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PRESIDENTI
TAKIMET

Presidenti pret ministrin maqedonas e kryetaren e komunës së Preshevës

Meta-Sinani: Bashkëpunim mes
bashkive të Shqipërisë e Preshevës
"Shqiptarët e Luginës të integrohen në administratë"

Presidenti Meta pati
dje, një ditë të
ngarkuar me takime,

edhe pse politika ka nisur
pushimet. Ai priti në një
takim të veçantë kortezie
Ministrin pa Portofol të Re-
publikës së Maqedonisë,
përgjegjës për Investimet e
Huaja, zotin Ramiz Merko, i
cili po zhvillon një vizitë
pune në Shqipëri. Presiden-
ti Meta përshëndeti vizitën
e Ministrit Merko në Sh-
qipëri dhe vlerësoi qasjen
dhe interesin e Qeverisë së
re të Maqedonisë për të nxi-
tur dhe rritur edhe më tej
bashkëpunimin politik dhe
ekonomik mes dy vendeve.
Duke u ndalur në mënyrë të
veçantë në eksperiencën e
suksesshme të Maqedonisë
me zonat e lira ekonomike
dhe turistike, Presidenti
Meta shprehu besimin se ko-
munitetet e biznesit të të
dyja vendeve do t'i vlerësojnë
seriozisht këto mundësi, si
dhe frymën e re të bash-
këpunimit mes tyre. Të një
rëndësie vendimtare e me
impakt të drejtpërdrejtë për
nxitjen si të investimeve të
ndërsjella, ashtu edhe të
gjenerimit të projekteve të
përbashkëta rajonale, Pres-
identi Meta konsideroi real-
izimin sa më shpejt të lidhjes
hekurudhore mes dy
vendeve, si dhe të realizimit
të projektit multimodal të
Korridorit VIII. Po dje, më
herët, Kreu i Shtetit priti
edhe Kryetaren e Komunës
së Preshevës, zonjën Ardita
Sinani. Presidenti shprehu
kënaqësinë për këtë takim
me kryetaren e Komunës së
Preshevës, si dhe vuri në
dukje interesimin e tij të
vazhdueshëm, ndaj proble-
meve dhe kërkesave për
zgjidhje, të cilat ndikojnë në
përmirësimin e jetës së
qytetarëve të Komunës së
Preshevës dhe shqiptarëve
të Luginës në përgjithësi.
Presidenti Meta theksoi

Darina Tanushi

rëndësinë që ka bashkëpun-
imi mes bashkive të ndry-
shme të Shqipërisë me Komu-
nën e Preshevës dhe realizi-

mi i projekteve të përbash-
këta që kanë të bëjnë me
jetën kulturore, arsimore,
sportive, si dhe me zhvil-

limin ekonomik të Pre-
shevës. Ndër të tjera, Kreu i
Shtetit theksoi rëndësinë e
madhe që ka integrimi i sh-
qiptarëve në të gjitha nive-
let e administratës vendore
dhe qendrore në interes të
garantimit të së drejtave të
shqiptarëve të Luginës së
Preshevës. Një tjetër bisedë
e Presidentit dje, ishte me
Presidentin e Zyrës së Lartë
të Auditimit të Republikës
Çeke, Miloslav Kala, i cili po
zhvillon një vizitë pune në
Shqipëri me ftesë të Kryetarit
të Kontrollit të Lartë të Sh-
tetit, zotit Bujar Leskaj. Pres-
identi Meta vlerësoi mar-
rëdhëniet shumë të mira mes
dy vendeve dhe, duke iu refer-
uar ecurisë pozitive të bash-
këpunimit në vitet e fundit,
theksoi se eksperienca çeke në
fushën e kontrollit dhe audit-
imit, veçanërisht për çështjet
evropiane, është shumë e
rëndësishme për institucionet
shqiptare. Duke vlerësuar ek-
spertizën dhe programet e tra-
jnimit të Zyrës së Lartë të Au-
ditimit të Republikës Çeke për
institucionin shqiptar të au-
ditimit, KLSH-në, Presidenti
Meta theksoi se ato do të kenë
një impakt pozitiv në përmirë-
simin e punës së institucion-
eve shtetërore dhe të adminis-
trimit të pasurisë publike,
konform standardeve më të
mira evropiane të transpar-
encës.

Kreu i Shtetit mban në detyrë
dy këshilltarë të Nishanit

Ish-këshilltari i presidentit Nishani, Ylli Asllani do
të vijojë detyrën edhe si këshilltar i presidentit Ilir

Meta. Vetë Asllani publikoi dje, një mesazh falënderi-
mi për Metën.
"Mirënjohje dhe
falënderim Kryetarit
të Shtetit për be-
simin, mirëkuptimin
dhe vlerësimin! Sh.T.
Z. President Meta
kapërcen gardhet
politike tradicionale
për të dalë mbi palët,
duke i dhënë institu-
cionit një qasje dhe
d i m e n s i o n
gjithëpërfshirës! Një
gjest që na obligon
dhe jep sinjale për
një Presidencë me
koordinata e di-
namikë të re dhe një
konotacion bashkëkohor! Shpesh liderët udhëheqin
edhe me shembullin e akteve të tyre!", u shpreh
këshilltari i presidentit, Ylli Asllani. Ndërkohë, veç
Asllanit, Meta mbajti në detyrë edhe këshilltarin tjetër,
Flamur Gashin, i cili është Këshilltar për Rajonin në
Presidencë. Ndërkohë ka emëruar shef të kabinetit të
tij Arben Cicin, të cilin e mori që nga Kuvendi.

Ministrja e Integrimit do e presë pasardhësin në zyrë

Gjosha: Shkarkimet në grup
të papranueshme, keqardhje

Ministrja e Integrimit, Klajda Gjosha i konsideroi të
papranueshme shkarkimet publike dhe në grup që janë
bërë këto ditë nga kryeministri Rama. "Unë e di që për ju
është një kuriozitet i madh për të pyetur nëse ka pasur
apo jo një mbledhje qeverie. Në fakt nuk ka pasur pas
përfundimit të zgjedhjeve, pavarësisht se për çdo min-
istër puna ka vazhduar normalisht. Gjatë kësaj kohe
unë nuk kam pasur asnjë komunikim me kryeministrin",
- shprehet ministrja, në një intervistë për "Report TV".
"Ajo çfarë kemi parë ditët e fundit është për të ardhur
keq. Reforma në administratë nuk ka të bëjë me sh-
karkimin në masë të ca personave dhe emërimin e disa të
tjerëve, pa u bazuar në asnjë kriter apo analizë. Kujto që
mund t'i jetë kërkuar dorëheqja, do të ishte mirë që së
pari t'i ishte bërë një analizë. Më vjen keq që kërkon sh-
karkime në masë, kjo nuk është mënyra si funksionojnë
institucionet. Ne duhet të kthehemi urgjentisht në rrugën
institucionale. Ky është një proces kyç i integrimit dhe
do të shikohet me kujdes nga Komisioni Evropian. Në
një vend normal gjëra të tilla nuk diskutohen në mënyrë
absolute", - tha Gjosha. Gjosha u shpreh se do ta presë
pasardhësin e saj në zyrë për t'i dorëzuar detyrën, por
tha se është kundër idesë së bashkimit të Ministrisë së
Integrimit me atë të Punëve të Jashtme.

Droga, Vasili: Rama përgjegjësi
kryesor, të shkarkojë veten

Kryetari i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Va-
sili deklaroi dje, se "Qendra Europiane e Drogave rapor-
ton që Shqipëria është në qendër të trafikut ndërko-
mbëtar të drogës dhe situata është tejet kritike". Sipas
Vasilit, "Kryeministri i Shqipërisë është përgjegjësi
kryesor, së bashku me policinë që është nën hyqmin e
tij. Meqenëse kryeministri ka filluar shkarkimet kole-
ktive, a do ta shkarkojë veten dhe drejtuesit e policisë?
Apo edhe për drogën, që po shkatërron vendin, ai s'ka
asnjë faj e fajin edhe për këtë e kanë drejtorët e spi-
taleve?!", u shpreh me ironi drejtuesi i LSI-së.

META
Presidenti Meta
vlerësoi
marrëdhëniet shumë
të mira mes dy
vendeve dhe, duke iu
referuar ecurisë
pozitive të
bashkëpunimit në
vitet e fundit, theksoi
se eksperienca çeke
në fushën e kontrollit
dhe auditimit,
veçanërisht për
çështjet evropiane,
është shumë e
rëndësishme për
institucionet
shqiptare.Presidenti Ilir Meta
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Nënpresidenti ameri
kan, Mike Pence tha
të mërkurën në

Podgoricë se e ardhmja e Ball-
kanit Perëndimor është në
Perëndim. Ai i bëri këto ko-
mente gjatë vizitës në Mal të
Zi, dy muaj pasi ai u bë vend
anëtar i NATO-s, me gjithë
kundërshtimin e Rusisë. Nën-
presidenti amerikan mbajti
një fjalë dje në Samitin e
Kartës së Adriatikut. Në këtë
samit mori pjesë edhe kryem-
inistri shqiptar, Edi Rama, i
cili shkroi pas takimit me nën-
presidentin amerikan:
"Zv.shefi i Shtëpisë së Bardhë
nënvizoi fort, interesin e Sh-
teteve të Bashkuara për të
forcuar bashkëpunimin me
vendet e rajonit, si dhe domos-
doshmërinë për të rritur
ndërveprimin mes SHBA-ve e
vendeve të rajonit, e po ashtu
mes vetë vendeve të rajonit, në
funksion të përballimit me
sukses të sfidave të sigurisë,
paqes e prosperitetit, në rajon
e në Europë". "Takimet bilat-
erale me zv.presidentin Pence,
si dhe me liderët e tjerë të ra-
jonit, patën rëndësinë e tyre
të posaçme për rikonfirmim-
in e vullnetit për të ecur më
tej përpara, të gjithë së bash-
ku, në mbrojtje të interesave
strategjike të popujve tanë", -
u shpreh Rama.
SAMITISAMITISAMITISAMITISAMITI

Në fjalën e tij në Samit, nën-
presidenti Pence nënvizoi
përkushtimin e Uashingtonit
ndaj lidhjeve euroatlantike,
një përkushtim që për
shumëkënd ishte në pikëpy-

Kryeministri shqiptar takon zëvendësin e Trump: Rikonfirmoi mbështetjen e SHBA

Pence: Ballkani Perëndimor e ka vendin në Perëndim
"SHBA-të nuk do të pushojnë derisa të çrrënjosim ISIS-in"

Kryeministri Edi
Rama bisedoi dje në

Podgoricë me Kryeminis-
trin e Kroacisë Plenkovic
për rastin e ekstradimit
të Ballist Morinës. Rama
ka përfituar nga takimi
dypalësh, në hapësirën e
Samitit të Kartës së Adri-
atikut, për të lobuar për
këtë çështje që i shqetë-
soi shqiptarët këto ditë.
"Në takimin me kryemi-
nistrin kroat Plenkovic u
përcoll edhe ndjeshmëria
e lartë e opinionit publik
mbarëshqiptar për rastin
e Ballist Morinës dhe u
theksua nevoja për
zgjidhjen më të arsye-
shme të tij", shkroi Rama
në faqen e tij zyrtare në
"FB", pas takimit me
kryeministrin kroat. Is-
mail Morina u ndalua një
muaj më parë në Kroaci,
teksa po tentonte të ka-
lonte për në Itali. Gjatë
verifikimit nga organet e
shtetit malazez, u eviden-

tua se Serbia kishte lëshuar
një urdhër arresti për
Morinën, pasi akuzohet për
nxitje të urrejtjes mes dy
vendeve me ngritjen e flamu-
rit me Shqipërinë e Madhe
në ndeshjen mes Serbisë dhe
Shqipërisë para 3 viteve në
Beograd. Gjykata e Du-

brovnikut dha 'dritën
jeshile' për ekstradimin e
Ballistit në Serbi, por avoka-
ti e apeloi çështjen, e cila
tashmë ndodhet në
Gjykatën e Lartë në pritje të
vendimit, por Ismail Morina
ka kërkuar azil politik, pasi
i frikësohet gjykimit në Beo-

grad. Për vendimin e
Gjykatës së Lartë duhet të
presim pak muaj, por nëse
konfirmon vendimin e Sh-
kallës së Parë, sërish ka
shpresë për të bllokuar
ekstradimin, pasi fjalën e
fundit do ta thotë minis-
tri kroat i Drejtësisë.

Kreu i qeverisë lobon për rastin e Ballist Morinës

Rama takon homologun kroat:
Kërkojmë zgjidhje të arsyeshme

Për vendimin e Gjykatës
së Lartë duhet të presim
pak muaj, por nëse
konfirmon vendimin e
Shkallës së Parë, sërish
ka shpresë për të
bllokuar ekstradimin,
pasi fjalën e fundit do ta
thotë ministri kroat i
Drejtësisë.

etje për shkak të qëndrimeve
të presidentit Trump, i cili e
kishte cilësuar NATO-n si të
'vjetruar' dhe kishte argumen-
tuar në favor të mar-
rëdhënieve më të mira me Rus-
inë. "Ne besojmë se e ardhmja
e Ballkanit Perëndimor është
në Perëndim", - tha nënpresi-
denti Pence, gjatë fjalimit në
takimin e Kartës së Adria-
tikut, ku morën pjesë vendet
anëtare të NATO-s, si Mali i
Zi, Kroacia e Shqipëria, si dhe
Bosnja e Maqedonia.
Udhëheqës nga Kosova, Ser-
bia e Sllovenia ishin në takim.
Ai u tha pjesëmarrësve që të
punojnë për të realizuar ën-
drrën: Evropën e lirë dhe në
paqe. "Të jeni të sigurt se Sh-
tetet e Bashkuara do të vazh-
dojnë ta mbështesin Ballka-
nin Perëndimor përderisa
ndërmerrni hapa për qever-
isje të mirë, reforma demokra-

tike dhe sundimin e ligjit. Do
të vazhdojmë të mbështesim
marrëveshjen e Dayton-it dhe
parimet që paraqet ajo. Jemi
të përkushtuar për bisedimet
ndërmjet Serbisë dhe Kosovës
për normalizimin e plotë të
marrëdhënieve", - tha ai. Nën-
presidenti Pence tha se Shte-
tet e Bashkuara do të jenë në
partneritet me qytetarët e ra-
jonit për të forcuar shoqërinë
civile, shtypin e lirë e të pa-
varur, dhe një ekonomi që
hap mundësi për të gjithë.
"Dhe nuk duhet të harrojmë
kurrë se siguria është theme-
li i përparimit tonë dhe Shte-
tet e Bashkuara - mund t'ju
siguroj - do të vazhdojnë të
punojnë në partneritet me
secilin prej jush për sigurinë
në Ballkanin Perëndimor
dhe përtej", - tha ai. Nënpres-
identi Pence tha se "do të
vazhdojë forcimi i lidhjeve

mes forcave të armatosura të
vendeve të rajonit me forcat
e armatosura të Shteteve të
Bashkuara, dhe për të forc-
uar mundësitë që të veproni
përkrah NATO-s dhe forcave
të tjera perëndimore, për të
zvogëluar varësinë nga
trashëgimia sovjetike e
ruse". "Terrorizmi na
kërcënon të gjithëve, që nga
Ballkani Perëndimor, në
Evropën Perëndimore dhe
Shtetet e Bashkuara. Ka më
pak se një vit që kur disa
vende tuajat penguan plan-
et e frymëzuara nga ISIS-i për
sulme të bashkërenduara në
Shqipëri, Kosovë e Maqedo-
ni. Shtetet e Bashkuara janë
mirënjohëse për ndihmesën
tuaj në fushatën globale për
të mundur ISIS-in dhe luftën
kundër terrorit në Afgani-
stan. Sakrificat tona në fush-
ën e betejës, vetëm na bash-
kojnë dhe forcojnë përkush-
timin tonë ndaj lirisë", - tha ai,
duke nënvizuar se "presiden-
ti Donald Trump dhe Shtetet
e Bashkuara nuk do të push-
ojnë derisa të çrrënjosim ISIS-
in, në mënyrë që të mos mun-
det të kërcënojë më njerëzit
tanë, aleatët tanë apo
mënyrën tonë të jetesës".

Ai tha se, "përderisa forcat
amerikane dhe aleatët po
dëbojnë ISIS-in nga Iraku, ven-
det e Ballkanit do të përballen
me rreziqet e luftëtarëve të
huaj, që kthehen në shtëpi nga
Lindja e Mesme me qëllim që
të shkaktojnë kaos, prandaj
duhet kujdes ndaj këtij
kërcënimi".

DORËHIQET DREJTORJA E COD
NË KRYEMINISTRI, FALMA FSHAZI
Falma Fshazi, drejtoresha e COD në Kryeministri
(Qendra për Hapje dhe Dialog), ka dhënë
dorëheqjen. Largimin nga detyra Fshazi e ka
njoftuar përmes një statusi në rrjetin social
"Twitter". "Ka qenë një ëndërr që gati askush s'i
besonte, një punë e pafund, pa pushim real as në
maternitet. Por duhet një pikë a presje për çdo gjë
gjithsesi, e njërën nga këto e vura sot si drejtor i
përgjithshëm i COD", shkroi dje, ajo. "Më shumë
detaje rreth një pune historike e fantastike,
dalëngadalë, në kohën e duhur, gjithsesi. Për çdo
gjë, ju lutem vijoni me ekipin!", informoi Fshazi.
Qendra për Hapje dhe Dialog u krijua si rezultat i
iniciativës së kryeministrit Edi Rama. Objektivi
ishte të transformohej një pjesë e selisë së
Këshillit të Ministrave në një hapësirë në shërbim
të qytetarëve, që të përçojë mesazhin e hapjes,
transparencës dhe transformimit.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË
SHOQËRIA PËRMBARIMORE  "EXECUTORES  LITIUM" (EXC LIT)  sh.p.k

Shoqëria Përmbarimore “Executores Litium “ sh.p.k
do të zhvillojë ankandin për pasurinë e paluajtshme  :

1-Arë me sipërfaqe 13,000 m2, ndodhur në Fushë-Prezë Tiranë,
regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme  Tiranë,
Zona kadastrale 1669, nr.pasurie 38/10, vol 5, faqe 202, pronë e
z.Behar Ibrahimi, z.Eduart Ibrahimi, z.Arben Ibrahimi, z.Flamur
Ibrahimi.
Cmimi  me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 156,000
euro

2- Arë me sipërfaqe 8,200 m2, ndodhur në Fushë-Prezë Tiranë,
regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme  Tiranë,
Zona kadastrale 1669, nr.pasurie 6/4, vol 4, faqe 34, pronë e z.Fatmir
Kaziu
Cmimi  me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 184,000
euro

Ankandi do të zhvillohet në datë  15.08.2017 ora 16:00, në zyrën
përmbarimore “Executores Litium” sh.p.k, me adresë Blv “Zhan Dark”,
Kulla 1 Teknoprojekt, shk 1, kati 4, ap 10, Tirane
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Deputeti kritik në PD: Ka ndryshuar emri i timonierit

Patozi: Rama po bën atë që
premtoi Basha për 'Republikën e Re'

POLITIKE

Ambasada sqaron vizitën: Vunë theksin në zbatimin e reformave kyçe

Basha takon kongresmenët e SHBA:
Të palëkundur kundër korrupsionit
Kreu i PD i njohu me fakte për blerjen e votave më 25 qershor

Kryetari i Partisë
Demokratike, Lul
zim Basha pati një

darkë me kongresmenët
amerikanë Devin Nunes,
Kryetar i Komisionit për In-
teligjencën në Kongresin
amerikan, dhe Rick Craw-
ford, anëtar i këtij komisio-
ni. Zyra e shtypit e PD-së in-
formoi se në fokus të bisedës
ishte situata në Shqipëri e
rajon dhe bashkëpunimi
strategjik me SHBA-të për
t'u përballur me kërcënimet
e krimit të organizuar,
trafikut të drogës dhe kor-
rupsionit. "Mësohet se kreu
i opozitës i njohu kongres-
menët amerikanë me fakte
dhe të dhëna për rolin e or-
ganizatave kriminale në
bashkëpunim me qeverinë
për blerjen dhe ma-
nipulimin e votës së 25 qer-
shorit", thuhet në njoftimin
e PD-së. Në njoftim thuhet
gjithashtu se "bashkëbise-
duesit ndanë shqetësimin
për shumë prej problemeve
të evidentuara në zgjedhje
dhe u shprehën në mbësh-
tetje të një reforme të thellë
zgjedhore dhe zbatimit të re-
formës në drejtësi. Po ash-
tu, bëhet e ditur se ata shpre-
hën shqetësimin për rritjen
galopante të kultivimit e
trafikimit të drogës në Sh-
qipëri. Siç mësohet, Basha i

siguroi kongresmenët për
qëndrimin e palëkundur të
PD-së, në luftën kundër kor-
rupsionit, krimit të organi-

Deputeti kritik në PD, Astrit Patozi ironizoi dje, qën
drimin politik të kreut të PD-së, Lulzim Basha, duke

u thënë të gjithë atyre që prisnin 'Republikën e Re' të mos
e humbin shpresën. "Ata që besuan tek ëndrra e 'Repub-
likës së Re', nuk duhet ta humbin shpresën nga humbja e
rëndë e Lulzim Bashës më 25 qershor. Ajo po vjen me shta-
torin. E vetmja gjë që ka ndryshuar është emri i timonier-
it. Por ky është detaj fare i parëndësishëm", shkroi dje
"në FB" Patozi. "Të ikin drejtorët e hipotekave, që të shu-
het një herë e përgjithmonë fara e korrupsionit në këtë
vend. Që të shërohet edhe vetë kryeministri, bashkë me
ministrat e tij, nga kjo sëmundje e rrezikshme. Të gjithë,
pa përjashtim dhe pa dallim feje, krahine dhe ideje. Pastaj
të japin dorëheqje deri nesër drejtorët e spitaleve, që të
shpëtojmë Shqipërinë nga pisllëku, por edhe pacientët nga
diagnozat e tyre. Pastaj, me radhë drejtorët e shkollave,
që të shpërthejë dituria sheshit. E pas asaj, dihet botër-
isht që vjen gjithmonë begatia për të tërë", u shpreh dje,
Patozi. E duke vijuar me situatën, Patozi tha: "Pastaj do
të vijë shtatori, dhe do të na shfaqet me tërë madhështinë
e saj 'Republika e Re' e Edi Ramës. E cila do të jetë pak a
shumë ajo që premtonte gjatë epokës së çadrës Lulzim
Basha. Por çfarë problemi ka se ai nuk do të jetë fare në
timon. Rëndësi ka ideja, jo njeriu".

zuar dhe drogës, në shërbim
të demokracisë, sundimit të
ligjit dhe të ardhmes euro-
piane të Shqipërisë dhe

mbarë rajonit". Ndërkohë,
po dje, ambasada e SHBA-ve
në Tiranë bëri një njoftim të
shkurtër në lidhje me viz-

AMBASADA E
SHBA
"Gjatë vizitës së tyre,
anëtarët e Dhomës së
Përfaqësuesve, Nunes
dhe Crawford u takuan
me presidentin Meta,
kryetarin e Partisë
Demokratike Lulzim
Basha dhe zyrtarë të
tjerë. Ata vunë theksin
në rëndësinë e
kontributit të Shqipërisë
në luftën ndaj
terrorizmit, rolin e vendit
në stabilitetin rajonal
dhe nevojshmërinë për
zbatimin e reformave
kyçe", thuhet në njofti-
min e ambasadës.

itën e delegacionit të kon-
gresmenëve, të cilët të mar-
tën takuan edhe presidentin
Ilir Meta. "Anëtarët e
Dhomës së Përfaqësuesve,
Devin Nunes dhe Rick Craw-
ford vizituan Shqipërinë, ku
u takuan me një sërë
udhëheqësish për të disku-
tuar çështje të ndryshme,
përfshirë aleancën e NATO-
s, sigurinë rajonale, bash-
këpunimin për mbrojtjen
dhe luftën ndaj terrorizmit,
si dhe marrëdhëniet dyp-
alëshe. Gjatë vizitës së tyre,
anëtarët e Dhomës së Për-
faqësuesve Nunes dhe Craw-
ford u takuan me presiden-
tin Meta, kryetarin e Par-
tisë Demokratike Lulzim
Basha dhe zyrtarë të tjerë.
Ata vunë theksin në

rëndësinë e kontributit të
Shqipërisë në luftën ndaj
terrorizmit, rolin e vendit
në stabilitetin rajonal dhe
nevojshmërinë për zba-
timin e reformave kyçe",
thuhet në njoftimin e am-
basadës. Sipas njoftimit për
shtyp të Presidencës, Meta
dhe kongresmenët ameri-
kanë diskutuan dhe ndanë
pikëpamje të njëjta mbi
çështje të sigurisë rajonale
dhe globale, duke pasur
parasysh se Shqipëria,
përveçse një anëtare dhe
kontribuuese e NATO-s, ka
treguar e provuar se është
edhe një aleate besnike e
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës në koalicionin
kundër terrorizmit dhe ek-
stremizmit ndërkombëtar.

Sekretari Organizativ i
Partisë Demokratike,

Enno Bozdo sqaroi dje, se
në muajin shtator nuk do
të ketë zgjedhje për
kupolën drejtuese të Par-
tisë Demokratike, por
puna sipas tij do të foku-
sohet vetëm tek analiza
për humbjen e 25 qer-
shorit. Në një intervistë
për "Ora News", Bozdo
kërkon gjakftohtësi dhe
maturi në bërjen e anal-
izës, pasi sipas tij nga këtu
duhet të fillojë ringritja e
PD-së. "Në shtator do t'i
drejtohemi një procesi të
brendshëm të analizës së
rezultateve të zgjedhjeve
të fundit. Për të kuptuar
cilët janë faktorët që kanë
ndikuar, për të dalë në re-
komandime konkrete", - u
shpreh Bozdo. "Pas anal-
izës, - thotë Bozdo, - do të
nisë procesi për ristruk-
turimin e Partisë
Demokratike". "Praktik-
isht, - thotë ai, - procesi do
të zhvillohet në vitin 2018
dhe mund të përkojë me
kohën kur, në bazë të stat-
utit, kupolës drejtuese,
duke nisur nga Këshilli Ko-
mbëtar, kryesia, sekre-
tarët dhe nënkryetarët, u
përfundon mandati". "PD-
ja ka organet e saj, krye-
tarin, kryesinë, këshillin

funksional. Këto janë or-
gane në detyrë të cilat
ripërtërihen atëherë kur
mandati i tyre mbaron një

herë në 4 vjet. Kjo do të thotë
që, sekretariati me kryesinë
dhe me drejtuesit e tjerë do
të fokusohen në shtator me

bërjen e analizës; më pas
do të shkojnë drejt një
procesi të riorganizimit të
PD-së dhe më vonë, diku
nga maji, do të mblidhet
edhe Kuvendi i ri i PD-së,
pasi ka mbaruar procesi
i riorganizimit të degëve,
i cili do të sjellë zgjedhjen
e organeve drejtuese të
PD-së", - shpjegoi Sekre-
tari Organizativ i PD-së.
Sipas tij, "procesi i anal-
izës dhe ristrukturimit të
Partisë Demokratike,
nuk duhet të fokusohet
vetëm tek emrat, por du-
het të rishikohet edhe
mënyra se si funksionon
struktura aktuale". "Em-
rat janë të rëndësishëm,
por po aq e rëndësishme
është mënyra se si funk-
sionojnë këto organe.
Nëse do kemi një organ
funksional, duhet t'i kemi
përgjegjësitë të ndara, të
prera, në mënyrë që or-
gani nesër dhe emrat të
përgjigjen personalisht
për një gjë nuk ka vajtur
mirë, qoftë edhe për suk-
seset", - tha Bozdo.

