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LIBRI I BORIÇIT

“Begsat”, kush 
ka studiuar aty 

në vitet 1987-1992, 
lista e plotë

Rama: Situata e vështirë, shteti në krye

Reagojnë sizmologët: Lëkundjet e tokës Reagojnë sizmologët: Lëkundjet e tokës 
nuk mund të parashikohen në kohënuk mund të parashikohen në kohë

Emergjencat Civile: 
Pas të nxehtit, 

tërmete të forta 
e shira të dendura

Drejtori i Emergjencave Civile, Shemsi Prençi, gjatë një 
takimi pune në Prefekturën e Tiranës me drejtuesit e 

zjarrfi kësve dhe pushtetit lokal, paralajmëroi dje rreziqe 
në një të ardhme jo të largët nga tërmetet dhe shirat. “Pas 
një vere të nxehtë, lind një problem...
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vdekur”), në vitet që pas-
uan ai pati mjaft ftesa të 
ndryshme nga disa gazeta, 
revista, radio e kanale tel-
evizive franceze për të qenë i 
pranishëm në redaksitë e tyre 
me shkrime, intervista etj. 
Kjo gjë vazhdoi edhe në vitet 
‘80-të, kur fama dhe...

Dokumenti sekret i vitit 1984 në librin “Shkrimtarët dhe artistët nën diktatin komunist…” 

Ministri: Lidhja e Kadaresë me Leka Zogun
Nata e dytë e 

festës, derdhet 
lumë birra 
“Korça”
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DETAJET E FESTES

Nisur nga fama e madhe 
që kishte marrë shkrim-

tari i njohur shqiptar, Ismail 
Kadare, që nga fi llimi i viteve 
‘70-të, (kur në Francë u përk-
thye dhe u botua romani i 
tij “Gjenerali i ushtrisë së 

“Të mos shkruajë në ‘La Liberation’, ajo i dha hapësirë monarkut”

Kategoritë që mund të përfitojnë nga skema e re e strehimit. 
Përcaktohen familjet prioritare për kredi të butë e pagesë qiraje
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dhe Demokracia Direkte
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Nga DASHNOR KALOÇI

Gjuha, territori, historia e kul-
tura janë elementët bazikë që 

e identifikojnë shtetin-komb, apo 
shtetin nacional sipas përkufi zimit 
perëndimor...

A është e mjaftueshme demokracia 
përfaqësuese? A i ka kënaqur ajo 

pritshmëritë e shoqërisë së hapur? 
Po në vendet me traditë të pakët të 
demokracisë...
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PARLAMENTI
HETIMI

Kontrolli parlamentar i qeverisë, aksioni i opozitës nis në shtator

Amendimet e PD, ndryshimet në
ligjin për hetimin parlamentar
Komisionet bashkëpunuese me SPAK dhe Prokurorinë

Opozita e djathtë prej
kohësh ka ndërmar
rë një nismë kon-

krete, që ka të bëjë me ndry-
shimin e ligjit për komisio-
net hetimore, një ligj që nuk
ka prodhuar asnjë efekt
domethënës dhe është për-
dorur më shumë si retorikë
politike. Ndryshimi i ligjit
synon t'i bëjë komisionet he-
timore bashkëpunuese me
SPAK-un dhe Prokurorinë e
Posaçme për luftën kundër
korrupsionit. Ky projekt do
të nisë punën në shtator dhe
është një ndër pikat e mar-
rëveshjes së 18 majit mes
Edi Ramës dhe Lulzim
Bashës. Në amendamentet e
hartuara nga Partia Demo-
kratike thuhet: "1. Mbledh-
jet e komisionit janë të vlef-
shme kur në to marrin pjesë
së paku të gjithë anëtarët që
i takojnë grupimit politik
ku bëjnë pjesë nismëtarët e
komisionit. 2. Komisioni
merr vendime me shumicën
e të gjithë anëtarëve të pran-
ishëm. 3. Komisioni voton
zakonisht me ngritjen e
dorës, përveç rastit kur me
kërkesën e të paktën tre
anëtarëve kërkohet që voti-
mi të bëhet nominal ose i
fshehtë. 4. Kërkesa për he-
time ose marrje provash nga
çdo anëtar i komisionit pra-
nohet nga komisioni pa
votim". Një vit më parë
mazhoranca rrëzoi në Komi-
sionin parlamentar të
Ligjeve nismën ligjore të
opozitës për ndryshimin e
ligjit "Për funksionimin e
komisioneve hetimore".
Shumica argumentoi se
amendimet e parashtruara
nga opozita nuk respek-
tojnë Kushtetutën. Nisma
"Për funksionimin e komi-
sioneve hetimore", së bash-
ku me amendimin e ligjit
"Për dekriminalizimin", ish-
in dy nga tri kushtet e ven-
dosura nga opozita për riv-
endosjen e marrëdhënies se
saj me parlamentin. Në pre-
zantimin e amendimeve të

Valentina Madani

ligjit "Për komisionet heti-
more", deputeti i PD-së, Ed-
uard Halimi, tha se qëllimi i
tyre është realizimi i së
drejtës të pakicës për usht-
rimin e hetimit parlamentar,
në mënyrë që ai të realizo-
het i pavarur dhe i pakufi-
zuar nga vullneti i shumicës.
"Ne propozojmë ndryshimin
e rregullave mbi vlefsh-
mërinë e mbledhjes së komi-
sionit, apo mënyrës së mar-
rjes së vendimeve. Mbledhjet
duhet të konsiderohen të vlef-
shme kur në to marrin pjesë
së paku të gjithë anëtarët që
i takojnë grupimit politik ku
bëjnë pjesë nismëtarët e ko-
misionit. Ky parashikim do
të mundësonte realizimin e
kontrollit parlamentar, edhe
në ato raste kur shumica
parlamentare nuk ka vull-

net për të marrë pjesë në vep-
rimtarinë hetimore", tha
Halimi. Ndërsa relatori i PS-
së, Ulsi Manja tha se me këto
ndryshime opozita synon të
institucionalizojë pakicën në
komisionet hetimore. "Opozi-
ta kërkon që mbledhjet e ko-
misionit të jenë të vlefshme
vetëm për anëtarët e
opozitës, ndërkohë që as
Kushtetuta dhe as rregullor-
ja parlamentare nuk flet për
grupim politik. Kjo e cenon
rëndë thelbin e demokracisë.
Nëse pranohet ky amendim,
bie edhe termi komision. Me
logjikën e opozitës nuk
mund të quhet më komision,
por jetimore. Opozita nuk
jep asnjë argument kush-
tetues, ndaj propozoj rrëz-
imin e këtij propozimi", thek-
soi deputeti i PS-së.

HETIMI



Kreu i opozitës kujton poetin Havzi Nela

Basha: Paralajmërim
kur vdes fjala e lirë

Kryedemokrati Lulzim Basha përkujtoi dje poetin e
vrarë në regjimin komunist, Havzi Nelën. Për Bashën,

Havzi Nela është personi që e sfidoi me forcë diktaturën
dhe vazhdon të rëndojë "mbi ndërgjegjen e atyre, që ende
nuk i kanë dënuar krimet e komunizmit dhe xhelatët e
tij dhe të mijëra shqiptarëve të pafajshëm". "Poeti, më-
suesi, njeriu i lirë dhe shpirti i pathyeshëm, Havzi Nela e
sfidoi diktaturën dhe ngriti zërin kundër çdo krimi të
saj, kundër shkatërrimit të pronës private, kundër kole-
ktivizimit, kundër ndal-
imit të besimit në Zot,
kundër mungesës së sh-
typit të lirë, kundër ndal-
imit të fjalës së lirë,
kundër shtypjes dhe
robërimit të një populli
të tërë. Kur nuk e thyen
dot, xhelatët mizorë e
vranë, por ai ngadhnjeu
mbi vdekjen si martir i
lirisë. Havzi Nela rëndon
ende mbi ndërgjegjen e
atyre, që ende nuk i kanë
dënuar krimet e komunizmit dhe xhelatët e tij dhe të
mijëra shqiptarëve të pafajshëm. Por sot Havzi Nela ësh-
të edhe një thirrje për shoqërinë tonë, një paralajmërim
për të keqen që e pret një vend dhe një popull ku vdes
fjala e lirë dhe media e lirë", shprehet z.Basha.

Sali Berisha
Ish-kryeministri Sali Berisha i
kërkon kreut të qeverisë që t'i
kërkojë ndjesë publikisht
familjes së poetit Havzi Nela.
Ndjesa duhet të vijë sipas
Berishës, pasi dekretin për
varjen e tij e ka firmosur edhe
Kristaq Rama, babai i kreut
të qeverisë.

NARD NDOKA
"Tërheqja e ministrave nuk i jep rëndësi dhe
seriozitet marrëveshjes, që e thashë se ishte shumë
e rëndësishme për opozitën. Vazhdimi i detyrës nga
ana e ministrave është dhe një detyrim kushtetues
dhe tërheqja nga detyra është edhe braktisje e
përgjegjësisë që ata kanë marrë", tha z.Ndoka.



Mediu-Bashës:
10 arsye pse

duhet të tërheqësh
ministrat

Kreu i PR-së, Fatmir
Mediu, me anë të një

statusi të gjatë në "Face-
book" rendit arsyet pse
aleati i tij, Lulzim Basha,
duhet të tërheqë sa më
parë ministrat teknikë
nga kabineti qeverisës i
Edi Ramës. Duke i
mëshuar idesë së djeshme
se ata duhet të ikin sa më
parë, Mediu shton se
opozita po bëhet qeshar-
ake duke i lënë në detyrë.
Përmes 10 pikave, që janë
10 arsye të ndryshme pse
Basha duhet të tërheqë
ministrat, Mediu nuk e vë
aspak në diskutim af-
tësitë e tyre, por tregon se
çfarë roli duhet të marrë
opozita tashmë dhe për të
marrë këtë rol duhet fil-
luar nga tërheqja e min-
istrave. "OSBE/ODHIR
do nxjerrë raportin për-
fundimtar dhe opozita
duhet të përgatisë rapor-
tin e saj me të gjitha fak-
tet për manipulim, për t'ia
përcjellë OSBE/ODHIR.
Raporti duhet të përga-
titet zonë për zonë elek-
torale, me fakte dhe jo
thjesht nga zyrat e min-
istrave teknikë", - shpre-
het z.Mediu.

KORRUPSIONI
Sipas demokratëve,

ndryshimi i ligjit
synon t'i bëjë

komisionet hetimore
bashkëpunuese me

SPAK-un dhe
Prokurorinë e

Posaçme për luftën
kundër korrupsionit.

 AMENDAMENTET E PD-së
1. Mbledhjet e komisionit janë të vlefshme kur në
to marrin pjesë së paku të gjithë anëtarët që i
takojnë grupimit politik ku bëjnë pjesë nismëtarët e
komisionit.
2. Komisioni merr vendime me shumicën e të gjithë
anëtarëve të pranishëm.
3. Komisioni voton zakonisht me ngritjen e dorës,
përveç rastit kur me kërkesën e të paktën tre
anëtarëve kërkohet që votimi të bëhet nominal ose i
fshehtë.
4. Kërkesa për hetime ose marrje provash nga çdo
anëtar i komisionit pranohet nga komisioni pa votim.
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Drejtori i Emergjen
cave Civile, Shemsi
Prençi, gjatë një taki-

mi pune në Prefekturën e
Tiranës me drejtuesit e zjar-
rfikësve dhe pushtetit lokal,
paralajmëroi dje rreziqe në
një të ardhme jo të largët
nga tërmetet dhe shirat.
"Pas një vere të nxehtë, lind
një problem i rrezikshëm. Së
pari duhet të kemi parasysh
që periudha e ripërsëritjeve
të tërmeteve është me kohë
dhe limite të përcaktuara.
Duke llogaritur tërmetet e
vitit '67 në periudhën e
kthimit një herë në 50 vite,
ne përkojmë me rreziksh-
mërinë e lartë të tërmeteve
në Shqipëri në të dyja korri-
doret, Elbasan, Tiranë, Sh-
kodër, Dibër, Korçë etj. Ne
duhet të jemi të kujdesshëm
në raport me situatat e prit-
shme, pasi kanë nisur
lëkundjet e para në qarkun
e Elbasanit, kryesisht në
Qukës. Ne le t'i lutemi Zotit
të mos ketë tërmete me pa-
soja, por duhet të jemi të
përgatitur, pasi rreziku i
tërmeteve në fund të 2017-ës
dhe në fillim të 2018-ës është
real, siç e ka treguar dhe
gjeoshkenca", - u shpreh
Prençi. Ndaj kreu i Emer-
gjencave kërkoi gatishmëri
të strukturave edhe për
shirat që mund të prekin
vendin pas muajit shtator.
"Duhet të përgatitemi me
shirat që do të vijnë pas një
vere të nxehtë e të thatë, ku

është trazuar gjithë korja e
Tokës dhe do të përballemi
me shiun e parë që do të vijë
pas shtatorit, me përmbytje
që do të bllokojnë gjithë
sistemin e kanaleve", - tha
Prençi. Kreu i Emergjencave
Civile paralajmëroi se tem-
peraturat e larta do të vi-
jojnë të jenë të larta deri në
fund të muajit. "Deri në fund
të gushtit temperaturat do

të jenë ekstreme, deri në 37-
40 gradë, dhe normalisht kjo
është një situatë që kërkon
sakrificë, angazhim, kërkon
rritjen e përgjegjësisë", - tha
Prençi. Ai shtoi se shër-
bimet pyjore nuk kanë njof-
tuar për zjarret, çka ka
ndikuar që situata në disa
raste të jetë edhe alarmante.
Ai shtoi se, "nëse flakët e
zjarrit nuk arrijnë të neu-

tralizohen që në fillim, ësh-
të e vështirë të luftohen,
ndërsa koha kalon". Prefek-
ti Admir Abrija tha se situ-
ata është përballur pa paso-
ja në njerëz, edhe pse ka qenë
ndër më kritiket. Prençi tha
se janë kryer mbi 200 orë flu-
turime, por Emergjencat
Civile ende nuk kanë një
faturë të detajuar. "Ka he-
likopterë ku një orë opera-

cionale varion nga 200 mijë
lekë në 350 mijë lekë orë, ka
dhe helikopterë ku shkon
700 mijë lekë ora, por kjo
varet nga kapaciteti mbar-
tës i helikopterit. Ju garan-
toj se kostoja financiare e
përdorur është e papër-
fillshme me atë që forcat e
zjarrfikësve i kanë shpëtu-
ar Shqipërisë", - shtoi Prençi.

Në total janë menaxhuar,
në 4 javë, 650 vatra zjarri.
Sizmologët.

Ndërkohë, sizmologët
kanë sqaruar situatën pas
paralajmërimit të kreut të
Emergjencave. Sipas Insti-
tutit të Gjeoshkencës,
lëkundjet e tokës të regjis-
truara ditët e fundit në ven-
din tonë quhen mik-
rotërmete dhe kanë një ak-
tivitet normal, duke pasur
parasysh që Shqipëria është
vend me aktivitet sizmik.
"Ka një logjikë shkencore,
sipas së cilës tërmetet mesa-
tare si këto të vendit tonë
mund të përsëriten një herë
në 50 vite, ndërsa tërmetet e

fuqishme që janë me mag-
nitudë mbi 7 e kanë një herë
në 100 ose deri në 130 vite
ciklin e tyre të përsëritjes,
e zakonisht ato bien në
zonat që sipas Gjeosh-
kencës rezultojnë aktive.
Por koha është e sigurt që
nuk matet, përtej parash-
ikimeve, pasi mund të bien
një herë në 100 vite, por
mund të bien edhe dy
tërmete në 150 vite", - tha
Rrapo Ormeni për "TCH".

Ndërsa një sizmolog
tjetër, Edmond Dushi, tha
për "Report TV" se nuk ka
vend për panik. "Mund të
themi që është një situatë
normale, vendi ynë karak-
terizohet nga një aktivitet
i tillë. Mund të jenë dhe
paralajmëruese, shpesh-
herë kur vihet re një shtim
i mikrotërmeteve në zona
të caktuara, por çka nuk
vihet re në territorin e Sh-
qipërisë, këto janë tërmete
sporadike, që shtrihen në
të gjithë territorin e ven-
dit", - u shpreh Dushi.

Shemsi Prençi: Shqipëria rrezikohet nga lëkundje shkatërruese si në 1967

Emergjencat Civile: Pas të nxehtit,
tërmete të forta dhe shira të dendura
Reagojnë sizmologët: Tërmetet nuk mund të parashikohen në kohë

Kryeministri bëri të
ditur dje, se shteti

është në krye të detyrës
për të përballuar situatën
e rënduar nga zjarret e
shumta. "Por, - shtoi
kryeministri në një postim
në rrjetin social "Face-
book", - situata mbetet e
vështirë". "Vijojnë aksio-
net për vënien nën kon-
troll dhe shuarjen e
vatrave të zjarreve në këto
ditë temperaturash ek-
streme, të cilat kanë
ndikuar rëndshëm në një
situatë të paprecedentë
zjarresh në mbarë Mesdhe-
un. Për përballimin e situ-
atës janë angazhuar deri
më sot 8261 vajza e djem
nga Emergjencat Civile,
Forcat Zjarrfikëse, Forcat
e Armatosura, stafet e
bashkive si edhe vullne-
tarë, të mbështetur me 973
mjete tokësore dhe 5 mjete
ajrore (2 helikopterë dhe 3
avionë)", u shpreh Rama.
Sipas tij, "situata mbetet e
vështirë edhe për ditët në

Kryeministri: Në 4 vitet e ardhshme do të rrisim kapacitetet

Rama: Situata e vështirë në
ditët në vijim, shteti në krye

vijim që vala e të nxehtit të
jashtëzakonshëm do të jetë
prezente në territorin tonë.
S'ka dyshim se kapacitetet
tona mbeten të ulëta përballë
këtij kërcënimi kaq serioz,
dhe në katër vitet e ardhshme
do të përpiqemi seriozisht për
rritjen e këtyre kapac-

iteteve". "Sidoqoftë, faktet fla-
sin vetë, qoftë për punën ko-
losale që është bërë në kush-
te tejet sfiduese, qoftë për ku-
jet e krismat dixhitale të aty-
re që duhet të japin llogari e
jo të kërkojnë llogari. Nga 280
vatrat e zjarrit në të cilat ka
qenë e nevojshme ndërhyrja

e strukturave shtetërore, sot
janë aktive vetëm 8 prej tyre,
dhe ky numër pritet të ulet
në orët në vijim falë gatish-
mërisë maksimale, koordin-
imit të plotë dhe bash-
këpunimit të lartë mes insti-
tucioneve vendore e qen-
drore", tha më tej, Rama.

Petrit Vasili
Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së
sulmoi kryeministrin Rama, duke e
krahasuar me shokët e Byrosë në
komunizëm. "Sot, kryeministri ynë,
njësoj si shokët e Byrosë, vetëm tani
mori vesh që Tirana ka papunësi dhe
infrastruktura është copë-copë. Qytetarët
prej katër vitesh dinë edhe shumë më
shumë se ai. Kryeministrit i duhet çuar
haber më shpesh për çfarë ndodh në
Shqipëri", - tha dje, Vasili.

Darina Tanushi

RRAPO ORMENI
"Tërmetet mund të
parashikohen, sepse
studimet sizmologjike
kanë parashikuar zonat
më aktive të vendit tonë.
Por nuk mund të
parashikohen në kohë,
sepse tërmetet kanë
procese të ndërlikuara në
brendësi të tokës dhe
shkenca e Sizmologjisë e
shekullit të kaluar kërkon
bazën e saj të matjes së
të dhënave, që të arrijë të
parashikojë dhe kohën e
saktë", - tha sizmologu
Ormeni.

