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Zoti Dule, deri kur do tallesh me himarjotët?

NIKOLLAQ NERANXI

  Vizita e zëvendëskryeministrit dhe

ministrit të Jashtëm grek Venizellos

u bë objekt i gjatë diskutimi dhe

polemikash për çështjet e nxehta që

Tirana zyrtare kishte rezervuar në

axhendën e takimeve me të. Çështja

çame, problemi i ujërave detare dhe

Ligji i Luftës, pa diskutim që ishin

temat e forta që u prekën në takim. E mbase pikërisht për arsyen e rëndësisë

që kanë këto problematika mes dy shteteve fqinje, u lanë në hije disa çështje

të tjera që prodhoi vizita e Venizellosit në Tiranë. Prandaj unë e pashë të

arsyeshme të bëj sot këtë shkrim, që të tërheq vëmendjen mbi një tjetër temë,

që ardhja e Venizellosit e nxori përsëri në sipërfaqe. Gjatë takimit me

kryetarin e PBDNJ, njëkohësisht dhe deputetin e zonës sime, zotin Vangjel

Dule, ky i fundit i bëri një kërkesë Venizellosit. Sipas mediave greke, Dule iu

qa Venizellosit se pakicat që jetojnë buzë detit Jon, nga Himara e deri në

Sarandë, nuk i kanë zgjidhur akoma problemet e pronësisë. Pikërisht këtu

fillon dhe absurditeti, tallja dhe cinizmi i zotit Dule. Si një banor i Himarës,

ku shpenzoj të gjithë fundjavat e mia pranë atij komuniteti, po e bëj me dije

opinionin publik se në Himarë nuk është marrë akoma asnjë pëllëmbë tokë,

as me ligjin 7501 dhe as ato të trashëguarat. Po e lë mënjanë faktin që Dule na

konsideron pakicë (ne nuk e konsiderojmë vetën të tillë gjithsesi), se nuk dua

sot t’i hyj atij diskutimi, paçka se Dulet me shokë e kanë shumë për zemër si

temë. Nuk dua, sepse problemi i identitetit është një “kurth i bukur” dhe duke

u marrë me të, lëmë mënjanë problematikat madhore, siç është ajo e pronës.

Pra po e lëmë Dulen të na quajnë çfarë të dojë, por nuk mund ta lejojmë ama

që të manipulojë akoma popullin e Himarës që vijon t’i japë votën në këmbim

të zgjidhjes së problemeve të tyre. Në tavolinën me Venizellosin, teksa Dules i

“qante zemra” për pronat tona, mu në krah të tij qëndronte Bollano, njeriu që

është përgjegjësi kryesor që sot ne nuk kemi asnjë dokument pronësie në

dorë. Madje është e pafalshme se si ai njeri shkoi në dyert e drejtësisë për disa

tabela të sinjalistikës rrugore, por akoma askush nuk po merret me

problemin madhor të pronave dhe manipulimeve që ai ka bërë për sa kohë

ishte kryetar Bashkie. Problem ky ku e ku më i madh se ai i tabelave…

Në takimin Venizellos-Dule, mbase duhej bërë një tjetër diskutim, nëse me

gjithë mend të dyja palët ishin të predispozuar për të vënë ndonjë punë në

vijë. Duhej të ishte Venizellos ai që do t’i kërkonte llogari Dules; çfarë u bë me

1 milion e gjysmë euro, paratë e OSBE-së të dhëna dy vite më parë, ku edhe

Greqia dha një pjesë të konsiderueshme, për regjistrimin e pronave të

bregdetit? A ka marrë njeri ndonjë dokument pronësie që atëherë? Vangjel

Dule, si një manipulues profesionist i opinionit publik (paçka se tashmë

askush nuk e beson), ka nja dhjetë vite deputet dhe nuk e ka përdorur një

herë foltoren e Parlamentit për të kërkuar që prona të shkojë tek i zoti, tek ata

njerëz që i dhanë votën. Jo vetëm kaq, por ai ka kërkuar të sabotojë sa herë që

ka pasur një veprim apo aksion sensibilizmi në këtë drejtim. Ju rikujtoj se më

10 gusht 2008, kur unë isha deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe kisha

kuptuar se çfarë loje po luhej me pronat në kurrizin tonë, kërkova të mbledh

bashkëqytetarët e mi në një miting në Himarë. Aty do t’u shpjegoja se ata po

manipuloheshin nga Bollano e Dule, sepse të gjithë ne mund t’i merrnim

tokat dhe pronat tona me të dyja mënyrat, edhe me ligjin 7501, por edhe ato

të trashëguarat. Mbi të gjitha, doja të bindja edhe atë pjesë që Bollano e Dule

iu kishin bërë lavazh truri, se për problemin e pronave të tyre nuk duhej t’i

kërkonin ndihmë Greqisë. Ne jemi shtetas shqiptarë dhe problemet tona

duhet të na i zgjidhë shteti ynë. Prandaj ne duhej të reagonim të gjithë të

bashkuar, në drejtimin e duhur. Ndërkohë, kjo dyshe famëkeqe bëri çdo gjë,

edhe shkatërrimin e podiumit në 5 të mëngjesit, ku unë pas pak orësh do të

flisja, vetëm që ky miting të mos bëhej. Menjëherë pas dështimit të mitingut

që unë kisha planifikuar, Dule e Bollano organizuan një antimiting me tabela

të tipit “Duam shkolla greke” e të tjera budallallëqe si këto. Fundja le të

ndërtojnë ç’të duan, por puna është ku? Në tokën e kujt? Prandaj, zoti Dule,

askush nuk u beson më pallavrat e tua se gjoja t’u bëka shumë vonë për

pronat e himarjotëve. Ti pate rastin, disa vite më parë, por edhe tani, të ngrije

zërin në Parlament teksa Ministria e Mbrojtjes nxori në shitje të gjitha

ndërtesat në Himarë që ajo i përdorte, por që tashmë nuk i duheshin. Sipas

një ligji të miratuar që mbas viteve ‘90, çdo pronë publike që nuk përdoret më

dhe nxirret në shitje, i duhet ofruar si fillim për shitje pronarit të truallit. Këto

prona, nga Dhërmiu në Qeparo, nuk janë marrë as edhe një nga pronarët e

ligjshëm të tokës ku janë ndërtuar, dhe a e di pse? Sepse ne nuk jemi të

përfaqësuar në Parlament nga një avokat i mbrojtjes së të drejtave tona

legjitime, por nga një njeri i pasinqertë siç je ti. Pra ti nuk the asnjë fjalë që
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ato prona të shkonin tek i zoti i tokës, te zgjedhësit e tu. Por mos harro,

mashtrimi dhe gënjeshtra e kanë një kufi. Tashmë edhe fëmija i vogël e ka

kuptuar lojën tënde, por ti do të bëje mirë t’i jepje fund kësaj farse dhe të rrije

përballë himarjotëve me sinqeritet, duke marrë përsipër detyrat që të takojnë.

Sot që je pjesë e koalicionit në pushtet, nuk ka më asnjë justifikim. Ngri zërin

për zgjidhjen e problemit të pronave tona dhe lëri manipulimet dhe pallavrat

boshe!
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