Sekretari Organizativ i PD-së sqaron se Kuvendi i ri do mblidhet në maj 2018

Bozdo: Zgjedhjet e strukturave,
pas analizës së "25 qershorit"

BOZDO

"Në shtator do t'i drejtohemi një procesi
të brendshëm të analizës së rezultateve të

zgjedhjeve të fundit. Për të kuptuar cilët
janë faktorët që kanë ndikuar, për të dalë

në rekomandime konkrete"

“
NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

““PASURINË NR. 25/17, Z.K 1677, VOL. 2, FQ. 185, SIP. TOTALE 1.080 M2,
NGA TË CILAT, 500 M2 JANË SIP.TRUALLI, NDËRSA 334 M2 JANË NDËRTESË,
NË ADRESËN: FSHATI FUSH-MILOT, KURBIN, NË PRONËSI TË DEBITORIT
Z. ADMIR HALILI.

ÇMIMI 7.056.000 LEKË", Data e zhvillimit të ankandit do jetë 25.08.2017.

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'
Adresa: Blv. "Gjergj Fishta", Pallati "GORA", Kulla 1, Kati 2, Tirane.
Cel:0684026666 ; 0693262866

Njoftim për shitje me ankand te dyte
Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e dyte për pasurinë e pale
debitore E. Malaj dhe palës hipotekuese S. Malaj.
·  “Apartament “ me numer pasurie 29/159+2-14, e ndodhur ne Lagjen “Partizani “ Vlore
e rregjistruar ne Z.V.R.P.P Vlorë, e ndodhur ne Z. Kadastrale Nr. 8603, volumi 42, faqe 23,.
Ankandi. i pasurisë fillon me çmimin e ri fillestar në masën prej 3.528.000 Lekë
Ankandi qendron i hapur dhe do të zhvillohet në datë  23.08.2017  në orën 15:00 në Bulevardi
“Gjergj  Fishta” Pall. i shoqërisë “Gora” Kulla 3, Kati 2, Zyra nr. 2.Tiranë
Ofertuesit duhet të tërheqin dokumentacionin të kontaktojnë me tel. 00355 67 20 82 543 ose
e-mailit ilir_dervishaj@yahoo.com si dhe  WEB www.powerjustice-al.com.

 Njoftim
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :
 “ Apartament me sip 48 m2  me nr pasurie 1/532+2-14 , Volumi 4 , Faqe 27 , ZK 8592 , me
adrese :V Kushi , Rruga :R Tyli ,Pallati 888 ,Shkalla e 3 , kati i 5 ,Apart 14 Shkoder
Cmimi fillestare per shitjen ne ankand eshte ne masen 1,108,800  (Njemilione e njeqind e tetemije
e teteqind )  leke .
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  07.08.2017  ora 16.16 ne Zyren e permbaruesit
gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko, Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore
Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si
garanci ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie 41064051, ose  ne Tirana Bank me nr IBAN
AL74 2065 1017 0000 6003 1383 9100 .
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Rreth 300 familje të ko
munitetit rom dhe
egjiptian do të jetojnë

në kushte më të mira bani-
mi gjatë këtij viti. Ministria
e Zhvillimit Urban ka vijuar
edhe gjatë këtij viti pro-
gramin "Për përmirësimin e
kushteve të banimit të ko-
munitetit rom dhe egjip-
tian". Nga këto rikonstruk-
sione, vetëm në vitin 2017
kanë përfituar 13 bashki, me
vlerë rreth 139 milionë lekë.
FONDETFONDETFONDETFONDETFONDET

Fondi i vënë në dispozi-
cion vetëm për vitin 2017 ësh-
të parashikuar në vlerën 560
milionë lekë. Nga programet
sociale përfitojnë rimbur-
sim të interesave për kred-
itë e buta 4.300 familje në të
gjithë vendin. Ndërkohë,
pjesë e programit do të jetë
edhe rikonstruksioni i ndër-
timeve ekzistuese dhe
ndërtimi i strehëve me kos-
to të ulët. Sipas Ministrisë
së Zhvillimit Urban,
strategjia e miratuar tash-
më për strehimin së bashku
me ligjin e ri do të shërbejnë
si kuadër rregullues për
këtë çështje.
PROGRAMIPROGRAMIPROGRAMIPROGRAMIPROGRAMI

Për vitin 2017 është
parashikuar një fond prej
560 milionë lekësh për të ga-
rantuar kushte të përmirë-
suara jetese e një strehim të
përballueshëm. Ministria
parashikon: përmirësimin e
kushteve të jetesës për 740
qytetarë të komunitetit rom
dhe egjiptian; strehimin e të
paktën 135 familjeve të pas-
treha nëpërmjet programit
për rehabilitimin e godinave
ekzistuese të dala jashtë
funksionit në bashki të ndry-
shme të vendit; subvencion-
imin e interesave të kredive
me interes 0 dhe 3% për
rreth 4.300 familje, të cilat
janë trajtuar me kredi me
kosto të ulët që prej vitit
2009; mbulimin e qirasë në
masën 50 deri në 100% të
vlerës për 210 familje
nëpërmjet instrumentit fi-
nanciar të bonusit të stre-
himit; ofrimin e grantit të
menjëhershëm për 20 famil-
je, që jepet për shlyerjen e
kredisë së përftuar të
banesës me kosto të ulët
nga personat me aftësi të
kufizuar dhe jetimët në
masën 5-10% të vlerës së
banesës, si dhe pagesën e
qirave të 174 familjeve që
janë prekur nga zbatimi i
projektit të rrugës Trans-
ballkanike, në Vlorë dhe
projektit të Unazës së Mad-
he, në Tiranë. Ndër ndry-
shimet që parashikohen në
projektligjin e strehimit so-
cial janë: dyfishimi i pro-
grameve të strehimit (ku

përfshihet edhe programi i
strehëve të përkohshme);
dhënia e mundësive për të
përfituar banesë sociale
edhe familjet pa të ardhu-
ra apo me ndihmë
ekonomike, nëpërmjet sub-
vencionit, i cili do të jetë i
kombinuar me fondet që
MZHU-ja planifikon me ato

të bashkive; krijimi i pr-
onarit social, si mundësi që
subjektet private, duke
hyrë në marrëdhënie me
bashkinë, të japin me qira
banesat e tyre; krijimi i
fondit social (sigurimi i
banesave si fond i përher-
shëm i bashkisë); rikon-
struksioni i objekteve të

dala jashtë funksionit të
tyre fillestar dhe kthimi në
fond banesash, si dhe sig-
urimi i një strehimi të për-
shtatshëm për komunite-
tet vulnerabile. Programet
e reja u japin mundësi bash-
kive të krijojnë fondin e
strehimit për të dhënë
banesa sociale me qira, si
dhe të përshtatin kërkesat
për strehim të qytetarëve,
në një nga këto programe,
mbështetur në kushtet

ekonomike, sociale dhe
familjare të tyre.
QIRAQIRAQIRAQIRAQIRATËTËTËTËTË

Rreth 13 milionë lekë
parashikohen për pagesën
e qirave të familjeve që
preken nga zbatimi i disa
projekteve, siç janë projek-
ti i rrugës Transballkani-
ke, në Vlorë dhe projekti i
Unazës së Madhe, në Ti-
ranë,  shpenzime që me
Vendim të Këshillit të Min-
istrave duhen përballuar

nga fondet e strehimit të
parashikuara në buxhet-
et e çdo viti për MZHU-në.
Përfituese do të jenë 174
familje.
FINANCIMETFINANCIMETFINANCIMETFINANCIMETFINANCIMET

Për vitin 2017 janë
planifikuar 93 milionë
lekë për përfundimin e
fazës së parë dhe fillimin
e fazës së dytë të këtij pro-
jekti. Qëllimi i projektit
është krijimi i një qasjeje
të re të integruar për zh-
villimin e qëndrueshëm të
rajonit bregdetar jugor
duke u mbështetur në po-
tencialet që ofron ky ra-
jon. Rezultati do të jetë,
hartimi i një plani të in-
tegruar veprimi për
rritjen e potencialit tur-
istik, evidentimi i mod-
eleve të partneritetit pub-
lik-privat si dhe krijimi i
një strategjie për plani-
fikimin dhe zhvillimin e
qëndrueshëm të terri-
torit, me fokus krijimin e
modeleve të suksesshme
të konservimit urban dhe
zhvillimit të turizmit.

Subvencionim i interesave të kredive me interes 0% dhe 3% për rreth 4.300 familje

Strehimi social, fondi 560 milionë lekë
Ministria: U rikonstruktuan 300 shtëpi, ja përfituesit

Ornela Manjani

DOKUMENTACIONI QË DUHET PËR TË
APLIKUAR PËR KREDI TË BUTË

6 PROGRAMET E STREHIMIT

1. Programi i banesave sociale me qira.

2. Programi i banesave me kosto të ulët.

3. Programi i banesave ekzistuese ose i përmirësimit

të kushteve deri në ndërtim të ri.

4. Programi për zhvillimin e zonës me qëllim strehimi.

5. Programi i strehëve të përkohshme.

6. Programi i banesave të specializuara.

1. Certifikata e lindjes së aplikantit dhe

certifikata e gjendjes familjare.

2. Vërtetimi i vendbanimit në bashki.

3. Vërtetimi i të ardhurave neto dhe bruto

(vërtetim punësimi), shoqëruar me vërtetimin nga

Drejtoria Rajonale Tatimore për derdhjen e

kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe

shëndetësore.

4. Vërtetimi nga ZRPP se familja apo ndonjë

anëtar i saj nuk disponojnë në pronësi banesë a

ndonjë mjedis, që mund të përdoret si e tillë.

5. Vërtetimi nga ZRPP të origjinës se nuk figuron

e regjistruar asnjë pronë, e cila mund të përdoret

edhe për strehim, për familjet që kanë ndryshuar

vendbanim për efekt punësimi, për të gjithë

anëtarët e familjes.

6. Dokumenti zyrtar i celebrimit dhe certifikatat

personale, për efekt të llogaritjes së moshës, për

çiftet e reja.

7. Dokumenti nga organet tatimore dhe ato të

sigurimeve shoqërore për derdhjen e kontributeve,

për të gjithë anëtarët e vetëpunësuar të familjes.

Job Advertisement
European Bank for Reconstruction and Development

Tirana Resident Office

The EBRD seeks to recruit a Receptionist to be based in the Tirana Resident Office

The Receptionist is responsible for providing secretarial, clerical and administrative support to Resident Office (RO)
staff in order to ensure an effective and efficient operation of the office. Acting as the first point of contact the
Receptionist deals with general enquiries, answers phone calls and greets visitors as they arrive at the office. They
also ensure that the office activities are running smoothly in terms of supplies and equipment and support the
Resident Office staff with basic clerical duties and tasks.
 
ACCOUNTABILITIES & RESPONSIBILITIES
 
RECEPTION

 Screening incoming telephone calls (internal and external), determine purpose of calls, and forward calls to
appropriate personnel or department, take and deliver messages when appropriate personnel are unavail-
able;

 Answer questions about organization and provide callers with address, directions, and other information;
 Deal with general inquiries in a professional and courteous manner, in person, on the telephone or via e-

mail; direct inquiries as appropriate;
 Greet and receive visitors, determine nature of business, direct and accompany visitors to appropriate

personnel, keep visitors log;
 Assist visiting missions.

 
CLERICAL/ADMINISTRATIVE

 Arrange couriers, screen, sort and process mail for RO staff;
 Scan, copy and send documents;
 Assist with maintaining the archives and filing;
 Schedule appointments for RO staff;
 Organize conference and meeting room bookings;
 Organize travel arrangements for the EBRD visitors on request;
 Provide assistance and secretarial back up to support bankers;
 Provide ad hoc support to the Office Manager;
 Responsible for the maintaining of staff whereabouts schedule;
 Responsible for checking general RO e-mail and forwarding to the relevant staff member for further action.
 

KNOWLEDGE, SKILLS, EXPERIENCE & QUALIFICATIONS
 Minimum secondary education, university preferred.
 Previous experience in a receptionist / secretarial capacity, preferably in international organisations;
 Excellent verbal communication skills with a good telephone manner;
 Good interpersonal skills;
 Computer literate, with keyboard skills and experience of word-processing, (Microsoft Word) and e-mail

(Microsoft Outlook) combined with ability to acquire other skills as necessary;
 Ability to work on own initiative and take responsibility where necessary and to work as part of a team;
 Multilingual – excellent written and spoken English plus relevant country of operation language;
 Excellent organisational skills with ability to deal with people effectively.

CLOSING DATE: 06/08/2017
To apply for this position, please go to https://jobs.ebrd.com/ requisition reference: 8261
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Dy muaj më parë e kisha takuar shkrim
tarin në "Bar Juvenilja", ku ulet çdo
ditë me botuesin e tij Bujar Hudhri, në

kohën që qëndron në Tiranë.
Në fund të një bisede të gjatë e ndërprerë

nga fotografitë e lexuesve që vijnë e takojnë, e
pyeta nëse këtë herë do të bënim një interv-
istë. Ismail Kadare më tha, jo. Ma tha me
shumë mirësjellje, por edhe kjo "pendë e lehtë
pupël" më rëndoi. Me gjithë tërë arsyet e mo-
sarsyet që kishte për të mos dhënë një interv-
istë, për një gazetar refuzimi mbetet refuzim.
E mohuar, pra. Dhe nuk ishte hera e parë!
Nuk u mërzita aq sa për ta tradhtuar veten e
vijuam bisedën. Madje, Bujari na shkrepi edhe
dy a tri foto, meqë u ankova se nuk dilnim
qartë.

Kaluan dy muaj.
Në fundkorrik shoh një letër të shkrim-

tarit drejtuar diktatorit. Nuk e dija në kishte
një të tillë, ndaj pyes një mjeshtër arkivash,
nëse dokumenti qe i vërtetë. Ai ma pohon dhe
diç më sqaron për të.

E kontaktoj shkrimtarin dhe i kërkoj tan-
imë jo thjesht një intervistë, por një interv-
istë për këtë letër. Kishte shumë pyetje për të
cilat doja përgjigje, jo vetëm si lexuese e tij, e
as vetëm si gazetare, por edhe si një njeri që e
ka takuar disa herë, që ka folur shumëçka
për t'i lënë në atë tavolinë. I them se heshtja
nuk është me vend edhe se shpesh heshtja e
tij u jep zërave të tjerë fuqi. Më kish thënë një
herë se më të rrezikshme se gënjeshtrat janë
gjysmë të vërtetat. Ia them edhe këtë, duke e
cituar.

Pas disa ngulmimesh, pranon të më presë
në rezidencën e tij në Durrës. Ende nuk e be-
soja se biseda do shihte dritën e botimit, se do
mundej pra të botohej, pas shumë çështjesh
që herë pas here m'i kish sqaruar, por në kon-
fidencë.

E gjej Kadarenë vetëm në shtëpi dhe ulemi
në verandë. Në fillim nuk ndihesha rehat, në
mendje kisha pyetje tejet të sikletshme për t'i
drejtuar. Nuk qe një bisedë dosido, as vetëm
për letërsinë, duhej ta pyesja për një letër që
po interpretohej në shumë mënyra. Në të fliste
për të motrën, çfarë ma vështirësonte shumë
edhe formulimin. Por, me gjithë peshën që
mund t'i ketë dhënë Ismail Kadaresë kjo letër,
më pret shumë mirë dhe më përgjigjet për
gjithëçfarë e pyes.

E nis me pyetjen nëse kjo letër qe e vërtetë,
e ndërsa cigaret ndizeshin e fikeshin njëra
pas tjetrës, biseda për orë të tëra hedh dritë si
më poshtë për ngjarjen e 1980-ës.

"Kjo është e vetmja letër që unë i kam shk-
ruar E.Hoxhës. Ishte thënë për Hoxhën diçka
tepër e rrezikshme, për të cilën të ikte koka.
Nuk jam penduar që e kam shkruar. Nuk e
kam fshehur një zemërim timin me motrën
në atë letër.

Në atë që unë them se ka qenë e
ç'ekuilibruar psiqikisht, ishte e vetmja
mbrojtje, që mund t'i bëja", thotë ai.

I sqaron rrethanat në të cilat u shkrua
letra pothuaj 40 vite më parë, jo pa njëfarë
zhgënjimi për mënyrën se si pjesë dosjesh
publikohen.

Kadare pranon të përgjigjet mbi raportin
me të motrën, mbi presionet e dilemat pse letra

doli tani dhe nga kush doli, baltën që hidhet
sot e rrezikun e kahershëm, duke mohuar që
është penduar pse i ka shkruar diktatorit,
pasi siç Kadare shprehet: Vetëm Enver Hox-
ha mund të të mbronte nga Enver Hoxha.

Katër dekada pasi letra u shkrua, (pa mar-
rë atëkohë një përgjigje nga Hoxha), një de-
bat i bujshëm ka shpërthyer në Tiranë, teksa
faksimilet e dorëshkrimit të Kadaresë
qarkullojnë në media e rrjetet sociale.

E pyes shkrimtarin, nëse gjithë kjo e bez-
dis.

"Bezdisje apo jo, e vërteta qëndron midis të
dyjave. Bashkë me dilemën e përhershme: a
është mirë që të ketë gjithmonë një sqarim të
gjërave?", thotë ai.

Për të, sqarimi qëllon që e zmadhon zhur-
mën dhe shumë njerëz parapëlqejnë heshtjen.
"Nga ana tjetër, një personazh ka një lloj
përgjegjësie përpara publikut, në fund të fun-
dit, në gjuhën shqipe fjala përgjegjësi, ashtu
si në gjuhët kryesore të Europës, vjen nga
fjala 'përgjigje'. Pra, përgjigjja gjithashtu ësh-
të e nevojshme. Shpresoj që biseda me ju të
ketë hyrë në punë, veç të tjerash, për një gjë të
tillë", përfundon shkrimtari i njohur Ismail
Kadare, intervistën për "Gazetën Shqiptare"

-Zoti Kadare, në media qarkullon një-Zoti Kadare, në media qarkullon një-Zoti Kadare, në media qarkullon një-Zoti Kadare, në media qarkullon një-Zoti Kadare, në media qarkullon një
letërletërletërletërletër, që ju i k, që ju i k, që ju i k, që ju i k, që ju i keni dërguar Eneni dërguar Eneni dërguar Eneni dërguar Eneni dërguar Envvvvver Hoer Hoer Hoer Hoer Hoxhësxhësxhësxhësxhës, më, më, më, më, më
1980. Është e vërtetë kjo letër? I keni dër-1980. Është e vërtetë kjo letër? I keni dër-1980. Është e vërtetë kjo letër? I keni dër-1980. Është e vërtetë kjo letër? I keni dër-1980. Është e vërtetë kjo letër? I keni dër-
guar letra të tjera diktatorit?guar letra të tjera diktatorit?guar letra të tjera diktatorit?guar letra të tjera diktatorit?guar letra të tjera diktatorit?

Kjo është një letër e vërtetë, shkruar me
dorën time. Madje, është faksimile e vetme.
Është shkruar më 1980 dhe është letra e vet-
me që i kam dërguar në jetën time Enver Hox-
hës. Unë, në fakt, prisja nga hapja e dosjeve
një trajtim më serioz të një çështjeje të tillë.
Ç'domethënë trajtim serioz? Do të thotë që
shtypi, që e nxjerr një letër të tillë, duhet të
japë një sqarim minimal për të. Është i rëndë-
sishëm si dokument, sepse është letra e një
shkrimtari të njohur, e vetmja drejtuar sun-
duesit të vendit dhe botohet, si rastësisht, pa
asnjë informacion sqarues.

-Si ka dalë kjo letër nga Arkivi?-Si ka dalë kjo letër nga Arkivi?-Si ka dalë kjo letër nga Arkivi?-Si ka dalë kjo letër nga Arkivi?-Si ka dalë kjo letër nga Arkivi?
Absolutisht nuk di asgjë. Ishte zhgënjyese.

Në dosjen time besoj ky është dokumenti krye-
sor dhe del kështu pa asnjë përgjegjësi. Kri-
jon lloj-lloj keqkuptimesh.

-Pse e shkruat këtë letër? Çfarë ndodhi,-Pse e shkruat këtë letër? Çfarë ndodhi,-Pse e shkruat këtë letër? Çfarë ndodhi,-Pse e shkruat këtë letër? Çfarë ndodhi,-Pse e shkruat këtë letër? Çfarë ndodhi,
që e shkruat?që e shkruat?që e shkruat?që e shkruat?që e shkruat?

Kjo letër është shkruar pasi më kanë thir-
rur në Komitetin Qendror për të më njoftuar
se "motra juaj do të ishte sot në burg, po të
mos ishte motra juaj". Më është thënë se sho-
qet e saj, një grup shoqesh, janë të gjitha në
burg. U thashë se nuk di asgjë. I pyeta pse. Më
thanë se flisnin kundër regjimit e, veçanër-
isht, kundër Enver Hoxhës. Sigurisht që unë
në familje nuk bëja biseda të rrezikshme, si-
domos me motrën, duke e ditur tipin e saj.
Por, kurrsesi nuk e kisha për zakon të flisja
për çështje delikate, sepse do kisha marrë vet-
en më qafë shumë vite përpara. Nuk u hodha
përpjetë të thosha "jo, janë shpifje". Dhashë të
kuptoj që e merrja me mend që kishte
ndodhur kjo gjë, përderisa ishin të gjitha në
burg, me përjashtim të motrës sime. Më duket

se kam pyetur se sa kohë ka që hetohet dhe
më është thënë se hetimi vazhdon prej shumë
kohësh. Mora vesh se motra ime ka qenë në
hetim për një kohë të gjatë dhe mua s'më ka
treguar asgjë.

-Ju nuk e dinit se motra juaj hetohej? Si-Ju nuk e dinit se motra juaj hetohej? Si-Ju nuk e dinit se motra juaj hetohej? Si-Ju nuk e dinit se motra juaj hetohej? Si-Ju nuk e dinit se motra juaj hetohej? Si
u ndjetë dhe si reaguat kur e morët vesh?u ndjetë dhe si reaguat kur e morët vesh?u ndjetë dhe si reaguat kur e morët vesh?u ndjetë dhe si reaguat kur e morët vesh?u ndjetë dhe si reaguat kur e morët vesh?

Vetvetiu pata një ndjesi të keqe për këtë
lloj papërgjegjshmërie të një anëtari të famil-
jes, që merr nëpër gojë Enver Hoxhën për
gjëra të rrezikshme, duke qenë motra ime. Ka
qenë prej saj një mungesë përgjegjshmërie e
plotë. Ndaj, me gjakftohtësi, nuk kundërsh-
tova, as nuk thashë asgjë tjetër. Siç e kam
shkruar në letër, u thashë "trembeni". Vete
unë i kërkova të mos vinte më në shtëpinë
time, meqë ajo hetohej prej kohësh dhe as, së
paku, nuk më lajmëroi që të kisha kujdes.

-Është thënë se e keni dëbuar motrën. Si
është e vërteta?

Është spekuluar në këtë pikë, pasi unë nuk
e kam dëbuar nga shtëpia. Nuk kisha si ta
dëboja, kur nuk jetonte me mua, kishte sh-
tëpinë e vet e ajo vinte te unë siç shkon motra
te vëllai.

-Për çfarë hetohej motra juaj, çfarë kishte
thënë?

E pyeta motrën çfarë kishte ndodhur. Mezi
më tregoi diçka. Unë u konsultova me një
mikun tim. Më tha se ishte shumë e rrezik-
shme të flitej për Hoxhën, varej çfarë flitej.
Motra nuk më tregoi detaje. I thashë: "Pse
s'më ke treguar se shoqet e tua janë në burg?
Pse s'më ke thënë, që je thirrur në hetuesi?" E
pyeta se çfarë kishte thënë për Enver Hox-
hën, por nuk më tregonte. Nuk e di mirë as
tani.

-Ishte për ju një problem me sistemin dhe
një problem brenda familjes. Çfarë thuhej për
E. Hoxhën e për çfarë kishit frikë?

Shikoni, kur thuhej për Enver Hoxhën diç-
ka tepër e rrezikshme dhe delikate kishte disa
probleme. Ishin gjëra që edhe vetë ata kishin
frikë t'i trajtonin me njëri-tjetrin, sepse u ikte
koka. E kjo ka ndodhur disa herë. Këtu ishte
djallëzia: për Enver Hoxhën thuheshin lloj-
lloje thashethemesh dhe më të rrezikshmet
ishin ato që kishin lidhje me figurën morale
të tij. Shumë njerëz janë pushkatuar, nuk u
gjendet varri dhe nuk u gjenden kockat, për
arsye që nuk e di njeri e nuk e thotë njeri.

E dinte vetëm ai, kur e nuhaste, kur e mer-
rte vesh se po flisnin për "atë" gjë ose për "këtë"
gjë. Këtu është një nga sekretet më të ndyra të
diktaturës shqiptare.

-Për thashetheme të jetës intime të shefave?
Po, për jetën intime, gjë për të cilën unë,

duke e ditur se sa e rrezikshme ishte dhe sa
pasoja kishte, nuk e flisja as me shokët e
ngushtë. Papritur del motra ime e përzier në
një bisedë të tillë. Jam i sigurt që e kanë bërë
qëllimshëm, e kanë futur qëllimisht për ta
përdorur kundër meje.

-Ju keni thënë se "shteti kishte gati arkiv-
olin për mua", pra edhe kjo, përfshirja e motrës
suaj në një bisedë për çështje intime të dikta-
torit mund të përdorej kundra jush?

Sigurisht. Sepse motra ime ishte një njeri i

thjeshtë. Gjithë komplikimi i saj vinte nga
unë dhe ajo desh më mori më qafë, derisa le-
jonte të përfshihej në këto biseda e, më tej as
të mos më lajmëronte, kur e pësuan shoqet e
saj. Të merrja një masë, të mbrohesha e të
sqarohesha.

-Kush e dinte ekzistencën e kësaj letre? Pse
doli pikërisht tani?

Enigmë është kush e nxori. E dija vetëm
unë, që e kam shkruar. Kush e nxori tani, kush
e manovroi tani? Të shkon mendja se ka dalë
direkt nga kasaforta e E. Hoxhës, e Nexhmije
Hoxhës ose e atij që e ka marrë këtë kasafortë
si testament.

-Pse e shkruat letrën?-Pse e shkruat letrën?-Pse e shkruat letrën?-Pse e shkruat letrën?-Pse e shkruat letrën?
Sepse ishte më mirë të bëhej, sesa të mos

bëhej. Ishte më mirë të thosha se e di këtë gjë,
sepse m'u tha, në fund të fundit. Nuk thuhet
që kjo është shpifje. E kam marrë të mirëqenë,
që shteti shqiptar ka në dorë të thëna të
dënueshme të motrës sime. Nuk e kam fshe-
hur një zemërim timin me motrën në atë letër.

-Një pjesë e publikut kupton kushtet, në-Një pjesë e publikut kupton kushtet, në-Një pjesë e publikut kupton kushtet, në-Një pjesë e publikut kupton kushtet, në-Një pjesë e publikut kupton kushtet, në
të cilat u shkrua letra, një pjesë tjetër mundtë cilat u shkrua letra, një pjesë tjetër mundtë cilat u shkrua letra, një pjesë tjetër mundtë cilat u shkrua letra, një pjesë tjetër mundtë cilat u shkrua letra, një pjesë tjetër mund
të mendojë se ju e hodhët në flakë motrëntë mendojë se ju e hodhët në flakë motrëntë mendojë se ju e hodhët në flakë motrëntë mendojë se ju e hodhët në flakë motrëntë mendojë se ju e hodhët në flakë motrën
tuaj për të shpëtuar veten. Kjo letër mbron-tuaj për të shpëtuar veten. Kjo letër mbron-tuaj për të shpëtuar veten. Kjo letër mbron-tuaj për të shpëtuar veten. Kjo letër mbron-tuaj për të shpëtuar veten. Kjo letër mbron-
te motrën tuaj apo ju dhe atë?te motrën tuaj apo ju dhe atë?te motrën tuaj apo ju dhe atë?te motrën tuaj apo ju dhe atë?te motrën tuaj apo ju dhe atë?