Drejtori i Emergjencave
Civile, Shemsi Prençi

SHPALLJE ANKANDI
Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e III-të, për shitjen e pasurisë së
paluajtshme,

-Apartament me sip.56 m², ZK.8594 me Nr.pasurie 1/115+1-8 Vol 3 Fq.31, e regjistruar në ZVRPP
Shkodër;

Cmimi i ankandit të tretë është EUR 12,096 (dymbëdhjetë mijë e nëntëdhjetë e gjashtë euro)

Ankandi zhvillohet dt. 18/08/2017, ora 16.00 në adresën, Rruga “Kavajes”, Ndertesa 27, Hyrja 1, Kati
i  III –te, Tiranë,.

Kontakt: cel. 0684000061, ose në adresën e email: armels.lole@nchb.al

SHPALLJE ANKANDI
Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e I-rë, për shitjen e pasurisë së
paluajtshme,

-  Truall + Ndërtesë me sipërfaqe 116.2 m², nga e cila ndërtese me sipërfaqe 55 m²,  ndodhur ne
Zonën Kadastrale 8562, Nr.Pasurie 2/966, Vol.31, Fq.105, e regjistruar në Zyrën Vendore të Regjistrimit
të Pasurive të Paluajtshme Korçë;

Cmimi i ankandit të parë është EUR 72,000 (shtatëdhjetë e dy mijë euro).
Ankandi zhvillohet dt. 18/08/2017, ora 16.00 në adresën, Rruga “Kavajes”, Ndertesa 27, Hyrja 1, Kati
i  III –te, Tiranë,.

Kontakt: cel. 0684000061, ose në adresën e email: armels.lole@nchb.al.

NJOFTIM ANKANDI
Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima, në datë 30/08/2017, ditën e Enjte ora 16:00  përfundon
ankandin e ri (të dytë), për shitjen e  pasurive të paluajtshme të llojit:
-”Apartament” me  sipërfaqe  totale 147.50  m2, në vlerën 4.130.000 lekë
-”Apartament” me  sipërfaqe  totale 17.70  m2, në vlerën 495.600 lekë
-”Bodrum” me  sipërfaqe  totale 42.50  m2, në  vlerën  833.000  lekë
-”Truall” me  sipërfaqe  totale 76.00  m2, në vlerën 1.276.800 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci  nga debitori  z.Pavllo  Halit Emini, banues në lagjen nr.12, Blv “Mësonjtorja”,
Korçë, për detyrimin ndaj kreditorit z. Aurel  Jonel Cyfeku, banues në Blv “6-Dëshmorët”, tek Vasporti
Korçë.
Ankandi zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga « Avni Rustemi », nr.31 .k,1.
Korcë. Kontakt  Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com
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IRANI
INTERVISTA

Ministri i Jashtëm iranian dëshiron
t'i kthejë vizitën partnerit të tij, Dit
mir Bushati, i cili bëri një vizitë në

Teheran në muajin janar të këtij viti, ku u
prit edhe nga Presidenti Hassan Rouhani, i
cili bëri betimin për një mandat të dytë, pasi
fitoi shumicën në zgjedhjet parlamentare
në muajin maj. Në ceremoninë e betimit, që
u bë më 5 gusht, morën pjesë më shumë se
100 delegacione të huaja, ndër të cilat edhe
shefja e Politikës së Jashtme e Bashkimit
Europian, Federika Mogerini. Gjatë qën-
drimit në Teheran m'u dha rasti të zhvilloj
një intervistë me zëvendësministrin e Jash-
tëm për Europën dhe Amerikën, Majid Ta-
kht Ravanchi, më 7 gusht në zyrën e tij.
Gjatë kësaj interviste ai foli mbi dëshirën
për të zhvilluar marrëdhëniet me Sh-
qipërinë, aspekte të marrëveshjes lidhur me
programin bërthamor iranian, si dhe mbi
marrëdhëniet me BE, Kinën, Rusinë e prob-
leme të tjera në kuadrin e programit qever-
itar në mandatin e dytë të presidentit Rou-
hani.

A do të ketë një vizion të ri në manda-A do të ketë një vizion të ri në manda-A do të ketë një vizion të ri në manda-A do të ketë një vizion të ri në manda-A do të ketë një vizion të ri në manda-
tin e dytë presidencial mbi çështjen e ko-tin e dytë presidencial mbi çështjen e ko-tin e dytë presidencial mbi çështjen e ko-tin e dytë presidencial mbi çështjen e ko-tin e dytë presidencial mbi çështjen e ko-
mplikuar të marrëveshjes bërthamore,mplikuar të marrëveshjes bërthamore,mplikuar të marrëveshjes bërthamore,mplikuar të marrëveshjes bërthamore,mplikuar të marrëveshjes bërthamore,
veçanërisht në kushtet kur Senati ameri-veçanërisht në kushtet kur Senati ameri-veçanërisht në kushtet kur Senati ameri-veçanërisht në kushtet kur Senati ameri-veçanërisht në kushtet kur Senati ameri-
kan ka vendosur sanksione të reja kundërkan ka vendosur sanksione të reja kundërkan ka vendosur sanksione të reja kundërkan ka vendosur sanksione të reja kundërkan ka vendosur sanksione të reja kundër
Iranit mbi bazën e asaj se vendi juajIranit mbi bazën e asaj se vendi juajIranit mbi bazën e asaj se vendi juajIranit mbi bazën e asaj se vendi juajIranit mbi bazën e asaj se vendi juaj
mbështet terrorizmin?mbështet terrorizmin?mbështet terrorizmin?mbështet terrorizmin?mbështet terrorizmin?

Në mënyrë absolute, ne kundërshtojmë
këto pretendime të ngritura nga adminis-
trata e "Trump", Dhoma e Përfaqësuesve apo
Senati i SHBA. Ne jemi të mendimit se këto
veprime janë të motivuara politikisht. Sa i
përket marrëveshjes bërthamore, Irani ka
bërë çfarë duhej të bënte për të përmbushur
detyrimet e veta, mbështetur mbi përm-
bajtjen dhe frymën e marrëveshjes
bërthamore, domethënë të Planit të
Përgjithshëm të Përbashkët të Veprimit
(JCPOA). Nëse shikoni raportet e ndryshme
të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë
Atomike (IAEA) në Vjenë do të vini re se
drejtori i Përgjithshëm i saj në pothuajse
çdo raport të përpiluar që nga dita e zbatim-
it të JCPOA ka qenë shumë i qartë, duke
thënë se Irani i ka zbatuar të gjithë dety-
rimet në përputhje me marrëveshjen
bërthamore. Kështu, ky është raporti ynë.

Por qëndrimi amerikan nuk ka qenë i
njëjtë. SHBA-të janë përpjekur të krijojnë
një atmosferë ankthi dhe pasigurie lidhur
me zbatimin e duhur të marrëveshjes
bërthamore, e cila do të na lejonte të kishim
marrëdhënie tregtare normale me vendet e
tjera në bazë të asaj që është shkruar në
marrëveshjen bërthamore. Ato kanë rritur
numrin e individëve dhe kompanive irani-
ane në listën e sanksioneve, e cila do të ketë
si efekt çfarë thashë me sipër - atmosferën e
frikës dhe ankthit. SHBA-të nuk duhet ta
kishin bërë këtë, sepse ata kanë certifikuar
marrëveshjen bërthamore. Në vend të kësaj,
ata duhet të kishin inkurajuar dhe nxitur
tregtinë normale midis Iranit dhe vendeve

të tjera. Veprimet e ndërmarra nga SHBA
janë kundër përmbajtjes dhe frymës së mar-
rëveshjes bërthamore dhe ne shpresojmë se
ata nuk do të ndjekin këtë linjë, e cila siç
është provuar, ka qenë negative për mar-
rëveshjen bërthamore.

Z. ministërZ. ministërZ. ministërZ. ministërZ. ministër, a mund të na parashtr, a mund të na parashtr, a mund të na parashtr, a mund të na parashtr, a mund të na parashtronionionionioni
një tablo të marrëdhënieve të Iranit menjë tablo të marrëdhënieve të Iranit menjë tablo të marrëdhënieve të Iranit menjë tablo të marrëdhënieve të Iranit menjë tablo të marrëdhënieve të Iranit me
disa faktorë te tjerë kyçë ndërkombëtare,disa faktorë te tjerë kyçë ndërkombëtare,disa faktorë te tjerë kyçë ndërkombëtare,disa faktorë te tjerë kyçë ndërkombëtare,disa faktorë te tjerë kyçë ndërkombëtare,
si vendet anëtare të BE-së, Kina, Rusiasi vendet anëtare të BE-së, Kina, Rusiasi vendet anëtare të BE-së, Kina, Rusiasi vendet anëtare të BE-së, Kina, Rusiasi vendet anëtare të BE-së, Kina, Rusia
etj.?etj.?etj.?etj.?etj.?

Më duhet të them se ne kemi marrëdhënie
të mira tradicionale ekonomike dhe tregtare
me vendet e BE-së, me pothuajse çdo vend të
Europës. Lidhjet tona ekonomike me shumë
vende europiane ekzistojnë prej dekadash
dhe Irani e Europa kanë zhvilluar biznes
prej dhjetëra vitesh. Përsa u përket aspek-
teve të tjera të marrëdhënieve tona, ne duam
të kemi marrëdhëniet më të mira të mund-
shme me Europën, me vende të veçanta eu-
ropiane si dhe me BE-në. Ne e dimë se ekzis-
tojnë disa ndryshime midis dy palëve. Ky
është një fakt që nuk fshihet. Ka çështje për
të cilat nuk na përputhen qëndrimet, por në
të njëjtën kohë ne, besojmë se ka shumë gjëra
që i afrojnë më shumë të dyja palët. Unë
mund t'ju jap disa shembuj. Ne tashmë kemi
biseduar për mundësitë e tregtisë, biznesit
dhe investimeve. Të gjitha këto gjëra mund
të kategorizohen si përfituese për Iranin dhe
vendet europiane, sepse kur ju bëni biznes,
nuk përfiton vetëm njëra palë. Në fakt, kur
bëni biznes, të dyja palët përfitojnë. Ne jemi
të gatshëm të zgjerojmë lidhjet tregtare,
ekonomike dhe investimeve me Europën.
Dhe ne kuptojmë se edhe Europa është e
interesuar për t'u angazhuar me Iranin për
këto çështje. Sa u përket aspekteve të tjera
të marrëdhënieve, ne duam t'i zgjerojmë ato
me BE për shkak të sfidave përballë nesh
sot. Më lejoni të përmend disa, sikurse janë
terrorizmi, ekstremizmi, dyndja e refug-
jatëve. Me të tilla probleme ndeshet edhe
Irani njëlloj sikurse Europa. Ju e kujtoni
se dy vjet më parë dyndja e refugjatëve nga
Siria drejt Europës krijoi probleme atje. Ne
pak a shumë kemi të njëjtat probleme këtu.
Kështu që ka baza, arsye dhe qëndrime të
përbashkëta për t'i adresuar këto probleme

që të gjenden zgjidhje. Me pak fjalë, ne duam
më të mirën e marrëdhënieve me Europën
dhe kam parasysh BE dhe vendet europi-
ane.

Përsa i përket Rusisë dhe Kinës, ështëPërsa i përket Rusisë dhe Kinës, ështëPërsa i përket Rusisë dhe Kinës, ështëPërsa i përket Rusisë dhe Kinës, ështëPërsa i përket Rusisë dhe Kinës, është
fakt se Rusia është fqinji ynë i afërt. Ne nafakt se Rusia është fqinji ynë i afërt. Ne nafakt se Rusia është fqinji ynë i afërt. Ne nafakt se Rusia është fqinji ynë i afërt. Ne nafakt se Rusia është fqinji ynë i afërt. Ne na
ndan Deti Kaspik.  Kndan Deti Kaspik.  Kndan Deti Kaspik.  Kndan Deti Kaspik.  Kndan Deti Kaspik.  Kurse Kina ndodhet nëurse Kina ndodhet nëurse Kina ndodhet nëurse Kina ndodhet nëurse Kina ndodhet në
zonën tonë, nuk është fqinj direkt, porzonën tonë, nuk është fqinj direkt, porzonën tonë, nuk është fqinj direkt, porzonën tonë, nuk është fqinj direkt, porzonën tonë, nuk është fqinj direkt, por
shumë i afërt me Iranin. Ne kemi shumëshumë i afërt me Iranin. Ne kemi shumëshumë i afërt me Iranin. Ne kemi shumëshumë i afërt me Iranin. Ne kemi shumëshumë i afërt me Iranin. Ne kemi shumë
gjëra të përbashkëta me Kinën dhe Rus-gjëra të përbashkëta me Kinën dhe Rus-gjëra të përbashkëta me Kinën dhe Rus-gjëra të përbashkëta me Kinën dhe Rus-gjëra të përbashkëta me Kinën dhe Rus-
inë.inë.inë.inë.inë.

Rruga e Mëndafshit është një ndër çësht-
jet që paraqet interes për Iranin dhe Kinën,
dhe jo vetëm për ato; shumë vende janë të
interesuara për të, duke përfshirë edhe Sh-
qipërinë, sepse ajo kalon nga Kina dhe ar-
rin në Iran dhe pastaj drejtohet për në Eu-
ropë. Kështu që ky është një projekt me in-
teres për Kinën, Iranin dhe shumë vende të
tjera. Por përveç lidhjeve ekonomike, që janë
të rëndësishme për Iranin, Kinën dhe Rus-
inë, ka shumë gjëra në nivel ndërkombëtar,
mbi të cilat ne kemi pak a shumë mirëkup-
tim të përbashkët, kemi pak a shumë qën-
drime të njëjta. Gjatë procesit të bisedimeve
për marrëveshjen bërthamore, ne kemi pa-
sur bashkëpunim shumë të frytshëm dhe të
ngushtë me delegacionet e Kinës dhe Rusisë.
Pra, ne kemi marrëdhënie të veçanta me
Kinën dhe Rusinë dhe ne duam t'i mbajmë
ata si diçka e domosdoshme për Iranin dhe
të dyja këta vende.

- Si një vend i fuqishëm ekonomik, Ira-- Si një vend i fuqishëm ekonomik, Ira-- Si një vend i fuqishëm ekonomik, Ira-- Si një vend i fuqishëm ekonomik, Ira-- Si një vend i fuqishëm ekonomik, Ira-
ni vazhdimisht ka treguar interes në zh-ni vazhdimisht ka treguar interes në zh-ni vazhdimisht ka treguar interes në zh-ni vazhdimisht ka treguar interes në zh-ni vazhdimisht ka treguar interes në zh-
villimin e marrëdhënieve me Ballkaninvillimin e marrëdhënieve me Ballkaninvillimin e marrëdhënieve me Ballkaninvillimin e marrëdhënieve me Ballkaninvillimin e marrëdhënieve me Ballkanin
PPPPPerëndimorerëndimorerëndimorerëndimorerëndimor. Si do t'i vlerësonit mar. Si do t'i vlerësonit mar. Si do t'i vlerësonit mar. Si do t'i vlerësonit mar. Si do t'i vlerësonit mar-----
rëdhëniet e Teheranit më këta vende tërëdhëniet e Teheranit më këta vende tërëdhëniet e Teheranit më këta vende tërëdhëniet e Teheranit më këta vende tërëdhëniet e Teheranit më këta vende të
këtij rajoni?këtij rajoni?këtij rajoni?këtij rajoni?këtij rajoni?

Ky është një rajon i rëndësishëm në Eu-
ropë. Qëndrimi ynë i përgjithshëm ndaj
Europës zbatohet natyrisht edhe ndaj ra-
jonit të Ballkanit, sepse ai është pjesë e Eu-
ropës. Ne duam të kemi marrëdhëniet më të
mira të mundshme me këtë rajon dhe dëshi-
rojmë të kemi bashkëpunim shumë të mirë
ekonomik. Një çështje që është e rëndë-
sishme janë lidhjet tradicionale, historike,
kulturore dhe me disa edhe fetare. Kjo ësh-
të një mjet tjetër në duart e Iranit dhe Ball-
kanit për t'u afruar më tepër me njëri-

tjetrin. Kështu, Ballkani është një rajon i
veçantë për Iranin dhe mendoj se vendet
ballkanike kanë pak a shumë të njëjtat nd-
jenja ndaj Iranit. Ne kemi ambasada në
pothuajse të gjithë vendet e rajonit, të cilat
janë aktive dhe shumë prej këtyre vendeve
kanë ambasadat e tyre në Teheran. Pra kemi
bashkëpunim, kemi kontakte ditore me
vëllezërit dhe motrat e Ballkanit. Siguria
në Ballkan është e rëndësishme për ne dhe
nisur nga pikëpamja e sigurisë, ne besojmë
se të gjitha çështjet në rajon mund të zgjid-
hen nëpërmjet dialogut dhe mirëkuptimit.
Ne shpresojmë se Ballkani është një rajon i
rëndësishëm për sigurinë dhe stabilitetin e
Europës si dhe për sigurinë dhe stabilitetin
në zonë. Prandaj ne u kushtojmë rëndësi të
madhe marrëdhënieve me vendet ballkani-
ke, me vende të veçanta në rajon, duke
shpresuar se të dyja palët do të përfitojnë
prej forcimit të marrëdhënieve midis dy
palëve.

Në vijim të kësaj ka pasur disa zhvil-Në vijim të kësaj ka pasur disa zhvil-Në vijim të kësaj ka pasur disa zhvil-Në vijim të kësaj ka pasur disa zhvil-Në vijim të kësaj ka pasur disa zhvil-
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të këtij viti. Çfarë mund të na thoni përtë këtij viti. Çfarë mund të na thoni përtë këtij viti. Çfarë mund të na thoni përtë këtij viti. Çfarë mund të na thoni përtë këtij viti. Çfarë mund të na thoni për
perspektivën e zhvillimit të lidhjeve tëperspektivën e zhvillimit të lidhjeve tëperspektivën e zhvillimit të lidhjeve tëperspektivën e zhvillimit të lidhjeve tëperspektivën e zhvillimit të lidhjeve të
dyanshme dhe a priten shkëmbime të tjeradyanshme dhe a priten shkëmbime të tjeradyanshme dhe a priten shkëmbime të tjeradyanshme dhe a priten shkëmbime të tjeradyanshme dhe a priten shkëmbime të tjera
vizitash të zyrtarëve të lartë për tëvizitash të zyrtarëve të lartë për tëvizitash të zyrtarëve të lartë për tëvizitash të zyrtarëve të lartë për tëvizitash të zyrtarëve të lartë për të
konkretizuar këtë bashkëpunim?konkretizuar këtë bashkëpunim?konkretizuar këtë bashkëpunim?konkretizuar këtë bashkëpunim?konkretizuar këtë bashkëpunim?

