën,  por  gjithsesi  nuk  harroi  të  falënderonte  të  dy

specialistët e Bankës Botërore për kontributin e madh që kishin dhënë me profesionalizëm e

përkushtim, për studimin e masterplanit, për ndërtime turistike elitare në bregdetin e sipërm. Ky

studim, tha Ministri Ylli Pango, ka kushtuar 35 milion euro i kredituar nga Banka Botërore. Në

këtë referat asnjëherë nuk u shpalos ndonjë projekt planvendosje për çështjen e masterplanit të

shumë përfolur,  ishte shumë qesharake,  por  në  përfundim u tha se,  së shpejti  do  të bëhet

konferenca për ta miratuar këtë masterplan që do të bëjë fillimin e punimeve të ndërtimit të

objekteve,  hoteleri  dhe  fshatra  turistike.  Me  kaq  seminari  i  përfundoi  punimet.  Thimjo  më

shikonte drejt e në sy dhe unë e kuptoja se çmendonte: deri kur do të vazhdojnë këto poshtërsi,

cila do të jetë ajo ditë që do ndeshemi me ta. Nga sytë i rridhnin lotët. “Sa të jenë balot gjallë,

Shqipëria erë feçe do të bjerë!!!

Ishte data 10 Shkurt 2008, ora 2 e natës kur më zgjoi sinjali i telefonit. Një zë burri më tha se,

më datën 14 Shkurt 2008 do të bëhet konferenca për vjedhjen e pronave të pronarëve legjitim

dhe menjëherë ma mbylli telefonin. Në Tiranë mbërrita në datën 13 Shkurt 2008 dhe shkova tek

hoteli ku konferenca zhvillonte punimet. Lektori po fliste në mikrofon duke treguar përshtypjet e

rrugëtimit dhe në ekran shfaqeshin panorama dhe fotografi të relievit të bregdetit. Sekretarja e

ndërpret dhe i thotë se z. Ministër do të largohet. Pasi u largua Ministri e kërkoi fjalën Xhemal

Mato: “Edhe unë do largohem, por para se të iki dua të them disa fjalë. Jam dakord me këtë

studim të masterplanit për ndërtimet turistike në bregdetin e Himarës. Unë jam nga Himara, atje

kemi banuar në shekuj dhe kam shtëpitë e mija, kam baçet me portokall e limonë, kam ullishte.

Toka bujqësore që është e gjitha me pemëtari është e rrethuar me mur guri në të gjitha fshatrat

e bregut, i cili tregon kufirin ndarës privat-shtet, që do të thotë se jashtë këtij muri toka ka qenë

shtetërore  dhe  është  e  regjistruar  dhe  e  protokolluar  pronar  shteti,  unë  jam dakord  që  ky

masterplan të votohet dhe të firmoset”. Xhemal Mato shkoi drejt sekretares dhe firmosi, pastaj

mori drejtimin për nga dera. Unë u ngrita në këmbë dhe fola me sa zë kisha: “Ndalu këtu Xhemal

Mato, sot këtu do ndajmë gjërat. Ti sa deklarove se je Himarjot, por mëmën dhe tatën i ke nga

fshati Fterre, nëse ti pranon se, mamaja jote e ka tradhëtuar bashkëshortin dhe të ka zënë me

ndonjë burrë Himarjot dakord, por ti duhet të legjitimohesh dhe të fitosh atësinë e vërtetë. Por ti

je nga Fshati Fterre i Vlorës dhe nuk je Himarjot. Në Himarë nuk ke shtëpi, nuk ke baçe me

portokall e limonë, nuk ke ullishte. Xhemal Mato të kanë përgatitur keq. Alibinë e keni ndërtuar

keq, të pabesueshëm. Atëherë Xhemali arriti te dera dhe iku për të mos u dukur më. Sot këtu

jeni mbledhur për të firmosur vjedhjen e tokave të banorëve Himarjot dhe të legjitimoni vjedhjen

e 35 milion Euro. Të gjitha shtëpitë që janë prishur në Himarë ju kane ngecur si halë peshku në

fyt dhe nuk do t’i gëlltitni dot, po më thoni  me urdhër të kujt u prishën shtëpitë e banorëve
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autoktonë, në pronat e tyre ligjore në shekuj? Sekretarja e Ministrit Pango me egërsi tha: Jalën e

prishi  Vasil  Bollano,  i  cili  ja  ka  kërkuar  policisë  ndërtimore  me  shkresë  zyrtare.  Partia

Demokratike dhe Partia Socialiste, solidare me njëra-tjetrën po luajnë me Shqipërinë dhe me

shqiptarët sikur ta kenë çifligun e tyre. Të dyja këto parti i kanë tradhtuar disa herë interesat

kombëtare. Të gjitha i kanë formalizma për garniturë për ndërkombëtarët se, ne jemi shtet ligjor.
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