Unë, jo vetëm e mbrojta më këtë letër, por
është e vetmja mbrojtje e saj. Në atë që unë
them se ka qenë e ç'ekuilibruar psiqikisht,
ishte e vetmja mbrojtje që unë mund t'i bëja.
Motra ime nuk u fut në burg as dy vjet, as
pesë vjet për shkak të kësaj, sepse mbrojtja e
parë në çdo sistem gjyqësor në botë, sisteme
diktatoriale apo jo, është të thuash se personi
nuk është në rregull mendërisht, se është i
paaftë mendërisht dhe për këto arsye, pra, nuk
është i përgjegjshëm për ato që thotë. Kjo ësh-
të mbrojtja e çdo krimineli apo vrasësi dhe
për mua kjo ishte e vetmja mënyrë për ta
mbrojtur atë dhe jo vetëm atë.

-Ju prej vitesh keni kërkuar hapjen e
dosjeve. Për ironi, ende pa u hapur, del një
letër, që duket sikur hedh baltë mbi ju?

Jo baltë, por më keq se baltë. Është tentu-
ar të më dëmtojnë në atë kohë, por shih, edhe
tani prapë. Nuk e duan të vërtetën, nuk e do
askush. Krimi i madh nuk e do të vërtetën
kurrë. Unë, të mos di letrën e vetme që i kam
bërë Enver Hoxhës, të mos di ku është e si del,
kush e ka në dorë? Nuk më ka treguar askush
deri më sot, nuk dija ku ishte. Ishte hera e
parë që e kam parë, sepse ka rreth 40 vjet që
është shkruar, madje nuk e mbaja mend mirë.

-Ju flisni në letër se atëkohë ju kanë pen--Ju flisni në letër se atëkohë ju kanë pen--Ju flisni në letër se atëkohë ju kanë pen--Ju flisni në letër se atëkohë ju kanë pen--Ju flisni në letër se atëkohë ju kanë pen-
guar të merguar të merguar të merguar të merguar të merrrrrrni pjesë në takimet për skni pjesë në takimet për skni pjesë në takimet për skni pjesë në takimet për skni pjesë në takimet për ske-e-e-e-e-
narin e filmit "Gjenerali i ushtrisë së vde-narin e filmit "Gjenerali i ushtrisë së vde-narin e filmit "Gjenerali i ushtrisë së vde-narin e filmit "Gjenerali i ushtrisë së vde-narin e filmit "Gjenerali i ushtrisë së vde-
kur", ju kanë penguar të dilni jashtë me del-kur", ju kanë penguar të dilni jashtë me del-kur", ju kanë penguar të dilni jashtë me del-kur", ju kanë penguar të dilni jashtë me del-kur", ju kanë penguar të dilni jashtë me del-
egacione. Pra, ishit në presion?egacione. Pra, ishit në presion?egacione. Pra, ishit në presion?egacione. Pra, ishit në presion?egacione. Pra, ishit në presion?

Po, sigurisht që isha nën presion. Pas
kësaj, ka dhe një dokument tjetër më të
llahtarshëm. Është procesverbali i Llambi
Ziçishtit. Ministri i Shëndetësisë nën torturë
ka dhënë një procesverbal që thotë, se 'në
grupin tonë patëm sukses, e futëm Kadarenë'.
Ministri ka vdekur i copëtuar nga tortura, as
trupi nuk i gjendet më, i kanë marrë ç'kanë
dashur në torturë, aty ai ka thënë që ishte
agjent, ai e Mehmet Shehu, unë e të tjerë plot.

A ka ku të vejë më një akuzë për një sh-
krimtar të njohur, sesa të akuzohet si pjesëtar
i një komploti kundër shtetit? Si shpëtoi nga
kjo akuzë Kadare, si u vërtetua e kundërta?
A u vërtetua ndonjëherë apo është varrosur,
bashkë me kockat e Llambi Ziçishtit? Është
kaq dëshpëruese ajo që del nga ky fenomen,
kjo mungesë serioziteti me dosjet e fshehta,

EKSKLUZIVE

Flet shkrimtari i njohur: E shpëtova motrën time,
ishte e vetmja mbrojtje që mund të bëja

E vërteta e letrës
dërguar Enver Hoxhës

 Kadare:
Ismail

"Ishte thënë për sunduesin diçka e rrezikshme,
 për të cilën të ikte koka, nuk e di si doli letra"

Fatmira Nikolli

 Ismail Kadare,
duke folur për “GSH”
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në ato dosjet më të rrezikshme, që kanë të
bëjnë direkt me diktatorin.

-Studiuesi Peter Morgan ju ka cilësuar-Studiuesi Peter Morgan ju ka cilësuar-Studiuesi Peter Morgan ju ka cilësuar-Studiuesi Peter Morgan ju ka cilësuar-Studiuesi Peter Morgan ju ka cilësuar
mjeshtër shahu përballë Hoxhës, megjith-mjeshtër shahu përballë Hoxhës, megjith-mjeshtër shahu përballë Hoxhës, megjith-mjeshtër shahu përballë Hoxhës, megjith-mjeshtër shahu përballë Hoxhës, megjith-
atë, si mundët të shpëtonit nga këto dyshimeatë, si mundët të shpëtonit nga këto dyshimeatë, si mundët të shpëtonit nga këto dyshimeatë, si mundët të shpëtonit nga këto dyshimeatë, si mundët të shpëtonit nga këto dyshime
e komplote, që ngriheshin dhe ju përfshin-e komplote, që ngriheshin dhe ju përfshin-e komplote, që ngriheshin dhe ju përfshin-e komplote, që ngriheshin dhe ju përfshin-e komplote, që ngriheshin dhe ju përfshin-
in?in?in?in?in?

Ishin kaq grykëse disa herë, saqë shpesh
rrëzonin veten. Këto dosje ishin një propozim
që i bëhej udhëheqjes, "nëse doni ta hiqni qafe,
ja ku e keni".

-K-K-K-K-Kush ju mbrush ju mbrush ju mbrush ju mbrush ju mbronte ju dhe pse?onte ju dhe pse?onte ju dhe pse?onte ju dhe pse?onte ju dhe pse?

Kjo është pyetje serioze. A ka një mbrojtje
këtu? Ka një mbrojtje. Thashethemi është se
e mbronte Enver Hoxha. Edhe unë po ju them
po, ashtu është. Vetëm ai kishte fuqi të të
mbronte nga akuza të tilla.

-K-K-K-K-Keni thënë se Eneni thënë se Eneni thënë se Eneni thënë se Eneni thënë se Envvvvver Hoer Hoer Hoer Hoer Hoxha ju mbrxha ju mbrxha ju mbrxha ju mbrxha ju mbronteonteonteonteonte
nga vetvetja?nga vetvetja?nga vetvetja?nga vetvetja?nga vetvetja?

Ai më mbronte nga njerëzit e vet, nga
sistemi i vet, nga vetja e vet. Kjo ndodh shpesh
me shkrimtarët e njohur. Raportet e tyre me
rendet tiranike janë zakonisht të rënda e të
ndërlikuara, kështu shpjegohet, ndoshta edhe
arsyeja që takimet e tyre me diktatoret janë
aq të rralla. Janë shkrimtarët, ndoshta, që i
shmangnin, por tiranët bënin të njëjtën gjë.
Këmbimet e letrave ose bisedat telefonike janë
gjithashtu të rralla. Interpretimet e tyre të
vështira dhe shpjegimet kundërthënëse për
to vazhdojnë shpesh me vite, si e famshmja
bisedë telefonike Stalin-Pasternak. Kur i tre-
gova një mikut tim shqetësimin që do t'i drej-
toja një letër Enver Hoxhës, ai u habit që kjo
ndodhte për herë të parë. Iu duk jonormale
një gjë e tillë, në kuptimin jo të mirë të fjalës.

-A mund të ma shpjegoni këtë shije jo të-A mund të ma shpjegoni këtë shije jo të-A mund të ma shpjegoni këtë shije jo të-A mund të ma shpjegoni këtë shije jo të-A mund të ma shpjegoni këtë shije jo të
mirë, sipas mikut tuaj?mirë, sipas mikut tuaj?mirë, sipas mikut tuaj?mirë, sipas mikut tuaj?mirë, sipas mikut tuaj?

Ishte e natyrshme. Në botën komuniste
reklamoheshin shpesh letërkëmbimet ose di-
alogët midis shkrimtareve të njohur dhe she-
fave të vendit. Kjo bëhej gjithmonë përmes
një ngjyrimi festiv. E kundërta, heshtja do të
linte përshtypjen e keqe të ftohtësisë. Aq më
tepër, një letër e zymtë si kjo.

Në Shqipëri ishte e vështirë të besohej se
unë e kam takuar dhe biseduar vetëm një
herë me Enver Hoxhën dhe se i kam shkruar
vetëm këtë letër aspak festive.

-Të kthehemi te letra. Pse ju drejtuat vetë
diktatorit dhe jo dikujt tjetër?

Mendova se ishte më mirë t'ia vija në dukje
sunduesit ç'kishte ndodhur, pa e marrë në
mbrojtje motrën dhe absolutisht i
ndërgjegjshëm, jo vetëm për ta shpëtuar atë,
por me atë letër gjithë afera binte, i ulej rëndë-
sia. E gjitha shfryhej, quhej një budallallëk,
siç në të vërtetë edhe ishte, sepse të flasësh
dhe t'i japësh rëndësi këtij thashethemi për
jetën personale të shefit, do të thotë të krijosh
një rrezik të kotë. Nuk ishte kjo fatkeqësia e
Shqipërisë dhe s'kishte të bënte me hallet e
saj.

-Jeni penduar që e keni bërë letrën?-Jeni penduar që e keni bërë letrën?-Jeni penduar që e keni bërë letrën?-Jeni penduar që e keni bërë letrën?-Jeni penduar që e keni bërë letrën?
Nuk jam penduar fare. Unë nuk isha përz-

ier kurrë në atë thashethem, pra, nuk kisha
marrë pjesë, nuk e dija dhe nuk fshihja asgjë.
Unë dija aq sa di sot. Kuptoj se ka njerëz që
janë marrë me këtë dosje të fshehtë, të llahtar-
shme.

-E keni shkruar vetëm, keni pyetur njeri?-E keni shkruar vetëm, keni pyetur njeri?-E keni shkruar vetëm, keni pyetur njeri?-E keni shkruar vetëm, keni pyetur njeri?-E keni shkruar vetëm, keni pyetur njeri?
Në çfarë situate e keni shkruar?Në çfarë situate e keni shkruar?Në çfarë situate e keni shkruar?Në çfarë situate e keni shkruar?Në çfarë situate e keni shkruar?

Vetëm krejtësisht. Kam biseduar me
Helenën, me siguri, sepse nuk lija asgjë pa
biseduar me të. Madje, as nuk e kam korrig-
juar. Nuk kam bërë dy a tri kopje, sepse nuk
duhej. Nuk kisha as ku ta shtypja dhe e dër-
gova të shkruar me dorë.

-Keni marrë përgjigje për këtë letër nga-Keni marrë përgjigje për këtë letër nga-Keni marrë përgjigje për këtë letër nga-Keni marrë përgjigje për këtë letër nga-Keni marrë përgjigje për këtë letër nga
EnEnEnEnEnvvvvver Hoer Hoer Hoer Hoer Hoxha?xha?xha?xha?xha?

Jo, nuk më ka kthyer përgjigje.
-Dosjet priten të hapen nga Autoriteti i ri i

krijuar. Megjithatë, prej dosjes suaj del një
letër e panjohur më parë. Pse tani?

Me sa duket, në Shqipëri ende ka njerëz që
mendojnë se mund ta mbrojnë ende diktat-
urën. Kur hapen dosjet e fshehta të një tiranie,
hapen dosjet e fshehta kundër saj. Me sa
duket, njerëzit që kanë qenë të përzier në këto
krime duan të bëjnë të kundërtën.

-A e menduat atë kohë që do t'ju nxirrte-A e menduat atë kohë që do t'ju nxirrte-A e menduat atë kohë që do t'ju nxirrte-A e menduat atë kohë që do t'ju nxirrte-A e menduat atë kohë që do t'ju nxirrte
problem letra në të ardhmen?problem letra në të ardhmen?problem letra në të ardhmen?problem letra në të ardhmen?problem letra në të ardhmen?

Jo, nuk e kam menduar fare. Unë kam bërë
një letër krejtësisht të çiltër. Ju do të thoni, a
mund të jesh i çiltër me një diktator? Po, mun-
det deri diku. Unë nuk i them atij "sa mirë e ke
bërë, që e ke llahtarisur motrën time deri në
atë shkallë", nuk them asgjë të tillë. T'i them
p.sh. sa mirë që e përforcon luftën e klasave,
me demek, sa bukur që po sundon e të tjera si
këto. As kam kërkuar, e as nuk kam hedhur
poshtë asgjë.

Me sa dukej, shokut tim, me të cilin bisedo-
va punën e letrës, i ishte dukur se kishte qenë
një pakujdesi, për të mos thënë një gabim nga
ana ime, që s'kisha gjetur ndonjë rast t'i shk-
ruaja ndonjë përshëndetje, një urim apo diç-
ka të ngjashme. S'do të më vinte çudi, që të më
thoshte me ironi: shyqyr që paske gjetur më
në fund një shkak për t'i shkruar.

Shoku Enver,
Ju kërkoj shumë falje që po ju shkruaj këtë letër, me të cilën nuk
do të doja t'ju shqetësoja kurrsesi, në qoftë se nuk do të më dety-
ronin rrethanat dhe një komplikim i krijuar kohët e fundit në
jetën time.
Ashtu si shokë të tjerë shkrimtarë, kam vite që punoj në frontin e
letërsisë, duke u përpjekur me të gjitha forcat të jap sa më shumë
vepra që t'i shërbejnë partisë dhe popullit. Në punën time kam
mundur të realizoj vepra që janë pritur mirë e i kanë shërbyer
kohës, ashtu siç kam shkruar ndonjëherë edhe ndonjë krijim bot-
imi i të cilit do të ishte një gjë shumë e keqe për mua e do t'i
krijonte telashe partisë. Unë jam i ndërgjegjshëm për të gjitha
këto, ashtu siç jam i ndërgjegjshëm për mirënjohjen time ndaj
popullit e Partisë, sepse e kuptoj thellë se janë ata që më bënë
shkrimtar e se është jeta e popullit dhe e Partisë që kanë qenë
dhe janë burimi e materia e vetme për veprat e mia.
Ashtu si çdo krijues, unë kam pasur në punën time dhe jetën time
gëzimet që jep puna krijuese, por kam pasur gjithashtu edhe pre-
okupimet e telashet që sjell ajo. Disa herë e për disa vepra këto
telashe kanë qenë të rënda, por unë kam bërë përpjekje me veten
time për t'i kapërcyer ato, duke pasur besim gjithmonë se koha do
t'i sqarojë gjërat e do t'i zhdukë keqkuptimet. Duke njohur mung-
esat e veprës sime, duke u përpjekur me të gjitha mundësitë t'i
ndreq e t'i ribotoj librat, jam përpjekur të përfitoj nga kritikat e
drejta e dashamirëse. Por nga ana tjetër nuk do të isha i sinqertë
po të mos thosha se krahas kritikave konstruktive kam pranuar
ndonjëherë edhe të kundërtën e tyre, një këmbëngulje të ashpër
ndaj disa veprave. Njerëz të ndryshëm janë përpjekur të tregojnë
se këto vepra janë të  dëmshme dhe kur koha ka treguar të
kundërtën ata kanë vazhduar në këmbënguljen e tyre, duke kalu-
ar nga akuzat kundër veprës në akuza kundër autorit, në mënyrë
që në rrugë të ndryshme të arrinin të njëjtin rezultat. Kjo lidhje
dyshimesh mbi autorin, përpjekjet për të bërë një ndarje midis
veprës dhe shkrimtarit, dezinformimet e ndryshme, ndonjë prej
të cilave e kam mësuar rastësisht, më kanë shkaktuar disa herë
dëshpërim në shpirt. Shpeshherë kam bërë pyetjen: Kujt i shër-
ben ky pasion për destruksion të veprave letrare, për hedhje bal-
të kundër tyre apo krijuesve të tyre? Në fund të fundit, këto dësh-
mi artistike janë dëshmi e kohës dhe
këta dëshmitarë në emër të ç'kohe e ç'të
ardhmeje kritikojnë t'i prishin ato, apo
të vëmë pikëpyetje të gjithfarëllojshme
përpara tyre apo në emër të tyre.

Ju lutem të më falni, shoku Enver që u
zgjata për këtë gjë. Jam kritikuar disa
herë me të drejtë, kam treguar se kam
reflektuar mbi kritikat me ripunimin
që u kam bërë librave të botuar, por më
janë bërë disa herë edhe kritika të rën-
da dhe të padrejta. Nuk besoj se ndon-
jë shkrimtar tjetër në Shqipëri është
krahasuar me renegatin Gjillas apo
tradhtarin Solzhenicin, siç jam kraha-
suar unë, dhe kjo jo në ndonjë bisedë
të çfarëdoshme por në një mbledhje
partie. Natyrisht, unë s'e kam pranuar
një kritikë të tillë,  por as kam bërë
ndonjë zhurmë për t'i vënë gjërat në
vend. Kam pasur përherë bindje dhe
besim se koha korrigjon vetvetiu tep-
rimet, se partia është e rreptë por e
drejtë, se ajo s 'mund të jetë kurrë e
dashur me qëndrime të tilla dhe nuk
kam qenë zhgënjyer aspak, sepse Par-
tia ashtu si më ka kritikuar me rreptë-
si, me një dashuri po aq të madhe më
ka dhënë prapë dorën. Kjo më ka bërë
që t'i jap të drejtë vetes që nuk kam
bërë alarme të panevojshme dhe të par-
akohshme.
Përpara se të shkruaj këtë letër shoku Enver, u mendova gjatë
nëse duhet apo jo t 'ju shkruaj. Duke u përpjekur të vë në një
raport të drejtë hallet personale të një njeriu me problemet e
mëdha të vendit, ideja se mos po Ju drejtohem për diçka që nuk e
përligj vetveten, më ka munduar mjaft. Dhe vetëm bindja se halli
për të cilin po ju shkruaj nuk është një hall i parakohshëm dhe se
bën një komplikim serioz në jetën time, më shtyu që ta bëj hapin.
Ka një vit që disa ngjarje të njëpasnjëshme e kanë shtrembëruar
këtë komplikim. Ai nuk është i shkëputur nga ato që parashkrova
në fillim të kësaj letre. Vitin e kaluar më thirrën në Komitetin e
Partisë së Tiranës për të më njoftuar se motra ime flet keq politik-
isht dhe se është thirrur edhe në hetuesi për këtë gjë. Unë mbajta
qëndrim menjëherë kundër saj, duke i thënë sekretarit të Partisë,
shokut Xh. Gjoni se mirë do të bënin që ta trembnin, ashtu siç do
të bëj dhe unë me të. E thashë këtë me bindje, se më revoltoi
sjellja e saj dhe nga ana tjetër e njihja motrën time. Fatkeqe në
jetë nga pamartesia, maniake depresive dhe me nerva të çekuili-
bruara, prej saj mund të prisja çdo gjë. Fakti që siç më tregoi
sekretari i Partisë, midis atyre që shaheshin isha dhe unë, vëllai
i saj, bashkë me librat e mi, tregon esencën e saj. Megjithatë,
edhe pse e tillë, unë mbajta qëndrim jashtëzakonisht të ashpër
me të. Njoftova gjithë fisin për ngjarjen dhe u ndalova qysh prej
asaj dite të shkelte në shtëpinë time. Isha i bindur se asnjë lidhje
nuk do të kishte kjo ngjarje me jetën time.
Para ca kohe, kur bëra një kërkesë për një shërbim jashtë shtetit
për një mbledhje materialesh për një libër që po shkruaj, kërkesë
e cila m'u refuzua, përsëri nuk bëra ndonjë lidhje me ngjarjen e
mësipërme, sepse edhe më parë më ka qëlluar mosaprovimi i ndon-
jë rruge apo heqja nga ndonjë delegacion. Ajo që më tronditi me
të vërtetë ishte ngjarja e fundit që ndodhi me kineastët e huaj që
po bëhen gati të xhirojnë filmin "Gjenerali i ushtrisë së vdekur".
Do të më falni që ta shpjegoj dhe këtë.
Kineastët francezë në muajin shkurt sollën me vete skenarin e

filmit të shkruar prej tyre, për ta diskutuar me autorin, në bazë
të marrëveshjes. Ky diskutim nuk ishte në favorin tonë sepse
na jepte të gjitha mundësitë që të influenconim që filmi të
bëhej sa më i favorshëm për luftën e popullit tonë dhe për
vendin tonë sot. Për mua janë të paharruara sugjerimet për
këtë film, që rasti i mirë e solli t'i dëgjoja drejtpërdrejt prej
Jush tetë vjet më parë dhe të cilat kanë shërbyer si kriter bazë
për punën tone me kineastët e huaj.
Skenari i  paraqitur prej tyre, krahas meritave të padisku-
tueshme, kishte edhe mungesa të ndjeshme, të cilat ne do të
përpiqeshim t'i plotësonim. Për të pasur mundësi që skenari të
studiohej me kujdes nga autori së bashku me një grup pune, u
kërkua prej të huajve shtyrja e diskutimit për disa javë. Ata e
pranuan këtë gjë dhe u larguan në pritje të diskutimit të ardhs-
hëm. Gjatë kësaj kohe skenari u studiua, u bënë gati vërejtjet
dhe sugjerimet, disa herë në variante të ndryshme të cilat do
t'u shpjegoheshin kineastëve prej autorit një për një, me ske-
narin dhe romanin përpara për ta bërë sa më të kuptueshëm e
pranueshëm. Ishte fjala sidomos për xhirimet që lidheshin për
paraqitjen sa më të mirë të luftës nacionalçlirimtare dhe të
pozitës së Shqipërisë së sotme në botë, dy nga motivet më të
rëndësishme e delikate të këtij filmi, i cili mund të ishte mjaft
aktual për situatat e tanishme.
Kur gjithçka u bë gati, për habinë time të plotë u vendos që
diskutimi të mos bëhej gojarisht, por vërejtjet dhe sugjerimet
të dërgoheshin me një letër. Duke qenë se marrja vesh me kor-
respondencë për një gjë kaq delikate, e sidomos kur ishte fjala
për krijues që përfaqësojnë dy arte të ndryshme, është pothua-
jse e pamundur, nuk mund ta shpjegoja ndryshe heqjen dorë
nga diskutimi që ishte një gjë aq e favorshme për ne, veçse si
diçka që kishte lidhje me vetë autorin. Meqenëse kineastët
francezë porsa kishin ardhur për punën e të shkruarit në Sh-
qipëri, dhe tani duhej të shkonte autori, ai që shtyu afatin,
atje, për fillimin e punës, ishte e qartë se praktikisht hiqej
dorë nga mundësitë që na jepeshin për përmirësimin e ske-
narit, zëvendësohej diskutimi i gjallë me një dërgim formal
vërejtjesh, me një fjalë, pas tetë vjetësh përpjekjesh, në mo-
mentin deçiziv abandonohej skenari, vetëm e vetëm se nuk

ishte e detyrueshme që autori ta
çonte këtë shërbim jashtë shtetit.
Me këtë gjendje të disfavorshme
krejtësisht ka mbetur puna e film-
it.
Nuk e fsheh se kjo gjë më shkak-
toi një tronditje të thellë. Nuk e
mendoja kurrë se do të vinte një
ditë që unë mund të hyja në num-
rin e atyre njerëzve për të cilët
mungon besimi për t'i çuar jashtë.
Besimi që unë e ndjeja se Partia
kishte treguar ndaj meje në mo-
mentet e mia më të vështira, ka
qenë një nga gëzimet më të mëdha
të jetës sime. Disa herë njerëz të
ndryshëm në mënyra të tërthorta
kanë bërë të nënkuptoj se ishte
një iluzion ky besim që unë kuj-
toj se kihej ndaj meje, se e vërteta
qe ndryshe dhe se ishin të tërë ata
që gëzonin këtë besim. Unë për
asnjë çast nuk e kam pranuar një
gjë të tillë, dhe ishte hera e parë
këto ditë  që u dëshpërova se
ndoshta diçka kishte ndryshuar, se
këmbëngulja e destruktorëve në
lidhje me motrën time dhe dezin-
formimet e ndryshme, diçka kish-
in arritur më në fund. Ajo që për
mua ishte një nga gjërat më të sh-
trenjta, që më jepte krahë të puno-

ja e të kapërceja vështirësitë, që më jepte të drejtën brenda
vetes, ndërgjegjes sime që ta ndjej veten shkrimtar të natyr-
shëm të socializmit dhe jo këngëtar të jashtëm të tij, lusite
nujur, me sa duhej të prekej. Desha dhe dëshiroj akoma të mos
i besoj kësaj, por fakti ishte tepër i pashpjegueshëm.
U përpoqa shoku Enver, të tregoj në një mënyrë të drejtpër-
drejtë, atë që ndoshta mund të duket e thjeshtë, por që ka sh-
kaktuar një nga trazimet e mia më të mëdha. Ju lutem edhe
njëherë të më falni për këtë letër që është tepër e gjatë për
kohën tuaj të çmuar. Si komunist dhe si shkrimtar Ju drejto-
hem Juve sekretarit të Parë të Partisë dhe udhëheqësit të ven-
dit me mirënjohjen e madhe për atë çka keni bërë për vendin
dhe për mua personalisht në momente të rëndësishme të jetës
dhe krijimtarisë sime, për të gjetur dhe njëherë ndihmën tuaj
aq të nevojshme.
Jeta dhe vepra ime kanë qenë e do të jenë të lidhura pazgjidhs-
hmërisht me kohën tonë, me popullin e Partinë, ky angazhim e
kjo lidhje do të jenë përherë të plota e pa rezerva. Arsyeja që Ju
shkrova këtë letër nuk është vetëm zgjidhja e problemit të film-
it që do ta dëshiroja si autor e në radhë të parë si qytetar, por
mundësia për të fituar klimën e mirë të penës, mundësinë për
angazhimin tim të plotë krejt jetës sime e forcave të mia me
punën letrare.
Jam duke punuar me intensitet për pjesën e tretë të një trilogjie
(mesi i së cilës është "Dimri i madh") për rrugën epike 35-vjeçare
të Partisë sonë, dhe dëshiroj të jap të gjitha energjitë dhe
mundësitë e mia për kryerjen me sukses të kësaj vepre, me punën
krijuese në përgjithësi, qëllimi i vetëm i pandryshueshëm i jetës
sime.
Duke ju kërkuar dhe njëherë falje për shqetësimin
Me respekt të thellë
Ismail Kadare

Tiranë, 2 prill 1980Tiranë, 2 prill 1980Tiranë, 2 prill 1980Tiranë, 2 prill 1980Tiranë, 2 prill 1980

Letra e plotë e Ismail Kadaresë drejtuarLetra e plotë e Ismail Kadaresë drejtuarLetra e plotë e Ismail Kadaresë drejtuarLetra e plotë e Ismail Kadaresë drejtuarLetra e plotë e Ismail Kadaresë drejtuar
EnEnEnEnEnvvvvver Hoer Hoer Hoer Hoer Hoxhës në 2 prill 1980xhës në 2 prill 1980xhës në 2 prill 1980xhës në 2 prill 1980xhës në 2 prill 1980

-Këto ditë shtypi vazhdon të shkruajë për-Këto ditë shtypi vazhdon të shkruajë për-Këto ditë shtypi vazhdon të shkruajë për-Këto ditë shtypi vazhdon të shkruajë për-Këto ditë shtypi vazhdon të shkruajë për
historinë e letrës suaj. Mendimi i përgjiths-historinë e letrës suaj. Mendimi i përgjiths-historinë e letrës suaj. Mendimi i përgjiths-historinë e letrës suaj. Mendimi i përgjiths-historinë e letrës suaj. Mendimi i përgjiths-
hëm është se ju, ndoshta bezdiseni nga zhur-hëm është se ju, ndoshta bezdiseni nga zhur-hëm është se ju, ndoshta bezdiseni nga zhur-hëm është se ju, ndoshta bezdiseni nga zhur-hëm është se ju, ndoshta bezdiseni nga zhur-
ma të tilla. Si është e vërteta?ma të tilla. Si është e vërteta?ma të tilla. Si është e vërteta?ma të tilla. Si është e vërteta?ma të tilla. Si është e vërteta?