Patjetër, Shqipëria është një vend i rëndë-
sishëm në Europë dhe është një vend i rëndë-
sishëm për Iranin. Sikurse e thashë, lidhjet
kulturore dhe fetare midis Iranit dhe ra-
jonit, veçanërisht me Shqipërinë, janë asete
të rëndësishme për të dyja vendet. Ne be-
sojmë se ka shumë mundësi për bash-
këpunim të mëtejshëm midis dy vendeve. Ju
iu referuat vizitës së suksesshme të minis-
trit tuaj të Jashtëm dhe unë kam qenë në
takimin e Z. Bushati me presidentin Rou-
hani. Presidenti ynë ishte shumë i qartë në
mbështetje të marrëdhënieve më të mira
ndërmjet Iranit dhe Shqipërisë. Dhe në fakt,
ai u referohej gjërave tepër të përbashkëta
midis dy kombeve. Sa i përket vullnetit poli-
tik nga ana e Iranit, ne kemi vullnet të plotë
politik dhe jam i sigurt se nga komentet dhe
qëndrimet që kemi dëgjuar prej ministrit
tuaj të Jashtëm dhe autoriteteve të tjera, ju
keni të njëjtin vullnet politik. Kjo na jep ne
mjetin e nevojshëm për të forcuar lidhjet
politike, por veçanërisht ekonomike, sepse
ne besojmë se ka shumë gjëra që të dyja ven-
det mund të arrijnë në fushën ekonomike.
Jo vetëm tregti tradicionale, nënkuptoj im-
port dhe eksport midis dy palëve, por ne
mund të angazhohemi në projekte të mëdha,
projekte zhvillimi. Kështu që para nesh ekz-
istojnë shumë gjëra dhe ne shpresojmë se
mund të arrijmë gjëra të mëdha me kalimin
e kohës. Sa i përket shkëmbimit të vizitave,
patjetër ministri ynë i Jashtëm do të ishte i
entuziazmuar për të kthyer vizitën që bëri
në Teheran ministri juaj i Jashtëm, duke
vizituar Shqipërinë në kohën e përshtat-
shme. Ne tashmë kemi rënë dakord për kon-
sultime të rregullta politike në nivel minis-
trish të Jashtëm dhe kjo është një gjë tjetër
e mirë, e cila na jep mundësinë për të bërë

Majid Takht Ravanchi: Ministri i Jashtëm i Iranit dëshiron t'i kthejë vizitën Bushatit

Shqipëria strehon muxhahedinët,
zv.ministri iranian: Kanë kryer krime
"Terrorizmi nuk duhet të tolerohet nga asnjë vend"

Nga Genc Mlloja

AKTIVITETI
"Organizata së cilës i
referoheni ka qenë
përgjegjëse për
vrasjen e më shumë
se 17.000 iranianëve
të pafajshëm. Ky fakt
duhet mbajtur mend
mirë. Asgjë nuk mund
ta fshehë këtë fakt.
Kështu që merret me
këta njerëz, duhet të
njohë faktin se ata
kanë kryer kaq shumë
krime dhe se urrehen
nga iranianët", tha
zv.ministri iranian për
aktivitetin e
organizatës MEK.Majid Takht Ravanchi
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analiza të çështjeve të ndryshme, shkëm-
bim pikëpamjesh për probleme të ndryshme.
Ne mendojmë se jemi në një terren të fortë
dhe rrugë të drejtë për forcimin e mar-
rëdhënieve të dyanshme reciproke dhe sig-
urisht mbi çështje rajonale dhe ndërko-
mbëtare.

Ndërkohë, Shqipëria u ka dhënë strehëNdërkohë, Shqipëria u ka dhënë strehëNdërkohë, Shqipëria u ka dhënë strehëNdërkohë, Shqipëria u ka dhënë strehëNdërkohë, Shqipëria u ka dhënë strehë
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ngngngngnga pjesëmara pjesëmara pjesëmara pjesëmara pjesëmarrrrrrja e disa figuraja e disa figuraja e disa figuraja e disa figuraja e disa figuravvvvve politike politike politike politike politikeeeee
shqiptare në veprimtaritë e MEK, më eshqiptare në veprimtaritë e MEK, më eshqiptare në veprimtaritë e MEK, më eshqiptare në veprimtaritë e MEK, më eshqiptare në veprimtaritë e MEK, më e
fundit e zhvilluar në Paris në qershor tëfundit e zhvilluar në Paris në qershor tëfundit e zhvilluar në Paris në qershor tëfundit e zhvilluar në Paris në qershor tëfundit e zhvilluar në Paris në qershor të
këtij viti?këtij viti?këtij viti?këtij viti?këtij viti?

Së pari, më lejoni të them se terrorizmi
nuk duhet të tolerohet nga asnjë vend. Ter-
rorizmi është kërcënim, është një rrezik jo
vetëm për një apo dy vende. Ai është
kërcënim për të gjithë komunitetin ndërko-
mbëtar. Ky fakt duhet kuptuar nga të gjithë.
Së dyti, ne nuk njohim terroristë të mirë
apo të këqij. Të gjithë terroristët janë të rrez-
ikshëm, sepse ata nuk duan të shikojnë t'u
ndodhin gjëra të mira njerëzve. Dallimi mi-
dis një terroristi të mirë apo të keq, mendoj
se të keqdrejton përfundimisht. Nuk duhet
të pranojmë ndonjë nocion që do të katego-
rizonte një terrorist të mirë kundrejt një
terroristi të keq, organizatave të mira ter-
roriste kundrejt organizatave te këqija ter-
roriste. Organizata të cilës i referoheni ka
qenë përgjegjëse për vrasjen e më shumë se
17.000 iranianëve të pafajshëm. Ky fakt du-
het mbajtur mirë në mend. Asgjë nuk mund
ta fshehë këtë fakt. Kështu që, kushdo që
merret me këta njerëz, duhet të njohin fak-
tin se ata kanë kryer kaq shumë krime dhe
se urrehen nga iranianët. Kjo është diçka
që duhet mbajtur mend nga të gjithë ata
njerëz që janë në kontakt me këtë grup.

Së fundmi, Kosova është vendi me i ri iSë fundmi, Kosova është vendi me i ri iSë fundmi, Kosova është vendi me i ri iSë fundmi, Kosova është vendi me i ri iSë fundmi, Kosova është vendi me i ri i
papapapapavvvvvarararararur dhe sour dhe sour dhe sour dhe sour dhe sovran në Eurvran në Eurvran në Eurvran në Eurvran në Europë, i njohuropë, i njohuropë, i njohuropë, i njohuropë, i njohur
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Kosovën. Ndërkohë, dialogu midis Prish-Kosovën. Ndërkohë, dialogu midis Prish-Kosovën. Ndërkohë, dialogu midis Prish-Kosovën. Ndërkohë, dialogu midis Prish-Kosovën. Ndërkohë, dialogu midis Prish-
tinës dhe Beotinës dhe Beotinës dhe Beotinës dhe Beotinës dhe Beogggggradit i ndërradit i ndërradit i ndërradit i ndërradit i ndërmjetësuar ngmjetësuar ngmjetësuar ngmjetësuar ngmjetësuar ngaaaaa
BE vazhdon.BE vazhdon.BE vazhdon.BE vazhdon.BE vazhdon.

Sikurse e përmenda në komentet e mia
më sipër, ne mendojmë se Ballkani është një
rajon sensitiv. Rajoni është i rëndësishëm
për Europën. Ne jemi plotësisht të intere-
suar për qëndrime paqësore ndaj zonave të
ndryshme të tensionuara në Ballkan. Ne
besojmë se mënyra e vetme për të zgjidhur
çështjet është dialogu dhe mirëkuptimi. Kjo
është arsyeja që ne kemi mbështetur fort
dialogun në vazhdim midis Prishtinës dhe
Beogradit. BE, sikurse thatë edhe ju, është
aktiv për t'i afruar të dy palët dhe ne e kemi
mbështetur këtë, sepse kemi bindjen se nuk
ka alternativë tjetër veç dialogut. Ne
shpresojmë se një zgjidhje mund të arrihet
midis të dy palëve, në mënyrë që i tërë rajo-
ni mund të përfitojë nga një përpjekje e tillë.
Ky është qëndrimi ynë se përse ne mbësh-
tesim vazhdimin e dialogut midis Prishtinës
dhe Beogradit. Ne shpresojmë se ata do të
finalizojnë dialogun e tyre sa më shpejt të
jetë e mundur.

* Gaz* Gaz* Gaz* Gaz* Gazetaretaretaretaretar, ish-diploma, ish-diploma, ish-diploma, ish-diploma, ish-diplomattttt
Albanian Daily NewsAlbanian Daily NewsAlbanian Daily NewsAlbanian Daily NewsAlbanian Daily News

Kryebashkiaku i Tiranës: Shpërblim për punonjësit e zjarrfikëseve

Sabotimi i LSI në këshill, Veliaj:
Keqardhje, Meta e mbante fjalën
Nis aksioni kundër pikave të karburanteve të palicencura
Kryebashkiaku Erion Veliaj komen

toi gjatë një intervistë televizive
raportet me presidentin Ilir Meta

dhe mbledhjen e fundit të këshillit bashki-
ak, ku këshilltarët e LSI-së e bojkotuan.
Veliaj deklaroi se ka pasur një marrëdhënie
tejet korrekte me ish-kreun e LSI, Ilir Meta,
ndërsa thekson se diçka ndryshoi pas
largimit të tij nga kjo forcë politike. "Unë
kam pasur dhe kam një marrëdhënie
shumë të mirë me LSI. Duhet të pranoj se
me z. Meta kam pasur një marrëdhënie jas-
htëzakonisht korrekte, nuk kam asnjë
kompleks që ta them këtë, pavarësisht se
si shkuan gjërat politike në fushatë. Unë
s'kam asnjë kompleks që të them që unë
dhe Ilir Meta kemi pasur marrëdhënie
shumë korrekte.
Diçka ndryshoi
me ikjen e Ilir
Metës në Presi-
dencë. Dhe duhet
ta them këtë apri-
ori, unë e mirëkup-
toj. Pra, një parti
që në një muaj
ndërroi tre kry-
etarë, pra Ilir
Metën, Petrit Vasi-
lin, Monika Krye-
madhin, sigurisht
që merr kohë që të
axhustohet. Dhe
ia dedikoj këtë lap-
sus, këtë keqkup-
tim, këtë mosmar-
rëveshje këtij ax-
hustimi të një par-
tie që në një muaj
ndërroi tre kry-
etarë. Unë sigur-
isht ndihem mirë
që arsyeja triumfoi. A do kisha dashur, që
jo vetëm për ujin, LSI të votonte të paktën
për kreditë e buta? Ishte një program i sh-
këlqyer, që u drejtua me porosi të veçantë
nga ana ime nga nënkryetarja e baskisë",
theksoi Veliaj për "ABC News". Kreu i
bashkisë nuk mohoi zhgënjimin ndaj ve-
primit të këshilltarëve të LSI për të mos
marrë pjesë në mbledhjen e këshillit, ku
u miratua plani i biznesit që u hap rrugë
investimeve në Tiranë për furnizimin me
ujë 24 orë dhe 1 mijë kredive të buta për
familjet në nevojë. "M'u deshën dy njerëz
të arsyeshëm, që vendosën që Tirana të
kishte 24 orë ujë. Propozimi im nuk ishte
partiak. Propozimi im ishte kush do Ti-
ranën 24 orë. Dy njerëz të mirë vendosën
që të mos e linin Tiranën pa ujë për
partinë", tha ai.
ZJARRFIKËSITZJARRFIKËSITZJARRFIKËSITZJARRFIKËSITZJARRFIKËSIT

Kryebashkiaku Veliaj deklaroi se në
mbledhjen e radhës të këshillit bashkiak
do të miratohet dhënia e shpërblimit për
punonjësit, të cilët kanë sakrifikuar në
këtë situatë të vështirë, duke luftuar me
flakët.

"Jam kaq krenar për të gjithë djemtë e
vajzat që punojnë në shërbimet tona të
emergjencës, sidomos të gjithë heronjtë
tanë të zjarrfikësve. Do i propozoj në
mbledhjen e parë Këshillit Bashkiak, një
shpërblim për të gjithë punëtorët e zjar-
rfikësve, janë të vetmit që e meritojnë. Të

gjithë në Bashkinë e Tiranës sakrifikojnë
me orë ekstra punë, me një vështirësi të
jashtëzakonshme, por jo si ata. Ndaj në
mbledhjen e parë të KB do të propozoj një
shpërblim të posaçëm për të gjithë efek-
tivët tanë të zjarrfikëseve", u shpreh Ve-
liaj.
KARBURANTETKARBURANTETKARBURANTETKARBURANTETKARBURANTET

Kryebashkiaku u ndal edhe në aksio-
nin fundit që do të nisë për bllokimin e
pikave të karburanteve, të cilat nuk janë
të licencuara dhe që përbëjnë rrezik për
jetën e qytetarëve. "Në qytetin e Tiranës
ne kemi 173 pika karburantesh. Qyteti i
Bogotas ka 10 milionë banorë, nuk i ka
173, Nju Jorku, 14 milionë banorë nuk i
ka 173 pika karburantesh. Parisi, Londra
nuk i kanë 173. Këtu, në rrumpallë 25-27
viteve të fundit, çdo komunë, minibash-
ki. Pra, kemi 173 që janë kryesisht rrezik
në trafik, rrezik në ambiente të banuara,
por këta s'paguajnë as taksa", tha Veliaj.

"Tani
milionerët që

kanë 173
karburante

duhet të
paguajnë para.

Kush nuk
paguan, do
mbyllet", u
shpreh dje
kryetari i

Bashkisë së
Tiranës, Erion

Veliaj.

TAKSAT

REFORMA NË DREJTËSI

Instituti i Studimeve Politike denoncon
me shqetësim se brenda listës së

anëtarëve të komisioneve të vetingut ka
edhe raste flagrante përfshirë edhe shkel-
je të dukshme të Kushtetutës së vitit 2016.
Ai përmend emrin e Pal Shkambi, i cili ka
qenë për vite më radhë kryetar i Partisë
Popullore Kristiandemokrate. "Nëse lexo-
het CV reale e një pjese të zgjedhur tash-
më komisionerë, - nga gjyqësori, nga bota
akademike, nga shoqëria civile apo nga
profesione të tjera, - nuk është e vështirë
të konstatohet se kanë arritur të kalojnë
vetingun dhe kështu, të drejtojnë proces-
in e vetingut për të tjerët edhe individë me
rekorde negative profesionale dhe ligjore",
thotë ISP, e cila paralajmëron se në shta-
tor do të ketë një raport të detajuar për
rastet dhe problematikat e detajuara.

Kryebashkiaku Erion Veliaj
me presidentin Ilir Meta

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje pajisje kancelarie, letër format
A4 dhe bojë për printera, për nevojat e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 8.500.000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të
Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext.4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një
kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën
e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas
detajeve të mëposhtme:

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:             STANALTR
IBAN:         AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje pajisje kancelarie, letër format
A4 dhe bojë për printera, për nevojat e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare’’

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 5 Shtator 2017, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Është çelur tenderi për
dhënien me konce
sion të Rrugës së Ar-

brit. Njoftimi është bërë pub-
lik në faqen zyrtare të Agjen-
cisë së Prokurimeve Publike,
ku mësohet se data përfun-
dimtare për pranimin e ofer-
tave është 2 tetori. Objekti i
tenderit është dhënie me kon-
cesion apo Partneritet Pub-
lik Privat për përmirësimin,
ndërtimin dhe mirëmbajtjen
e Rrugës së Arbrit. Fondi lim-
it i vënë në dispozicion nga
Ministria e Transporteve
është 33.6 miliardë lekë.
TENDERITENDERITENDERITENDERITENDERI

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës ka
hapur të enjten zyrtarisht
garën për dhënien me konce-
sion të Rrugës së Arbrit, e cila
lidh Tiranën me Peshkopinë.
Kontrata do të jepet në
formën e Partneritetit Pub-
lik Privat, ku subjekti që do
të rezultojë fitues, do të ndër-
tojë, operojë dhe mirëmbajë
këtë aks kombëtar. Ofertat
për këtë projekt me rëndësi
madhore do të mund të para-
qiten deri në datën 2 tetor,
ndërsa fondi i vënë në dis-
pozicion përmes projektit "1
Miliard Euro" është 33.6 mil-
iardë lekë, ose rreth 254 mil-
ionë euro. Si pjesë e këtij pro-
jekti, pagesa për kompaninë
fituese do të bëhet me "këste"
në 10 vitet e ardhshme, ku
kësti i parë do të jepet jo më
parë se dy vjet pas miratimit
të kontratës PPP. Fituesi do
të përzgjidhet në bazë të 5
kritereve, ku përfshihet: pro-
pozimi teknik për ndërtimin
e rrugës dhe mirëmbajtjes (45
pikë), ndikimi mjedisor (10
pikë), ndikimi social (10 pikë),

RAPORTI
Në raportin e BSH theksohet fakti se pritjet për një
ecuri pozitive të ekonomisë janë forcuar, ku ndikim
kryesor do të kenë rritja e investimeve publike e
private, rritja e shpenzimeve konsumatore dhe
zgjerimi i eksporteve.



Aktiviteti ekonomik ka
vijuar të rritet në

mënyrë të qëndrueshme në
fillim të vitit 2017, por in-
flacioni është ngadalësuar
në tremujorin e dytë. Treg-
jet financiare janë të qeta
dhe kushtet e financimit të
sektorit privat janë
përmirësuar. Politika
monetare lehtësuese vijon
të jetë thelbësore në
përmirësimin e kushteve
të financimit, të cilat kanë
përkrahur rritjen e inves-
timeve dhe të konsumit,
duke krijuar kështu
premisa për rritjen e infla-
cionit drejt objektivit. Ky
është vlerësimi që Banka
Qendrore i bën situatës
makro-ekonomike të ven-
dit. Ekspertë të BSH, gjatë
një prezantimi të Raportit
Tremujor të Politikës
Monetare, vlerësojnë se in-

Raporti i Bankës së Shqipërisë

Ekonomia shqiptare, më
optimiste se pritshmëritë

formacioni i ri ka qenë më
pozitiv se pritjet për rritjen
ekonomike, ndërsa vlera e
inflacionit ka qenë disi më e
ulët. "Në vlerësimin tonë,
faktorët që kanë ndikuar
këto zhvillime kanë natyrë
të përkohshme, duke mos

prekur kahun dhe intensite-
tin e zhvillimeve të pritura
në afatin e mesëm. Banka e
Shqipërisë pret një
përmirësim të mëtejshëm të
rritjes ekonomike në afatin
e mesëm, gjë që do të krijojë
kushtet për rritjen dhe

kthimin e inflacionit në ob-
jektiv brenda vitit 2018",
theksohet në këtë raport.
Ndërkohë, bazuar në të
dhënat e deritanishme,
Këshilli Mbikëqyrës ka
gjykuar se intensiteti i stim-
ulit monetar nuk do të ulet
përpara tremujorit të dytë të
vitit 2018. Rënia e inflacion-
it në këtë tremujor është
ndikuar pjesërisht nga vler-
at e larta të inflacionit të
shënuara në tremujorin e
parë si pasojë e goditjeve të
ofertës dhe pjesërisht nga
efekti rënës i ardhur nga
mbiçmimi i kursit të këm-

bimit. Sipas ekspertëve të
BSH, këto goditje do të kenë
një ndikim kalimtar,
ndërkohë që prodhimi i
brendshëm bruto u rrit me
3.9% në nivel vjetor, i mbësh-
tetur nga rritja e prodhimit
në të gjithë sektorët e ekon-
omisë, pasi përmirësimi i
burimeve të financimit e
forcimi i besimit të agjentëve
ekonomikë kanë mbështe-
tur rritjen e kërkesës së sek-

torit privat. Gjallërimi i kon-
sumit dhe i investimeve ësh-
të ndihmuar edhe nga kush-
tet e favorshme të financim-
it dhe rritja e kredisë për
sektorin privat. Gjithashtu,
shpenzimet buxhetore kanë
ndikuar pozitivisht rritjen
ekonomike dhe politika
fiskale e ndjekur gjatë
gjysmës së parë të këtij viti
vlerësohet të ketë prodhuar
një impuls pozitiv fiskal.