Bezdisje apo jo, e vërteta qëndron mi-
dis të dyjave. Bashkë me dilemën e përher-

shme: a është mirë që të ketë gjithmonë
një sqarim të gjërave? Sqarimi qëllon që e
zmadhon zhurmën dhe shumë njerëz
parapëlqejnë heshtjen. Nga ana tjetër, një
personazh ka një lloj përgjegjësie përpara
publikut, në fund të fundit, në gjuhën sh-

qipe fjala përgjegjësi, ashtu si në gjuhët
kryesore të Europës, vjen nga fjala
"përgjigje". Pra, përgjigjja gjithashtu ësh-
të e nevojshme. Shpresoj që biseda me ju
të ketë hyrë në punë, veç të tjerash, për
një gjë të tillë.
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Amnisti për bizneset, bashkia fal detyrimet dhe gjobat

Tiranë, përfitojnë nga fshirja e
detyrimeve 13.218 subjekte

Mbi 13.218 subjekteve
në Tiranë u falen

detyrimet si taksa, tarifa,
kontribute dhe dënime
në fushën doganore dhe
tatimore. Drejtori i
përgjithshëm i Taksave
dhe Tarifave Vendore në
Bashkinë e Tiranës, Arl-
si Naska shpjegon se kjo
është e sanksionuar me
një ligj të miratuar në
mars të këtij viti. "E para
ishte faza që prek dety-
rimet tatimore të dhje-

kuptimin e ligjit, asnjë
detyrim në këtë periudhë.
Mund të themi që këtë fazë
sot e kemi të mbyllur",
sqaron Naska. Kjo amnisti
ka dhe një fazë të dytë, që
përfshin periudhën janar
2011-dhjetor 2014, por në

këtë rast falen vetëm gjobat
dhe kamatëvonesat. "Faza e
dytë konsiston në faljen e
gjobave dhe kamatëvone-
save që vijnë si rrjedhojë e
detyrimit tatimor të shlyer
me vonesë ose të mospaguar.
Por kjo ka një kusht, që të

përfitohet duhet që detyr-
imi tatimor të paguhet i
plotë dhe afati për të për-
fituar është 31.12.2017. Pe-
riudha në janar 2015 dhe
në vijim do të paguhet nor-
malisht, sipas procedurave
dhe afateve të parash-
ikuara me ligj", nënvizon
Naska. Nga kjo amnisti
nuk përfitojnë subjektet
që janë dënuar me vendim
gjykate të formës së prerë
për vepra penale në fushën
tatimore.

torit 2010 dhe më përpara, që
konsistonte në faljen e të
gjitha detyrimeve tatimore
dhe kamatat ligjore që vin-
in si pasojë e pagesës së kë-
tyre detyrimeve jashtë afat-
eve. Subjektet, persona fiz-
ikë ose SHPK nuk kishin në

Nis fshirja e plotë e detyrimeve pa kusht për periudhën para vitit 2010

Amnistia, përfitojnë
11.577 tatimpagues

Falja me kusht, dokumentet që duhet të dorëzojnë bizneset
Ornela Manjani

Aplikimi i ligjit të fal
jes për detyrimet e
prapambetura ka

çliruar nga borxhi 11,577 ta-
timpagues. Përfitues kanë
përfituar fshirje të detyri-
meve pa asnjë kusht për pe-
riudhën para vitit 2010.
Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve në zbatim të ligjit
"Për pagesën dhe fshirjen e
pjesshme të detyrimeve tati-
more, doganore, si dhe proce-
durën e heqjes nga qarkulli-
mi të mjeteve të transportit"
njofton se pasi përmbylli me
sukses procesin e fshirjes së
detyrimeve për mosdeklarim
në afat, implementoi fazën e
parë: Fshirja automatike e
detyrimeve të papaguara të
interesave për pagesë të
vonuar, si dhe çdo penaliteti
për të cilin nuk ka principal
të papaguar, për periudhat
mujore deri më 1012 (dhjetor
2010, përfshirë) dhe peri-
udhat vjetore deri më 10-A
(përfshirë).
FSHIRJA

Gjatë ditës së djeshme
nga fshirja automatike e kë-
tyre detyrimeve, për peri-
udhat e përcaktuara sipas
nenit 5 të ligjit 33/2017, janë
ekzekutuar 50 430 raste, ku
kanë përfituar në total 11
577 tatimpagues. Nga fshir-
ja automatike kanë përfitu-
ar të gjitha kategoritë e ta-
timpaguesve që kanë pasur
detyrime të tilla, pavarësisht
nga statusi i tyre aktual. Llo-
jet e detyrimeve që janë
fshirë nga sistemi elektron-
ik për pagesë të vonuar janë:
interesa për pagesë të vonu-
ar, gjoba për pagesë të vonu-
ar dhe dënime administra-
tive. Të gjithë tatimpaguesit
që kanë përfituar do të gje-
jnë në llogarinë e tyre elek-
tronike njoftimin përkatës.
Procesi i fshirjes automatike

DOKUMENTET PËR HEQJEN
E MJETIT NGA QARKULLIMI

a) Dokument identifikimi i personit përgjegjës.
b) Formularin e vetëdeklarimit për shkatërrimin,

skrapimin e mjetit, sipas modelit të përgatitur nga
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të
Transportit Rrugor (DPSHTRR).

c) Certifikatë e pronësie.
d) Leje e qarkullimit.
e) Targa e mjetit.
Në rastet kur subjektet/personat përgjegjës nuk
disponojnë këto dokumente, DRSHTRR-të bën
heqjen nga qarkullimi të mjetit rrugor brenda datës
31.12.2017, pasi subjekti/personi përgjegjës të
dorëzojë formularin e vetëdeklarimit, sipas modelit të
përgatitur nga DPSHTRR-ja, për:
a) Shkatërrimin, skrapimin të mjetit.
b) Mungesën e certifikatës së pronësisë.
c) Mungesën e lejes së qarkullimit.
d) Mungesën e targave.
Shembull:
a. Subjekti/personi përgjegjës i mjeti me targë

TRxxxxA, i cili ka paguar taksat për herën e fundit
në DPSHTRR më datën 31.12.2011, pavarësisht
vitit të cilit i përkasin taksat, apo afatit të
vlefshmërisë së tyre, ka të drejtë të kërkojë heqjen
nga qarkullimi pranë Drejtorisë Rajonale, ku mjeti
është i regjistruar brenda datës 31.12.2017.

BORXHI NË TATIME DHE DOGANA

 172.50 mld lekë totali i borxhit deri në 31 dhjetor 2016.
 147.7 mld lekë borxh tatimor 1996-31 dhjetor 2016.
 24.8 mld lekë borxh doganor 2000-31 dhjetor 2016.
 BORXHE QË FSHIHEN 2011-2014
 29.52 mld lekë detyrime që fshihen pa kusht.
 61.45 mld lekë detyrime që fshihen me kusht.
 34.96 mld lekë principal për t'u paguar si kusht.
 53 mld lekë detyrime fshihen nga Tatimet.
 8.25 mld lekë detyrime fshihen nga Doganat.
Gjobat që fshihen
1. Fshirje e detyrimeve për periudhën para dhjetorit 2010, pra

detyrimet që janë mbi gjashtë vjet. Këto detyrime do të fshi-
hen për të gjithë individët, personat fizikë dhe juridikë që
kanë detyrime të papaguara sipas kushteve të përcaktu-
ara nga ky ligj. Totali i detyrimeve që fshihen pa kushte
është 29.4 miliardë lekë.

2. Pagimi i detyrimeve tatimore për vitin 2011, 2012, 2013 dhe
2014, duke afruar incentivën e heqjes së gjobave dhe ka-
matave, nëse paguhet tatimi brenda gjashtë muajsh. Gjith-
sesi, në komision do të propozohet që periudha gjashtë
muaj të shtyhet deri më 31 dhjetor të vitit 2017, pra duke i
dhënë sipërmarrjes gati nëntë muaj kohë që të përfitojë
nga ligji. Totali i gjobave dhe kamatëvonesave që falen me
kusht është 62.6 miliardë lekë. Totali i tatimit të pritshëm
për t'u arkëtuar si rezultat i faljes së penaliteteve dhe ka-
matave është 35 miliardë lekë.

3. Në lidhje me kontributet e sigurimeve shoqërore do të fshi-
hen vetëm gjobat dhe kamatëvonesat, jo detyrimet për kon-
tribut.

4. Fshihen detyrimet tatimore të qeverisë qendrore dhe asaj
vendore dhe detyrimet e pagueshme në doganë.

5. Fshihen gjobat automatike për deklarim të vonuar, gjobë
10 mijë lekë për çdo deklaratë të dorëzuar me vonesë. Kjo
masë vihet me implementimin për herë të parë (nëse ju
kujtohet në qershor të 2016), të këtyre gjobave automatike
nga sistemi i ri i Tatimeve dhe për mosdeklarimin në afat,
kryesisht të bizneseve të vogla. Pra, kemi një problem
masiv që duhet rregulluar; sipërmarrja e vogël, biznesi i
vogël duhet lehtësuar. Paralelisht kemi bërë edhe zgjatjen
e afatit të deklarimit në ligj. Efekti i përafërt i gjobave është
250 milionë lekë.

6. Fshihen gjithashtu gjobat referuar neneve të shfuqizuara
nga Gjykata Kushtetuese.

7. Fshihen gjobat për kompanitë e kasave fiskale në periudhën
e fushatës anti-informalitet që ka filluar në shtator të vitit
2015.

8. Fshihen detyrimet e sektorit elektroenergjetik shtetëror për
vitin 2011-2013, si rezultat i kontrolleve dhe penalizimeve
nga administrata fiskale. Efekti është 8.2 miliardë.

9. Fshihen detyrimet e sektorit shtetëror ujësjellës-kanaliz-
ime për vitet 2011-2013. Efekti është 370 milionë lekë.

10. Fshihen efektet tatimore për detyrime si pasojë e lëshimit
jo brenda të njëjtës periudhë tatimore të kryerjes së furniz-
imit, të dokumentit që vërteton përjashtimin nga TVSH, ose
si pasojë e moslëshimit të këtij vërtetimi, me kusht që në
çdo rast aplikimi pranë Agjencisë Kombëtare të Burimeve
Natyrore të jetë paraqitur deri në 31.12.2014. Ky është një
rast specifik i trashëguar nga viti 2012, që nëse do të avan-
cohej në bazë të legjislacionit aktual, gjobat dhe dëmet e
shkaktuara nga papërgjegjshmëria e administratës pub-
like do të ishin në kurriz të sipërmarrjes në vlera marra-
mendëse deri në 210 milionë dollarë, nëse do të material-
izoheshin.

11. Fshihen detyrimet e pagueshme në doganë për TVSH e
shtyrë dhe të papaguar për makineritë dhe pajisjet, importi-
mi i të cilave është përjashtuar nga Tatimi mbi Vlerën e
Shtuar sipas listës përkatëse në fuqi deri në 31.12.2016.
Efekti është rreth 1 miliard lekë.

12. Përdorimi i krediteve apo mbipagesat që mund të kenë
subjektet për të kompensuar fshirjen e detyrimeve tatimore
sipas parimit që nëse është njëkohësisht debitor dhe kred-
itor, do të bëhet kompensimi tyre dhe më pas nëse ligji e
parashikon si rast, do të bëhet fshirja e detyrimit të mbetur.

APELI
Kujtojmë se
tatimpaguesit
duhet të
konsultohen me
legjislacionin lidhur
me detyrimet që
përjashtohen nga
falja. Informacioni i
plotë i ligjit dhe
udhëzimit të
Ministrisë së
Financave gjendet
i publikuar në
faqen zyrtare të
Tatimeve.

do të vijojë hap pas hapi me
çdo zë që parashikon legjis-
lacioni, bëjnë të ditur Ta-
timet.
AUTOMJETET

Në ligjin për faljen është
parashikuar edhe procedura
e heqjes nga qarkullimi të
mjeteve që nuk janë në për-
dorim dhe fshirjes së detyri-
meve tatimore për to.  Sipas
ligjit hiqen nga qarkullimi të
gjitha mjetet e regjistruara
në Drejtorinë e Përgjiths-
hme të Shërbimit të Trans-
portit Rrugor, për të cilat
nuk është kryer asnjë vep-
rim me taksat pas datës 31
dhjetor 2011 e në vijim. "Ve-
prim" nënkuptohen datën e
pagesës së taksës në DPSH-
TRR, pavarësisht vitit të cil-
it i përkasin, apo afatit të
vlefshmërisë së tyre. Heqja
nga qarkullimi e këtyre
mjeteve bëhet pasi fshihen/
shuhen detyrimet tatimore
të papaguara për to, si: tak-
sa e regjistrimit të përvit-
shëm të mjeteve dhe taksa
vjetore e qarkullimit rrugor,
taksa vjetore e mjeteve të
përdorura, taksa e mjeteve
luksoze, si dhe gjobat e llog-
aritura për efekt të mo-
spagimit të taksave.



E enjte 3 Gusht 2017  - 9AKTUALITET

SHKURT

Qëllon me
kallash banesën

e 54-vjeçarit,
arrestohet

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Një ng-
jarje e rëndë kriminale
është parandaluar nga
policia e Shkodrës. Prej
kohësh dy familje, njëra
prej të cilave jeton në
Bërdicë, janë në konflikt
për motive të dobëta.
Anton Preçi, për shkak
të konflikteve të vazh-
dueshme i ka ndërprerë
me qëllim rrugën me
automjetin tip "Volk-
swagen" me targë AA
730 MH shtetasit Ni-
kollë Deda, 54 vjeç, i cili
po udhëtonte me au-
tomjetin e tij tip "Fiat"
me targë AA 373 EK.
Aty dy shtetasit kanë
debatuar me njëri-
tjetrin për pak çaste dhe
më pas janë larguar. Si-
pas policisë së Shkodrës,
Preçi është larguar nga
vendi i ngjarjes dhe ka
shkuar përpara banesës
së Nikollë Dedës e ka
qëlluar në ajër me kal-
lashnikov. Menjëherë ka
ndërhyrë policia, e cila
ka arrestuar 35-vjeçarin
Preçi.

Pas shkarkimit,
ish-kreu i

burgut Drenovë
 i shkruan Ramës
KKKKKORÇË ORÇË ORÇË ORÇË ORÇË - Një ditë pas

shkarkimit për abuzim
me lejet shpërblyese,
drejtori i  burgut të
Drenovës, Robert Kodra
i ka shkruar një mesazh
në "Facebook" kryemi-
nistrit Edi Rama, ku
supozon se ngjarjet në
institucionin që drej-
tonte nuk janë një ras-
tësi, duke aluduar për
një 'kurth'. Kodra u sh-
karkua dy ditë më parë
nga ministri i Drejtë-
sisë, Gazmend Bardhi,
me motivacionin e keq-
menaxhimit të institu-
cionit dhe shkeljes së
r regullave mbi ap-
likimin e lejeve shpër-
blyese ndaj të dënuarve.
Në mesazhin e tij, Kodra
i kërkon Ramës të dër-
gojë një ekip kontrolli
për të parë gjendjen dhe
dokumentacionin në
burgun e Drenovës,
ndërsa thotë se është
poshtëruese.

Operacioni antidrogë te "Don Bosko",
në pranga tre persona e një në kërkim

Dorëhiqet gjyqtari i Kushtetueses, Vladimir Kristo

Prokurorët kundër ndryshimeve në Kodin e
Procedurës Penale, padi në Gjykatën Kushtetuese

"Lajmin e kobshëm e dëgjuam në radio, na ra të fikët në makinë"

Vrasja e 22-vjeçarit, nëna: M'i blini
një kostum djalit se do e bëj dhëndër
Mira Mihali: Ja ç'më tha im bir 30 min para se ta vrisnin

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Prokurorët
dalin kundër ndryshimeve
në Kodin e Procedurës Pe-
nale, që iu heq të drejtën
për të marrë vendim për
pushimin e çështjeve apo
dërgimin e tyre për gjykim,
pa marrë më parë mira-
timin e gjykatësit të heti-
meve paraprake. Unioni i
Prokurorëve, i është drej-
tuar Gjykatës Kushtetuese
me një padi ku kundërsh-
ton disa nene të Kodit dhe
kërkon shfuqizimin e tyre
si antikushtetuese. Sipas
Unionit të Prokurorëve,

këto nene cenojnë funksion-
imin e punës së prokurorisë.
Ndryshimet në Kodin e Pro-
cedurës Penale hynë në fuqi
më 1 gusht bazuar në refor-
mat në sistemin e drejtësisë.
Në zbatim të këtij Kodi, të
gjitha dosjet hetimore të
prokurorëve do të kalojnë në
sitën e gjyqtarëve të heti-
meve paraprake që kanë
"Carta Bianca", pra autoritet
të plotë, të vlerësojnë nëse
një dosje hetimore duhet dër-
guar në gjykatë dhe shtetasi/
sja e hetuar duhet të merret
i/e pandehur dhe të hapet

gjyq apo dosja të hidhet posh-
të si e pabazuar në fakte dhe
prova. Shkurt, përfaqësuesit
e organit të akuzës, prokuror-
it të një çështjeje penale, i
hiqet e drejta të vendosë
nëse qytetari/qytetarja, ndaj
të cilit ai ka ndërmarrë he-
time, do të shkojë në gjyq. Ak-
tualisht padia është regjistru-
ar në protokollin e Gjykatës
Kushtetuese dhe pritet që në
muajin shtator gjyqtarët të
caktojnë nëse do ta kalojnë
në seancën gjykimi për
shqyrtim apo jo. Ndërkaq,
Gjykata Kushtetuese ka mbe-

tur me 7 gjyqtarë, pasi ka
dhënë dorëheqjen edhe gjyq-
tari Vladimir Kristo. Gjyqtari
më i vjetër në sistem, para
disa vitesh edhe kryetar i
Kushtetueses, mbyll karri-
erën, duke u dorëhequr nga
Gjykata Kushtetuese. Mëso-
het se Kristo e ka njoftuar
tashmë kreun e shtetit Ilir
Meta për vendimin e tij.

Ndonëse i kishte mbaruar
mandati, dorëheqja e Kris-
tos vjen në një kohë kur
pritet të jepet vendimi për
vetingun. Më herët, Kristo
ka folur edhe për mundës-
inë e ndryshimit të ligjit të
vetingut, duke u shprehur
se virusi në gjyqësor do të
vijojë për sa kohë politika
nuk reformohet.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Pavllo, mos u mërzit.
Pas Marvit, do ikim
edhe ne. Nuk e duam

më jetën. Do biem rehat. M'i
gjeni, m'i gjeni një kostum
djalit, se do e bëj dhëndër.
Është 1.86 i gjatë. I blemë
dhe makinë kur përfundoi
studimet dhe nuk e gëzoi.
Marvi, Marvi, bir…". Fjalët
e Mira Mihalit rrëqethën të
madh e të vogël. Të afërm,
miq dhe të njohur shpërthy-
en në lot. Askush nuk do ta
besojë vdekjen tragjike të 22-
vjeçarit, i cili u masakrua
me thika mbrëmjen e së
hënës pranë stadiumit "Sel-
man Stërmasi" në Tiranë.

Dje, në banesën
njëkatëshe të rekordmenit
shqiptar Pavllo Mihali, që
ndodhet në rrugën "Riza
Cerova", hynin e dilnin
pareshtur njerëz që e ngush-
ëllonin për humbjen e djalit
të vetëm. Aty ndalëm hapin
edhe ne. Por, nuk mundëm
të nxirrnim një fjalë. Ishte
e pamundur; të gjithë ishin
të tronditur nga vrasja mak-
abre e studentit të Drejtë-
sisë. Pastaj, fliste krejt
përçart nëna e 22-vjeçarit,
mësuese e Anglishtes në Li-
ceun Artistik. Mira Mihali,
tregoi bisedën e fundit me të
birin, vetëm 30 minuta para
se disa gangsterë t'ia merr-
nin jetën djalit të saj për një
karikues telefoni. Ajo tha se
ishin me pushime në Sa-
randë, kur e telefonuan se
Marvi ishte aksidentuar…

Dje, rreth orës 11:00, qin-
dra vetë përcollën për në
banesën e fundit Marvi Mi-
halin. Teksa po i jepnin lam-
tumirën të riut, fqinjët e
familjes Mihali pohuan se
Marvi ishte djalë i urtë dhe
shumë i sjellshëm. "Ai ishte
shumë i dashur dhe kur flis-
nim me të, thoshte gjithnjë:

Ju lutem, faleminderit. Nuk
duam ta besojmë atë që ndo-
dhi", thanë fqinjët e 22-
vjeçarit.
NËNA E MARVI
MIHALIT

"Unë dhe bashkëshorti
ishim me pushime në Sa-
randë. Rreth orës 22:00 të së
hënës e mora Marvin në
telefon. E pyeta: 'Marvi, ku
je?'. Ai më tha se 'jam në
lokal duke pirë kafe'. I
thashë: 'Është vonë, të keqen
mami, kthehu në shtëpi'.
Ndërsa, djali më tha: 'Të
lutem, mami, mos më trajto
si fëmijë'. 'Mirë, të keqen
mami. Më fal'. Kjo ishte bise-
da e fundit me tim bir", - tha
Mira Mihali. Vetëm pak
minuta më pas, një tele-
fonatë u ka ngrirë gjakun
bashkëshortëve Mihali.
"Marvi është aksidentuar"!
Menjëherë prindërit e 22-
vjeçarit janë nisur në Ti-
ranë, por rrugës, në Tepe-
lenë ata kanë mësuar lajmin

e kobshëm për vrasjen e të
birit.

"Po udhëtonim drejt Ti-
ranës me tim shoq, kur në
Tepelenë dëgjuam në radio
lajmin për vrasjen e djalit.
Ishte e pamundur të vazh-
donim më rrugën pasi na ra

të fikët. Erdhi vëllai im nga
Tirana dhe na mori në Tepe-
lenë", - tha nëna e viktimës,
ndërsa shpërtheu në lot.
Përmes ngashërimeve, ajo
tregoi edhe për dhuratën që
i kishin bërë Marvit, pasi
këtë vit kishte mbaruar

Bachelor-in në universitetin
"Luarasi". "I blemë djalit një
makinë, por nuk e gëzoi".
HETIMET

Pas vrasjes së Marvi
Mhalit, policia ka marrë në
pyetje 4 të rinjtë, të cilët u
arrestuan të martën. Ata
janë shprehur se nuk kanë
dashur ta vrasin 22-vjeçarin.
Mësohet se fillimisht vikti-
ma dhe Dejvi Bitraj janë
konfliktuar në telefon për
shkak se celulari që Mihali
kishte blerë ishte me prob-
leme. Bitraj pretendon se
është ofenduar gjatë tele-
fonatës. Ata kanë lënë të
takohen për t'u sqaruar në
vendin ku ndodhi vrasja, por
sipas të arrestuarve, edhe aty
Marvi Mihali i ka ofenduar.
Mes tyre fillimisht ka nisur
një përleshje fizike, ndërsa 24-
vjeçari Eugen Bitraj e ka
goditur me thikë në zemër. Si
pasojë Marvi Mihali ka gje-
tur vdekjen e menjëhershme,
pasi i është dëmtuar aorta.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Policia e Ti-
ranës ka zbardhur detaje të
reja në lidhje me operacio-
nin e koduar "Përpjekje e
dështuar", që u zhvillua
mbrëmjen e së martës në
zonën e "Don Boskos".
Gjatë këtij operacioni, ku
mbeti i plagosur një nga
shpërndarësit e drogës (në
tentativë për t'u shpëtuar
bluve), u arrestuan 3 per-
sona. Bëhet fjalë për 27-
vjeçarin Blendi Peca, 24-
vjeçarin Ardit Murati dhe
50-vjeçarin Shehat Murati,

50 vjeç (dy të fundit babë e
bir), të tre banues në Tiranë.
Ndërsa u shpall në kërkim
djali tjetër i 50-vjeçarit,
A.M., 22 vjeç. Gjatë opera-
cionit u sekuestruan 435.2 gr
kokainë si dhe valutë në
euro e lekë. Mësohet se poli-
cia e Tiranës, në rrugë oper-
ative, dispononte informa-
cion se Blendi Peca, Arbër

Murati dhe Ardit Murati,
qarkullonin në qytet të ar-
matosur dhe ushtronin ak-
tivitetin e kundërligjshëm të
shitjes në sasi të kon-
siderueshme të kokainës në
zonën e "Don Boskos". Dy
ditë më parë, blutë organi-
zuan operacionin për kapjen
e tyre. Blendi Peca është
konstatuar duke lëvizur me

mjetin tip "Citroen", në
zonën e "Don Boskos". Poli-
cia është vënë në ndjekje të
tij për të bërë ndalimin e
mjetit. I është bërë shenja e
ndalimit, por mjeti nuk ka
ndaluar, ka kryer manovra
lëvizjeje të rrezikshme për
jetën e punonjësve të poli-
cisë. Në këto kushte, blutë
kanë qëlluar në ajër, por

drejtuesi i mjetit nuk është
bindur. Punonjësit e policisë
kanë shënjestruar dhe qël-
luar gomat e mjetit, dhe kur
janë afruar kanë vënë re se
është plagosur lehtë drej-
tuesi i mjetit, shtetasi B.P., i
cili u dërgua në spital dhe
është jashtë rrezikut për
jetën. Të riut iu gjet 385 gr
kokainë. Më pas është bërë
kontroll në banesën e Arbër
Muratit, ku është gjetur 50.2
gr, 10 doza kokainë. Ndërkaq,
SHÇBA ka nisur verifikimet
për veprimet e policisë.

Viktima Marvi Mihali

Vladimir Kristo
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Paulin Ndreu: Pas defektit, mjeti lundrues duhej të ankorohej në portin më të afërt në Itali

"Kapiteni i anijes 'Bridge' shkeli ligjet e lundrimit"
Kapiteneria e Porteve: Skandal qëndrimi 36 orë në det i 807 pasagjerëve

Pasagjerët: Tragetet janë të
amortizuara, rrezik për katastrofa

NGJARJA
Trageti "Brigde" mbërriti i defektuar në portin e
Durrësit të dielën, rreth orës 08:30, ndërkohë që
nisja e tij ishte bërë në orën 21:30 të së premtes
që shkoi nga porti i Ankonës në Itali. 807
pasagjerë, kryesisht emigrantë, qëndruan për 36
orë në det të hapur.

"Do e denoncoj në polici personin që po mashtron shkodranët"

Shpërthimi në Velipojë, Fatmira Zenuni: Nuk kemi
nevojë për para për të kuruar nipin në Turqi

REAGON VAJZA E VIKTIMËS
Brikena Zenuni, vajza e pronarit të restorantit në
Velipojë, dje deklaroi për "GSH" se nuk ka asnjë kontakt
me hallën e saj, pasi nuk flasin prej vitesh. Ajo sqaroi se
halla e saj gënjen dhe se nuk ndodhet me të vëllain e
plagosur në Turqi. E pyetur se nëse është e vërtetë se
kërkojnë para për kurimin e vëllait, Brikena pohoi se
"lekët tashmë i kemi gjetur, na lini në hallin tonë".



Klodiana Haxhiaj

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Skandal i madh është
konsideruar nga au
toritetet në portin e

Durrësit e gjithë procedura
e ndjekur nga trageti
"Bridge" i linjës së Ankonës,
i cili mbërriti me defekt në
portin e Durrësit, 36 orë pasi
ishte nisur nga vendi fqinj.
Kapiteneria e portit të Dur-
rësit ka bërë inspektimin
paraprak të gjendjes tekni-
ke dhe bllokimin e doku-
mentacionit të anijes. Në
pyetje është marrë kapiteni
i anijes "Bridge", i cili po-
hohet se ka shkelur edhe lig-
jet ndërkombëtare të lun-
drimit. Burime nga Kapiten-
eria e Porteve dje bënë me
dije se trageti ka pësuar de-
fekt vetëm pak kohë pasi ish-
te nisur nga porti i Ankonës,
dhe se kapiteni ka vënë re
defektin në mosfunksion-
imin e një prej motorëve të
anijes. Sipas këtyre buri-
meve, ai duhej të lajmëron-
te Kapitenerinë e Ankonës
dhe autoritetet, sipas ligjit.
"Kapiteni i anijes duhej ta
ankoronte mjetin lundrues
në një prej porteve me të
afërta. Por kapiteni i
'Bridge', e ngarkuar me 807
pasagjerë, lajmëroi vetëm
pronarin e firmës lun-
druese, prej të cilit mori ur-
dhrin që anija të mos ndal-
onte, por të lundronte ash-
tu e defektuar drejt Dur-
rësit", - thanë burimet e më-
sipërme.
KAPITENERIA

Kreu i Kapitenerisë Sh-
qiptare, Paulin Ndreu, në
një komunikim për "Gazeta
Shqiptare" tha se "po shihet
a ka vepër penale nga ana e
kapitenit të anijes dhe pr-
onarëve të tragetit. Kemi
kërkuar dhe presim raport-
in e inspektimit të përgjiths-
hëm përfundimtar të
gjendjes teknike të anijes
përpara se të merret një ven-
dim. Në portin e Durrësit ka
mbërritur edhe një grup in-
spektimi nga standardet.
Anijes 'Bridge" i ka rënë kla-
si ose standardi për të udhë-
tuar. Nga 'Port State', kon-
trolli shtetëror nga Italia,
presim një raport për gjend-
jen teknike të këtij trageti,
për të verifikuar gjendjen
teknike të tij në kontrollin
e fundit portal. Sipas inspe-
ktimit paraprak, trageti pë-
soi defekt dhe një motor i tij
doli jashtë funksionit, pas
dëmtimit të cilindrave në
ujërat italiane. Do dalim me
raportin përfundimtar dhe,
nëse ka elementë të veprës
penale, do të denoncohet në
prokurori ose do të merret
masë administrative". Sipas

Ndreut, i cili është njohës i
mirë i ligjeve mbi detin, në
çdo rast, edhe nëse çështja
do të shkojë në prokuroi,
edhe nëse do të vendoset
masë administrative mbi ko-
mpaninë lundruese, do të
bëhet edhe kërkesa për

heqjen e licencës së lun-
drimit. Gjithashtu, kreu i
Kapitenerisë u shpreh se, në
rast të defektit të evidentu-
ar në anije, kapiteni i saj
duhej të lajmëronte
Kapitenerinë e Ankonës
dhe duhej të ishte kthyer

mbrapsht, por ai nuk
lajmëroi asnjë prej au-
toriteteve shtetërore.
Kapiteneria e Përgjithshme
pret raportin përfundimtar
të hetimit për të vendosur
se çfarë do të bëhet me trag-
etin, i cili erdhi nga Anko-

na në Durrës me një motor
të defektuar dhe me 807
pasagjerë, kryesisht emi-
grantë, të cilët qëndruan për
36 orë në det të hapur. Trag-
eti mbërriti të dielën, rreth
orës 08:30 të mëngjesit në
port, ndërkohë që nisja e tij

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Sipas pasa-
gjerëve, tragetet janë tepër
të amortizuara dhe ofrojnë
një shërbim hotelier të
dobët, sidomos për klasin e
dytë dhe të tretë, për të
mos folur për vonesat e
theksuara në nisjen e
mbërritjen e tyre, vonesa
që shkaktojnë probleme
te pasagjerët e sidomos
familjarët. Ata pohuan se
cilësia e ushqimit nuk
është e kënaqshme dhe
ka probleme me kushtet
higjieno-sanitare,  të
dhomave, çarçafëve e ba-
tanijeve,  të cilët  janë
te për të amortizuar,
shpesh të grisur dhe të
papastër. "Sistemi i tyre
teknik shpeshherë është
shkak për avari të ndry-
shme. Kjo situatë bëhet
më e ndërlikuar nëse
ndodh në det të hapur, ku
dhe mundësia për të ofru-

ar ndihmën e parë është më
e kufizuar. Çmimet e bile-
tave janë tepër të larta, kra-
hasuar me çmimet për dis-
tanca të njëjta në linjat e
brendshme greke apo ital-
iane, ose ndërmjet këtyre
vendeve me vende të treta.
Të gjitha këto fenomene

negative bëjnë ndry-
shimin e madh midis lin-
jave shqiptare të lundrim-
it dhe atyre të vendeve
fqinje. Këto janë bërë sh-
kak që në shumë raste të
ndihemi të pasigurt dhe të
pakënaqur nga ky shër-
bim", - shprehen ata.

ishte bërë në orën 21:30 të
ditës së premte nga porti i
Ankonës. Pasagjerët, pasi
mbërritën, treguan edhe
peripecitë e mëdha që hoqën
gjatë lundrimit me traget, i
cili ishte me shpejtësi tejet të
reduktuar (10 milje në orë).

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - "Ata që
kanë kërkuar para për
nipin tim, Hektorin që të
kurohet në Turqi, kanë
abuzuar, sepse ne s'kemi
nevojë për para. Personin
që kërkon të zhvatë shko-
dranët, do e denoncoj në
polici". Kështu u shpreh
dje për "GSH", Fatmira
Zenuni, motra e Besnik
Zenunit. Nga ana tjetër,
motra e Hektorit, Brikena
Zenuni shprehet se famil-
ja e saj ka shumë vite që
nuk ka komunikim me
hallën dhe se kjo e fundit
ka gënjyer në intervistën
e saj, për shkak se nuk ka
asnjë informacion. Hektor
Zenuni vazhdon të jetë në
gjendje të rëndë në një
spital në Turqi, pas shpër-
thimit në restorant "Il Cav-
aliero" në Velipojë, që e
kishte në pronësi babai i
tij Besnik Zenuni. Ky i fun-
dit u nda nga jeta në Spi-

talin e Tiranës pa arritur t'i
përballojë plagët nga djegia.

Si qëndron e vërteta përSi qëndron e vërteta përSi qëndron e vërteta përSi qëndron e vërteta përSi qëndron e vërteta për
nipin tuaj, pasi thuhet senipin tuaj, pasi thuhet senipin tuaj, pasi thuhet senipin tuaj, pasi thuhet senipin tuaj, pasi thuhet se
është kërështë kërështë kërështë kërështë kërkuar para përkuar para përkuar para përkuar para përkuar para për
mjekimin e tij?mjekimin e tij?mjekimin e tij?mjekimin e tij?mjekimin e tij?

Unë i kam lexuar të
gjitha lajmet në rrjetet so-
ciale dhe këto nuk janë të
vërteta. Kemi porositur avi-
onin personal të Kryqit të
Kuq për Hektor Zenunin
dhe kemi paguar 15 mijë
euro në Rinas dhe 25 mijë
euro garanci për të hyrë në
spital. Lajmi nuk është i

vërtetë; ne kemi para mjaf-
tueshëm, sa të mbajmë
gjysmën e Shkodrës. Në Ti-
ranë, në emër të vëllait kemi
një lokal që kushton 400
mijë euro. Në Velipojë, ku
ndodhi shpërthimi, kemi
hyrje pallati në emër të vël-
lait, 10 apartamente. Kemi 4
apartamente në Shkodër
dhe 3 makina luksoze. Pran-
daj, kush është ai person që
kërkon të abuzojë me emrin
tonë e të zhvatë shko-
dranët?! Për këtë do t'i drej-
tohem policisë, sepse

s'mund të luajnë me fat-
keqësinë tonë!

Zonja Fatmira, keni kon-Zonja Fatmira, keni kon-Zonja Fatmira, keni kon-Zonja Fatmira, keni kon-Zonja Fatmira, keni kon-
taktuar me mbesën?taktuar me mbesën?taktuar me mbesën?taktuar me mbesën?taktuar me mbesën?

Jo, sepse ajo ndodhet në
Turqi me të vëllain dhe nuk
kam si të komunikoj. Lekët
janë paguar, pasi në spitalin
"Abicadem" në Turqi s'të fut
njeri pa lekë. Ai është spital
privat dhe jo shtetëror, ndaj
kemi paguar 1 mijë euro në
ditë. Kur të kalojnë 30 ditë,
nëse do e mbajnë më shumë,
do paguajmë të tjera. Vëllai
im ka qenë 25 vjet biznes-
men dhe i ka paguar shtetit
taksat, ndaj nuk lejojmë të
përbaltet figura e tij.

Pra do t'i drejtoheni pol-Pra do t'i drejtoheni pol-Pra do t'i drejtoheni pol-Pra do t'i drejtoheni pol-Pra do t'i drejtoheni pol-
icisë për rastin?icisë për rastin?icisë për rastin?icisë për rastin?icisë për rastin?

Po, po, do e denoncojmë.
Kush është ai person që ka

nxjerrë numrin e telefonit
për të kërkuar lekë nga pop-
ulli i Shkodrës dhe përse
kërkohen këto para! Mund
të shitet një hotel, apo një
hyrje pallati që kushton
100 mijë euro.

Keni një apel për tëKeni një apel për tëKeni një apel për tëKeni një apel për tëKeni një apel për të
bërë?bërë?bërë?bërë?bërë?

Po i drejtohem popullit të
nderuar të Shkodrës se nipi
im nuk është fukara apo
njeri pa përkrahje, janë pr-
onat në këmbë, ndaj s'e di
përse kërkohen këto para.
Ju lutem mos jepni para,
janë mashtrime! Do
kërkojmë cili është ai numër
telefoni dhe llogarie ban-
kare, kush e disponon.
Vëllai nuk ishte fukara,
dua ta pastroj figurën e
tij. Kaq di të them!                     sesesesese.ni..ni..ni..ni..ni.

Paulin Ndreu, kreu i Kapitenerisë Shqiptare

Brikena Zenuni Fatmira Zenuni

Pasagjerët që udhëtonin me anijen "Bridge"
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FOTOT E BOSËVE TË KRIMIT DHE HISTORITË QË LIDHEN ME TA

"The Sun": Kriminelët shqiptarë iu mburren
familjarëve me 'selfie' me tufa parash
Nga droga te prostitucioni, si u bënë milionat

Janë kthyer në një
shqetësim prej ko
hësh tashmë në Brit-

aninë e Madhe kriminelët
shqiptarë që po dominojnë
në tregun e kokainës. Një
artikull i "The sun" ka pub-
likuar në një shkrim fotot e
disa të rinjve shqiptarë që
jetojnë në Londër dhe që
bëjnë 'selfie' me paratë për
t'ua dërguar familjarëve në
Shqipëri. "Kriminelë nga
shteti i varfër i Ballkanit po
mburren në mediat sociale
duke treguar se janë të lum-
tur që do të kthehen në sh-
tëpi me paratë e tyre", shk-
ruhet në këtë artikull. Me-
dia britanike vijon duke
thënë se Agjencia Ko-
mbëtare e Krimit e Brit-
anisë e ka quajtur fluksin e
këtyre kriminelëve "një
kërcënim të rëndësishëm"
për shkak të drogës dhe

37-vjeçarit Ermal Alijaj
iu lejua të qëndronte në

Britaninë e Madhe pavar-
ësisht refuzimit të
kërkesës për azil. Sipas me-
diave britanike, shqiptari
u fut në Britani i fshehur
në një kamion. Ai deklaroi
se ishte nga Kosova dhe
kishte emigruar për t'i
shpëtuar luftës. Por
shumë shpejt autoritetet
zbuluan se Alijaj po gën-
jente dhe kërkesa për azil
iu refuzua. Ai qëndroi në
arrati për 9 vite dhe u rish-
faq tek autoritetet, por
kësaj here me pasaportën
e tij të vërtetë. 37-vjeçarit
iu dha leje qëndrimi pa

Ermal Alijaj merr leje qëndrimi pavarësisht refuzimit për azil

Alarmohen britanikët, rasti i emigrantit
shqiptar mund të përdoret nga terroristët

lidhjeve që janë krijuar me
Amerikën e Jugut dhe rrje-
tet e trafikimit seksual.

Mes tyre, në fotografi shi-
het edhe Olsi Behluli, i cili
është duke bërë 11 vjet burg
për posedim të heroinës dhe
kokainës në një vlerë prej 4
milionë funtash. Fotografia e
"aktorit" 24 vjeç, rrethuar
me plot 250 mijë funta, ësh-
të zbuluar nga policia. Luan
Plakici, i cili është duke bërë

23 vjet burg për trafikimin e
60 grave për prostitucion,
është parë të mbajë një pako
shënimesh nën divanin e tij,
shkruan gazeta. Ardi Beshi-
ri, u burgos kur në çorapet e
tij u gjet kokainë, dhe një
grumbull parash iu gjet
ndërkohë që i mbante në
shpatullën e tij. Një imazh
tjetër shfaq Bes Besiajn, i cili
përpiqet të "hajë" një grum-
bull të madh të hollash.

afat. Zyrtarët e "Home Of-
fice", ndonëse e kishin zbu-
luar mashtrimin e shqip-
tarit, besohet se i kishin du-
art të lidhura nga rregullat
e emigracionit të asaj kohe.

"Në mënyrë absurde,
vitet që shpenzoi në Britani,
pavarësisht se ilegalisht, dhe
lidhjet që krijoi në Britani,
thuhet se ishin çelësi i fi-
tores për të", shkruan "The
Sun", teksa e konsideron
këtë vendim: absurd e skan-

daloz.
Ndërsa deputeti Peter

Bone shprehet i revoltuar.
"Kjo jep mesazhin se, nëse po
përpiqesh të thyesh sistem-
in, do të lejohesh të qën-
drosh, pavarësisht gjithçka-
je", - deklaron ai.

Ky skandal, thekson në
shkrimin e saj "The Sun",
rrit frikën se edhe
azilkërkues të tjerë të cilët
kanë disa identitete, mund
të jenë lejuar të qëndrojnë
në Britani, ndërsa ngre edhe
shqetësimin e terroristëve,
të cilët mund ta shohin si një
mundësi të mirë për ta për-
dorur. Alijaj, nga fshati Bor-
je i Kukësit, u fut në Britan-

inë e Madhe në 2002-shin.
Ai tha se ishte refugjat ko-
sovar me emrin Dejan Alia.
Zyrtarë të Azilit kuptuan
se po gënjente, por pavarë-
sisht kësaj i dhanë një kartë
identiteti me emrin fals. Ai
u markua si "i ndaluar për
të punuar". Teksa ndodhej
në arrati, Alijaj kishte punu-
ar në disa restorante në
West Midlands. Ai e fitoi të
drejtën për të qëndruar në
Britani në 2011-ën. Sipas
gazetës, të paktën 300 sh-
qiptarëve, të cilët patën fitu-
an të drejtën e shtetësisë bri-
tanike duke gënjyer se ish-
in refugjatë nga Kosova, iu
hoq shtetësia./"tvklan"
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"Bodigardët e Ramës më tërhoqën zvarrë, kam tentuar vetëvrasjen"

Dhunimi i mjekut në Shkodër, i
kërkuari protestë para Kryeministrisë
Ali Kopliku: Kirurgu më goditi, nëse jam fajtor, dorëzohem

U denoncua i zhdukur para 4 ditësh,
gjendet i vdekur në një kanal 13-vjeçari

Egla Xhemali

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Edhe pse është në
kërkim nga policia,
Ali Kopliku, së bash-

ku me bashkëshorten e tij të
sëmurë, ka protestuar ditën
e djeshme përpara Kryemi-
nistrisë. Pak ditë më parë ai
u denoncua për ushtrim
dhune nga mjeku i spitalit
rajonal të Shkodrës, Besmir
Grizhja. Në një rrëfim për
"GSH.al", bashkëshorti i pa-
cientes rrëfen se si ka
ndodhur ngjarja. Ndër të
tjera, Ali Kopliku thotë se ka
qenë kirurgu Grizhja ai që
e ka kërcënuar dhe ofenduar
në telefon e më pas e ka
goditur rëndë përpara derës
së spitalit. Më tej ai shpre-
het se ka tentuar edhe
vetëvrasjen pas ngjarjes së
rëndë. Kopliku bën me dije
se, jo vetëm nuk ka marrë
një përgjigje ditën e djeshme
përpara Kryeministrisë, por
pak ditë më parë, kur
kryeministri Rama ishte
për dëgjesën publike të
radhës në Shkodër, bodi-
gardët e tij e kanë tërhequr
zvarrë.

Ditën e sotme (djeshme)Ditën e sotme (djeshme)Ditën e sotme (djeshme)Ditën e sotme (djeshme)Ditën e sotme (djeshme)
keni qenë para Kryeminis-keni qenë para Kryeminis-keni qenë para Kryeminis-keni qenë para Kryeminis-keni qenë para Kryeminis-
trisë; për çfarë po protest-trisë; për çfarë po protest-trisë; për çfarë po protest-trisë; për çfarë po protest-trisë; për çfarë po protest-
oni?oni?oni?oni?oni?

Para pak ditësh, kur
Rama ishte në Shkodër për
dëgjesën publike, unë mora
nënën time me vete dhe sh-
kova. Më parë i kisha bërë
denoncimet te Ditmir Bus-
hati, te drejtues të tjerë, dhe
më thanë që 'ik dhe thuaja
Ramës në sy'. Kërkova fjalën
4 herë, 5 herë, por dikush i
thoshte 'mos ia jep fjalën,
sepse do të na i nxjerrë të
gjitha', Ditmiri më duket.
Më pas Rama më tha 'nxir-
reni përjashta'. Unë i thashë
'hajdeni bëjani gjyqin drej-
torit para të gjithëve', por
bodigardët më tërhoqën
zvarrë dhe më larguan.
Ndërsa sot me gruan time të
sëmurë, e cila nuk po merr
mjekimin sepse nuk na e
mban xhepi, kemi protestu-

ar përpara Kryeministrisë.
Në Shkodër na thonë 'shko-
ni në Tiranë', aty na kanë
thënë 'shkoni në Shkodër'.
Gruas sime i kushton 3 mijë
lekë një hap që hedh, një
skaner 30 mijë lekë, plus le-
kët e rrugëve që vijmë dhe
shkojmë. Unë s'dua të mer-
rem me punë të pista, por më
çon halli. Unë dorëzohem,
shkoj që nesër paraqitem,
por kam frikë burgun, e di
çfarë ndodh në burgje. Lekë
për të paguar avokat nuk
kam. Kam për t'u hapur tele-
fonatat dhe ta shohin që unë
s'kam kërcënuar njeri.

A morët përgjigje sot?A morët përgjigje sot?A morët përgjigje sot?A morët përgjigje sot?A morët përgjigje sot?
Jo, s'na lanë të futemi. Na

zvarrisin kot. Ne e kemi hal-
lin sot.

Nuk e njoftuan policinë,Nuk e njoftuan policinë,Nuk e njoftuan policinë,Nuk e njoftuan policinë,Nuk e njoftuan policinë,
duke qenë se ju ishit nëduke qenë se ju ishit nëduke qenë se ju ishit nëduke qenë se ju ishit nëduke qenë se ju ishit në
kërkërkërkërkërkim?kim?kim?kim?kim?

Jo, s'e njoftuan. Ishte
edhe zonja Mandija aty. Doja
t'i flisja, por s'më lanë bodi-
gardët.

Çfarë hapi tjetër do tëÇfarë hapi tjetër do tëÇfarë hapi tjetër do tëÇfarë hapi tjetër do tëÇfarë hapi tjetër do të
ndërndërndërndërndërmermermermermerrrrrrni?ni?ni?ni?ni?

Në pritje të shtetit! Po të

vdesë gruaja ime, a do të sh-
kojë në burg ai mjeku? Apo
do thotë 'ishte psikik i sho-
qi'? Nuk është e vërtetë që
ai më ka blerë ilaçe. Kjo ësh-
të skandal! Ai s'ka as dhomë
pritjeje, na futi në dhomën
që fle gjumë. A të bëjë imo-
ralitet aty me gruan time
apo t'i japim lekë? As nuk
kam marrë as pushkë.

Në fakt, a e keni goditurNë fakt, a e keni goditurNë fakt, a e keni goditurNë fakt, a e keni goditurNë fakt, a e keni goditur
mjekun?mjekun?mjekun?mjekun?mjekun?

Jo, nuk është e vërtetë!
Unë kam kërkuar edhe ndi-
hmën e kryeinfermierit dhe
i kam thënë 'të lutem, ma
bëj ti rekomandimin, sepse
nuk po ma bën mjeku'. Dhe
ai ma bëri të pavlefshëm, se
i bëjnë që të marrin lekë.
Më tha 'ik, se këta nuk të
duan, sepse ti je ankuar'.
Kam dalë nga spitali dhe i
kam çuar mjekut një me-
sazh. I kam shkruar: "Ka
Zot, ka xhenet dhe xhehen-
em. Nëse je duke u tall dhe
je duke më lodh, kije frikë
Zotin, mos më ki frikë mua".
Ia kam nis mesazhin dhe
pas pesë minutash më ka

marrë në telefon dhe nuk ka
lënë fjalë banale pa më
thënë dhe më ka kërcënuar.
I thashë 'po na poshtëron,
do edhe të na rrahësh'. Më
tha 'më prit te dera e spitalit
se vij ta tregoj unë'. E prita
te dera e spitalit. Aty ka
ardhur me vrull, pa uni-
formën, dhe më ka goditur
në fytyrë dhe në kokë. Kam
provuar edhe vetëvrasjen.
Jam në depresion. Ky rast
ka qenë i paramenduar nga
ai dhe nga kolegët. Nëse unë
do ta kisha kërcënuar, ai do
të më denonconte më parë.
Nëse do ta kisha rrahur në
zyrë, do më shihnin inferm-
ierët. Gruaja shkoi të bënte
denoncim, por ata i thanë që
'nuk merremi me ty'. Kur u
bë e madhe, i thanë 'hajde'.
Unë ishalla vdes dhe s'bie në
dorë të doktorëve. Nëse jam
fajtor unë, shkoj dorëzohem,
por më rrezikohet jeta.

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Katër ditë pasi ishte zh-
dukur, 13-vjeçari Valentin Çarkaj, nga fs-
hati Hot i Ri në Shkodër, është gjetur i
mbytur. Një kalimtar i rastit ka parë
trupin e një personi në kana-
lin vaditës me 30 cm ujë në
anë të rrugës. Menjëherë në
vendngjarje ka shkuar poli-
cia dhe ka nisur hetimet.
Dyshimet e para janë që mi-
noreni të ketë rënë në kanal
dhe më pas, nga një kontakt
me korrentin brenda në ujë
të ketë humbur jetën. Sipas
bluve, në trupin e pajetë nuk
ka shenja dhune dhe nuk
është i dëmtuar. Megjithatë
kufoma është dërguar në morgun e spitalit
rajonal të Shkodrës për t'i bërë edhe ek-
spertizën. 13-vjeçari Çarkaj ishte larguar

nga banesa e tij më 30 korrik, rreth orës
13:00. Familjarët deklaruan se ai kishte
shkuar bashkë me një shok për t'u larë
në lumin Kir në Prekal, që ndodhet jo

shumë larg nga shtëpia e
tyre. Ndërkaq, shoku i vik-
timës ka deklaruar në polici
se nuk kanë shkuar për t'u
larë dhe se është ndarë me
të pak metra larg shtëpisë,
në afërsi të vendit ku u gjet
i mbytur. Banorët shprehen
se, atë ditë kur dyshohet se
mund të ketë rënë në kana-
lin në anë të rrugës, kanali
ka qenë i mbushur me ujë
dhe i pabllokuar. Pak metra

larg vendit ku është gjetur, ndodhet një
transformator që furnizon me energji ele-
ktrike banorët e zonës.                                                                                                 se se se se se.ni..ni..ni..ni..ni.

Mjeku i spitalit rajonal të
Shkodrës, Besmir Grizhja

Valentin Çarkaj

Spitali rajonal i Shkodrës

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Bankers Petroleum Albania Ltd. (Bankers) është një kompani e Geo-Jade Petroleum Corporation, një kompani
ndërkombëtare e kërkimit dhe prodhimit të naftës e angazhuar në zhvillimin e përgjegjshëm të aseteve të
saj të naftës të nivelit botëror. Me qendër teknike në Calgary, Alberta, dhe zyra qendrore në Pekin, Bankers
është një njësi e pavarur biznesi me aktivitet në Shqipëri dhe Evropën Lindore.  Gjatë 13 viteve aktivitet në
Shqipëri , Bankers ka ndërtuar një ekip teknik me përvojë, i cili përdor teknika të nivelit të lartë në nxjerrjen
e naftës së rëndë dhe zhvillimin e Patos-Marinzës, vendburimi më i madh në tokë i naftës në Evropë.
Në Bankers, ne punojmë fort për ta pozicionuar veten si një partner i zgjedhur për Shqipërinë për të operuar
në vendburimin më të madh të vendit. Bankers ka bërë të mundur që duke përdorur ekspertizën e tij, të
prodhojë sot më shumë se në 85 vjet histori të vendburimit. Gjatë  dhjetë viteve të fundit Bankers është rritur
për të qenë investitori më i madh direkt, tatimpaguesi  dhe punëdhënësi më i madh në Shqipëri dhe Bankers
do të vazhdojë të bëjë investime të rëndësishme në zonën naftëmbajtëse të saj në vitet që do të vijnë dhe ka
objektiva të larta lidhur me rritjen e rezervave,  prodhimin dhe shitjet.
Për të arritur objektivat tona, ne jemi vazhdimisht duke kërkuar të punësojmë njerëz të pershtatshem e të
kualifikuar, të cilët demonstrojnë cilësi të tilla si entuziazëm, iniciativë, punë në grup, aftësi drejtuese etj.
Bankers ofron një paketë shpërblimi konkurruese krahasuar me tregun e  një kulturë të vlerësimit të
performancës.  Bankers udhëhiqet nga parimi i mundësive të barabarta në punësim duke ofruar e promovuar
një mjedis të ndershëm dhe jodiskriminues.

Bankers është duke kërkuar kandidatë të kualifikuar për të plotësuar dy vende vakant në pozicionin Teknik
Instrumentash.
 Kërkesat për Pozicionin:

 Diplomë Universitare në Inxhinieri Elektrike, Elektronike ose Megatronike;
 Preferohet eksperiencë në instrumente, njohuri elektrike dhe/ose elektronike;
 Preferohet eksperiencë në konfigurimin dhe programimin e sistemeve SCADA dhe PLC’s;
 Njohuri  te mirë e gjuhës Angleze (në të shkruar dhe në folur);
 Aftësi shumë të mira kompjuterike. Njohuri në programim, instrumente, kontrollet elektrike;
 Planifikim i mirë, aftësi raportuese dhe organizative;
 Komunikim të shkëlqyer dhe aftësi ndërpersonale;
 Aftësi dhe dëshirë për të mësuar dhe punuar në skuadër;
 Aftësi për të përcaktuar prioritetet, përmbushur afatet, dhe për t’u përqendruar në informacione

të detajuara;
 Leje drejtimi automjeti;

Të gjithë aplikantët duhet të dërgojnë një  Curriculum Vitae në Anglisht në një zarf të mbyllur në adresën e
meposhtme:
Rr. “Shën Leonardo Murialdo”, Nd. 24, Sheq i Madh, 9304, Fier, Albania

Për: Departamentin e Burimeve Njerëzore

ose me E-mail tek: humanresources@bankerspetroleum.com

Afati i fundit për të dorëzuar aplikimet është 20 Gusht, 2017. Të gjitha aplikimet do të merren në
konsideratë dhe do t’u kthehet përgjigje brenda një afati të shkurtër kohor.

Ju lutem duhet të jeni në dijeni për sa më poshtë:
 Vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.
 Të gjithë kandidatët do të marrin një SMS ose e-mail që konfirmon marrjen e aplikimit të tyre.
 Të gjitha aplikimet do të mbahen në dosje për dy vjet nga data e marrjes.