Rruga do të jetë pa pagesë, investim 33.6 milionë euro me Partneritet Publik-Privat

Çelet tenderi për Rrugën e Arbrit
Prokurimet publike, kompania fituese do të shpallet në tetor

Ornela Manjani

afati i përfundimit të puni-
meve (10 pikë) dhe oferta fi-
nanciare (25 pikë). Megjith-
atë, përparësi në këtë projekt
do të ketë kompania "Gjoka
Konstruksion", e cila ka
paraqitur ofertën për të ndër-

tuar këtë rrugë në nëntor të
vitit të kaluar. Këshilli i Min-
istrave e ka shpërblyer këtë
kompani me një bonus prej
10% pikësh. Edhe fondi mak-
simal për këtë projekt është
i bazuar në gjetjet e kësaj

kompanie, e cila propozonte
ta ndërtonte rrugën me një
kosto prej pikërisht 33.6 mil-
iardë lekësh. Kompania, e
cila do të shpallet fituese për
këtë vepër do të nënshkrua-
jë një kontratë 13-vjeçare me
qeverinë, kohë pas së cilës
Rruga e Arbrit i kalon në
administrim shtetit.
RRUGARRUGARRUGARRUGARRUGA

Rruga e Arbrit konsidero-
het aktualisht e përfunduar
plotësisht në 20.12 kilometra
të saj, me 15.175 kilometra
shtesë të përfunduara pjesër-
isht dhe 26.372 km të tjera për
t'u ndërtuar sipas projektit
ekzistues. Gjatësia e aksit që
nis në Tiranë dhe përfundon
në Bllatë, sipas studimit të
fizibilitetit pritet të jetë afër-
sisht 73.5 km, çka nënkupton
se duhen projektuar edhe
11.8 kilometra rrugë.

Procedurat që duhet të
ndjekin bizneset, Tatimet:

Ja si të hapni NIPT sekondar
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka hartuar një

material sqarues për bizneset, në mënyrë që ata të
jenë të qartësuar në lidhje me detyrimet ligjore që lindin
para se aktiviteti të nisë. Kështu, në rast se bizneset
kërkojnë të zgjerojnë aktivitetin, duke e ushtruar edhe
një vendndodhje fizike tjetër, mund të aplikohet pranë
zyrave të QKB-së për një NIPT sekondar. Ky NIPT është i
njëjti, por ndryshon adresa e ushtrimit të aktivitetit,
sqarojnë Tatimet. Tek aktiviteti i ri, biznesi duhet të ketë
të afishuar NIPT-in me adresën sekondare. Subjekti  gjith-
ashtu duhet të ketë një kasë fiskale dhe të gjitha dekla-
rimet dhe detyrimet tatimore do të realizohen si një ak-
tivitet i tërë. Çdo person fizik dhe juridik, regjistrimin
për çdo ndryshim të të dhënave e bën pranë QKB-së. Në
rast se tatimpaguesi ndryshon nga një kategori në
tjetrën, duhet të njoftojë ad-
ministratën tatimore për-
katëse brenda 15 ditëve kal-
endarike nga data e
regjistrimit të ndryshimit.
Në rast se një person ush-
tron veprimtari në fushën e
shërbimeve, i pajisur me
leje/licencë/autorizim profe-
sional, por nuk e ka regjis-
truar veprimtarinë në QKR,
përveç konfiskimit të mate-
rialeve, administrata tati-
more u propozon strukturave kompetente pezullimin e
lejes/ licencave/autorizimeve për ushtrim veprimtarie
për një periudhë 6 (gjashtë) mujore. Bizneset edhe për
NIPT-in sekondar mund të bëjnë deklarimin online. Dek-
larimet online përfshijnë: vetëdeklarimin e tatimpagues-
it 24 orë pas hapjes së NIPT-it; deklarimin e të punësuarve
24 orë para se të nisin punën. Deklarimin dhe pagesën e
sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore të punonjësve
para datës 20 të muajit pasardhës (e detyrueshme çdo
tremujor për biznesin e vogël dhe çdo muaj për biznesin
e vogël me TVSH dhe për biznesin e madh). Deklarimin
dhe pagesën e tatimit mbi burim për bizneset të cilat e
ushtrojnë aktivitetin në mjedise me qira (e detyrueshme
çdo muaj për të gjitha kategoritë e biznesit). Deklarimin
dhe pagesën e TVSH-së, libra blerje/libra shitjeje deri më
datë 14 të muajit pasardhës.

Kriza në prodhimin e energjisë

OSHEE tenderon 1.6 mln euro importe për
të plotësuar konsumin në rritje të gushtit

Kriza vendëse e prodhimit të energjisë e
ka vënë me "shpatulla pas murit" Oper-

atorin e Shpërndarjes së Energjisë, i cili në
kushtet e emergjencës ka bërë një tender
me vlerë 1.6 milionë euro për të siguruar
energjinë e plotë deri në fund të këtij muaji.
Çmimi mesatar i blerjes ishte 67 euro për
MWh, nivel më i ulët se çmimi i bursës në
këto ditë. Gjithsej shpenzimet e OSHEE-së
për blerjen e energjisë për muajin gusht
shënuan 31.6 milionë euro. Në fund të kor-
rikut, OSHEE e tenderoi energjinë e gush-
tit me 29.9 milionë euro. Vijimi i thatësirës
edhe për muajin shtator është duke e vënë
stabilitetin fiskal të vendit para një vësh-
tirësie serioze. Sipas shpenzimeve të kryera
gjatë muajit gusht, shihet se OSHEE nuk
do të mund të përballojë e vetme harxhimet
për importin. Teksa pritet që me formimin e

qeverisë së re të ndryshojë buxheti i vitit
2017 për të akorduar tepricat buxhetore në
favor të importit të energjisë. OSHEE rapor-
ton se pasi u konsultua me KESH, u pa se
mundësitë e prodhimit për periudhën gusht
2017 janë të kufizuara. Ndërkohë, vihet re
një rritje e ngarkesës mbi parashikimet mbi
të cilën u realizua blerja për muajin gusht
2017 në sasinë 434,000 MWh. Në këto kushte,
OSHEE pas konsultimeve me KESH, OST
dhe MEI vendosi të fillojë blerjen e një sasie
shtesë energjie prej 35,200 MWh për peri-
udhën 12-31 gusht 2017. Duke qenë se nga
ofertat e ardhura në fazën e parë nuk ishte
arritur sigurimi i sasisë së kërkuar për të
optimizuar portofolin ekonomik të OSHEE
sh.a., Komisioni i Blerjes vendosi të nego-
ciojë me të gjitha kompanitë për të rritur
sasitë dhe për të ulur çmimin për njësi.

Punimet në Rrugën e Arbrit

Banka e Shqipërisë
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RREGULLA PËR APLIKIMIN NË
PROGRAMET SOCIALE TË STREHIMIT

Aplikimi online, dokumentet dhe mënyra e llogaritjes së të ardhurave për frymë

Procedura e re, 31 mijë të
pastrehë, ja si përfitojnë shtëpi
Kategoritë që mund të përfitojnë nga skema e re

Ornela Manjani

Ligji i ri i strehimit do
të ndryshojë mëny-
rën e aplikimit në këtë

program për mbi 32 mijë të
pastrehë në të gjithë territor-
in e vendit. Skema e re për
strehimin është miratuar pak
kohë më parë dhe të intere-
suar do të mund të aplikojnë
onlinë për një nga gjashtë pro-
gramet. Traget grupet që për-
fitojnë janë familjet në
nevojë, komunitetet rome
dhe egjiptiane, gratë e dhunu-
ara, jetimët, personat me af-
tësi të kufizuara, familjet që
përjashtohen nga procesi i le-
galizimeve, familjet njëpri-
ndërore, familjet që dalin të
pastreha nga zbatimi i vendi-
meve gjyqësore. Ligji i ri pre-
zanton edhe konceptin e "pr-
onarit social", duke detyruar
investitorët të bëhen palë me
apo pa vullnetin e tyre. Kjo
shoqërohet për subjektet që
investojnë në banesa sociale
me qira apo disponojnë bane-
sa të tilla për t'i dhënë me
qira, me lehtësira, pasi i çliron
nga tatimi mbi të ardhurat
nga qiraja. Ndër risitë përfshi-
hen aplikimi përmes sistemit
elektronik 'online', një numër
i dyfishuar programesh so-
ciale dhe një sërë dokument-
acioni që duhet plotësuar nga
aplikuesit. Sipas të përdit-
shmes "Panorama", për herë
të parë do të ofrohen edhe
grante në masën 10% të
vlerës së shtëpisë, për ato
familje që nuk kanë
mundësitë financiare.
STREHIMI SOCIAL

Përparësi në përfitimin
nga programi për zhvillimin
e zonës, me qëllim strehimin
kanë familjet/individët e pas-
trehë, të cilët në zonën për-
katëse e kanë siguruar stre-
himin në: a) ndërtime të pa-
legalizuara, që nuk mund të
legalizohen; b) zonat e vjetra
industriale, jofunksionale, të
zëna nga individë të pastre-
hë, pa autorizime përkatëse
për strehim. Kriteret për për-
fituesit nga programi për zh-
villimin e zonës me qëllim
strehimin, mënyra e sig-
urimit të strehimit të tyre
gjatë periudhës së ndërtim-
it, forma e kalimit të pronë-
sisë për kuota të përcaktuara
për banesa sociale nga ndër-
tuesit ose pronarët, me
qëllim strehimin e për-
fituesve që janë zhvendosur
prej tyre përcaktohen me
vendim të Këshillit të Min-
istrave. Ligji i ri për strehim
social u është dërguar për
mendim 125  subjekteve:
ministrive, 61 bashkive të
vendit, shoqatave/organizat-
ave që operojnë në funksion
të mbrojtjes së të drejtave
dhe interesave të grupeve të
ndryshme në pozita të pafa-
vorizuara, institucioneve të
pavarura, aktiviteti i të cilave
ndërthuret ngushtësisht me
politikat e strehimit dhe të
institucioneve që zbatojnë
këto politika, si dhe ek-
spertëve të fushave të ndry-
shme. Në përfundim të afatit
të pritjes së mendimeve, u
përgjigjën bashkitë Durrës,
Fier, Pogradec, Berat,

Gjirokastër, Pustec, Mal-
lakastër, Finiq, Tepelenë, Shi-
jak, Vau i Dejës. Një pjesë e
tyre u shprehën dakord,
ndërsa Bashkia Berat, Bash-
kia Vau i Dejës, Bashkia Dur-
rës, Bashkia Fier bënë disa
propozime që do të zbatohet
në vijim.
FONDI

Për vitin 2017 fondi i
alokuar nga buxheti i minis-
trisë është 140 milionë lekë.
Programi për banesat so-
ciale pilotohet për herë të
parë këtë vit dhe synon
kthimin apo përshtatjen në
banesa sociale të objekteve
pronë e bashkisë. Është
parashikuar që me fondin e
alokuar në vlerën 120 mil-
ionë lekë të mundësohet
strehimi i 135 familjeve në
nevojë, në bashki të ndry-
shme të vendit, të cilat do të
aplikojnë me projekte pranë
ministrisë.

1. Përfshirja në programet sociale të strehimit bëhet nëpërmjet ap-
likimit në zyrën përkatëse të njësisë së vetëqeverisjes vendore të
vendbanimit/vendqëndrimit të aplikantit.

2. Individi/familja pa të ardhura, me të ardhura shumë të ulëta ose të
ulëta, që aplikon, paraqet vetëm kërkesën për programin social të
strehimit, sipas formatit të miratuar nga njësia e vetëqeverisjes ven-
dore. Njësia e vetëqeverisjes vendore plotëson dosjen me të gjithë
dokumentacionin e nevojshëm, i cili sigurohet me shpenzimet e
vetë njësisë së vetëqeverisjes vendore për këta aplikantë.

3. Dokumentacioni për të përfituar strehim sipas çdo programi, afatet
dhe procedurat përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

KUSHTET PËR FITIMIN E STATUSIT TË PËRFITUESIT NGA
PROGRAMET SOCIALE TË STREHIMIT
1. Sipas këtij ligji, merr statusin e përfituesit nga programet sociale

çdo individ që ka mbushur moshën 18 vjeç dhe familjet e regjistru-
ara në zyrat e gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore, që
plotësojnë kushtet e këtij ligji. Përfituesit nga programet sociale
duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

a) Nuk kanë në pronësi një banesë ose zotërojnë sipërfaqe banimi
nën normat e strehimit apo banojnë në banesa jashtë standardeve
në fuqi, për të cilat normat e strehimit përcaktohen me vendim të
Këshillit të Ministrave.

b) Kanë mbetur të pastrehë, si rezultat:
i. I fatkeqësive natyrore.
ii. I prishjes së objekteve të pakualifikuara si banesë.
iii. I zhvendosjeve për shkak të investimeve publike dhe nga

objektet e përjashtuara nga procesi i legalizimeve.
iv. Nga zbatimi i akteve administrative dhe zbatimi i vendimeve
gjyqësore të formës së prerë.

c) Familjet që kanë një banesë të vjetër, në rrezik shembjeje, ose një
banesë që i nënshtrohet një plani rregullues për shkak të vjetërsisë
së saj.

2. Përfitojnë nga programet e strehimit social të këtij ligji edhe shtetas
të huaj, me qëndrim të rregullt në Shqipëri dhe që kanë përfituar
nga organet kompetente statusin si "punëtor emigrant" dhe/ose
"azilkërkues".

3. Përfshihen në pikat 1dhe 2, të këtij neni, vetëm ato individë/familje
që kanë të ardhura të pamjaftueshme ose që nuk kanë fare të ardhu-
ra, sipas përcaktimeve në këtë ligj.

LLOGARITJA E TË ARDHURAVE
"Të ardhura mesatare", niveli mesatar i konsumit familjar, sipas nivelit
më të ulët territorial të disagregimit të të dhënave nga INSTAT-i dhe që
publikohet në mënyrë periodike. Për efekt të llogaritjes së nivelit të të
ardhurave mesatare, familjet grupohen, si më poshtë:
a) Familje me të ardhura mesatare, që janë familjet me të ardhura

mujore midis 100 dhe 120 për qind e të ardhurave mesatare.
b) Familje me të ardhura të ulëta, që janë familjet me të ardhura mu-

jore midis 70 dhe 100  për qind e të ardhurave mesatare.
c) Familje me të ardhura shumë të ulëta, që janë familjet me të ardhu-

ra mujore më të ulëta se 70 për qind e të ardhurave mesatare.

PARIMI I PËRBALLUESHMËRISË SË STREHIMIT

1. Strehimi konsiderohet i përballueshëm nëse familja me të
ardhura:
a) mesatare, nuk shpenzon më shumë se 30 për qind të të

ardhurave të saj mujore për sigurimin e një strehimi të
përshtatshëm;

b) të ulëta, nuk shpenzon më shumë se 20 për qind të të
ardhurave të saj mujore për sigurimin e një strehimi të
përshtatshëm;

c) shumë të ulëta, nuk shpenzon më shumë se
15 për qind të të ardhurave të saj mujore për sigurimin e një
strehimi të përshtatshëm.

KATEGORITË QË MUND TË PËRFITOJNË NGA SKEMA E RE JANË:
1. Familjet që nuk disponojnë banesë në pronësi

a. Banojnë në banesa që paraqesin rrezik shembjeje.
b. Banojnë në banesa të mbipopulluara.
c. Kanë mbetur ose rrezikojnë të mbeten të pastreha, si rezultat i

fatkeqësive natyrore.
d. Familjet ose individët që humbasin banesën e tyre si pasojë e

zhvendosjes ose zbatimit të një vendimi gjyqësor.
KUSHTET FAMILJARE
1. Familjet njëprindërore që kanë në ngarkim fëmijë.
2. Të moshuarit që nuk kanë mbushur moshën e pensionit dhe nuk përzgjidhen për

t'u strehuar në institucionet publike.
3. Familjet me më shumë se katër fëmijë.
4. Çiftet e reja me moshë totale deri në 60 vjeç.
KUSHTET SOCIALE
1. Personat me aftësi të kufizuara dhe invalidët e punës.
2. Personat me statusin e jetimit.
3. Familjet e mbetura të pastreha për shkak të lirimit të banesave ish-pronarëve.
4. Emigrantë të rikthyer, punëtorë emigrantë.
5. Familjet e policëve të rënë në detyrë.
6. Viktimat e dhunës në familje.
7. Viktimat e trafikimit.
8. Vajzat nëna.
KUFIZIMET

1. Familja që ka përfituar banesë me kosto të ulët nuk mund t'i kalojë të drejtat që
ajo ka mbi këtë banesë te një individ tjetër, ose ta lëshojë atë me qira gjatë
periudhës së shlyerjes së kredisë.

2. Familja që ka përfituar banesë me kosto të ulët dhe e ka shlyer kredinë, duke u
bërë pronare e saj, në rast tjetërsimi të banesës humbet të drejtën për të përfituar
nga programet e strehimit për një periudhë 10-vjeçare, me përjashtim kur e
tjetërson banesën për arsye madhore, si vdekje apo sëmundje e rëndë.

3. Nëse, për arsye madhore, si vdekje apo sëmundje e rëndë, familja që ka përfituar
banesë me kosto të ulët e tjetërson atë, i lind e drejta për të aplikuar në një nga
programet e strehimit.

Foto ilustruese

British American Tobacco Albania sh.p.k.
Njofton se duke filluar nga data 15 Gusht 2017, cmimet e reja maksimale të

shitjes me pakicë për produktet e saj të duhanit do te jenë si vijon:

Nr MARKA 
Çmimi 

maksimal/paketë i 
shitjes me pakicë  

1 Kent Nanotek (Infina) 300 
2 Kent Demislims Neo 280 
3 Kent Demislims Spektra 280 
4 Kent HD Neo 300 
5 Kent HD Infina 300 
6 Kent HD Neo 10 cigare 150 
7 Lucky Strike Red 230 
8 Lucky Strike Blue 230 
9 Like Strike Blue 10 cigare 120 

10 Lucky Strike NFF King Size 6 mg 230 
11 Lucky Strike NFF Demislims 6 mg 220 
12 Lucky Strike NFF King Size 4 mg  230 
13 Lucky Strike NFF Demislims 4 mg  220 
14 Rothmans Leggera 230 
15 Rothmans of London (Blue) 200 
16 Rothmans of London (Sky Blue) 200 
17 Rothmans of London (Silver) 200 
18 Dunhill FC 7 mg (Produkt i ri) 320 

19 Dunhill FC 4 mg (Produkt i ri ) 320 

*Çmimet shprehen në Lek
Njoftimi i mësipërm bëhet në përputhje me Udhëzimin e Ministrit të Financave
Nr.6, datë 30.01.2015  “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”.

British American Tobacco Albania sh.p.k.
Tirane, Rr:”Kavajes”, ish Kombinati Ushqimor

web: www.bat.com
office phone: +355 (0) 42 255084
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SHKURT

Vdes gjatë lindjes 35-vjeçarja,
nis hetimi ndaj mjekëve
VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Një 35-vjeçare

shtatzënë ka humbur dje
jetën në maternitetin e
Vlorës. Gruaja kishte shkuar
në spital për të sjellë në jetë
fëmijën e saj, por ka ndërru-
ar jetë gjatë lindjes. Fatmirë-
sisht foshnja e 35-vjeçares
Argjiro Bashaj ka arritur të
shpëtojë. Ndërkohë, prokuro-
ria e Vlorës ka nisur hetimet
lidhur me ngjarjen dhe
zbardhjen e plotë të saj. Sipas
burimeve nga organi i
akuzës, po hetohet ndaj
mjekëve për të verifikuar
nëse ka pasur mjekim të pa-
kujdesshëm. Kjo dhe për fak-
tin se 35-vjeçarja ndodhej e
shtruar në spitalin e qytetit
bregdetar që prej një jave.

Rëndohet bilanci i viktimave,
mbytet në det 52-vjeçari
VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Rëndohet bilan-

ci i të mbyturve në det. Një
tjetër pushues ka humbur
dje jetën në bregdetin e
Vlorës. Mësohet se ngjarja ka
ndodhur në vendin e quaj-
tur "Kalaja", në Ujë të Ftohtë.
Sipas policisë lokale, 52-
vjeçari me inicialet L.B., nga
Patosi, ishte duke u larë në
det kur kërkoi ndihmë. Atij i
është dhënë ndihma e parë
nga pushues të rastit dhe ësh-
të bërë e mundur nxjerrja e
tij në breg. Në vendngjarje ka
shkuar edhe ambulanca, por
edhe pse i është dhënë ndih-
ma e parë, 52-vjeçari nuk ka
mundur të mbijetojë. Dësh-
mitarë të ngjarjes pohuan se
mbetet problem mungesa e
rojeve bregdetare dhe se du-
het të merren masa për
zgjidhjen e këtij problemi.

Këngëtarët Altin Goci, Xhesika Polo, "Blendi Polena Band" dhe "Tiri Band" ndezin atmosferën

Nata e dytë e festës, derdhet lumë birra "Korça"
Mijëra pjesëmarrës mbushin sheshin e qytetit, konsumojnë 80.000 gota birrë

Lediona Xheladinaj

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË

Nata e dytë e Festës së
Birrës ka "ndezur"
qytetin e Korçës.

Mijëra vetë nga rrethe të
ndryshme të vendit dhe jo
vetëm kanë "pushtuar"
sheshin në krah të stadiumit
"Skënderbeu" dhe Pazarin e
Vjetër, duke festuar deri në
orët e para të mëngjesit të
sotëm. Muzika 'live' me zërat
më të mirë të skenës sh-
qiptare ka krijuar atmosferë
të ngrohtë për pjesëmarrësit,
të cilët e kanë gdhirë duke
kërcyer dhe konsumuar bir-
rën "Korça". Festa e Birrës
është një ndër evenimentet
më të preferuara për turistët
vendas dhe të huaj, të cilët
kanë zaptuar çdo cep të qy-
tetit, ndërsa hotelet janë të
tejmbushura. Shumë prej
tyre kanë udhëtuar me kilo-
metra të tëra për të qenë të
pranishëm në këtë festë të
mrekullueshme, ndërsa të
gjithë preferojnë mbretëre-
shën birra "Korça". I gjithë
qyteti është në festë. Në çdo
orë, në çdo kohë, të gjitha
rrugët janë të mbushura me
"mysafirë" të ardhur nga i
gjithë vendi. Nata e dytë ka
kapërcyer çdo parashikim të
organizatorëve, duke shënu-
ar shifra në rritje të pjesë-
marrësve në tendat e birrës
së parë shqiptare. Teksa kanë
mbërritur nga çdo qytet i Sh-
qipërisë, por edhe nga vendet
e tjera, turistët kanë nxituar
për të marrë gotat e para të
birrës "Korça" dhe kanë shi-
juar më tej çdo moment të
festës. Vetëm në natën e dytë
janë konsumuar 80.000 gota
birrë. Atmosfera festive ësh-
të ndezur edhe më tej nën

shoqërinë e muzikës sh-
qiptare dhe të huaj, e cila së
bashku me birrën "Korça" e
kanë shndërruar sheshin
para Pallatit të Sportit "Tam-
ara Nikolla" në një hapësirë
gjigante festive. Mbrëmë
kanë entuziazmuar pjesë-
marrësit me këngët e tyre:
Altin Goci, Xhesika Polo,
"Blendi Polena Band" dhe
"Tiri Band". Ndryshe nga çdo
vit tjetër, këtë herë festa ësh-
të kuruar në çdo detaj. Vala
festive ka gjallëruar së
tepërmi gjithë qytetin e Ko-
rçës, ku "Beer Bike" me logon
e birrës "Korça" ka qenë
prezente duke e mbajtur
gjallë atmosferën e festës.
Mbrëmja e dytë e kësaj feste
ka sjellë një atmosferë që
rrallëherë mund të shijohet,

pasi çdo pjesëmarrës ka kër-
cyer e kënduar duke kon-
sumuar birrën "Korça".
Mbrëmja ka startuar në orën
20:30, ku të gjithë pjesëmar-
rësit me padurim kanë pritur
që të nisë argëtimi. Festa më
e madhe verore në Shqipëri
ka sjellë turistë jo vetëm nga
vendi, por edhe nga jashtë
kufijve, të cilët e kanë vlerë-
suar atë dhe krahasuar me
koncertet e festat madhësh-
tore që organizohen në

GOTA BIRRË
Nata e dytë ka
kapërcyer çdo
parashikim të
organizatorëve, duke
shënuar shifra në
rritje të
pjesëmarrësve në
tendat e birrës së
parë shqiptare. Teksa
kanë mbërritur nga
çdo qytet i
Shqipërisë, por edhe
nga vendet e tjera,
turistët kanë nxituar
për të marrë gotat e
para të birrës
"Korça" dhe kanë
shijuar më tej çdo
moment të festës.
Vetëm në natën e
dytë janë konsumuar
80.000 gota birrë.

80.000

vende të ndryshme të botës.
Një grup investitorësh zvice-
ranë kanë vizituar dje ambi-
entet e gjigantit teknologjik
të prodhimit të birrës, fab-
rikën e birrës "Korça".
Përveç impresioneve të tyre,
ata janë surprizuar edhe nga
ambientet e lokalit të ri, i cili
do të hapë dyert së shpejti
për t'u ofruar të gjithëve bir-
rën e sapoprodhuar. Një pro-
jekt ku ndërthuren vlerat e
ruajtura të ndërtimit të 90
viteve më parë me stilin
klasik, për të sjellë një rezul-
tat unik në qytetin e Korçës.

Festa e birrës "Korça"

Byzylykët elektronikë, kompania
fituese e tenderit s'paraqitet

për testimin e pajisjeve
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Ministria e

Drejtësisë ka ngritur një
grup pune për procesin e
verifikimit të funksion-
alitetit të byzylykëve ele-
ktronikë, të cilët për-
doren për të dënuarit në
arrest shtëpie. Edhe pse
dje ishte parashikuar që
të kryhej ky proces veri-
fikimi, testimi nuk u bë i
mundur. Ndërkaq, minis-
tria në fjalë ka sqaruar
arsyet se pse nuk u bë
testimi i pajisjeve. "Në
vijim të procesit të ditës
së djeshme për marrjen
nën ruajtje të byzy-

lykëve elektronikë,  sot
(dje) sipas procesverbaleve
të nënshkruara midis ko-
mpanisë dhe grupit të
punës në Ministrinë e
Drejtësisë, do të duhej të
kryhej procesi i verifikim-
it të funksionaliteteve të
pajisjeve, me qëllim për-
fundimin e procesit të mar-
rjes së tyre në dorëzim.
Fillimisht u ra dakord që
procesi sot (dje) të fillonte
në orën 9:00. Përfaqësues-
it e kompanisë nuk u para-
qitën. Për këtë arsye, gru-
pi i  punës rinjoftoi ko-
mpaninë që procesi do fil-

lonte në orën 16:00. Edhe
në orarin e ri përfaqësues-
it e kompanisë nuk u para-
qitën. Grupi i punës ka
vendosur që të bëjë testin
e njërës prej pajisjeve për
të parë funksionalitetin.
Në varësi të këtij testimi,
do të njoftohen edhe masat
ligjore që do të marrë Min-
istria e Drejtësisë mbi këtë
çështje",  thuhej në
njoftimin e kësaj ministrie.

Sherri me vartësin, për një gjobë

Goditi me grusht vartësin, ndalohet
kryeinspektori i Mjedisit

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Kryeinspek-
tori i Mjedisit në Vlorë, Er-
sid Hasanllari është ndalu-
ar dje nga policia, pasi ka
goditur me grushte në fy-
tyrë vartësin e tij, në mes
të rrugës, pas një mosmar-
rëveshje për një gjobë që ai
nuk e kishte vendosur.
Pamjet e sherrit janë
shpërndarë nga Policia. Në
pamjet e publikuara
shfaqet momenti kur
kryeinspektori është pran-
gosur disa minuta më vonë.
Burime zyrtare nga policia
e Vlorës pohuan se 28-
vjeçari Hasanllari, lindur

në Skrapar dhe banues në
Durrës, u ndalua, pasi më
datë 09.08.2017, ka bërë
kallëzim penal shtetasi E.B.,
33 vjeç, banues në Vlorë, me
detyrë inspektor i Mjedisit
pranë Inspektoratit të Mje-
disit, dega Vlorë. Sipas
bluve, ky i fundit ka kallë-
zuar penalisht eprorin e tij,
sepse e ka goditur gjatë ush-
trimit të detyrës së tij. Më-
sohet se kryeinspektor
Hasanllari ka ofenduar
nëpër mjet telefonit
vartësin e tij E.B., me pre-
tendimin se pse s'ka shkuar
të vendosë një gjobë në një

subjekt privat. Më pas Ersi-
di është konfliktuar fizik-
isht me vartësin dhe e ka
goditur me grushte, me pre-
tendimin se është vonuar
në vendosjen e gjobës. Në
cilësinë e provës materiale
janë sekuestruar pamjet
filmike dhe celularët. Mate-
rialet i kaluan Prokurorisë,
për veprime të mëtejshme
për veprën penale "Goditje
për shkak të detyrës".
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Reagimi, pas vrasjes së katër personave në Foxhia

Prokurori i Antimafias italiane, Franco Roberti:
Mafiozët po vriten për drogën që vjen nga Shqipëria

Transportonte vaj hashashi e
marijuanë, arrestohet italiani

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Goditet një tjetër rast i trafikut ndërkombëtar
të lëndëve narkotike. Falë një pune të koordinuar të pol-
icisë së Kufirit në Durrës dhe Policisë Kriminale Ital-
iane në Shqipëri është bërë i mundur sekuestrimi 922,9
gr, vaj hashashi dhe 10.114,2 gr
marijuanë në portin e Barit nga
Guardia di Finanza. Lënda narko-
tike transportohej nga shtetasi ital-
ian, G.M., 50 vjeç e fshehur në bag-
azhin e një automjeti me targa ital-
iane. Falë një analize risku të ndarë
bashkërisht dhe një shkëmbimi
intensiv informacionesh me
Guardia di Finanza, Policinë e Ku-
firit Durrës dhe Policinë Krimina-
le Italiane në Shqipëri u bë e mun-
dur të ndalohet në Bari, Itali. Po punohet për zbardhjen
e plotë të këtij rasti të trafikimit të lëndëve narkotike,
ku ka një shkëmbim intensiv të informacioneve mes
Policisë Kufitare të Durrësit, Guardia Di Finanzës së
Barit dhe Policisë Kriminale Italiane në Shqipëri. Për
shkak të sekretit hetimor rezervohen të dhëna të tjera.

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Pas vrasjes së 4
personave në Foxhia,
prokurori i Antimafias
italiane, Franco Roberti ka
deklaruar për mediat e
vendit fqinj se ngjarjet
kanë lidhje edhe me
drogën që trafikohet nga
Shqipëria. Sipas tij, Sh-
qipëria është kthyer në
një biznes kolosal, që ush-
qen oreksin e klaneve në
Itali, duke sjellë përplasje
mes bandave dhe viktima.
Gjithashtu, Roberti dek-
laroi se kjo është një aferë
me fitime marramendëse.
"Sot përplasja është nde-
zur rreth trafikut të narko-
tikëve, në veçanti të dro-
gave të lehta nga Sh-
qipëria. Është një aferë
kolosale, që ka ndezur
oreksin e grupeve që përf-
shin, duke u nisur nga
zona e Foxhias, të gjithë

bregdetin e Adriatikut", u
shpreh kreu i Antimafies
italiane. Ndërkohë, ai tha se
duhet më shumë bash-
këpunim për t'i ndaluar lu-
menjtë e drogës. "Natyrisht,

duhet bërë më shumë edhe
në planin e bashkëpunimit
ndërkombëtar për të ndalu-
ar të gjithë lumenjtë e dro-
gave të lehta që vijnë nga
Shqipëria, sepse janë ata që
po e shkaktojnë këtë grind-
je. Kemi shkuar në Shqipëri
muajt e kaluar për të
kërkuar bashkëpunim.

Takuam në Romë ministrin
e Brendshëm shqiptar dhe
premtoi më shumë bash-
këpunim. Duhet të fitojmë
mbi kodin mafioz të heshtjes
dhe për ta bërë këtë duhet
të krijojmë një kulturë
ligjshmërie, që në atë terri-
tor është ende okulte", pohoi
Franco Roberti.

BASHKËPUNIMI
Kreu i Antimafies italiane ishte disa muaj më parë në
Tiranë, ku shprehu shqetësimin se sasia e kanabisit që
kalonte nga Shqipëria drejt Italisë ishte trefishuar. Ai
kërkon bashkëpunim të ngushtë me autoritetet shqiptare
për të parandaluar trafikun e drogës drejt Italisë.

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Prokuroria e Vlorës në
bashkëpunim me po
licinë i kanë sekues-

truar një vlonjati llogaritë
bankare në shumën 531.031
USD. Burime zyrtare nga
organi i akuzës dje bënë me
dije se është vënë sekuestro
prevetive për shumën në
fjalë pas dyshimeve që kanë
sjellë disa transferta të dy-
shimta mes tij, një shtetasi
amerikan, nga Detroit dhe
një shtetasi tjetër amerikan
banues në Durrës. Sipas
hetuesve të çështjes, këto
para i janë sekuestruar sh-
tetasit me iniciale A.A., i cili
operon në fushën e
restoranteve (ka një të tillë
e ka në zonën e Radhimës).
"Në kuadër të luftës kundër
krimit të organizuar si dhe
sekuestrimit të pasurisë që
rrjedh nga veprimtaria
kriminale, në vitin 2017 ësh-
të hapur procedimi penal i
regjistruar për veprën pe-
nale "Pastrimi i produkteve
të veprës penale ose veprim-
tarisë kriminale për hetime
të pasurisë së shtetasit
A.I.A. Si rezultat i vepri-
meve të kryera nga sektori
për hetimin e krimit
ekonomik-financiar pranë
Drejtorisë Vendore të Poli-
cisë Vlorë, në bashkëpunim
me Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Vlorë, është bërë
ekzekutimi i vendimit të
Gjykatës së Rrethit Gjyqë-
sor Vlorë, datë 09.08.2017, e
cila ka vendosur caktimin e
masës së sigurimit pasuror,
sekuestro preventive mbi
llogaritë bankarë të shteta-
sit A.I.A. në një bankë të
nivelit të dytë për shumën
531.031 USD", thuhej dje në
njoftimin e policisë së qy-
tetit bregdetar.
NJOFTIMI I
PROKURORISË

Në datën 08.08.2017, në
Prokurorinë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Vlorë
është regjistruar materiali i
referimit të veprës penale i
ardhur nga Drejtoria Ven-
dore e Policisë Vlorë, mate-

DYSHIMI DHE FAKTET
1 Midis shtetasit A.A. dhe shtetasit amerikan M.T. nuk

rezulton të jetë e lidhur asnjë kontratë paraprake
shitblerje apo prenotimi për blerje të pasurisë së përdorur
në deklaratën nateriale, por është nënshkruar vetëm një
deklaratë noteriale individuale, në të cilën është shprehur
vullneti vetëm i shtetasit A.A. se qëllimi i transferimit të
parave është shitblerja e ardhshme.

2 Një pjesë e konsiderueshme e shumës së parave prej
250.000 USD janë transferuar tek shtetasi Y.D. i cili është
shtetas shqiptar, por edhe me shtetasi amerikane dhe
banues në Detroit Miçigan USA, vend në të cilin rezulton
banues edhe shtetasi M.T..

3 Kjo shumë parash është tërhequr në para në dorë
menjëherë pas transfertës së kryer dhe justifikimi ligjor
për kryerjen e saj është një kontratë huaje e nënshkruar
në datën 11.07.2017, midis huadhënësit A.A. dhe
shtetasit Y.D..

rial i cili bën fjalë për infor-
macionin e marrë nga policia
gjyqësore lidhur me kryer-
jen e disa transaksioneve të
dyshimta bankare në shuma
të mëdha midis shtetasit sh-
qiptar A.A., banues në
Vlorë, shtetasit amerikan
M.T., banues në Detroit Miçi-
gan USA, si dhe shtetasit
Y.D., banues në Durrës dhe
me shtetësi amerikane, tran-
saksione për të cilat nga ana
e Drejtorisë së Përgjithshme
të Parandalimit të Pastrimit
të Parave është urdhëruar
bllokimi i përkohshëm deri
në verifikimin e transak-
sioneve dhe burimit të këty-
re shumave të parave.

2. Më konkretisht rezul-
ton se në datën 21.06.2017,
në llogarinë bankare perso-
nale të shtetasit shqiptar
A.A., ka mbërritur një trans-
fertë parash në shumën
329.907,40 USD, e dërguar në
datën 19.06.2017 me ur-
dhërues shtetasin M.T., ban-
ues në Detroit Miçigan USA.

3. Në lidhje me këtë
transfertë parash, shtetasi
A.A. ka depozituar në
Bankën xxxxx, në të cilën ai
vetëdeklaron se shuma e
parave e ardhur transfertë
në llogarinë e tij bankare
personale është në përm-
bushje të detyrimeve të shit-
blerjes së një pasurie me
sipërfaqe 453.60 m2 me
adresë Selitë Tiranë.

4. Referuar kësaj dek-
larate noteriale individuale,
rezulton se pasuria e më-
sipërme do të shitet në një
shumë prej 1.300.000 USD, e
cila do të paguhet më këste
dhe kësti i parë është trans-

ferta prej 329.907,40 USD, e
dërguar në datën 19.06.2017
me urdhërues shtetasin
M.T., banues në Detroit
Michigan USA.

5. Nga informacioni i dër-
guar prej policisë gjyqësore
rezulton nga transferta e
ardhur në llogarinë person-

ale të shtetasit A.A. prej
329.907,40 USD, në datën
11.07.2017 është kaluar në
drejtim të përfituesit Y.D.
një shumë prej 250.000 USD,
me përshkrimin kalim sipas
kontratës noteriale.

6. Më pas shtetasi Y.D. ka
transferuar shumën 230.000

USD për konvertim në zyrën
e këmbimit valutor e sho-
qërisë A…. Sh.p.k Durrës,
administratori i të cilës në
datën 21.07.2017 ka tërhequr
para në dorë shumën prej
200.000 duke i depozituar po
në të njëjtën datë në llog-
arinë e shoqërisë F…… USD,
llogari kjo specifike e për-
dorur nga zyrat e këmbimit
valutor për 'exchange',
shumë e cila është konvertu-
ar në monedhën euro po në
këtë datë 21.07.2017, në
vlerën 171.673 euro dhe
tërhequr në para në dorë po
në të njëjtën datë.

7. Ndërsa shuma e mbe-
tur prej 29.990 USD në llog-
arinë e shoqërisë A…. Sh.p.k
Durrës është tërhequr po në
para në dorë në datë
25.07.2017, nga administra-
tori i kësaj shoqërie.

8. Nga shuma e mbetur
në llogarinë personale të sh-
tetasit A.A., pas transfertës
prej 250.000 në drejtim të
shtetasit Y D. 38.000 USD
janë tërhequr në para në
dorë në mënyrë të copëzuar
nga vetë shtetasi A.A. dhe
pjesa tjetër prej 31.200 USD
gjendet ende në llogarinë
bankare.

9. Rezulton gjithashtu, se
në datën 02.08.2017, në llog-
arinë personale të shtetasit
A.A. ka mbërritur një tjetër
transfertë në vlerën
499.915,78 USD, me të njëjtin
urdhërues shtetasin ameri-
kan M.T.