BANKERS PETROLEUM ALBANIA L.T.D
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KËSHILLA MBI EFEKTET DHE PËRDORIMIN E AKULLIT

Klaudia Pepa arrin Hollywood-in,Klaudia Pepa arrin Hollywood-in,
bashkëpunon me koreografin e Jennifer Lopez

BULEVARDI
POLITIK

•  Taulant Balla, në luftë me flakët •  Taulant Balla, në luftë me flakët 
në pyllin e Krastës në Elbasannë pyllin e Krastës në Elbasan
•  Majlinda Bregu, dedikim prekës •  Majlinda Bregu, dedikim prekës 
për vjehrrin, u nda dje nga jeta për vjehrrin, u nda dje nga jeta 
•  Kryeministri Rama lë pushimet •  Kryeministri Rama lë pushimet 
e shkon me atlete të bardhae shkon me atlete të bardha
 në samitin e Podgoricës në samitin e Podgoricës
•  Lefter Maliqi “rrëfen” Beratin, •  Lefter Maliqi “rrëfen” Beratin, 
publikon setin me foto publikon setin me foto 
nga qyteti i gurtënga qyteti i gurtë
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BLENDI FEVZIU: BLENDI FEVZIU: 

“Marrëdhëniet e mia me Berishën dhe Ramën”“Marrëdhëniet e mia me Berishën dhe Ramën”

Ju rrëfej tekat dhe manitë Ju rrëfej tekat dhe manitë 
e të ftuarve në emision e të ftuarve në emision 

Provokon dhe Jonida Vokshi
Foto pa të brendshme Foto pa të brendshme 

nga pushimetnga pushimet

AKTORJA

Rrëfimi i moderatorit të “Opinion”: Nuk e kam peng që s’kam një djalë, planet për pushime në BirmaniRrëfimi i moderatorit të “Opinion”: Nuk e kam peng që s’kam një djalë, planet për pushime në Birmani
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Në 20-vjetorin e "Opinion",
Blendi Fevziu rrëfen për
"Summer Pages" të "Gaze-

ta Shqiptare" se do të rikthehet në
7 shtator në një transmetim mara-
tonë prej 10 orësh. E duke folur për
emisionin e tij, moderatori ndan
me lexuesit tanë edhe tekat dhe
manitë e të ftuarve. Më tej ai flet
edhe për marrëdhëniet që ka me
politikanët shqiptarë, duke veçuar
Ramën dhe Berishën. E si një adhu-
rues i udhëtimeve, Blendi ndan
edhe eksperienca e tij mes kultur-
ave historisë të vendeve që viziton.
Birmania duket se do të jetë desti-
nacioni i kësaj vere për të. Babai i
dy vajzave, gazetari nuk ka asnjë
peng që nuk ka një djalë, por pen-
gu tij më i madh është që s'ka kalu-
ar kohë mjaftueshëm me vajzën e
tij të madhe.

Si ka nisur vera për Blendin?Si ka nisur vera për Blendin?Si ka nisur vera për Blendin?Si ka nisur vera për Blendin?Si ka nisur vera për Blendin?
Me më shumë pushime e njëkohë-
sisht me një impenjim më të madh.
Në 7 shtator po mendojmë një
takim të veçantë për të festuar 20-
vjetorin e emisionit "Opinion". Ka
nisur më 31 gusht 1997. Është një
organizim i vështirë, që po mun-
dohemi ta bëjmë sa më interesant.
Keni lënë pas një sezon të ngjeshur
në "Opinion".
Si ka qenë në spektrin tuaj?Si ka qenë në spektrin tuaj?Si ka qenë në spektrin tuaj?Si ka qenë në spektrin tuaj?Si ka qenë në spektrin tuaj?
Unë besoj se ka qenë 'OK', por për
këtë duhen pyetur më shumë
shikuesit.
Cila ka qenë puntata më e vësh-
tirë që ka realizuar Blendi gjatë
këtij sezoni? Po i ftuari më tekan-
joz?. Nuk di t'ju them se cila ka
qenë puntata më e vështirë. Çdo
puntatë ka vështirësinë e saj, edhe
ajo që duket më e thjeshta. I ftuar
tekanjoz? Ka shumë të tillë. Shu-
mica e të ftuarve kanë tekat dhe
manitë e tyre.
Shpesh dukeni agresiv me disaShpesh dukeni agresiv me disaShpesh dukeni agresiv me disaShpesh dukeni agresiv me disaShpesh dukeni agresiv me disa
politikanë, në fakt si i keni mar-politikanë, në fakt si i keni mar-politikanë, në fakt si i keni mar-politikanë, në fakt si i keni mar-politikanë, në fakt si i keni mar-
rëdhëniet me ta jashtë kamer-rëdhëniet me ta jashtë kamer-rëdhëniet me ta jashtë kamer-rëdhëniet me ta jashtë kamer-rëdhëniet me ta jashtë kamer-
aaaaavvvvve?e?e?e?e?
Korrekte pothuaj me të gjithë.

Është përfolur shumë në mediaËshtë përfolur shumë në mediaËshtë përfolur shumë në mediaËshtë përfolur shumë në mediaËshtë përfolur shumë në media
për largimin tuaj nga Berisha. Ipër largimin tuaj nga Berisha. Ipër largimin tuaj nga Berisha. Ipër largimin tuaj nga Berisha. Ipër largimin tuaj nga Berisha. I
keni çuar një ftesë?keni çuar një ftesë?keni çuar një ftesë?keni çuar një ftesë?keni çuar një ftesë?
Nuk kam punuar ndonjëherë për
Berishën që të largohesha prej tij.
Unë kam pasur një raport më miqë-
sor me të, i cili në 2012 ngriu për
arsye që i kam sqaruar disa herë.
As kam bërë fjalë, as debat me Ber-
ishën. Thjesht nuk kemi komuni-
kuar më, pas njërit prej emision-
eve të mi.
Si janë raportet tuaja me RamënSi janë raportet tuaja me RamënSi janë raportet tuaja me RamënSi janë raportet tuaja me RamënSi janë raportet tuaja me Ramën
jashtë ekranit? A ju ka kërkuarjashtë ekranit? A ju ka kërkuarjashtë ekranit? A ju ka kërkuarjashtë ekranit? A ju ka kërkuarjashtë ekranit? A ju ka kërkuar
ndonjëherë mos ta ngacmoni më?ndonjëherë mos ta ngacmoni më?ndonjëherë mos ta ngacmoni më?ndonjëherë mos ta ngacmoni më?ndonjëherë mos ta ngacmoni më?
Raport korrekt si me gjithë politi-
kanët e tjerë. Jo, jashtë ekranit, aq
sa kemi komunikuar nuk kemi
folur për emisionin apo pyetjet.
Njiheni si një nga personazhet që
adhuroni udhëtimet. Cilat do jenë
destinacionet e kësaj vere? A ka
një vend, që ende nuk keni pasur
mundësi ta vizitoni? Padyshim që
ka shumë vende që nuk kam viz-
ituar. Por për arsye specifike, disa
prej tyre nuk vizitohen në verë. Në
verë qëndroj më shumë në Europë.
Por kam ndërmend të vizitoj gjatë
vjeshtës Birmaninë, ose Myan-
marin, sixc quhet tani. Dhe më
konkretisht Barganin. Një qytet
magjik. Dua të vizitoj gjithashtu
Ruandën dhe Panamanë. Por këto
janë vetëm plane.
A ekziston një vend që ju ka zh-A ekziston një vend që ju ka zh-A ekziston një vend që ju ka zh-A ekziston një vend që ju ka zh-A ekziston një vend që ju ka zh-

gënjyer pasi e keni vizituar?gënjyer pasi e keni vizituar?gënjyer pasi e keni vizituar?gënjyer pasi e keni vizituar?gënjyer pasi e keni vizituar?
Jo, zakonisht jo. Çdo vend ka
veçantinë e tij.
A duhet të jesh i pasur që tëA duhet të jesh i pasur që tëA duhet të jesh i pasur që tëA duhet të jesh i pasur që tëA duhet të jesh i pasur që të
shëtisësh botën?shëtisësh botën?shëtisësh botën?shëtisësh botën?shëtisësh botën?
Zakonisht të pasurit edhe kur
shëtisin nuk shohin gjë. Qën-
drojnë në hotele të sigurta dhe të
shtrenjta dhe ato nuk janë asn-
jëherë realiteti i vendit që viziton.
Jo, udhëtimi kërkon një lloj bux-
heti, por gjithnjë modest. Është
më shumë të dish se sa të kesh.
Sot çmimet e biletave janë më të
lira për të udhëtuar nga Tirana në
Bangkok apo Kuala Lumpur se sa
në Vjenë apo Paris. Mund t'i kon-

trolloni 'online'. Hotelet në Azi
dhe Afrikë kushtojnë shumë më
pak se në Europë dhe transporti i
brendshëm po ashtu. Ndaj varet
sa do të udhëtosh.
Keni korrur shumë sukses meKeni korrur shumë sukses meKeni korrur shumë sukses meKeni korrur shumë sukses meKeni korrur shumë sukses me
libralibralibralibralibrat tuaj. Kt tuaj. Kt tuaj. Kt tuaj. Kt tuaj. Kur do e botoni lib-ur do e botoni lib-ur do e botoni lib-ur do e botoni lib-ur do e botoni lib-
rin e ardhshëmrin e ardhshëmrin e ardhshëmrin e ardhshëmrin e ardhshëm?????
Besoj se do jetë gati në shkurtBesoj se do jetë gati në shkurtBesoj se do jetë gati në shkurtBesoj se do jetë gati në shkurtBesoj se do jetë gati në shkurt
të vitit të ardhshëm. Sa e vësh-të vitit të ardhshëm. Sa e vësh-të vitit të ardhshëm. Sa e vësh-të vitit të ardhshëm. Sa e vësh-të vitit të ardhshëm. Sa e vësh-
tirë është të jesh edhe gtirë është të jesh edhe gtirë është të jesh edhe gtirë është të jesh edhe gtirë është të jesh edhe gazazazazazetaretaretaretaretar,,,,,
edhe shkrimtar?edhe shkrimtar?edhe shkrimtar?edhe shkrimtar?edhe shkrimtar?
Për mua ka qenë gjithnjë kënaqë-
si dhe pasion. Por çdo pasion ka
brenda vetes vështirësitë e tij.
BaBaBaBaBabai i dbai i dbai i dbai i dbai i dy vy vy vy vy vajzaajzaajzaajzaajzavvvvveeeee, a k, a k, a k, a k, a keni pengeni pengeni pengeni pengeni peng
që nuk keni një djalë?që nuk keni një djalë?që nuk keni një djalë?që nuk keni një djalë?që nuk keni një djalë?

Jo, jam shumë i lumtur me vajzat
dhe më vjen keq vetëm që vajzës
së madhe nuk i kam kushtuar në
fëmijëri kaq kohë sa po i kushtoj
vajzës së vogël. Por me të mad-
hen udhëtojmë shumë dhe ajo
kënaqet në destinacionet që zbu-
lojmë.
Personazhi apo paneli i parë iPersonazhi apo paneli i parë iPersonazhi apo paneli i parë iPersonazhi apo paneli i parë iPersonazhi apo paneli i parë i
emisionit?emisionit?emisionit?emisionit?emisionit?
Tani po jua zbuloj ju si fillim. Do
nisim më 7 Shtator me një trans-
metim maratonë prej 10 orësh, ku
do jenë të ftuar shumë e shumë
personazhe të "Opinion" në këto
20 vjet. Më shumë detaje ju jap në
fund të gushtit.

Rrëfimi i moderatorit të "Opinion": Nuk e kam peng që s'kam një djalë, planet për pushime në Birmani

Blendi Fevziu:
 Ju rrëfej tekat dhe manitë

e të ftuarve në emision
"Marrëdhëniet e mia me Berishën dhe Ramën"

Egla Xhemali
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ÇIFTI, MË I DASHURUAR SE KURRË
Luana Vjollca dhe Krenar Çoçaj,
dorë për dore në Prishtinë
Të gjithë e dinë që ata të dy janë në një lidhje dashurie. Bëhet fjalë për

moderatoren shqiptare Luana Vjollca dhe biznesmenin kosovar Kre-
nar Çoçaj, të cilët vazhdojnë ta mbajnë të fshehur. Duket se lidhja e tyre po
forcohet çdo ditë e më shumë. Së bashku ata janë fotografuar duke ecur në
rrugët e Prishtinës.

PROVOKON DHE JONIDA VOKSHI
Foto pa të brendshme
nga pushimet
Vera e sivjetshme është stina e fotove të nxehta për gjithë të famshmit. E radhës

është moderatorja bukuroshe Jonida Vokshi, e cila largohet nga Tirana dhe
poston foto nga momentet e relaksit në plazh. Prezantuesja e "Thurjes" shkruan:
"Bukuria e verës, pa grim, pa filtra". Jonida duket mahnitëse dhe shumë e ëmbël pa
grim. Nga plazhi ajo ka publikuar foto në "Instagram", ku veç pamjes shumë të bukur,
tregon qartë që nuk i ka reçipetat, duke i lënë vend imagjinatës.

Klaudia Pepa arrin Hollywood-in,
bashkëpunon me koreografin e Jennifer Lopez
Balerina shqiptare Klaudia Pepa, e

cila u bë e famshme në talent show-
n "Amici", është larguar nga Italia. Ajo
është një nga talentet shqiptare që gjur-
mët e saj ka vendosur t'i lërë në mbarë
botën. Pas suksesit të korrur në Itali,
destinacioni ku do njihet Klaudia është
Hollywood-i. Ka disa javë që balerina
ndodhet në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe po bashkëpunon me një nga
studiot koreografike më të rëndësishme
në Nevada. Bëhet fjalë për "Milennium
Dance Complex", një bashkëpunim i
rëndësishëm me koreografin Kyle Hana-
gami. Ky i fundit është i njohur për reali-
zimin e koreografive të divës latine Jen-
nifer Lopez. Këto pamje i ka ndarë vetë
Klaudia në "Instagram"-in e saj, ku duket
mjaft e lumtur për arritjen e saj, që është
vërtet për t'u përgëzuar.

PAS DASMËS, FLET ORINDA HUTA
"Nuk dija asgjë, ishte surprizë"
Pas martesës së Nora Istrefit dhe Robert Berishës, Orinda dhe Turi arritën të

sjellin dasmën e vitit, e cila u përfol gjatë. Të dy e kanë nisur romancën në
vitin 2007, por kanë vendosur që të celebrohen pas 10 vitesh. Dasma e tyre
përrallore u realizua në periferi të Tiranës, ku pati shumë gjëra të veçanta që ne
nuk i kishim parë kurrë. Ndër to ishin detajet e dekorimit. Një çast shumë i rëndë-
sishëm ishte dedikimi i Turit, një këngë vetëm për Orindën, që e dëgjonte për herë
të parë natën e dasmës. "Për mua ishte më shumë se çfarë kisha imagjinuar. Unë e
kam pasur surprizë pjesën më të madhe të dasmës, nuk kam parë asgjë, sepse
kështu ma lanë. Ma lanë edhe skenarin surprizë, çdo gjë surprizë. 'Nëse ke gjetur
fustanin, vetëm shijoje', dhe e shijova", - është shprehur Orinda. Ndërsa për Turin,
martesa nuk ka pasur ndonjë vlerë të rëndësishme, por ka kuptuar çdo gjë ditën e
fundit, dhe shpreson që ta shijojë dashurinë e tij përjetësisht. Për të fëmija i parë
ka rëndësi që të ketë sytë blu të Orindës, ndërsa gjinia nuk është zgjedhje. Muaji i
tyre i mjaltit do të realizohet në 3 shtete; ka nisur nga Amsterdami, Tajlanda, e do
të përfundojë në Turqi.
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Këshilla mbi efektet dhe
përdorimin e akullit

E dinit që jo gjith
monë kubet e akul
lit janë të ushqye-

shme? Që edhe këto
produkte në shtëpi kërkojnë
kujdes të veçantë?
Në pamje të parë është diç-
ka shumë e thjeshtë, akulli
është ujë i ftohur nën 0
gradë, deri në pikën që ka-
lon në gjendje të ngurtë.
Ndonjë kub akulli i shtuar
në një pije sjell freski në ditët
e nxehta. I copëtuar dhe i
vënë në një enë, mund ta rre-
thojë dhe ta mbështjellë
pjatën dhe ta mbajë të
freskët ushqimin në të. Por
akulli nuk është i njëjtë dhe
mund të fshehë shumë grac-
ka, për këtë ekziston dallim
mes akullit ushqyes dhe atij
që nuk është i tillë. Ja disa
këshilla për të prodhuar në
shtëpi akull të sigurt dhe të
padëmshëm.
Akulli ushqyes është ai i
përgatitur me ujë të cilësuar
të pijshëm nga zyrat e shën-
detit dhe që në fund del në
ujë njëlloj të pijshëm. Kup-
tohet që akulli që nuk i plotë-
son këto kërkesa, përcakto-
het akull jofurnizues ose jo
i ushqyeshëm. Përdorimi
akullit jo të sigurt është i
lejuar vetëm në rastet kur
nuk përdoret drejtpërdrejt
në ushqime. Nuk lejohet për-
dorimi i tij as për të ftohur
një ushqim, në qoftë se prek
direkt ushqimin. Rreziku
bëhet më i madh në qoftë se
një akull jo i sigurt përdoret
në formë kubesh, i shtuar
në pije dhe gëlltitet. Për të
bërë të qarta karakteris-
tikat e akullit të sigurt dhe
rreziqet mund të lexoni më
poshtë. 1- E dini që akulli
duhet konsideruar në të
gjitha efektet si një ushqim?
Duhet të jetë prodhuar duke
u nisur nga një ujë i përsh-

Disa këshilla për të shmangur
ndotjet në frigoriferin e shtëpisë

1 -1 -1 -1 -1 - Përdorni gjithmonë ujë të pijshëm dhe të "sigurt".

2 -2 -2 -2 -2 - Pastroni shpesh frigoriferin dhe ngrirjen dhe verifikoni efikasitetin e tyre. Peri-

odikisht hiqeni komplet akullin nga pajisja, lajeni me kujdes duke përdorur produkte

të përshtatshme.

3 -3 -3 -3 -3 - Prekini enët dhe kubet e akullit me duar të pastra, siç bëni me çdo lloj ushqimi.

4 4 4 4 4 - Në qoftë se kubet e akullit janë pjesërisht të shkrirë, e zëvendësoni ujin dhe e

ngrini të gjithin nga fillimi.

5 - 5 - 5 - 5 - 5 - Përdorni vetëm enë të certifikuara për përdorim furnizimi.

6 - 6 - 6 - 6 - 6 - Mos e "ruani" akullin, për shembull duke e transferuar në qese jo të përshtatshme.

Zgjidhni qese specifike që të mbushet me ujë e të përdoret vetëm një herë të vetme.

tatshëm për konsumim
njerëzor sipas legjislacionit
aktual.
2 - E dini që akulli nuk ka
efekt baktericid absolut në
organizëm? Ngrirja shkak-
ton vdekjen e një pjese të
mikroorganizmave, por jo të
të gjithëve. Disa thjesht
mbeten të palëvizshme nga i
ftohti, por është mundësia
që rizgjohen pas shkrirjes
dhe bëhen aktivë.
3 - E dini që akulli është një
nga shkaqet e infeksionit
dhe gastroenteritit të mar-

rë gjatë udhëtimeve në disa
vende të botës. Mikroorga-
nizmat mund të jenë
prezente si shkak i cilësisë
së keqe të ujit të ngrirë, ose
për shkak të funksionimit
të keq ose mirëmbajtjes jo të
mirë të makinerive të për-
dorura për t'i prodhuar.
4 - E dini që akulli i
vetëprodhuar nga lokalet
dhe shërbimet publike du-
het të jetë subjekt mbikëqyr-
jeje dhe objekt kujdesi në
prodhim dhe në trajtim, si-
pas rregullores legjislative?

E dini që akulli nuk
ka efekt baktericid
absolut në
organizëm? Ngrirja
shkakton vdekjen e
një pjese të
mikroorganizmave,
por jo të të gjithëve.
Disa thjesht mbeten
të palëvizshme nga i
ftohti, por është
mundësia që të
rizgjohen pas
shkrirjes dhe bëhen
aktivë.
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Taulant Balla, në luftë me flakët
në pyllin e Krastës në Elbasan

Majlinda Bregu, dedikim prekës
për vjehrrin, u nda dje nga jeta

Kryeministri Rama lë pushimet
e shkon me atlete të bardha
 në samitin e Podgoricës

Lefter Maliqi "rrëfen" Beratin,
publikon setin me foto
nga qyteti i gurtë

Situata e zjarreve në qarkun e Elbasanit mesa duket ka vënë në
aksion edhe deputetin Taullant Balla. Ka qenë vetë deputeti i PS,

që ka publikuar fotot në rrjetet sociale, teksa ka rrëmbyer zorrën me
ujë për të shuar
zjarret. "Ka
nisur puna për
vënien në
kontroll të
zjarrit në Krastë
të Elbasanit.
Ndërkohë, pas
kërkesës për
mbështetje
drejtuar Minis-
trisë së
Mbrojtjes janë
nisur forca të specializuara të ushtrisë. Gjithashtu, u kërkova
Emergjencave Civile edhe mundësinë e përdorimit të helikopterëve
zjarrfikës. Edhe bashkitë fqinje me Elbasanin po dërgojnë në ndihmë
shërbimet e tyre zjarrfikëse", shkroi Balla në një status të tij në 'FB'.

Kryeministri Edi Rama ka vajtur me atlete të bardha edhe në
takimin e liderëve të Ballkanit me zëvendëspresidentin

amerikan, Mike Pence, në Podgoricë në Malin e Zi. Si edhe në
Trieste, Rama është parë me atlete të bardha, teksa Pence zhvil-
lonte takimin me të gjithë kryeministrat e Ballkanit. I ulur në
vendin e parë, Rama dallonte për atletet e bardha nga të gjithë
liderët e tjerët, të cilet mbanin veshur këpucë të errëta - shkruan
"opinion.al". Ajo që bie në sy është se kryeministri ka publikuar në
faqen e tij në "Facebook" një foto ku nuk duket pjesa e këmbëve,
për të shmangur ndoshta komentet e mediave, por këtyre të
fundit sërish nuk u ka shpëtuar ky detaj. Kujtojmë që në këtë
takim Pience ka shprehur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i
kushtojnë një rëndësi shumë të madhe rajonit të Ballkanit Perën-
dimor, duke besuar se kjo pjesë e Evropës i takon Perëndimit.

Deputetja e PD-së, Majlinda Bregu e ka treguar se përveçse e zonja në
politikë, ka ruajtur raporte të mira edhe me familjen e bashkëshortit të saj.

Një lajm i keq e ka tronditur dje, vjehrri i saj, të cilin ajo thotë se e thërriste
"gjysh", siç e thërrisnin edhe fëmijët është
ndarë nga jeta. E ndaj ajo i bën një dedi-
kim. "Adieu 'Gjysh'! Që ditën e parë kur
hyra në shtëpi, më quajti ashtu siç do të
më quante edhe për 22 vitet në vazhdim:
nuse. Refuzonte të më thërriste në emër,
kokëfortë si një shqiptar i vërtetë.  As unë
s'e thirra dot kurrë në emër, e aq më pak
si vjehërr. Për mua Beqir Ajazi ishte
gjithmonë gjyshi, siç e thirrën fëmijët e
mi", shkroi dje Bregu. "Sa herë bëja habi se
si një njeri që kishte parë vdekjen e të
vëllait 19- vjeçar në kryengritjen e Pos-
tribës, pushkatimin e të atit 53 vjeç, në 1945 si një ndër figurat më influente të
nacionalizmit në Shqipërinë e Mesme, djegie shtëpie e rrëmbim pronash, shto
dhe 15 vitet e burgimit e 15 të tjera të internimit të tij, jetoi 97 vjet, me një
mendje e vullnet për të shkruar e përkthyer. Antikomunist i betuar, që respek-
tonte Republikën, por me nostalgji për Monarkinë", shkroi Bregu.

Deputeti i PD-së që kaloi nga
PS gjatë fushatës së

zgjedhjeve të 25 qershorit,
Lefter Maliqi ka nisur të rrisë
imazhin e qytetit historik të
Beratit. Përmes një seti fo-
tografik personal, ai ka vendo-
sur dje të rrëfejë se si është
Berati, çfarë ka ndryshuar tek
ky qytet nën drejtimin e qeverisë
së majtë. "Berat, vendi i vlerave
historike, kulturore e muzeale, i
skalitur me gurë, me bukuritë
fushore, kodrinore e malore,
plot lulishte e pemtore, sidomos
Ulliri si dhe i përshkuar nga
rrjedhshmëria e lumit Osum, ku
krenari mbetet Kalaja, Mangale-
mi, Gorica, mali Tomorr dhe
mali Shpirag, uji i Bogovës,
kanionet e Osumit etj. I vlerë-
suar nga mediat ndërkombëtare
si ndër qytetet më të bukura në
botë. Mrekullia ka emrin Berat.
Krenari!", shkroi dje në 'FB',
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Dokumentet arkivore shkëputur nga libri "Skënderbegasit ndër vite", i autorëve Maksim Fejzulla e Kujtim Boriçi

Lista emërore e nxënësve të Shkollës së Mesme
të Përgjithshme Ushtarake "Skënderbej"

Kush ka studiuar aty nga 1962 deri më 1973, lista e plotë me emra

LIBRI
SHKOLLA E BASHKUAR "SKËNDERBEJ"



VITET 1965-1968

Adem Bajram Shatri
Agim Ferit Cami
Agim Ismail Spata
Apostol Pilo Duka
Astrit Haki Mulita
Brahim Ramiz Alija
Gjergj Nikoll Marku
Haxhi Nazmi Çela
Haxhi Ramazan Hasolli
Hasan Dylejman Demirlika
Halil Gjushi Bani
Hekuran Shahin Bajrami
Llazo Andon Liçi
Llazar Llukë Nika
Mehdi Xhaferr Pogaçi
Mitat Neki Rexho
Muharrem Murat Peshku
Ndue Mhill Imeraj
Pashko Mark Lekaj
Pjerin Vangjel Metani
Qani Zandush Sela
Qemal Sadik Çarçani
Ramazan Haxhi Meta
Sabedin Dikë Aliaj
Selman Imer Bora
Shahin Ramadan Guraj
Shkëlqim Sherif Zylyftari
Shuaip Isa Liko
Veli Hasan Alliaj
Veli Kurt Perleka
Vilson Esheref  Kulla
Xhevdet Sulejman Ahmetllari
Zef Prendush Aliaj
Zenel Myftar Koka
Zija Asllan Bashkimi
Agim Zylkad Kolona
Ali Dalip Sadikaj
Besim Ram Malaj
Bilal Mustafa Ferati
Bardhyl Sefedin Poda
Çapajev Qamil Dyrmishi
Fran Pal Figuri
Ferit Sali Dumani
Flamur Abdyl Qeraj
Ferit Abaz Fixha
Gëzim Hajri Cikollari
Gëzim Elez Çami
Gjelosh Ndue Noka
Halit Fetah Dalipi
Hyqmet Bajram Allushi
Islam Pasho Pura
Josif Pandeli Prifti
Kamber Abedin Spaho
Kastriot Reshat Shahu
Kastriot Isak Habili
Kristaq Tonçi Saveta
Kujtim Hysni Mihaj
Liman Qerim Hysenlikaj
Luan Eqerem Qoku
Mark Koles Lleshi
Namik Hasan Rrapi
Ndrek Lekë Gjikdhima
Ramazan Abdi Hysa
Raman Hasan Mete
Roland Hasan Abazi
Tefik Servet Muço
Tomorr Taqi Nushi
Xhevit Qazim Guga
Xhevit Luto Lala
Xhemil Hamza Qorduka
Ukë Shaban Laukaj

Abaz Hasan Masha
Albert Rrapush Shopi
Agron Sadik Karoni
Aqif Selim Muço
Bardhyl Fuat Brinja
Bedri Abdul Shehi
Bexhet Shuaip Topi
Elmaz Xhemo Dano
Engjëll Skënder Shtylla
Fatmir Ajdin Elezi
Fatos Irfan Vejsiu
Gëzim Avni Xhafa
Gjergj Mark Shtjefni
Hiqmet Riza Spahiu
Ismail Ali Kurti
Ilir Shahi Marko
Ismet Baftjar Malo
Jorgji Llambi Hila
Mustafa Shevqetit Dalipi
Nazif Hekur Xhaferri
Ndue Zefit Bardhi
Ramazan Rushan Hoxha
Rexhep LLane Liçaj
Sazan Idriz Sadiku
Seit Rushan Taullaj
Vladimir Maze Bajrami
Xhemal Hysen Marko
Xhevat Metan Hoxha
Ylli Bilal Xhaja
Zydi Halit Gjoni
Vangjel Pali Liço
Avni Tafil Shehu
Abdullah Isa Hasa
Aleksandër Kristo Kola
Hamdi Osman Muja
Bardhosh Mehmet Sinani
Bujar Sulejman Hoxha
Elmaz Zalo Boda
Elmaz Ramadan Qose
Flamur Ferik Bulla

Fatmir Skënder Muskaj
Ibrahim Selman Durraku
Ilirjan Ymer Tare
Kastriot Fatos Puka
Kastriot Pilo Musabelliu
Lavdosh Beqir Idrizi
Mark Ndoc Shani
Melsi Agjah Topallaj
Namik Rrahman Saliaj
Ndriçim Mahmat Ballaj
Pllumb Vasfi Starja
Qemal Dervish Cikalleshi
Ramazan Asllan Hazizaj
Robert Petraq Papa
Sami Hamit Alla
Tomorr Reiz Xaka
Virjon Qemal Lifa
Vladimir Sali Elshani
Vangjel Miti Prençi
Vangjel Mina Dhori
Sali Nezir Vishaj
Azem Beqir Hyka
Asim Xhavit Janushi
Abedin Xhelal Shkurti
Bastri Mydo Bajrami
Bajram Sherif  Kurti
Brahim Xhemal Kullau
Çlirim Ahmet Selami
Dhimitër Thoma Murati
Enver Nuri Gjata
Ferit Seit Murati
Haxhi Ibrahim Miho
Hysni Jemin Kastrati
Hajdar Muharrem Bilimani
Myrvet Sherif Shehaj
Ismail Sefedin Canaj
Ismet Shpend Prengezi
Kasem Feim Berberi
Lefter Sotir Naçi
Latif Laim Islami

Nikoll Mhill Lleshaj
Nikollaq Loni Stambolliu
Nikolla Andros Belaj
Ndue Pashk Malshi
Petrit Ali Hibo
Pllumb Alishit Gjom
Rushit Asllan Plaku
Rasim Xheme Koleci
Reshat Rati Mullaj
Selam Ali Çanaku
Selim Haxhi Shiroku
Theodhor Aleks Lako
Vangjel Petro
Vuksan Pjetri Vuka
Zylfi Mersin Hoxha
Ismail Sulejman Meta
Ali Bajram Hyka
Bastri Shyqyri Llanaj
Fejzi hekuran Jahollari
Gazmir Nasip Dervishi
Gëzim Gani Braho
Ilir Syrja Spahiu
Isa Muses Isufaj
Mermer Elmaz Veledini
Mujo Halil Neziraj
Petraq Vasil Dorre
Petrit Mehmet Behari
Përparim Hetem Baçi
Proletar Muharrem Roshi
Qemal Idriz Uka
Rrako Llazi Koço
Sazan Imer Gjonmema
Safet Sherif Selamaj
Sami Faslli Murra
Simon Llesh Prendi
Simon Preng Simoni
Spartak Minella Papadhima
Shaban Nuredin Shehaj
Shyqyri Coli Dashi
Thanas Rako Ziu
Thanaq Nasi Pllumbi
Thoma Pandeli Zherdi
Themi Leksi Qose
Vasil Thoma Noni
 Vladimir Gjergji Dodaj
Vladimir Dhimitër Çulli
Vexhi Ramiz Duraku
Ylli Ibrahim Muka
Zef Gjet Marku
Astrit Bastri Gjondedaj
Naim Ibrahim Devolli
Agron Misto Janku
Ajet Hekuran Mulita
Andrea Koço Toromani
Astrit Selaudin Qemo
Astrit Bajram Shehaj
Besnik Mehmet Maloçalaj
Dhimitër Jorgji Vangjeli
Enver Qani Toçka
Fejzo Selam Haxhiaj
Fuat Mete Kapllani
Gjergj Vat Stekaj
Hysen Gani Hoxha
Ilia Raqi Stefa
Ismail Besim Hoxha
Lutfi Ramazan Balla
Mustafa Ismail Saja
Musa Mehmet Toçilla
Ndue Fran Marashi
Petrit Hamdi Çollaku
 Xhafer Mehmeti
Pirro Koço Pano
Ramazan Liman Bakalli

Resim Ramadan Bregu
Robert Ali Bajrami
Salami Hasim Plepi
Skënder Qani Didini
Shezai Karafil Sulaj
Trifon Filip Llupo
Xhavit Sulejman Gjokpali
Yzeir Asllan Çanku
Abaz Veli Balla
Bashkim Asllan Gjalpi
Besnik Skënder Progeri
Bujar Ramiz Beu
Dashamir Demir Myrtezai
Drin Haxhi Ismaili
Faik Fetah Ymeri
Gazmor Sulo Backa
Ilirjan Karafil Çako
Ilir Sulo Hysi
Ilo Dhimitraq Vrame
Ismet Zylfer Dallanga
Kujtim Agush Cacaj
Luk Dede Ymeri
Llazar Thimi Mone
Muharrem Tahir Dardha
Muharrem Sabri Sinorapaj
Murat Myftar Arra
Namik Feçorr Çobo
Nevruz Zalo Sulejmani
Refit Ago Qejvani
Përparim Arif Sulaj
Resmi Rasim Haxhillari
Spartak Sterio Stefani
Stavri Dhori Misha
Stefanaq Mikel Stefani
Tele Mete Zajmi
Viktor Bahri Hodo
Vladimir Sinan Sulaj
Ylli Beqir Bullari
Lazi Llambi Qirjazi
Bajram Preng Shahini
Fran Sanaj
Gjin Preng Rreshi
Bajram Shahini

VITET 1965-1969
Kastriot Myslym Canaj
Agim Selim Dika
Ahmet Refit Latifi
Asllan Neki Çela
Asqeri Ahmet Petanaj
Bashkim Kamber Salillari
Duro Hate Ormëni
Ferit Hysni Karaj
Fiqiri Rafman Goga
Hyrjet Sadik Cenko
Fidai Qani Mullallaj
Islam Malo Hysa
Isuf Kozma Doku
Luan Izet Shehaj
Likë Besim Lika
Lulzim Osman Shaka
Mustafa Shaban Harizi
Nexhmi Isuf Negollari
Petrit Hasan Senja
Petrit Faslli Liçaj
Qamil Shahin Qypi
Sherif Rexhep Shkira
Vath Muharrem Stafhuka
Zef Fran Gjinplaku
Xhafer Sinan Pici
Xhafer Shaban Malla
Xhevat Demir Hasani
Xhevair Teki Branaj

Shkëlqim Et'hem Nure
Muharrem Tahir Bleta
Përparim Selman Kodra
Sazan Myrto Dyrmishi
Bilal Dervish Kadëna
Agim Zaqo Zekaj
Ahmet Hysen Lekaj
Bahri Sali Korça
Bajram Ramadan Zeneli
Bajram Bedo Malollari
Dushan Fejzi Shametaj
Fejzi Haziz Bajrami
Fiqiri Abdulla Shehu
Haki Xhemal Helmi
Izet Hajdar Çepa
Kujtim Shaqir Kullolli
Kolë Dhimëgjoka
Kujtim Qemal Daci
Zef Naum Ziu
Nikolla Skënderi
 Riza Elezi
Përparim Njazi Xhani
Piro Jovan Gegprifti
Petrit Myslym Zogu
Sali Xhafer Cenolli
Shukri Tasim Baja
Tafil Kadri Sula
Tomorr Brahim Xhela
Vlash Pjetër Koçorri
Veiz Xhevit Varfi
Vasfi Sali Manaku
Xhemal Banush Çekrezi
Vilson Daut Kodra
Mustafa Njazi Ajazi
Hysen Tahip Arapi
Ramazan Tofik Balliu
Agron Neim Meko
Agron Veiz Çibukaj
Agim Hoxha
Andrea Odhise Dinushi
Aqif Beqir Pashi
Bujar Myslym Poçai
Elmaz Abdi Leci
Fatbardh Veledin Murataj
Fatmir Aliu
Fatmir Shaban Paça
Fatmir Kasem Halili
Flamur Sali Sala
Luigj Pjetër Zefi
Ndriçim Shaban Luzi
Mexhit Hysen Merja
Idajet Hasan Kasollja
Qerim Banush Dollani
Qemal Nazif Zyloj
Kujtim Kramuça
Palë Martin Lagu
Petrit Asgan Avdia
Preng Mark Qosja
Tahir Rexhep Kurti
Tomorr Qamil Kurti
Sadik Dervish Tufa
Sami Arif Fejzollari
Viktor Lato Backa
Sefedin Gani Alla
Xhevat Mustafa Nurja
Xhevat Shaban Jako
Ylli Sadik Kalemaj
Xhevat Selim Gjini
Enver Ismail Sulaj
Sabri Mënyr Shangozi
Teki Xhafer Pashaj
Skënder Mustafa Luzi
Haki Bilal Goxhja

Shkolla e Bashkuar
apo siç njihet sh
kolla e "begsave"

ka qenë një ndër insti-
tucionet e rëndësishme
të arsimit. Në 45 vite të
funksionimit të Sh-
kollës së Mesme të
Përgjithshme Ushtar-
ake "Skënderbej", në 'të,
kanë punuar qindra
mësues, pedagogë, ush-
tarakë dhe punonjës të
shërbimeve të ndry-
shme. Në këtë pjesë të
parë të shkëputur nga
libri "Skënderbegasit
ndër vite" i autorëve
Maksim Fejzulla e
Kujtim Boriçi, ne do të
sjellim pikërisht listën
e nxënësve që kanë
mbaruar Shkollën e
Bashkuar qysh prej vitit
1962 deri më 1973.
Në vazhdim është lista
zyrtare e nxënësve që
kanë studiuar në Sh-
kollën e Mesme të
Përgjithshme Ushtar-
ake "Skënderbej" nga
1962 deri më 1973, ndër-
sa në ditët në vijim do
botojmë listën e stu-
dentëve deri më 1992
kur kjo shkollë u mbyll,
nxjerrë nga fondi për-
katës i Arkivit Qendror
të Ushtrisë. Por për sh-
kak të praktikës së nd-
jekur gjatë viteve në do-
kumentim, veçanërisht
në vitet e para të saj (ka-
detëve që vinin nga luf-
ta apo dhe të tjerë nga
terreni kishin dosje jo
në shkollë po në entin
nga vinin), dëmtimeve
në kohë e shkaqe të
tjera, që lidhen me pa-
kujdesinë e administra-
torëve të historikut të
institucionit në dekada,
kjo listë, nuk është e sak-
të. Gjithsesi, kjo është
lista zyrtare që ndodhet
në Arkivin Qendror të
Ushtrisë, e cila men-
dojmë që me përpjekje të
tjera, konsulta e stu-
dime në arkivat e ish-
njësive ushtarake, drej-
torive të personelit në
ministri e reparte, të pa-
surohet dhe të jetë e
plotë në volumin
pasardhës të "Skënder-
begasit ndër vite...".

Foto ilustruese

Në foto:
Kopertina e librit
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Flamur Hajros Velaj
Agron Emin Canaj
Agron Tefik Kolaci
Arqile Petro Gjoni
Didin Kurjan Brashani
Flamur Ilmi Shllaku
Fran Ndue Gjinkolaj
Fran Gjok Marnagaj
Fuat Baki Kalemasi
Gëzim Qazim Fezga
Gjon Prenk Gopçaj
Hekuran Zenel Hyka
Kalo Koço Dafa
Kristo Ligor Trojani
Lutfi Ahmet Hasnegaj
Malenkov Ali Proda
Naim Golip Zeneli
Naho Vangjel Nikolla
Mete Myjdin Demiraj
Qani Shefiki Navaku
Qemql Tajar Hoxha
Qemal Qamil Likaj
Sadik Hysen Canaj
Spiro Janaq Proka
Spiro Kristo Koka
Teki Gagaj
Vahid Xheto Mile
Vehbi Hasan Dobrovoda
Veli Elmaz Llapi
Xhelo Nevruz Zanaj
Ylli Guçe Ismailaj
Zef Gjin Luli
Savo Kosta Toto
Aqif Beqir Lleshi
Agim Hysen Skura
Aleks Dervish Jako
Aleks Fari Shabani
Agron Iljaz Kamolli
Bashkim Qani Sula
Fuat Ahmet Mukaj
Grigor Thoma Kalivjoti
Hamdi Petraq Hoxha
Hamdi Idit Tabaku
Kristo Stavri Çuçi
Kleanthi Pano Gjepali
Kastriot Zyluftar Tusha
Kastriot Asqeri Veliu
Mahmut Drevish Laçi
Muko Zeqir Mehmeti
Myfit Osman Sado
Niko Vangjel Xheka
Nikoll Gjergj Gjeta
Neim Muhamet Mançellari
Pelivan Zenel Zbobo
Petrit Brahim Dervishi
Petro Trifon Çala
Rako Petraq Focira
Sulo Hajredin Hoxha
Selman Xhemal Skënderi
Sokrat Kristaq Shore
Spiro Thimi Jani
Stavri Nasi Ziko
Ylli Vangjel Rrapi
Zenel Dervish Marku
Androkli Llazi Peçi
Abdulla Safet Zajmi
Ali Tafil Cerga
Aleksandër Shefqet Haxhiu
Azem Kadri Matalia
Bujar Çarçan Osmanaj
Dhimitër Koça Çuçi
Flamur Ali Zenelaj
Gani Nezir Tiçi

Gafur Balliu
Gjon Sokol Sokoli
Hamdi Rexhep Jeminaj
Haki Selim Uka
Luan Hajri Hafçe
Luan Rexhep Bedini
Muharrem Asllan Shkreli
Pajtim Çerçiz Çela
Pajtim Hajaz Dervishi
Petraq Andrea Papadhima
 Hariz Boraj
Ramadan Riza Myrto
Ramazan Riza Halili
Sadush Abaz Hysaj
Selam Gani Ymeri
Skënder Rrapush Myrto
Shaban Shamet Ligi
Thoma Kristo Mandi
Asllan Hani Kazui
Vangjel Paskal Papa
Avni Fejzo Haxhiraj
Elmaz Fejzo Çelaj
Ilmi Reshit Herkoca
Agim Fejzo Golemi
Avdyl Meçan Ahmeti
Bajram Mane Gosturani
Bilbil Ali Isufi
Bardhosh Sali Sekaj
Bilbil Haxhi Shehaj
Bedri Telhat Radovicka
Dhimitër Dhiogjeni Joanidhi
Enver Servet Kapçiu
Fran Shukë Frani
Kristaq Manoli Kaçi
Kostandin Mihal Thimjo
Kristo Thimjo Toka
Leonidha Koço Bici
Marash Pjetër Plepi
Maliq Veli Vreka
Maksim Kiço Kllapi
Ndreko Sotir Koçillari
Nazmi Islam Hoxha
Selman Nebi Kasa
Sotir Ilo Mandili
Servet Karaman Lushi
Shaqir Loni Vuka
Thoma Lek Niçka
Vasil Jorgji Gjini
Gjovalin Gjergji Shyti
Xhevair Shaban Saraçi
Xhoxhi Mina Blido
Zeno Sali Jahaj
Stefan Lilo Liço
Ali Adem Stafa
Agim Hajdar Matraku
Abdulla Rafit Dervishi
Bajram Mehmet Pashaj
Besim Yzeir Qejvani
Dilaver Gafur Dika
Enver Karaman Mercolli
Flamur Shaban Malko
Gëzim Nazmi Mehmelli
Kadri Hysen Muka
Kujtim Xhevit Çavshollari
Luftar Et'hem Pashollari
Muhamet Nuri Podka
Nexhdet Demir Musallari
Nasibi Xhelo Nunaj
Novruz Skënder Liço
Nevzat Qamil Hysi
Përparim Dine Meçollari
Pushkin Jaho Kapxhiu
Petraq Sotir Groshi

Qani Azbi Kaja
Stavri Rako Kristo
Sokrat Vangjel Tumani
Spiro Petro Xhafer
Sabri Tafil Skroqi
Shefqet Iamail Lata
Shyqyri Rrushit Topi
Taqo Stiljan Trojçi
Tomorr Qemal Bajraktari
Tajar Abaz Kolaci
Ylber Hysen Çuçuli
Enver Rapi Hajdari
Edmond Hamit Qeivani
Ilir Milo Mançe
Sazan Razmi Saliu
Edmond Andrea Moja

1969-1970-
1971-1972
Agron Llambi Dupi
Bardhyl Sali Rokaj
Bashkim Isa Peçi
Caf Drevish Mera
Edmond Hysen Dervishi
Fatos Osman Shanaj
Ferdinant Kasem Canaj
Gëzim Bahri Xhabia
Gëzim Hasim Bekteshi
Ilir Adem Çeliku
Ismet Elmaz Zergaj
Ibrahim Seit Shehu
Katriot Njazi Çobo
Kristaq Spiro Çomo
Laurent Vasil Grabova
Maksim Serjan Rokaj
Neim Mustafa Flaga
 Fari Hoxha
Petrit Muharrem Sinanaj
Stefan Nane Qerimi
Vlash Noci Fjerza
Veli Xhemal Myftari
Vasil Thoma Çoka
Valentine Ismail Nure
Agim Imer Xhelo
Afrim Hysen Toro
Andon Koço Llavti
Ali Safet Qamo
Beqir Rexhep Marrashi
Dhimo Gushali
Fatos Harun Frashëri
Thoma Dhimitër Jantili
Ferdi Banush Mahilaj
Hiqmet Refat Çako
Ilirjan Hasan Muço
Janaq Thoma Kaçi
Kujtim Bejo Beqiri
Kamber Abedin Saliasi
Luan Qani Çibukaj
Musatfa Kamber Levanaj
Përparim Qëndro Selmanaj
Skënder Isham Bukaçi
Shezai Hajredin Gjini
Tomorr Esat Bizhga
Vladimir Pandeli Noçka
Ylli Remzi Arza
Agim Rexhat Hasani
Agim Selam Çaçka
Andrea Arqile Gjika
Edmond Ferik Elmazi
Agim Ferit Çaushi
Abedin Rakip Sakiqi
Besnik Skënder Canaj
Festim Dino Bregasi

Fatos Bejo Kotoni
Fatmir Fadil Shtufi
Kozma Koço Qereshniku
Kristaq Mihallaq Xhako
Kujtim Isuf  Majko
Luan Sulejman Llazi
Luan Ilmi Mançe
Petro Trifon Ziu
 Kozma Beqari
Qamil Qemal Hysesani
 Kamber Koçinaku
Sotiraq Kosta Niço
Skënder Shefqet Abazi
Skënder Bexhet Dalipi
Selaudin Qani Myftari
Vangjel Andon Liti
Viktor Remzi Xhafa
Vangjel Ndrio Strori
Vasil Jani Koçigjini
Petraq Vangjel Ziu
Avni Rozif  Ramobli
Bashkim Gani Elezi
Bujar Namik Rozma
Enver Petref  Leka
Fidai Ibet Manga
Ilmi Dalip Deda
Isuf Ali Likaj
Ilia Qëndro Gazhi
Jetnor Muhamet Mullalli
Hizhdan Arshi Telharaj
Ylli Ilmi Rushiti
Lefter Avdi Nika
Medi Izet Pulezha
 Xheladin Banushaj
Përparim Rakip Keri
Qemal Sheme Alikaj
Ferit Gurazi Toska
Rifat Rexhep Bushi
Selam Levend Beqo
Sihat Zigur Veshaj
Skënder Demir Kodra
Gëzim Prenush Fetaj
Thanas Vangjel Tane
Vasil Kiço Telo
Vladimir Jorgo Garo
Xhelal Rexhep Çela
Zenel Hamza Minxhaj
Zeqir Rauf Çaushllari
Simon Femi Allkanjari
Agim Murati
Manxhar Fejzo Abilaj
Petraq Lili Koçi
Astrit Sami Osmani
Bektash Jashar Abazi
Besnik Fadil Bedini
Dragush Sali Çollaku
Elmaz Teki Dulo
Fran Mark Përheqi
Guri Dervish Gaçe
Ilia Spiro Papa
Isa Asllan Iljazi
Jovan Trifon Daku
Jorgo Mihal Gjergji
Koço Vasil Babliku
Lazër Gjokë Koleci
Luan Bilbil Kasa
Mynyr Haxhi Gjika
Nazmi Misim Vladi
Novruz Abdyl Balliu
Novruz Kaso Lamaj
Petrit Shaban Hysolli
Petrit Feim Mënaj
 Baftjar Agaraj
Qemal Xhezo Alikaj
Sadik Medi Shyti
Sihat Ramë Gjonmema
Skënder Haki Brahimi
Spiro Polo Milo
Shpëtim Shaqo Murati
Vasil Thodhor Andrea
Vasil Spiro Billa
Veledin Shaip Rrokaj
Vladimir Mihal Nushi
Vladimir Ismail Çaushi
Ylli Hasan Canaj
Zihni Ramadan Sula
Agron Hysni Bertaj
Agron Selfo Meta
Aleksandër Thimi Milo
Arqile Panajot Vaso
Astrit Rrapi Leiti
Avni Ali Çeka
Bajram Hajdar Beqo
Bardhyl Veledin Canaj
Bashkim Faik Çikollari
Eduart Njazi Bejleri
Eduart Bajram Branko
Engjëll Selim Shabani
Fatmir Brahimi
Gazmend Hamdi Lagji
Jorgo Llazi Nanushi
Kristaq Andoni Llapo
Luan Thanas Babaj

Miço Themi Mëhilli
Maksim Alem Goxhaj
Miltiadh Mihal Londo
Nazmi Hasan Tolo
Pajtim Zenun Mehmeti
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Problemet në familje prekin
më së shumti fëmijët

Zoje Jakaj*

ZHVILLIMET E SAJ MES
MODERNES DHE HIJES

TË SË KALUARËS
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... është shumë e vogël, madje e pa-
përfillshme po t'i krahasojmë ato
me simotrat e tyre në mbarë botën
e civilizuar. Të bësh një krahasim
të vetë familjes shqiptare në peri-
udha të ndryshme, do të kuptosh
se sensi i drejtë i familjes nuk ësh-
të ky që ne kemi sot; forma më e
pranueshme e familjes shqiptare,
fatkeqësisht ka qenë para viteve të
demokracisë sonë kaq shumë të
përfolur e të dëshiruar.

Duket si një kohë shumë e sh-
kuar kur flet për shenjtërinë e
familjes. Familja tradicionale, në
themel të së cilës qëndronin vler-
at e një morali të bazuar në tradi-
ta të konsoliduara ndër vite, është
venitur në babëzinë e pash-
pjegueshme që i ka pushtuar sh-
qiptarët ndaj gjithçkaje. Ndry-
shimet e vrullshme të viteve të
tranzicionit dhanë efekte rrënjë-
sore në sferën sociale e ekonomike
për vendin tonë: shoqëria jonë, nga
një shoqëri tradicionale dhe e mby-
llur, u përmbys në një shoqëri kap-
italiste e të hapur. Të gjitha këto
ndryshime kanë trullosur tërë-
sisht edhe familjen shqiptare -
numër i madh i divorceve, krime
të paimagjinueshme brenda famil-
jes... pasqyrim i frikshëm e i shëm-
tuar i një depresioni të madh që
po përjeton çdokush në vendin
tonë.

Demokracia jonë e përballi Sh-
qipërinë e vogël me kulturën e
larmishme europiane. Të etur për
të pasur një jetë të mirë e të pa-
varur, me idenë për të përmirë-
suar jetët e familjeve të tyre,
meshkujt shqiptarë u turrën drejt
emigracionit. Në këto kushte, në
familjen shqiptare u zhvendosën
edhe përgjegjësitë: gratë morën
gjithnjë e më shumë detyra, në
rritjen e fëmijëve e gjithçka tjetër.
Por fenomeni që e shoqëroi emi-
gracionin ishte i paprecedentë e i
pakonceptueshëm për familjet sh-
qiptare. Bashkëshortët ikën për
jetën e premtuar por, në fund, lanë
në harresë familjet e tyre në Sh-
qipëri, madje në disa raste krijuan
edhe familje paralele në botën e
tyre të re - mes modernes në
Evropë dhe konservatores në
vendlindje. Familjet këtu ua lanë
në "kujdestari" prindërve të tyre,
madje në zonat rurale edhe
motrave apo vëllezërve e ku-
netërve. Në Shqipëri, një grua pa
bashkëshortin afër, duhet të krye-
jë disa misione e vetme njëherësh:
të rrisë fëmijët duke iu mbajtur
gjallë figurën atërore që e shohin
gjithmonë e më rrallë, të kujdeset
për prindërit e bashkëshortit në
emigrim, t'iu bindet verbalisht aty-
re edhe nëse hendeku kulturor e
intelektual është në proporcion të
zhdrejtë. E mes gjithë kësaj, edhe
të mirëpresë "gruan europiane" të
burrit të saj kur ky i fundit trego-

het "burrë" mjaftueshëm sa t'i tre-
gojë të shkretës për jetën e tij të
re; se në çdo rast tjetër duhet të
durojë të gjitha "ngushëllimet nga
vetmia" që burri i saj po kalon në
emigracion. Por krejt ndryshe ësh-
të situata nëse kjo e mjera grua që
u kthye në shërbëtore të shtëpisë
së saj, do të kërkojë të jetojë jetën
e saj; nëse një ditë do të dojë edhe
ajo të nisë të jetojë jetën e saj pa
atë, burrin që e la pas natës së parë
të martesës. Në kushte të tilla, kjo
grua do të jetë "tradhtarja" e do të
përballet fillimisht me gjyqin pub-
lik, mund të dënohet, sigurisht që
do të përbuzet e persekutohet, pa
marrë parasysh fare dinjitetin e saj
apo që ndokush të mendojë se pa-
sojat më të mëdha do t'i vuajnë fëm-
ijët e saj dhe të atij burrit që prej
vitesh nuk ishte më i saji.

Nuk do të doja kurrsesi t'i kthe-
hesha bumit që mori ngjarja e pak
ditëve më parë, ku një grua u
masakrua publikisht nga familjarët
e burrit të saj, por është e rëndë-
sishme të nxjerrim mësime prej
saj. As nuk dua t'i hyj diskutimit
nëse sjellja e saj është e drejtë, e
justifikueshme, e moralshme apo
jo! Dua të ndalem diku tjetër. Vallë
e mendoi kush ndonjëherë se çfarë
do të ndodhë me jetën e atyre fëm-
ijëve që, së bashku me nënën
"kurorëshkelëse" u bënë pjesë e
shfaqjes së shëmtuar që u tha se
"meriton" çdo rast i tillë? A u

shqetësua kush për traumën që për
shumë vite me radhë do të jetë bar-
rë e jetës së tyre? A mendoi kush
se një ditë ata fëmijë do të rriten e
do t'iu duhet një model për të kri-
juar familjet e tyre - ku do ta
kërkojnë?!