10. Në lidhje me këtë trans-
fertë bankare është deklaru-
ar nga shtetasi A.A. se është
në pritje të ardhjes së shteta-
sit M. T. për të lidhur kon-

tratën e shitblerjes së pasur-
isë së paluajtshme me të.

11. Sa më sipër, bazuar në
materialin e referuar prej
policisë gjyqësore, ekziston
dyshimi i arsyeshëm se
transfertat e shumave të
parave në drejtim të shteta-
sit A.A. janë kryer me qëllim
krijimin e një skeme pastri-
mi dhe veshjen e tyre nga
ana formale me veprime ju-
ridike shitblerje fiktive.

12. Ky dyshim bazohet në
faktet e mëposhtme.

12.1 - Midis shtetasit A.A.
dhe shtetasit amerikan M.T.
nuk rezulton të jetë e lidhur
asnjë kontratë paraprake
shitblerje apo prenotimi për
blerje të pasurisë së për-
dorur në deklaratën nateri-
ale, por është nënshkruar
vetëm një deklaratë noteri-
ale individuale, në të cilën
është shprehur vullneti
vetëm i shtetasit A.A. se
qëllimi i transferimit të
parave është shitblerja e
ardhshme.

12.2 - Një pjesë e kon-
siderueshme e shumës së
parave prej 250.000 USD janë
transferuar tek shtetasi Y.D.,
i cili është shtetas shqiptar,
por edhe me shtetasi ameri-
kane dhe banues në Detroit
Miçigan USA, vend në të ci-
lin rezulton banues edhe
shtetasi M.T.

12.3 - Kjo shumë parash
është tërhequr në para në
dorë menjëherë pas transfer-
tës së kryer dhe justifikimi
ligjor për kryerjen e saj ësh-
të një kontratë huaje e nën-
shkruar në datën 11.07.2017,
midis huadhënësit A.A. dhe
shtetasit Y.D..

Franco Roberti

Prokuroria e Vlorës

"Dyshohet për një skemë pastrimi, duke i justifikuar me shitblerje fiktive"

Transfertat e dyshimta, gjykata i
sekuestron vlonjatit 531 mijë dollarë
Prokuroria: Ja transaksionet e parave që erdhën nga SHBA
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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 Ushtarake “Skënderbej”
Kush ka studiuar aty në periudhën 1987-1992
Shkolla e bashkuar apo

siç njihet shkolla e
"begsave" ka qenë një

ndër institucionet e rëndë-
sishme të arsimit. Në 45
vite të funksionimit të Sh-
kollës së Mesme të
Përgjithshme Ushtarake
"Skënderbej", në 'të, kanë
punuar qindra mësues, ped-
agogë, ushtarakë dhe
punonjës të shërbimeve të
ndryshme. Në këtë pjesë të
parë të shkëputur nga libri
"Skënderbegasit ndër vite"
i autorëve Maksim Fejzul-
la e Kujtim Boriçi, ne do të
sjellim pikërisht listën e
nxënësve që kanë mbaruar
Shkollën e Bashkuar në
vitet 1988-1991.

Në vazhdim është lista
zyrtare e nxënësve që kanë
studiuar në Shkollën e Mes-
me të Përgjithshme Ushtar-
ake "Skënderbej" nga 1976
deri më 1977, ndërsa në ditët
në vijim do botojmë listën e
studentëve deri më 1992 kur
kjo shkollë u mbyll, nxjerrë
nga fondi përkatës i Arkivit
Qendror të Ushtrisë. Por për
shkak të praktikës së nd-
jekur gjatë viteve në doku-
mentim, veçanërisht në
vitet e para të saj (kadetëve
që vinin nga lufta apo dhe të
tjerë nga terreni kishin
dosje jo në shkollë po në en-
tin nga vinin), dëmtimeve
në kohë e shkaqe të tjera që
lidhen me pakujdesinë e ad-
ministratorëve të historikut
të institucionit në dekada,
kjo listë nuk është e saktë.
Gjithsesi, kjo është lista zyr-
tare që ndodhet në Arkivin
Qendror të Ushtrisë, e cila
mendojmë që me përpjekje
të tjera, konsulta e studime
në arkivat e ish-njësive ush-
tarake, drejtorive të person-
elit në ministri e reparte, të
pasurohet dhe të jetë e plotë
në volumin pasardhës të
"Skënderbegasit ndër
vite...".

VITET 1987-1991

Florant Bashkim Laze
Flamur Qamile Cani
Floriant Besim Myrto
Gramoz Hysni Meko
Hektor Bardhyl Rusha
Ilirjan Sabri Kasimati
Juljan Pjetër Prenga
Kastriot Halim Cenaj

Migjen Beqo Zani
Sali Islam Lami
Sokol Mustafa Kurti
Spiro Thoma Puriqi
Saimir Daut Sulnini
Isa Malaj
 Jonuz Koçiu
Agim Foni Rina
Altin Sami Demiri
Arjan Kujtim Ocka
Artan Ramazan Cani
Artur Faik Guna
 Miço Dhimollari
 Kapllan Ruçi
Arben Skënder Çekrezi
Astrit Gjon Voka
Agim Gjergj Lleshi
Besnik Petrit Elezi
Besnik Frrok Paci
Bilbil Ramiz Çela
Dritan Sali Sinani
Edmond Salo Salaj
Fatmir Pandi Zaka
Ferit Fejzo Kastrati
Flamur Muharrem Gjabri
Florenc Haxhi Shima
Gentian Prengë Ceku
Gramoz Sadik Topalli
Gjatan Bardhok Kaçi
Ilirjan Novruz Bega
Kadri Ali Gega
Klodian Sami Kapllani
Markelian Dhimitër Riza
Sefedin Xhavit Pjetri
Sokol Beqir Popa
Tahir Ismail Lezi
Zaim Ramadan Gashi

Aleksandër Myrteza Zylaj
Alket Asim Kadëna
Andon Foto Mandili
Admir Rexhep Topçiu
Arben Muqerem Bakia
Artur Xhevdet Luku
Artan Hasan Kolmaku
Armando Hasho Marsini
Arjan Eqerem Pllaho
Arben Mehmet Kopica
 Përparim Koçi
Afrim Idriz Kosuni
Artan Lili Gjika
Arjan Tajar Demiri
Blerim Rexhet Berbati
Besnik Ali Rushiti
Bujar Xhevdet Hokorja
Bledar Tommorr Sheme
Dritan Nevruz Avdo
Enver Zenun Meshi
Elidon Selaudin Shehu
Fatmir Xhemal Lluka
Feodhon Vangjel Pulla
Gazmend Eqerem Lalaj
Gentian Hasan Shino
Ilir Ferrik Mamutaj
Juljan Jorgo Pando
Krenar Xhevair Ismaili
Maksim Teki Caca
 Hasan Gaçe
Seit Eqerem Bejko
Sokol Enver Nushi
Sokol Ndue Sokoli
Vasillaq Foto Pila
Valter Avni Sakaj
Adi Kujtim Alikaj
Alfred Hysni Harizi

Amarildo Bardhyl Çopani
Artan Xhafer Ahmeti
Artir Lefter Taçi
Bardhyl Xhemal Çelepia
Bashkim Hysen Mici
Bilbil Reshat Baja
Bujar Ilmi Memisha
Dritan Ziso Muho
Edmond Meleq Dalipi
Eduart Zylyftar Koçia
Edmond Avdulla Lusha
Enkelejd Hamza Ruçi
Fatos Qazim Dema
Feti Daut Sina
Sokol Ilir Gugushi
Ervin Neptun Bajko
Gjergji Niko Angjeli
Ilir Gani Fjolla
Klodian Ismet Selimi
Mondi Filip Çala
Panajot Sotir Barjaba
Petrit Kodhel Muça
Përparim Hysni Biçi
Roland Metush Metushi
Mandarin Hasan Sujovi
Ilir Banush Hajdini
Sokol Dhori Pici
Skënder Nik Deda
Spiro Vjero Çuni
Vladimir Gjetë Basha
Vitjan Ismet Ismolla
 Medi Oravi
Admir zani Llangozi
Aleksandër Ylmi Kapxhia
Armando Latif  Filaj
Almir Tahir Bushi
Arjan Begzat Shehu
 Gjergj Çotaj
Altin Lame Troqe
Artan Perikli Mamushi
Arjanit Gela Ahmeti
Alvaro Hoxha
Arben Shpëtim Lilaj
Adriatik Mone Merkaj
Bashkim Çel Ulaj
Bashkim Seit Kryeziu
Dritan Ndok Sokoli
Dëfrim Zaim Dragoi
Elton Halit Halili
Endri Ymer Merkaj
Edmond Nazar Yzellari
Genci Ali Xhelili
Gëzim Rifat Nako
Fatmir Isa Toska
Mondi Stavri Ziu
Nafiz Hamëz Hasanpepa
Nikolin Polikron Kruti
Reshat Astrit Kasaj
Tajar Agim Haskurti
Taulant Ismet Qëndro
Petrit Zef Prendi
Xhovalin Zef Pjetri
Mirosh Sami Hasa
Gjergji Gjini
Arjan Xhelal Boçi
Aleksandër Ferik Dervishi
Artan Ramazan Disani
Artan Mexhit Demiri

Armand Niko Gurma
Astrit Seit Murati
Asllan Hamza Nuzi
Arsen Veli Veli
Buljan Luftar Binjaku
Dritan Sabri Kola
Dritan Astrit Malkaj
Dëfrim Zigur Sinani
Emin Refat Bashi
Enver Vesel Kokiçi
Fatos Andrea Allkanjari
Faik Ibrahim Belba
Fatmir Nazif Rasa
Fatos Xhemal Shoti
Gëzim Qamil Qyra
Gazmend Myqerem Troka
Ilirjan Seit Ruda
Kujtim Stak Ndoci
Laurent Nikollë Lleshi
Ndue Martin Nikolli
Pajtim Zef Brakshi
Premtim Qëndro Shkrepa
Petrit Sulejman Xhaferi
Sokol Mark Malutaj
Shkëlqim Faslli Abazi
Shkëlqim Hysni Bajrami
Viktor Mark Gjoka
Adriatik Kujtim Laçi
 Gani Muça
Albri Ali Braushaj
Alket Fejzo Haxhia
Alfred Todi Çina
Altin Hasan Bundo
Altin Rexhep Ibrahimi
Altin Maliq Gjoni
Altin Tasi Stefa
Ardi Zenel Veliu
 Izet Balla
Arjan Foto Jovani
Arming Egjber Bala
Bledar Kristaq Bardhi
Dashnor Naim Kllagjini
Edmond Guri Fejzollari
Elfjar Elham Manaj
Gjergji Enver Gërbi
Ferhat Ramadan Hala
Flamur Mustafa Braho
Florant Nuri Dyrmishi
Klodian Qazim Hoxha
Lefter Faik Maliqi
Markelian Josif  Gjici
Ndriçim Abdulla Alku
Paulin Mark Rrushi
Petrit Lazër Përndrecaj
Shkëlqim Riza Alhasa
Shpëtim Mal Ma
Vullnet Xhevdet Elbasani
Xhulian Pandeli Boshnjaku
Ylli Qani Hoxha
Ilir Nasi Mile
Altin Bujar Lloshi
Arjan Jonuz Shebegu
Altin Selfo Mersini
Astrit Njazi Ibro
Adnand Omer Mehmeti
Artan Jemin Lako
 Sali Cenameti
Arben Pjetër Fusha

Avdulla Shyqiri Kaja
Bejkush Novruz Alinj
Enton Novruz Abilekaj
Demond Mersin Beqari
Edlir Ligor Lera
Gebtian Bashkim Hysa
Gentian Gazel Sheme
Gjergji Xhevat Kapaj
Gjergji Asllan Malushi
Ilir Thanas Çami
Idler Spiro Koça
Lavdërim Muharrem Doka
Lilash Ndoc Dodaj
Neritan Xhemil Avduli
Meritan Zeqir Leka
 Isuf Leka
Petrit Llesh Ndreca
Qerim Asllan Merkaj
Roland Aqif  Lleshi
Solol Lame Merkaj
Shkëlqim Sali Bufi
Zamir Përparim Zeqo
Zamir Përparim Zeqo
Altin Osman Lila
Adnand Muharrem Gjoka
Adhurim Hajdar Balla
Afrim Aziz Muriqi
 Azedin Shehu
Agim Gjergj Bunja
Albert Sadik Leka
Arben Ramadan Halili
Artan Marash Ukshini
Artur Sotir Kumbulla
Arjan Rexhep Zela
Artur Qemal Shehu
Arjanit Binjak Çeraj
Asqeri Fejzo Lame
Durim Fejzulla Tabaku
Florjan Xhelal Suli
Ilir Marash Deda
Ilir Abedin Jahaj
Ilir Skënder Merkaj
Kujtim Hasim Dermishi
Kujtim Meti Çoku
Lulzim Mustafa Ago
Mirand Kadri Bisku
Ndreim Xhemal Çizmja
Nexhdet Rustem Allkja
Petrit Gjok Çushku
Romeo Sokrat Kumaraku
Ruzhdi Ismet Hereni
Vangjush Qirjako Sotiri
Vladimir Nezir Kurti
Zydi Beqir Alliu
Afrim Skënder Hysi
Alket Djafet Dyrmishi
Alket Kostandin Ristani
Altin Ibrahim Xite
Arben Albert Topuzi
Arben Tafil Troka
Artan Xhelal Hysa
Besnik Gani Avdia
Bledar Mevlan Fusha
Dashnor Idriz Dyrmishi
Dedin Zef Bruga
Edmond Agush Ibrahimi
Fatbardh Myredin Tora
Fatmir Faik Tahiri

LIBRI
SHKOLLA E BASHKUAR "SKËNDERBEJ"



Në foto:
Kopertina e librit
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Gentian Vano Zhupa
Ilir Halit Stena
Juljan Përparim Velçani
Kel Luigj Matia
Lavdërim Avni Sherifi
Lulëzim Pali Bushi
Luftar Abaz Dollapi
Maksim Hariz Çela
Mirjan Xhelal Korça
Mandi Serjan Hamzallari
Nderim Isuf Xhedika
Orest Petro Reka
Paulin Nikoll Nikolla
Pjetër Spiro Gjoka
Skënder Belul Hasanbelliu
Taulant Zenel Haskaj
Urim Hysni Bruçeli
Arben Jonuz Balliu
Arben Rrapo Lekli
Arben Myzafer Myftari
Adrian Sabaudin Buzo
Adriatik Hasan Goxhaj
Alberto Shëndet Ahmeti
Alban Xhafer Bregasi
 Kamber Çekini
Adrian Avni Ariani
Altin Serafin Koleci
Artan Halil Hida
Artan Hekuran Shallari
Beron Gjergj Gjergji
Bleton Hamdi Osmani
Çlirim Dalip Ruçi
Deli Zyber Tatraku
Dritan Skënder Uka
Eduart Ndue Lugja
Florian Shefqet Sinani
Gëzim Gjenci Bita
Gjergj Nuri Vishkulli
Ilir Avdi Kodra
Izmir Gani Dulla
Latif Hasan Shurdhi
Luftëtar Hizër Idrizi
Myzafer Naim Zenelaj
Odise Sotir Rondo
Suri Mustafa Kaja
Vladimir Sefer Meta
Izet Abdyl Lala
Bledar Tom Kola
Arben Tajar Hoxha
Aleksandër Musa Xhafa
Artan Maliq Sulçaj
Aleks Shon Pukaj
Alfred Maliq Ago
 Haki Shele
Artjon Sulo Yzeiri
Artan Musa Dauti
Bledar Hasan Topi
Besnik Bajram Mella
Bardhok Nikollë Voci
Begator Tahir Çeço
Besnik Ibrahim Bahja
Dhimitër Foto Klimi
Ferdinant Nezir Sharko
Guxim Zenun Nezaj
Gjin Dod Gjidodaj
Hazbi Shaban Haka
Ilir Sali Gegaj
Ilir Halil Miskaj

Ilir Rustëm Latifi
Lirim Rifat Troci
Mevlan Koçi Tozaj
Mentor Latif Skuka
Neshat Halim Murati
Roland Musa Bleta
Spiro Andon Çoku
Sokol Murat Puro
Vladimir Ramiz Nasufi
Arshi Faik Tole
Aleksandër Spiro Duro
Arben Gjergj Ndokaj
Artur Zija Cufaj
Arjan Vangjel Guxho
Alfred Halil Begea
Arben Bedri Dautaj
Artur Sulejman Hoxha
Bujar Ali Çota
Ermir Isa Alibali
Fatmir Nikollë Tabaku
Festim Sehat Xhelollari
Florenc Llukan Mihali
Genc Muharrem Pinderi
Gentian Shaqir Guri
Isuf Shuaip Shehu
Idajet Bajram Murrizi
Idajet Selim Dervishi
Kol Prek Rusi
Kujtim Mursel Tahiri
Mirjan Luan Hysi
Mirjan Kol Bushi
Neritan Ramadan Osmani
Paulin Ndok Bardhi
Spartak Selim Zeraj
Shpëtim Hysen Demiri
Sherif  Enver Ahmetaj
Ylli Hajdar Balla
Vladimir Spiro Skënderi
Vullnet Izet Manushi
Xhevahir Xhelal Kuraj
Aglin Shaqo Peçi
Albert Sul Dervishi
Altin Muharrem Rusha

VITET 1988-1992
Alban Gjergji Lleshi
Alban Vovrus Goxhaj
Alban Qemal Basha
Arjan Zenel Ibrahimi
Arjan Uk Bala
Arian Ndrek Mito
 Avdulla Kurti
Artan Shaban Shabani
Arben Misto Thanasi
Astrit Sulo Rizaj
Brikel Flamur Shimi
Bilbil Halil Dervishi
Besnik Medi Kroi
David Jakup Vukatana
Eno Andrea Xharaku
Erxhan Emin Gjyzeli
Fran Preng Florini
Gentian Bashkim Çanka
Haxhi Shaqir Kashuri
Ilir Hasan Xhaku
Ismail Sami Vila
Ilirjan Halit Muharremi
Kësmet Demir Dako

Mirandi Robert Bushka
Mit'hat Lazo Alikaj
Nadir Dino Bardhi
Perlat Kujtim Çoçka
 Përparim Laçi
Vladimir Besim Rika
Zamir Rustem Ndreu
Arjan Rushit Jaupi
Agim Kol Ukaj
Leart Mantho Dhrami
 Adem Elezi
Arben Hekuran Agollari
Arben Gjon Marku
Arben Mustafa Dybele
Arion Nikollë Ruçi
Artan Adem Lisha
Armando Ramadan Berberi
 Remzi Ibrahimi
Arti Vasil Simako
Albert Enver Çaushi
Bledar Nëntor Çuni
Bujar Ukë Haxhia
Dritan Sokrat Sema
Eduart Mondi Qiriazi
Edmond Zini Hoxha
Fredi Ndrekë Hila
Fatbardh Petrit Dinga
Gazmend Ismet Sado
Gëzim Pjetër Kola
Halil Osman Limani
Lavdërim Musa Kasiqi
Leart Asllan Laho
Meritan Rami Pere
Mirdash Selami Nelallari
Mario Muhamet Malaj
Perlat Skënder Dobrushi
Petrit Mark Toliçi
Sokol Serafin Marku
Skënder Qamil Xhepa
Selim Haki Allaçi
Shpëtim Ramazan Baku
Shpëtim Ali Uska
Xhetan Hysen Bërmeta
Admir Sinan Alimerko
Altin Petrit Ashiku
 Sefer Bajrami
Agim Rifat Braka
Altin Belul Hoxha
Arjanit Faslli Ibrahimi
Altin Vait Jaka
Altin Maliq Lila
Artur Ramadan Osmani
Aleko Arqile Rista
Altin Enver Salaria
Albert Besim Tosuni
Bledar Harilla Kola
Dritan Lazër Dodaj
Enkelejd Rasim Fetau
Edmond Ali Hajdari
Florian Pashuk Çelakaj
Gentian Mehmet Dauti
Gentian Sotir Konomi
Gentian Bedri Vrapi
Hamza Jashar Manga
Ilir Fejzi Kulla
Ilir Ibrahim Kurti
Isuf Arbi Musta
Julian Petrit Bibaj