Si drejtuese e Burgut të Grave
në Tiranë, kam raste pa fund fatze-
zash që janë pas hekurave të bur-
gut për shkak të "pandershmërisë"
së tyre. Të strukura në vetminë e
fatin e tyre numërojnë ditët derisa
të lirohen, me frikën se s'do të dinë
ku të fusin kokën. Por, pasojat e
tmerrshme të vetmisë dhe për-
buzjes i vuajnë fëmijët e tyre. Sa e
sa herë i shikoj në takim me nënat
e tyre...të lodhur, të drobitur, faj-
torë për veten që lindën, e fajtorë
për ato nëna që i sollën në jetë.
Shoqëri me probleme të mëdha so-
ciale, shoqëri egoiste dhe cinike

deri në rrënjë!
Pas gjithë kronikave çnjerëzore

e të tmerrshme që zaptojnë në
media historitë familjare, është
momenti kritik në të cilin ne du-
het të reagojmë. Sot familja është
e kërcënuar rëndë nga shkatërri-
mi i saj, njerëzit e kanë harruar
rëndësinë dhe rolin e saj social, por
ajo ende duhet të jetë qendra e "zh-
villimit dhe e së mirës së përbash-
kët". Është përgjegjësi morale e
kujtdo të mbrojë, mbi të gjitha, re-
spektin dhe dinjitetin e familjes!
Këto nuk humben për shkaqe ba-
nale apo se dikush ngre krye të re-
belohet ndaj mungesës së tyre.
Familja është baza dhe bërthama
e jetës; prej saj lind, krijohet dhe
merr formë gjithçka - nëse ajo ësh-
të e sëmurë, sigurisht që shoqëria
do të jetë edhe më e sëmurë. Kemi
nevojë të menjëhershme të kthe-
hemi në rrënjët e moralit, të mo-
ralit personal mbi të gjitha, sepse
siç duket, e kemi groposur thellë
atë. Po tregohemi të shurdhër ndaj
klithjeve të fëmijëve të pafajshëm
që kërkojnë të jetojnë në një famil-
je të denjë për ta. Le të kthehemi
në bazat tona humane, ta lëmë
babëzinë për më shumë mënjanë
e të shijojmë atë çka kemi. Jeta
është mjaft e komplikuar vetë, le
ta thjeshtojmë atë e ta vëmë në
dobi të fëmijëve tanë dhe të shën-
detit të tyre mendor.

*Drejtoreshë e Burgut të Grave
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Për të mos lënduar familjarët apo miqtë,
jeni duke humbur veçoritë e karakterit tuaj.
Ka ardhur koha të gjeni një ekuilibër mi-
dis vetes dhe të tjerëve. Çojini përpara me
vendosmëri idetë tuaja nëse jeni të bin-
dur për ato që thoni.

Pavarësisht se dikush është përpjekur t'ju
pengojë, arrini ta falni e të ecni përpara
sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Mund
t' i  kishit bërë të kuptonte personit
përgjegjës se nuk duhej luajtur me zjarrin,
por është e kotë të shohësh mbrapa.

Nëse nuk do të përfshiheni nga nxitimi dhe
ankthi i performancës suaj, një intervistë pune
do shkojë mirë dhe do të lini një përshtypje të
mirë te të gjithë. Për ta mbajtur llogarinë tuaj
bankare aktive, përpiquni të shmangni shpen-
zimet e kota dhe kufizojini shpenzimet në min-
imumin e domosdoshëm.

Do të keni të bëni me një person pak kokë-
fortë. Nuk do ta keni aspak të lehtë që t'i
ndryshoni mendjen, por në fund do të jeni
shumë të kënaqur. Me gjuhën tuaj do të
jeni të aftë të bindni këdo për saktësinë e
argumenteve tuaja.

Edhe pse do të keni një rënie të lehtë të
energjisë, për pjesën tjetër të ditës mund të
rrini të qetë në shtëpi, pa u druajtur se mund
t'ju kërkojë dikush. Por nëse ka nevojë për
ndihmën tuaj, mos e mohoni, edhe pse do
të kishit parapëlqyer të rrinit pa bërë gjë.

Mos e zmadhoni shqetësimin që vjen nga
mungesa e harmonisë hënore dhe mos u
angazhoni për të mudësuar të ecin përpara
shumë detyra. Rezultati do të ishte zhgën-
jyes. Vendosni përparësi, duke u marrë me
një të vetme e duke bërë më të mirën si-
pas mundësive që keni.

Në këtë moment mund të keni më shumë
pretendime ndaj kolegëve, por edhe nga
vetja, nëse doni të arrini objektivat e ven-
dosur. Përdorini të gjitha mjetet që keni në
dispozicion, për ta çuar anijen në port: ia
vlen me të vërtetë barra qiranë.

Me Hënën që ju vëzhgon, ndjeshmëria juaj
do të rritet jashtë mase. Ndërkaq bëni
kujdes për të mos humbur arsyen thjesht
për një gjest. Valë pasioni dhe vështrime
shpërfillëse... Përdorini "armët" tuaja me
kujdes, në të kundërt do të keni probleme.

Fjalët e bukura dhe vështrimet e ëmbla nuk
ju mjaftojnë? Mos kërkoni shumë nga part-
neri, nëse nuk doni të krijoni tensione që
nuk kanë arsye të jenë. Të kënaqeni është
e rëndësishme, nëse doni të ndërtoni
themele mbi të cilat të ngrini një raport të
qëndrueshëm.

Keni zbuluar në personin e dashur një anë,
ekzistencën e së cilës e keni shpërfillur?
Nuk ka problem, do të shërbejë për ta bërë
marrëdhënien tuaj në çift më të plotë! Gjatë
kësaj periudhe jeni shumë të shpërqen-
druar: tregohuni të vëmendshëm nëse do
të angazhoheni në atë që bëni.

Do të përfitoni nga një çast lodhjeje të një
kolegu për të treguar besnikëri dhe
përgjegjshmëri, duke fituar kështu pikë në
sytë e shefit. Të përveshni mëngët nuk ësh-
të problem, aq më tepër nëse e dini që do
t'ju shpërblehet bujarisht.

Të ndriçoni të gjitha zonat e errëta që keni
gjetur përgjatë rrugës nuk është e lehtë.
Është më mirë të përballenime gjërat me
radhë, sesa të mbani shumë kunguj nën
sqetull. Mos i merrni të gjitha gjërat si të
mirëqena dhe shihni përtej asaj çka duket
në pamje të parë, për të mos gabuar.

Familja shqiptare, në
rrjedhën e historisë së

saj, nuk ka pasur
ndonjëherë më shumë

probleme apo ngjarje të
shënuara që ta bëjë atë të

padobishme për
mirërritjen e fëmijëve.
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... në nivelin 1.25%, si dhe të nor-
mave të interesit të depozitës
njëditore dhe të kredisë njëditore
në Bankën e Shqipërisë, përkatë-
sisht në nivelet 0.25% dhe 2.25%,
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së
Shqipërisë mori në shqyrtim dhe
vendosi:

"Miratimin e Strategjisë së Poli-
tikës Makroprudenciale në
Bankën e Shqipërisë

Politika makroprudenciale ka si
qëllim të ndihmojë në sigurimin e
stabilitetit të të gjithë sistemit fi-
nanciar, përmes parandalimit dhe
zbutjes së rreziqeve sistemike dhe
forcimit të rezistencës së sistemit
financiar. Strategjia e politikës
makroprudenciale ofron një
kuadër operacional të përgjiths-
hëm për zbatimin e kësaj politike,
i cili do të kontribuojë në përm-
bushjen e kërkesave për transpar-
encë dhe përgjegjshmëri mbi
punën e Bankës së Shqipërisë në
këtë drejtim.

Strategjia përcakton:Strategjia përcakton:Strategjia përcakton:Strategjia përcakton:Strategjia përcakton:
"Rolin e Bankës së Shqipërisë si

autoritet kryesor i ushtrimit të
politikës makroprudenciale, nisur
nga përparësitë dhe sinergjitë që
ofron profili i saj si autoritet mon-
etar, i mbikëqyrjes mikropruden-
ciale dhe (së fundi) i ndërhyrjes së
jashtëzakonshme në banka.

"Objektivat e politikës makro-
prudenciale, fushën e zbatimit të
saj dhe lidhjen e objektivave me
instrumentet makroprudenciale,
mbështetur në standardet më të
mira ndërkombëtare dhe modelin
që ofrohet në legjislacionin e Bash-
kimit Evropian.

"Strukturat e Bankës së Sh-
qipërisë që përfshihen në ciklin e
politikës makroprudenciale,
mbështetur në modelet ndërko-
mbëtare dhe në përvojën e deritan-
ishme.

"Mënyrën e bashkëpunimit,
brenda institucionit dhe në nivel

ndërinstitucional.
"Mënyrën e komunikimit në

publik të politikës makropruden-
ciale, duke e njohur atë si një shër-
bim të rëndësishëm për përmirë-
simin e efektivitetit të saj dhe për

balancimin e fuqive instituciona-
le me nevojën për transparencë
dhe llogaridhënie.

Ky dokument do të publikohet i
plotë në faqen tonë të internetit
www.bankofalbania.org

" Miratimin paraprak për kryer-
jen e një veprimtarie financiare
shtesë nga "Banka Credins" sh.a.

Në bazë të këtij miratimi, "Ban-
ka Credins sh.a". do të kryejë vep-
rimtarinë financiare shtesë si

ndërmjetës në sigurime. Në për-
fundim, Këshilli Mbikëqyrës u
njoh dhe me informacione të tjera
të lidhura me aktivitetin e përdit-
shëm funksional dhe operacional
të Bankës së Shqipërisë.
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Xhustin Kristian ishte një nga yjet
që shkëlqeu në tapetin e kuq të fes
tivalit "Java e Filmit Shqiptar" në
Nju Jork, për filmin e tij "Lost souls".

Filmi "Shpirtra të humbur" pati interes të
madh nga publiku dhe u shfaq te "Producers
Club Theaters" në maj 2017 në Nju Jork, ku
regjisori ishte i pranishëm gjatë debatit Q&A.

Xhustin Kristian ka filluar karrierën e tij
artistike në Tiranë, Shqipëri, ku është rritur
dhe ka studiuar për "Drejtësi". Mbasi diplomo-
het, vendos t'i përkushtohet pasionit, duke
ndjekur edhe trajnimet e para profesionale për
"Aktrim" dhe "Teatër Fizik". Daljet në skenat
profesioniste datojnë në vitin 2012. Nga ai mo-
ment deri sot numëron disa role në skenat e
Shqipërisë. I njohur për rolet kryesore: Franci
në dramën teatrale "Premtimi" dhe Kalorësi i
Zi në komedine satirike "Uraganet e lirisë".
Gjithashtu, në skenat e teatrit është parë si
Blerimi në shfaqjen "Kur mungon fjala" dhe
Rokisti në shfaqjen "Çifti i shqyer", me regji të
Gjergj Menës. Prej vitit 2015 i dedikohet kine-
matografisë në aktrim dhe regji, duke nisur
hapat e para në filma artistikë (regjisori dhe
aktori protagonist i filmit të tij të shkurtër
"Shpirtra të humbur" dhe seriale televizive Prif-
ti në "Një dopio histori". Ai ka qenë gjithashtu
asistent regjie në filmat e shkurtër "Motër e
vëlla" dhe "Faji është i qiellit", me regji nga Ajo-
la Daja. Deri tani ka arritur ta zhvillojë karri-
erën e tij me sukses. Momentalisht Xhustin
Kristian po punon si as.regjisor për filmin e ri
"Emili" me skenar dhe regji të Ajola Dajës.
Ndërsa në tetor 2017 do zhvillohet projekti film-
ik "Balkan's Gate" në zonën e Prespës.

Na tregoni më shumë rreth vetes. Filli-Na tregoni më shumë rreth vetes. Filli-Na tregoni më shumë rreth vetes. Filli-Na tregoni më shumë rreth vetes. Filli-Na tregoni më shumë rreth vetes. Filli-
met në fushën e aktrimit?met në fushën e aktrimit?met në fushën e aktrimit?met në fushën e aktrimit?met në fushën e aktrimit?

Xhustin Kristian: Aktrimi ka qenë një
pasion i hershëm, i trashëguar ndoshta, e si
i tillë kemi lindur së bashku. Që në fëm-
ijërinë time më ka shoqëruar gjithmonë në
çdo aktivitet të mundshëm, duke provuar
kështu skenën e teatrit të Korçës, qytetit tim
të lindjes që në moshën 8-vjeçare. Edhe pse
fillova studimet universitare në një fushë
tjetër, ky pasion nuk u shua kurrë, përkun-
drazi u forcua deri sa një ditë vendosa t'i
bashkohem rrugës së tij duke u trajnuar nga
profesionistë të fushës. Daljen e parë në
skenë në shfaqje profesioniste e kam pasur
në shtator të vitit 2012, e mandej jam mund-
uar t'i qëndroj sa më afër saj. Teatri të fal emo-
cione unike, por edhe filmi është magji më
vete. Kështu së fundi i jam dedikuar kine-
matografisë si një fushë që ka shumë nevojë
për kontribut në vendin tonë.

Me cilat projekte po merreni tani? PërMe cilat projekte po merreni tani? PërMe cilat projekte po merreni tani? PërMe cilat projekte po merreni tani? PërMe cilat projekte po merreni tani? Për
çfarë bëhet fjalë?çfarë bëhet fjalë?çfarë bëhet fjalë?çfarë bëhet fjalë?çfarë bëhet fjalë?

Xhustin Kristian: Projekti më i afërt do jetë
"Balkan's Gate", që do të zhvillohet në tetor të
këtij viti në zonën e Prespës. Një platformë që

do të bëjë bashkë për dhjetë ditë të rinj të kine-
matografisë nga vende të ndryshme të Ballkan-
it, duke u mundësuar realizimin e projekteve
të tyre filmike. Është një projekt në bash-
këpunim me skenaristen dhe regjisoren Ajola
Daja, një nga talentet e këtij brezi, të cilës i
takojnë edhe meritat kryesore të kësaj nisme.
Me skenar dhe regji të Ajola Dajës gjithashtu
po punojmë për filmin artistik "Emili", në të
cilin më është besuar as.regjia. Jemi ende në
fazën përgatitore.

Si po sjell produksioni diçka të re në këtëSi po sjell produksioni diçka të re në këtëSi po sjell produksioni diçka të re në këtëSi po sjell produksioni diçka të re në këtëSi po sjell produksioni diçka të re në këtë
histori të filmit?histori të filmit?histori të filmit?histori të filmit?histori të filmit?

Xhustin Kristian: "Emili" ka zgjedhur të tra-
jtojë një problematikë tepër delikate dhe bash-
këkohore për realitetin e shoqërisë shqiptare. E
patrajtuar më parë, kjo temë është totalisht një
risi për kinematografinë shqiptare. Duke mos
dashur të zbuloj më tepër, jam i bindur se
shikuesi do të gjejë veten në këtë film.

Si është lidhja juaj gjatë punës meSi është lidhja juaj gjatë punës meSi është lidhja juaj gjatë punës meSi është lidhja juaj gjatë punës meSi është lidhja juaj gjatë punës me
regjisorin?regjisorin?regjisorin?regjisorin?regjisorin?

Xhustin Kristian: Kam pasur përvoja shumë
të mira gjatë punës me regjisorët. Bashkëpun-
imi i aktorit me regjisorin duhet të jetë gjith-

monë mirëkuptues, tepër i ngushtë e reciprok.
Kështu kanë mundësi të kuptojnë pikëpamjet
e njëri-tjetrit dhe të arrijnë rezultatet e
kërkuara. Ata duhet të ndajnë mes tyre vizion
të njëjtë të harmonisë emocionale të karakter-
it-personazh, kjo përbën dhe vështirësinë thel-
bësore. Gjithsecili duhet ta dashurojë atë që
bën, të gjitha të tjerat vijnë mbas.

Çfarë do t'a befasojë publikun për këtëÇfarë do t'a befasojë publikun për këtëÇfarë do t'a befasojë publikun për këtëÇfarë do t'a befasojë publikun për këtëÇfarë do t'a befasojë publikun për këtë
film?film?film?film?film?

Xhustin Kristian: Do të shkëpusja një ele-
ment tepër të veçantë që filmi "Emili" trajton,
dualitetin dashuri-urrejtje. T'i shohësh këto dy
ndjenja të bashkëjetojnë aq natyrshëm mes
tyre, për mua ka qenë emocionuese, besoj e tillë
do jetë edhe për shikuesin.

Cili ka qenë filmi më i bukur ku keni mar-Cili ka qenë filmi më i bukur ku keni mar-Cili ka qenë filmi më i bukur ku keni mar-Cili ka qenë filmi më i bukur ku keni mar-Cili ka qenë filmi më i bukur ku keni mar-
rë pjesë?rë pjesë?rë pjesë?rë pjesë?rë pjesë?

Xhustin Kristian: Shpresoj shumë që ai film
të vijë. Puna ime ka qenë më tepër e fokusuar
në skenë. Do të veçoja dramën "Premtimi", ku
kam luajtur një nga rolet kryesore, Francin,
për të cilin kam një dashuri të veçantë. Ai ësh-
të një artist bohem, i destinuar në vetmi, që
mbasi zhgënjehet duke eksperimentuar gati

Premiera e filmit "Shpirtrat e humbur" në Nju Jork,
një sukses i regjisorit shqiptar, Xhustin Kristian

çdo argëtim sipërfaqësor të shoqërisë njerëzore,
kupton që dashuria dhe familja janë pasuria
më e madhe.

Në cilat filma keni luajtur rolin kryesor?Në cilat filma keni luajtur rolin kryesor?Në cilat filma keni luajtur rolin kryesor?Në cilat filma keni luajtur rolin kryesor?Në cilat filma keni luajtur rolin kryesor?
Xhustin Kristian: Tregu i kinematografisë

në Shqipëri është tepër i ngushtë dhe është
vështirë për mundësi të tilla, madje qoftë edhe
për audicione. Kam zgjedhur të luaj person-
azhin kryesor, Gabrielin, në filmin tim të parë
"Shpirtra të humbur", me bindjen ndoshta
sepse kam qenë shumë më afër karakterit të
tij se dikush tjetër.

Në çfarë lloj filmash ju pëlqen të jeni pjesë?Në çfarë lloj filmash ju pëlqen të jeni pjesë?Në çfarë lloj filmash ju pëlqen të jeni pjesë?Në çfarë lloj filmash ju pëlqen të jeni pjesë?Në çfarë lloj filmash ju pëlqen të jeni pjesë?
Xhustin Kristian: Diku në filmin "Hugo" të

Martin Scorsese thuhet: "Filmat kanë fuqinë
për të kapur ëndrrat". Sa më ëndërrimtar të
jetë një film, aq më afër meje është: fantazi,
aventurë, sci-fi… Personazheve komplekse dhe
sureale të propozuara nga këto kategori nuk
mund t'ju them kurrë jo.

Çfarë roli luan arti në shoqëri?Çfarë roli luan arti në shoqëri?Çfarë roli luan arti në shoqëri?Çfarë roli luan arti në shoqëri?Çfarë roli luan arti në shoqëri?
Xhustin Kristian: Ashtu siç dhe historia tash-

më ka vërtetuar, artin do ta vendosja në shtyl-
lat themelore të edukimit të shoqërisë, përkrah
me rëndësinë që i jepet familjes dhe shkollimit.
Nga mënyra sesi depërton në brendësi të qenies
sonë, merr vlera unike dhe i atribuohen poten-
ciale të jashtëzakonshme. Besoj që arti në vetve-
te ka një mision shumë më sublim sesa thjesht
krijimin e të bukurës dhe argëtueses. Ai duhet
të jetë ambasadori i mesazheve humane, të
paqes e dashurisë mes njerëzve, në veçanti në
kohë krizash specifike të shoqërisë. Për sa kohë
ndërgjegjësohemi për pushtetin e jashtëzakon-
shëm të artit mbi masën dhe investojmë pastër-
tisht tek ai, kemi kuptuar kështu çelësin për të
ndërtuar një shoqëri njerëzore shumë më të
mirë nga sa e kemi sot.

Çfarë talentesh të tjera keni?Çfarë talentesh të tjera keni?Çfarë talentesh të tjera keni?Çfarë talentesh të tjera keni?Çfarë talentesh të tjera keni?
Xhustin Kristian: Aktrimi kërkon gjith-

monë shumë kur bëhet fjalë për aftësitë e tua
edhe në fusha të tjera të jetës dhe artit në
përgjithësi. Kështu kam dhënë dedikimin tim
maksimal për të njohur sa më shumë nga të
gjitha. Do të veçoja kërcimin, këngën edhe pik-
turën.

Këshilla juaj për dike që dëshiron të nd-Këshilla juaj për dike që dëshiron të nd-Këshilla juaj për dike që dëshiron të nd-Këshilla juaj për dike që dëshiron të nd-Këshilla juaj për dike që dëshiron të nd-
jekë këtë karrierë?jekë këtë karrierë?jekë këtë karrierë?jekë këtë karrierë?jekë këtë karrierë?

Xhustin Kristian: Duhet të jetë i sinqertë me
veten. Nëse ai është bindur që kjo është vërtet
ajo çka dëshiron të bëjë, ushqimi i shpirtit të tij
dhe motiv për jetën, të luftojë për ta arritur, pa-
varësisht pengesave. Sigurisht do kërkojë shumë
sakrifica, por shpërblimi do të jetë unik.

Çfarë mund të presim nga ju për vitinÇfarë mund të presim nga ju për vitinÇfarë mund të presim nga ju për vitinÇfarë mund të presim nga ju për vitinÇfarë mund të presim nga ju për vitin
2017?2017?2017?2017?2017?

Xhustin Kristian: Përpiqem gjithmonë të jap
më të mirën, sot më shumë nga dje. Më pëlqen
të surprizoj veten, ashtu edhe ju. Jam besim-
plotë se produktet e këtij viti do jenë të suk-
sesshme.

Bisedoi Ermira Babamusta

Në foto:
Xhustin Kristian dhe
Enkelejd Mezini
në Nju Jork

Xhustin Kristian
Foto nga Erald Deda

Xhustin Kristian
dhe Isli Hoxha
Tapeti i Kuq
 “Albanin Film Week”
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1.Nuk kalohet nga mbetësi.
5. U printe gladiatorëve
12. Bëhet duke shkuar lart e më lart
14. Tatum që qe pianist.
15. Një që lufton për para
16. Mund të bëhet me safari
17. Breshkat luftarake të kartonave
19. Ngjitet kur nuk nget
20. Në mes të rrugës
21. Sporti me rikisha
25. U shkrua nga Hesiodi
26. Një sferë për model
27. Mbyllin një sirtar
28. Makina Tipo
30. Inicialet e Bean, aktor
31. Nino, kompozitor i famshëm italian
33. Ramiro pa zë.

HORIZONTAL
2. Gjëja e latinëve.
5. Ai i Kuq u hap për hebrejtë.
9. Eshtë fjala e për e foshnjes.
11. Ministri Ekonimie e Pune
13. Marubi i fotografisë.
14. Bel i Mapupassant.
15. Bëhet duke tregtuar objekte të shenjta.
18. Derek aktore.
19. Gjysmë totale.
20. Eshtë art i të folurit
22. Një patriark biblik.
24. Mund të jenë zemërkau të tilla.
26. Janë dëshmorë të kishës.
28. Eshtë lloj papagalli.
29. Eshtë lloj papagalli.
30. Qerre pa qe.
32. Ekstreme në numërim.

- Në qoftë se  kujtimi është një bekim dhe  një
lumturi, nga ana tjetër edhe harrimi s'është një
dhuratë më e vogël e  zotit. Pa harrimin, si do të
mundnim të rifillojmë jetën, të kemi kurajo dhe
zell, të mbajmë gjallë fjalën e entuziazmës dhe
të dashurisë? Nga Mid’hat Frashëri

- Një njeri është i suksesshëm nëse zgjohet në
mëngjes dhe bie të flejë në darkë, dhe në mes
këtyre të dyjave, bën atë që dëshiron të bëjë.

- Kur i varfëri zgjidhet për gjykatës, të pasurit
detyrohen ta lëshojnë fshatin.

- Mosbesimi është sakica mbi drurin e dashurisë.

- Askush nuk mund të emancipohet
nëse nuk emancipon njëherazi të
gjithë ata që ka rrotull.

- Jeta është përsosje pa fund. Të
quash veten të përsosur, do të
thotë… të vrasësh veten.

 JOHANN P. HEBEL
Shkrimtar (1760-1826)

- Përballu me sjelljen e keqe në
mënyrë të këndshme. "Testimi i
vërtetë i sjelljeve të mira, është të
jetë në gjendje të përballet sa më
mirë me sjelljet e këqija.

Khalil Gibran

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

33. Eshtë bodrumi.
34. Steiger aktor.
35. Inicialet e Delon.
37. Eshtë edhe ai Me Gropa.
38. Një mund të jetë autonom.
40. Në krye yë evidencës.
42. Edgar Allan Poe.
44. Ekstremet në litar.
46. Giorgio i modës.
50. Janë malet me Akonkagua.
52. Janë ujërat e bregdetit tonë.

VERTIKAL

1. Novarro që qe aktor.
3. Kusturica regjisor.
4. Eshtë e jashtëzakonshme.
6. Inicialet e Kazan.
7. Ishte qyteti i 100 portave.
8. Pinci i Dy herë mat.
9. Janë të mirat që prodhohen.
10. Eshtë ai që gënjen për t'u bërë i njohur.

11. Një markë celulari.
12. Ushtrohej nga filibustierët.
16. Një përsiatje.
17. Agjenci Informative Tiranë.
21. Një brejtës pylli.
23. Një Gjon që qe aktor i yni.
25. Titulli i Byron.
27. Në radhë të parë.
31. Emri i Amundsen.
36. Moore aktore.
39. Pishtarë pa pishë.
41. Gjysmë vatani.
43. Rruga e Molnar.
45. Një fazë gjumi.
47. Inicialet e Redford.
48. Në krye të notarëve.
49. Inicialet e Reitman.
51. Unë dhe ti.

34. Neill i Jurassic park.
35. E bukura e belle epoque.
37. Qe mbreti i elfëve
39. Farrow, aktore
40. Hagen rocsktar
41. Walter i Kush do ta vrasë Charley Verrik
45. Në fund majtas
46. Mund të preken nga morbusi i Basedow
47. Ad… për të ngarkuarin me punë
48. Loach regjiosor

VERTIKAL

2. Ishin grekët në trojë
3. Ishin palate të beut
4. Goodëin, ndihmësi i Nero Wolfe
5. Pak sinqeritet
6. Personazhet e Charles Schulz.

7. Kompozoi Mefistofele
8. Në radhë të parë.
9. Qytet zviceran
10. Në krye të kryesisë
11. Ughi violinist
13. Carlos që qe pilot i Formula 1
15. Ekstreme në muzg
18. Inicialet e Steinbeck
22. Gruda, "Njeriu me top"
23. Eshtë X ajo e sulmit
24. Paradhoma e parajasës
28. Eshtë edhe ai i luftës
29. Janë edhe ato të cirkut
31. Mbarojnë fare
32. Inicialet e Reed, aktor
34. Të parët në sondazh
36. Eshtë taksa
38. Një mund të jetë emërore
39. Një pjesë e marrëzisë
41. Gjysmë mimoze
42. Hundë kur s'jam unë
43. Skuadër greke
44. Lemper, këngëtare gjermane
46. Fundi i një akti

A P M P K A G I M

T I K M O D E L E T R I

K A P I T E N E T R I Z

P I R A T E R I A S O

P A R A K A L I M E T R

E R C G E R O R A R I

N O I R E T P E L L E A

M T N M A L O R E T

L E E D S K A R A G O N A

A T T D A T E E S T E R

N E E S O N R O R S E A T

G U T T U S O T E D I T I

E D L T E C M A F I A

C K O P E R R A D E R R

O H A R A D I A M A N T I

E P E R D I T S H M E R A

S T A D I U M E T I R A N

D I K A S T E R I R R A

M E N I N I S S A N L

N O T A A A S U E L E N A

O R T R I M A B O N E

V E S S I M O S T E N D

A M A M E N E T R E N E

K A R A K T E R E T T R

P U S I K U P T O P

U R A R O A S L I

S I P E L E R I N A T

H P A N O R A M A T

T R I P A N O Z O M A

E P A T A T I N A T

T E S A I T T O D

I A R P R A N I M E

R I C H T E R S I L

S T I L E T E U K E

R U Z A T R E

R I C H A R D T A

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21

22 23 24 25

26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51

52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15

16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46

47 48

17 1 8 4 2 4 13 1 13 1

18 3 1 4 18 3 17 13 1

8 1 10 10 10 1 3 1 6 12 6

3 1 10 2 3 6 14 1 12 2 4

13 3 5 4 2 8 4 1 12 4 2 4

15 9 6 15 1 12 4 6 6 3 3

17 2 4 5 12 2 14 17 5 1 4

8 1 7 6 3 1 10 1 2

15G 5 12 4 6 4 18 7 7 1 3

1 A 3 2 8 1 5 2 12 2

20Z 19 1 3 20 5 4 6 10 2 4

6 I 1 10 2 3 2 12 15 18 2 8
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