Koço Aleksandër Llazari
Kliti Ismail Starja
Leonard Martin Bushpeta
Lorenc Andrea Dushi
Lirim Hysë Hasa
 Maksim Ramazan Dishi
Petrit Nikollë Prenga
Përparim Rexhep Vatoci
Taulant Vesel Kërtusha
Vullnet Engjëll Gaxholli
Jorgo Harrallamb Barjba
Alban Mëhill Marku
Alfred Grigor Nesto
Altin Fatmir Bufi
Altin Hysen Ruka
Altionil Napolon Zyka
 Mustafa Vuka
Arben Novruz Çela
Arben Bilbil Hoxha
Arif Sherif Krishti
Artan Kamber Rabia
Abdi Aqif Muça
Bashkim Haxhi Elezi
Behar Liman Gashi
Besnik Selim Lalo
Dritan Ramadan Azizi
Dritan Geg Nikolli
Edmond Fahrein Beqollari
Edmond Gjergj Nika
Engjëll Murat Muça
Genc Rifat Neziri
Gëzim Prend Zefi
Ilirjan Lumo Kanani
Jetnor Ahmet Velçani
Kastriot Fran Bala
Kujtim Selim Dulipi
Luftar Lako Bilaj
Markelian Gjovalin Pepa
Myslym Xhovalin Fekollari
Ndriçim Qazim Poka
Spiro Panajot Çote
Skol Dorzi
Shefki Bilal Selita
Viktor Ndue Leraj
Xhevahir Nefail Mema
Ernest Llazar Suli
Aleksandër Zef  Marku
Alket Abdyl Balliu
Altin Avni Rada
Arben Gjon Ndoi
Arjan Hiqmet Muskaj
Arjan Spiro Jotopullin
Artan Dhimo Koka
Astrit Dilaver Pasha
Besim Skënder Bregu
Besnik Nevruz Lleshi
Bledar Saip Agolli
Dhimitër Manol
Elidon Nexhip Liçaj
Elton Hysen Cufe
Emiljan Sulo Ago
Enkel Mark Prendi
Erton Salix Xhika
Eno Bajram Dule
Fatos Isuf Korbi
Gentian Rakip Elezi
Gëzim Pjetër Gjini
Ilir Zylyf Koni
Indrit Njazi Dajti
Kastriot Maksut Skopeci
Klajdi Muhamet Bitri
Lefter Zaim Bektashi
Leonard Edmond Kadilli
Luan Qatip Negollari
Memli Ferit Hamzaj
Mirand Lefter Lameborshi
Redi Kolë Tili
Rinush Skënder Korkuti
Roland Zihni Bendo
Shpëtim Maliq Skënder
Edmond Novruz Gërbi
Adil Xheladin Gjoni
Afrim Hysen Spahiu
Albert Hamdi Matoshi
Alket Ridvan Avxhiu
Alket Agim Duçkollari
Altin Medi Llëngaj
Arben Ali Myftari
 Pjetër Laçi
 Guri Theodhosi
Baftjar Qemal Mihasi
Blerim Kamber Skuqi
Eduart Teki Mara
Emiljan Ramadan Troka
Fatmir Jani Dino
Florjan Jaho Selman

Genci Ndue Gjokea
Gëzim Naim Qyra
Lavdim Hysen Vreto
Lorenc Kristaq Prifti
Lulzim Azem Haxholli
Lulzim Qamil Miri
Landi Peço Prence
Paulin Ndue Gjeçi
Petrit Martin Deliu
Petrit Nuredin Hoxha
Petrit Gjon Prenga
Përparim Hamit Leti
Sokol Ndue Matlaj
Shpëtim Bezhan Runa
Urim Avdyl Halili
Xhevahir Qemal Musta
Zamir Çun Deda
Ilir Ali Zaimi
Andon Seit Balliu
Altin Myfit Mydinllari
 Petro Nako
Ilir Nikollë Prenga
Admir Mark Jaho
Artan Enver Mana
 Saliko Nanaj
Altin Refat Meraj
 Bashkim Zani
Alket Sofokli Gjoka
Altin Bajram Gjergaj
Altin Bajram Devolli
Alfred Rexhep Hajdari
Arben Ndeu Luli
Aleksandër Ismail Beta
Edmond Petraq Marini
Edlir Enver Jonuzi
Elton Nevruz Papa
Ermir Agim Hazizi
Fredi Ali Jaçe
Gjergji Qenan Lumani
Hysni Selim Peposhi
Ilirjan Frrok Gjoka
Ilir Petraq Çaçi
Klodi Xhevair Zeneli
Marsel Astrit Brokaj
Mariglen Rauf Skëndaj
Mehmet Besnik Kulejmani
Naim Bajram Boshnajku
Ndrec Gjon Llusku
Përparim Faik Derstila
Sajmit Tahir Muça
Shpëtimk Rahman Allkia
Shpëtim Veiz Ibrahimi
Ylli Selim Haskurti
Edmond Hysedin Memia
Arben Stavro Lilo
Altin Seran Jaupi
Afrim Kutbi Tafilaj
 Ibrahim Zgura
Altin Hajri Lala
Artur adem Çela
Astrit Adem Hoxha
Bledar Mersin Drini
Bledar Jemin Tafa
Bardhyl Tajar Mirteli
Bashkim Dyl Balla
Erion Azbi Dervishi
Fatos Zeqir Byberi
Fran Ndue Kamshi
Igli Dhionis Pavllo
Ismet Hysen Doda
Juljan Josif  Veliu
Levend Buz Lusha
Mirash Ndue Sokoli
Nesti Zaçe Xharo
Nesti visarjan Maçolli
Petraq Dhimitër Koçi
Petrit Hasan Muzhaqi
Përparim Xhezar Dyrmishi
Sazan Rexhep Rexhepi
Sokol Luigji Prela
Sinan Murat Duni
Shpëtim Novruz Duka
Shkëlzen Rexhep Morina
Yllson Habib Keçi
Ylber Sadik Begaj
Xhavit Hajdar Milushi
Xhavit Selman Rina
Alfred Vath Tujani
Albert Shefit Xhepi
Alfred Agim Sadiku
Altin Zef Buraku
Armando Vangjel Duka
Arben Llesh Prenga
Astrit Neim Çela
Aurel Kiço Stefani
Behar Jashar Beta

Dritan Zeqir Hajda
Dritan Idriz Ponari
Enver Bejto Peraj
Genci Ferman Hasa
Genci Faik Koçi
Gjergji Thanas Gabi
Hekuran Qamil Sina
Ilir Jani Buçka
Ilir Muharrem Ymeri
Imer Qani Malaj
Izet Mustafa Tusha
Mandi Xhelal Gjyla
Myftar Hasan Hoti
Ndriçim Bilal Ahmeti
Petrit Prend Ndreca
Përparim Abdulla Bytyçi
Pjerin Gjok Kaçi
Ridvan Merko Vangjeli
Roland Hiqmet Spahiu
Rudi Hekuran Ibrahimi
Sajmir Xhevit Senja
Sokol Sali Bog
Sokol Ndoc Paloka
Shkëlzen Gjon Susaj
Fatmir Muharrem Ismailisufaj
Vasil Thoma Taçi
Vrion Arif  Mehmeti
Altin Selaudin Begaj
Arjan Mensur Halili
Ardit Abdulla Seferi
Abedin Xhevit Kryemadhi
Altin Fejzi Liçaj
Arian Foni Ngjela
 Novruz Karafili
Adriatik Nuri Muçaj
Arbi Ramazan Dedja
Besim Dilaver Xhelili
Banush Xhafer Hodo
Bashkim Dilaver Gega
Besnik Prenga Nikolli
Bamir Shefqet Basha
Dalip Haxhi Jata
Eduart Kujtim Karamuça
Enon Vendim Lusho
Enton Islam Hazizi
Edri Novruz Çibuku
Eduart Skënder Bistri
Fadil Xheladin Ahmetaj
Gjovalin Nikoll Ndoj
Ilir Dhimitër Shqepa
Kujtim Farih Venjka
Jetnor Syti Çela
Mondi Hilë Gjini
Petrit Tom Curi
Petrit Sali Osmani
Rakip Enver Billa
Sokol Ferrik Bendaj
Shpëtim Nazmi Sinani
Shkumbin Faik Pepa
Shpëtim Halil Beqiri
Ukë Idriz Çelkalaj
Ylber Xhemal Kurti
Artan Kozma Mine
Armand Kristul Tane
 Idriz Kola
Altin Margarit Muzha
Anton Kolë Ceca
Albi Ismail Qeli
Blerim Hekuran Sula
Dritan Mylazim Metani
Dritan Pali Tereziu
Dritan Isa Muça
Dorian Besnik Gjinali
Edukat Rexhep Shehu
Edvin Sadik Murra
Edgard Novruz Koreçi
Ermand Bedri Bakaj
Eduart Fadil Haruni
Ferdinant Qerim Deda
Gazment Myslym Allkaj
Gazment Tofik Hoxha
Gazment Izet Çobani
Gentian Vasil Bukuroshi
Genti Foni Miho
Haziz Mevlud Buci
Ilirjan Emil Proda
Ilirjan Daver Islami
Kujtim Ndue LLeshi
Leonard Llambi Apostoli
Mehmet Hutë Ngjela
Olsi Neshet Kormi
Oltion Tomorr Asllani
Sami Brah Tafai
Spartak Selam Malaj
Selaudin Qamil Balla
Ylber Simon Mervataj
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Shpresa Leka sheh dosjen e plotë të dënimit
të piktorit: Kam qenë edhe unë viktimë

Hapja e Muzeut Kombëtar
"Shtëpia me gjethe", ish-
selia e përgjimit gjatë

regjimit komunist ka sjellë në
vëmendje edhe njëherë historinë
e trishtë të piktorit Edison Gjer-
go. Dosja e plotë e tij, nga përgji-
mi te hetimi, e deri te dënimi ësh-
të bërë publike për këdo që
viziton muzeun.

Pseudonime spiunësh, biseda
me Gjergon të riprodhuara prej
tyre, rrëfejnë gjendjen në të cilën
ndodhej piktori. "Jam i mërzitur se
ashtu është edhe vetë natyra e nje-
riut, që nuk gjen rehat në këtë
botë… Vullneti i njeriut është
gjithnjë i kondicionuar në rretha-
nat në të cilat ndodhet… Të jetu-
arit e njeriut nuk vlen për asgjë.
Këtë të vërtetë njeriu e konsumon
kur vdes", janë disa prej frazave që
kish thënë Gjergo në vitin 1973,
shkruhet të ketë thënë ai sipas do-
kumenteve të dosjes.

Çeljen e muzeut në maj e sho-
qëroi publikimi në media i dosjes,
dokumenteve, ndërsa ndër vite,
miq të tijtë kanë rrëfyer njohjen
me të, bisedat me të, trishtimin e
tij, artin e tij, natyrën e tij si edhe
kanë interpretuar veprat që la pas,
duke u nisur nga më e njohura
"Epik e yjeve të mëngjesit".

Muzeu është vizituar edhe nga
ish-e fejuara e Gjergos në kohën
para arrestimit.

Pas vizitës, në librin e përsh-
typjeve, ajo ka shënuar me pak
radhë, historinë e saj, historinë e
tyre.

"Përjetova momente tejet emo-
cionuese nga vizita, për faktin se
jam viktimë e këtyre përgjimeve të
tmerrshme, që më shkatërruan
çastin më të bukur të jetës", shk-
ruan Shpresa Leka, sipas "GSH".

Më tej, ajo shton: "Isha e fejuar
me Edison Gjergon, në maj 1974
deri në momentin kur u arrestua
në janar 1975. Edisoni ishte një pik-
tor i talentuar, modern që përjetoi
ferrin komunist me burgosjen në
Spaç për 8 vjet, për të vetmen ar-
sye se ishte i talentuar dhe njeri
me mendime të lira".

Sipas Lekës, Gjergo "i fali Sh-
qipërisë jetën e tij nëpërmjet ve-
prës së mrekullueshme dhe vua-
jtjes si askush tjetër".

Në fund, ajo shënon se mbetet
ende emri i tij i lartë, kur thotë:
"Edisoni mbetet në altarin e artit
figurative shqiptar. I paharruar në
zemrën time. Shpresa Leka".

Spiunët që e përgjonin dhe rapor-
tonin për të mbanin pseudonimet
"Bufeja e madhe", "Artisti", "Plani",
"Fatmiri", "Dëshira", "Mekaniku"
etj., apo "Gjethja e mollës". Ende nuk
kanë dalë emrat e tyre, dihen sërish
vetëm pseudonimet. "E vërteta ësh-
të se unë dashuroj një vajzë që
punon në bibliotekë në Pallatin e Pi-
onierëve. Ajo më shfaqi simpati për
punën time", i kish thënë Gjergo një
spiuni, pa e ditur që është spiun.
ARRESTIMI E DËNIMI

Edisoni arrestohet më 13 janar
1975. I gjithë rrethi miqësor i Ed-
isonit, njerëz të njohur të artit, vi-
hen në përpunim të detajuar. Në
burg Edisonit i thuhet se ky rreth
miqësor është i gjithi i arrestuar.
Edison Gjergo dënohet me vendi-

Ish-e fejuara e Edison Gjergos:
Më shkatërruan jetën, mbetet
i paharruar në zemrën time

Fatmira Nikolli

min e 29 prillit 1975 të Gjykatës së
Tiranës me 8 vjet burg me akuzën

e agjitacionit e propa-
gandës. Dënimin Ed-
isoni e vuan në bur-
gun e Spaçit. Është in-
teresante se edhe në
burgun e Spaçit për të
pati disa denoncime
nga të burgosur po për
të njëjtat gjëra.
Dëshira për të rrënuar shokun e
qelisë i kishte vënë një pseudonim
të veçantë: "Dëshira", që shkruante
në vitin 1980 se Edisoni zhvillonte
veprimtari të dendur armiqësore
brenda burgut.

Pas lirimit nga burgu nga më 15

nëntor 1982 nuk ishte e thënë që ta
linin të qetë. Teksa punonte bojax-
hi në ndërmarrjen e mjeteve mësi-
more "Hamit Shijaku", afrohet këtë
herë bashkëpunëtori "Mekaniku",
i cili merr vesh se Edisoni kishte
thënë se punonte si skllav për të

fituar bukën e gojës, se e kishin
çuar aty për ta poshtëruar. Vijnë
edhe të dhëna të tjera për t'i rezer-
vuar një dënim të dytë, i cili nuk
ndodhi, pasi më 1989 Edison Gjer-
go ndahet nga jeta.

"Unë kam marrë të dhëna shumë
të sakta dhe mund të them një gjë
shumë tragjike, që një shoku i tij i
burgut (shok i ngushtë i Edisonit
edhe para burgimit) ka treguar se
Edison Gjergo e parandjeu që po i
vinte rrotull arrestimi, pasi e kish-
in thirrur në hetuesi dhe kishte
çuar te ky shoku rreth 15 vepra pik-
ture, të cilat ai i mbajti në shtëpi
dhe në momentin kur u arrestua
Edisoni, ky shoku e kishte të qartë
që do shkonin edhe në shtëpinë e
tij Sigurimi i Shtetit për kontroll",
ka thënë Abaz Hado. Sipas Hados,
gruaja e tij, pa e vënë fare në dije-
ni, i ka marrë këto piktura, i ka
mbledhur me plastmas dhe i ka fu-
tur në pus, me qëllim që t'i merrte
përsëri pas kontrollit. "Sigurimi
mori me vete edhe burrin e saj dhe
kështu u bënë të dy edhe shokë
burgu. Edhe diçka tjetër nga jeta e
piktorit që bëhet publike për herë
të parë, është që në burg Edison
Gjergo ka pasur një rast kur ka
rrëshqitur gati 150 metra në borë,
duke punuar në kushte shumë të
vështira dhe ka rënë në humnerë,
por ka shpëtuar me vështirësi" ka
rrëfyer studiuesi i artit. Hado ka
shtuar se është tragjik fakti, që
shumë policë, gardianë burgu në
Spaç kanë nga një vepër të Edisonit
vetëm e vetëm për t'i dhënë një
cigare apo një ushqim. "Kjo është
një gjë shumë tragjike. Unë akoma
nuk kam rënë në gjurmët e këtyre
policëve dhe do ta ndjek këtë çësh-
tje", ka treguar Hado.

IMAZHI, AUTOBUSI I LINJËS VLORË-TIRANË, VITET '30 TË SHEK. XX

Janë dy imazhe të autobusit të linjës Vlorë-Tiranë në
vitet '30. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave grish
herë pas here me imazhe të Shqipnisë ndër mote, siç
është kjo makinë që njihej me emrin "Sata".

FOTO
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Në foto:
Letra e Shpresa
Lekës, ish-e
fejuara e
Edison Gjergos

Në foto:
“Epika e yjeve
të mëngjesit”

Në foto:
Dosja e Gjergos në Muzeun
“Shtëpia e Gjetheve”
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kemi kohën tonë dhe do të kemi
kohën tonë.
Je ndeshur me "bërryla" rrugës?
Ka pasur momente, por di t'i anash-
kaloj shumë mirë falë eksperiencës.
Muzika shpesh edhe gjykohet përMuzika shpesh edhe gjykohet përMuzika shpesh edhe gjykohet përMuzika shpesh edhe gjykohet përMuzika shpesh edhe gjykohet për
shkak të këngëtarëve që s'kanë zëshkak të këngëtarëve që s'kanë zëshkak të këngëtarëve që s'kanë zëshkak të këngëtarëve që s'kanë zëshkak të këngëtarëve që s'kanë zë
por kanë sponsor; njeh Arlinda tëpor kanë sponsor; njeh Arlinda tëpor kanë sponsor; njeh Arlinda tëpor kanë sponsor; njeh Arlinda tëpor kanë sponsor; njeh Arlinda të
tilla kolege?tilla kolege?tilla kolege?tilla kolege?tilla kolege?
Po, njoh, dhe mendoj që muzika
tashmë është bërë thjesht biznes
dhe nuk na çudit më asgjë.
SpikaSpikaSpikaSpikaSpikatët  edhe në ftët  edhe në ftët  edhe në ftët  edhe në ftët  edhe në fo ro ro ro ro r m am am am am atintintintintin
"YFSF"; mendoni se artistëve të"YFSF"; mendoni se artistëve të"YFSF"; mendoni se artistëve të"YFSF"; mendoni se artistëve të"YFSF"; mendoni se artistëve të
rinj u duhet një frinj u duhet një frinj u duhet një frinj u duhet një frinj u duhet një fororororormamamamamat i këtij llojit i këtij llojit i këtij llojit i këtij llojit i këtij lloji
ose i ngjashëm për të marrë mëose i ngjashëm për të marrë mëose i ngjashëm për të marrë mëose i ngjashëm për të marrë mëose i ngjashëm për të marrë më
shumë famë?shumë famë?shumë famë?shumë famë?shumë famë?
Ai spektakël ishte diçka shumë e
mirë për mua, sepse më dha
mundësinë që unë të shpalosja më
së miri vlerat e mia vokale dhe in-
terpretative. Është diçka shumë e
vështirë dhe, nëse nuk je i pjekur
profesionalisht që të arrish të fu-
tesh në shumë karaktere, nuk
mund t'ia sugjeroj çdo artisti të ri!

Si i ke raportet me famën, të bez-Si i ke raportet me famën, të bez-Si i ke raportet me famën, të bez-Si i ke raportet me famën, të bez-Si i ke raportet me famën, të bez-
dis apo të pëlqen?dis apo të pëlqen?dis apo të pëlqen?dis apo të pëlqen?dis apo të pëlqen?
Unë jam shumë tip social dhe pop-
ullor si njeri. Nuk e kam parë kur-
rë në atë këndvështrim. Jo, s'më
ka bezdisur! Madje jam shumë e
afruar dhe e dashur me ata që më
duan mua dhe muzikën time.
GuxGuxGuxGuxGuxon me ekstraon me ekstraon me ekstraon me ekstraon me ekstravvvvvaaaaagggggancën përancën përancën përancën përancën për
hir të popullaritetit?hir të popullaritetit?hir të popullaritetit?hir të popullaritetit?hir të popullaritetit?
Jo, kurrë! Unë anoj më shumë te
gjërat stil dhe të bukura për syrin,
nuk jam për ekstreme.
Një vajzë e bukur dhe gjithnjë tëNjë vajzë e bukur dhe gjithnjë tëNjë vajzë e bukur dhe gjithnjë tëNjë vajzë e bukur dhe gjithnjë tëNjë vajzë e bukur dhe gjithnjë të
kemi parë vetëm; a ka dikë nëkemi parë vetëm; a ka dikë nëkemi parë vetëm; a ka dikë nëkemi parë vetëm; a ka dikë nëkemi parë vetëm; a ka dikë në
krah Arlinda? Si duhet të jetëkrah Arlinda? Si duhet të jetëkrah Arlinda? Si duhet të jetëkrah Arlinda? Si duhet të jetëkrah Arlinda? Si duhet të jetë
mashkulli në krah të Arlindës?mashkulli në krah të Arlindës?mashkulli në krah të Arlindës?mashkulli në krah të Arlindës?mashkulli në krah të Arlindës?
Nuk do ta bëj publike kurrë këtë
pjesë të jetës sime! Dua që njerëzit
që më ndjekin të argëtohen me
muzikën time, jo me jetën time per-
sonale!
E keni menduar një partner tëE keni menduar një partner tëE keni menduar një partner tëE keni menduar një partner tëE keni menduar një partner të
famshëm?famshëm?famshëm?famshëm?famshëm?
Çdo gjë ka kohën e vet. I lë gjërat të
vijnë natyrshëm, pa plane (qesh).

Edhe pse një këngëtare e re,
Arlinda Gjoni ka ditur t'ia
fitojë zemrën publikut.

Prej kohësh ajo është e angazhuar
me "Maratonën e Këngës Popu-
llore", duke rrëfyer se këtë vit ky
spektakël ka edhe zhanre të tjera
muzikore. Edhe pse një bukuro-
she, ajo shfaqet gjithnjë vetëm,
ndaj për "Summer Pages" të "Gaze-
ta Shqiptare" ajo rrëfen se nuk
pëlqen që jeta e saj private të për-
flitet në media. Duke njohur plot
raste kur këngëtaret kanë spon-
sor dhe jo zë, Arlinda tregon se
muzika është shndërruar tashmë
në biznes.

Arlinda, ke disa vite në treg dheArlinda, ke disa vite në treg dheArlinda, ke disa vite në treg dheArlinda, ke disa vite në treg dheArlinda, ke disa vite në treg dhe
duket se publiku vijon t'ju ndjekëduket se publiku vijon t'ju ndjekëduket se publiku vijon t'ju ndjekëduket se publiku vijon t'ju ndjekëduket se publiku vijon t'ju ndjekë
me të njëjtën dashamirësi; si eme të njëjtën dashamirësi; si eme të njëjtën dashamirësi; si eme të njëjtën dashamirësi; si eme të njëjtën dashamirësi; si e
ke arritur këtë?ke arritur këtë?ke arritur këtë?ke arritur këtë?ke arritur këtë?
Po, e vërtetë, kam ca kohë që kam
hyrë në treg, e falë punës dhe
përkushtimit gjërat po më ecin
mjaft mirë. Mund të them që kam
punuar fort për të arritur këtë suk-
ses që kam sot. Por ky është vetëm
fillimi, sepse kam akoma shumë
për të dhënë.
Si po ecën angazhimi yt te "Ma-Si po ecën angazhimi yt te "Ma-Si po ecën angazhimi yt te "Ma-Si po ecën angazhimi yt te "Ma-Si po ecën angazhimi yt te "Ma-
ratona e Këngës Popullore"?ratona e Këngës Popullore"?ratona e Këngës Popullore"?ratona e Këngës Popullore"?ratona e Këngës Popullore"?
"Maratona e Këngës" po ecën mjaft
mirë! Jemi shumë artistë që mar-
rim pjesë, nga të gjitha zhanret
muzikore. Është një eksperiencë e
veçantë dhe emocion kur i sheh
sheshet e qyteteve të ndryshme
plot duke na duartrokitur dhe
mbështetur! Po ndihem jashtëza-
konisht mirë!
Sa e duan shqiptarët muzikënSa e duan shqiptarët muzikënSa e duan shqiptarët muzikënSa e duan shqiptarët muzikënSa e duan shqiptarët muzikën
popullore, të rinjtë sidomos?popullore, të rinjtë sidomos?popullore, të rinjtë sidomos?popullore, të rinjtë sidomos?popullore, të rinjtë sidomos?
Tashmë "Maratona" ka ndryshuar,
nuk është më vetëm "Maratona e
Këngës Popullore", por e të gjitha
zhanreve, siç e thashë edhe më lart.
Çfarë kërkon një këngëtare e reÇfarë kërkon një këngëtare e reÇfarë kërkon një këngëtare e reÇfarë kërkon një këngëtare e reÇfarë kërkon një këngëtare e re
seksi në një festival të muzikësseksi në një festival të muzikësseksi në një festival të muzikësseksi në një festival të muzikësseksi në një festival të muzikës
popullore?popullore?popullore?popullore?popullore?
Pyetje e bukur kjo! Unë jam rritur
me këtë lloj fryme dhe popullarite-
ti dhe, sado "seksi" të dukem, unë

Egla Xhemali

jam ajo vajza popullore dhe e
thjeshtë; dua të jem sa më afër
publikut në çdo lloj mënyre që të
jetë.
Sa e  vështirë është për njëSa e vështirë është për njëSa e vështirë është për njëSa e vështirë është për njëSa e vështirë është për një
këngëtare të re të identifikohetkëngëtare të re të identifikohetkëngëtare të re të identifikohetkëngëtare të re të identifikohetkëngëtare të re të identifikohet
në tregun shqiptar?në tregun shqiptar?në tregun shqiptar?në tregun shqiptar?në tregun shqiptar?
Në fakt e quaj veten me fat, sepse
më kanë ardhur gjërat shumë
mbarë dhe nuk e kam pasur aq të
vështirë. Ndoshta një arsye e fortë
ka qenë edhe që kam kënduar që e
vogël, kam bandën muzikore vetë
në shtëpi, ku kam performuar
gjithmonë me babain tim, i cili më
ka ndihmuar shumë në komuni-
kimin me publikun dhe lirsh-
mërinë.
A ju lënë "të vjetraA ju lënë "të vjetraA ju lënë "të vjetraA ju lënë "të vjetraA ju lënë "të vjetrat" të kt" të kt" të kt" të kt" të korororororrrrrrninininini
sukses?sukses?sukses?sukses?sukses?
Nuk e shoh në këtë këndvështrim;
të "vjetrat" kanë vendin e vet, i
përkasin kohës së tyre, dhe ne

Rrëfehet këngëtarja: Nuk luaj me ekstravagancën për famën, kam stilin tim
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Këngëtaret që nuk kanë zë por
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"Ja si i kam anashkaluar 'bërrylat' në karrierën time"

E quaj veten me fat,
sepse më kanë ardhur
gjërat shumë mbarë
dhe nuk e kam pasur

aq të vështirë. Ndoshta
një arsye e fortë ka
qenë edhe që kam

kënduar që e vogël,
kam bandën muzikore
vetë në shtëpi, ku kam
performuar gjithmonë
me babain tim, i cili

më ka ndihmuar shumë
në komunikimin me

publikun dhe
lirshmërinë.
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“PLAS” KËNGËTARI GREK
Thonë se jam shqiptar,
përdorues droge, alkooli dhe gay

Vajza e Sabianit ngre
temperaturat me një 'belfie'

AURELA HOXHA POSTON FOTO PA GRIM
Ja detaji i veçantë në fytyrën e saj
Aurela Hoxha është ndër vajzat më të pëlqyera dhe më të ko

mentuara kohëve të fundit në Shqipëri. Blogeren e njohur e
shohim shumë të kuruar kudo ku shfaqet, si në grim ashtu edhe në
veshje. Por, duket se as Aurela nuk ka mundur t'i shpëtojë trendit
të momentit për të publikuar foto në rrjetet sociale pa grim. Pikër-
isht tani që bukuroshja seksi është duke u relaksuar dhe po shijon
pushimet, ka vendosur të ndajë me ndjekësit e saj në "Instagram"
fytyrën pa tualet. Ajo ngjan shumë bukur edhe pa grim, mirëpo ka
një detaj në fytyrën e saj që nuk e kishim parë ndonjëherë. Aurela
paska quka në fytyrë. Nuk ka asgjë të keqe në këtë mes, pasi qukat
kanë filluar të bëhen edhe nga
make-up artistët si një trend i
ri, i realizuar edhe nga per-
sonazhe të njohura botërore.

Me këtë pozë, pa dyshim, ajo ka sfiduar edhe temperaturat e larta
të këtyre ditëve. Keisi Medini, vajza e këngëtarit Sabian, u bë e

njohur pasi u bë pjesë e grupit "OTR". Keisi, biondja me pamjen e një
kukulle Barbie, me siguri është doza e bukurisë për grupin. Përveçse
tërheqëse dhe e ëmbël, këtë herë ajo ka tërhequr vëmendje me të pas-
met, teksa ka postuar këtë 'belfie' në "Instagram".

Olsi i jep zyrtarisht fund
lidhjes me Fjorentinën
NNNNNjë nga ç i f tet  më të  përfo lura të  "B igjë  nga ç i f tet  më të  përfo lura të  "B igjë  nga ç i f tet  më të  përfo lura të  "B igjë  nga ç i f tet  më të  përfo lura të  "B igjë  nga ç i f tet  më të  përfo lura të  "B ig

Brother 9" ,  Ols i  dhe F jorent ina ,Brother 9" ,  Ols i  dhe F jorent ina ,Brother 9" ,  Ols i  dhe F jorent ina ,Brother 9" ,  Ols i  dhe F jorent ina ,Brother 9" ,  Ols i  dhe F jorent ina ,
janë ndarë .  La jmin e  ka bër i  të  d iturjanë ndarë .  La jmin e  ka bër i  të  d iturjanë ndarë .  La jmin e  ka bër i  të  d iturjanë ndarë .  La jmin e  ka bër i  të  d iturjanë ndarë .  La jmin e  ka bër i  të  d itur
vetë  Ols i ,  i  c i l i  në  një  post im në " InstaS-vetë  Ols i ,  i  c i l i  në  një  post im në " InstaS-vetë  Ols i ,  i  c i l i  në  një  post im në " InstaS-vetë  Ols i ,  i  c i l i  në  një  post im në " InstaS-vetë  Ols i ,  i  c i l i  në  një  post im në " InstaS-
tory"  ka  sqaruar fansat  se  shkak itory"  ka  sqaruar fansat  se  shkak itory"  ka  sqaruar fansat  se  shkak itory"  ka  sqaruar fansat  se  shkak itory"  ka  sqaruar fansat  se  shkak i
ndar jes  mes tyre  i sh in d isa  mosmar-ndarjes  mes tyre  i sh in d isa  mosmar-ndarjes  mes tyre  i sh in d isa  mosmar-ndarjes  mes tyre  i sh in d isa  mosmar-ndarjes  mes tyre  i sh in d isa  mosmar-
rëveshje .  Ols i  shkruan se ,  pavarës isht  tërëveshje .  Ols i  shkruan se ,  pavarës isht  tërëveshje .  Ols i  shkruan se ,  pavarës isht  tërëveshje .  Ols i  shkruan se ,  pavarës isht  tërëveshje .  Ols i  shkruan se ,  pavarës isht  të
gj i thave ,  do i  qëndrojë  pranëgj i thave ,  do i  qëndrojë  pranëgj i thave ,  do i  qëndrojë  pranëgj i thave ,  do i  qëndrojë  pranëgj i thave ,  do i  qëndrojë  pranë
Fjorent inës  nëse  do të  ketë  ndonjëF jorent inës  nëse  do të  ketë  ndonjëF jorent inës  nëse  do të  ketë  ndonjëF jorent inës  nëse  do të  ketë  ndonjëF jorent inës  nëse  do të  ketë  ndonjë
problem dhe se  i  uron gj i thë të  mirat  eproblem dhe se  i  uron gj i thë të  mirat  eproblem dhe se  i  uron gj i thë të  mirat  eproblem dhe se  i  uron gj i thë të  mirat  eproblem dhe se  i  uron gj i thë të  mirat  e
kësa j  bote .  "Fa lënderoj  g j i thë fansat  përkësa j  bote .  "Fa lënderoj  g j i thë fansat  përkësa j  bote .  "Fa lënderoj  g j i thë fansat  përkësa j  bote .  "Fa lënderoj  g j i thë fansat  përkësa j  bote .  "Fa lënderoj  g j i thë fansat  për

m b ë s h -m b ë s h -m b ë s h -m b ë s h -m b ë s h -
tet jen .  Në jetë ,  jo  të  g j i thë njerëz it  janëtet jen .  Në jetë ,  jo  të  g j i thë njerëz it  janëtet jen .  Në jetë ,  jo  të  g j i thë njerëz it  janëtet jen .  Në jetë ,  jo  të  g j i thë njerëz it  janëtet jen .  Në jetë ,  jo  të  g j i thë njerëz it  janë
njësoj  dhe mendojnë ose  dashurojnë njësoj .n jësoj  dhe mendojnë ose  dashurojnë njësoj .n jësoj  dhe mendojnë ose  dashurojnë njësoj .n jësoj  dhe mendojnë ose  dashurojnë njësoj .n jësoj  dhe mendojnë ose  dashurojnë njësoj .
Të paktën pranoj  rea l i tet in .  Nga ky mo-Të paktën pranoj  rea l i tet in .  Nga ky mo-Të paktën pranoj  rea l i tet in .  Nga ky mo-Të paktën pranoj  rea l i tet in .  Nga ky mo-Të paktën pranoj  rea l i tet in .  Nga ky mo-
ment unë dhe F jor i  nuk jemi  më bashkë .  Sament unë dhe F jor i  nuk jemi  më bashkë .  Sament unë dhe F jor i  nuk jemi  më bashkë .  Sament unë dhe F jor i  nuk jemi  më bashkë .  Sament unë dhe F jor i  nuk jemi  më bashkë .  Sa
për sqar im,  nuk ka l idhje  se  është d ikushpër sqar im,  nuk ka l idhje  se  është d ikushpër sqar im,  nuk ka l idhje  se  është d ikushpër sqar im,  nuk ka l idhje  se  është d ikushpër sqar im,  nuk ka l idhje  se  është d ikush
në mes ,  por thjesht  d isa  mosmarrëveshjenë mes ,  por thjesht  d isa  mosmarrëveshjenë mes ,  por thjesht  d isa  mosmarrëveshjenë mes ,  por thjesht  d isa  mosmarrëveshjenë mes ,  por thjesht  d isa  mosmarrëveshje
me njër i - t jetr in na bënë të  marr im këtëme njër i - t jetr in na bënë të  marr im këtëme njër i - t jetr in na bënë të  marr im këtëme njër i - t jetr in na bënë të  marr im këtëme njër i - t jetr in na bënë të  marr im këtë
vendim.  Gj i thses i  i  uroj  më të  mirat  e  kësa jvendim.  Gj i thses i  i  uroj  më të  mirat  e  kësa jvendim.  Gj i thses i  i  uroj  më të  mirat  e  kësa jvendim.  Gj i thses i  i  uroj  më të  mirat  e  kësa jvendim.  Gj i thses i  i  uroj  më të  mirat  e  kësa j
bote kudo që të  jetë  dhe kur të  kesh ndon-bote kudo që të  jetë  dhe kur të  kesh ndon-bote kudo që të  jetë  dhe kur të  kesh ndon-bote kudo që të  jetë  dhe kur të  kesh ndon-bote kudo që të  jetë  dhe kur të  kesh ndon-
jë  problem,  unë do jem i  par i  aty .  Uroj  tëjë  problem,  unë do jem i  par i  aty .  Uroj  tëjë  problem,  unë do jem i  par i  aty .  Uroj  tëjë  problem,  unë do jem i  par i  aty .  Uroj  tëjë  problem,  unë do jem i  par i  aty .  Uroj  të
jesh mirë  g j i thmonë" ,  shkruan Ols i .jesh mirë  g j i thmonë" ,  shkruan Ols i .jesh mirë  g j i thmonë" ,  shkruan Ols i .jesh mirë  g j i thmonë" ,  shkruan Ols i .jesh mirë  g j i thmonë" ,  shkruan Ols i .
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Aksidentalisht i
keni bërë pis

rrobat me
buzëkuq? Ap-
likoni pak va-

zelinë në njollë
dhe fërkojeni;

njolla do të
zhduket men-

jëherë.

Vazelina, një
krem që bën
çudira për juVazelina është baza e

shumë kremrave të
shtrenjta, por a e keni di-

tur që vazelinën mund ta përdor-
ni edhe për disa gjëra që mbase
nuk e keni ditur se mundeni? Ja
se për çfarë mund ta përdorni
këtë produkt të lirë.

Parfum që qëndron mëParfum që qëndron mëParfum që qëndron mëParfum që qëndron mëParfum që qëndron më
shumëshumëshumëshumëshumë

Para se të spërkasni parfumin
tuaj të preferuar, vendin ku do
të vendosni parfumin lyejeni së
pari me pak vazelinë. Aroma e
parfumit nuk do të zhduket aq
shpejt sa më parë.
Vetulla të përkryera
Nëse i keni vetullat të
ashpra, qimet që vazhdi-
misht lëvizin dhe i bëjnë
vetullat tuaja të duken të
shprishura lyejini me një
shtresë shumë të hollë
vazeline dhe vetullat tu-
aja do të jenë të bindura.

Buzë të plasarituraBuzë të plasarituraBuzë të plasarituraBuzë të plasarituraBuzë të plasaritura
Vazelina është një nga
mjetet më të mira për hi-
dratim dhe ju mund ta
përdorni atë si një zbutës
për buzë (labelo). Buzët
tuaja do të jenë të ushqy-
era, të hidratuara dhe
sensuale.
Qerpikë të gjatë dhe të
bukur
Nëse dëshironi që qer-
pikët tuaj të jenë të gjatë
dhe të rregulluar, përdor-
ni një furçë për qerpikë
(të maskarës) të vjetër, të
cilën së pari duhet ta
keni larë mirë nga gjur-
mët e vjetra të ngjyrës,
dhe lyejini qerpikët me
furçë, në të cilën keni
vendosur një shtresë të
hollë vazeline. Këtë pro-
cedurë përsëriteni për
disa ditë me radhë, dhe
ndryshimi është i garan-
tuar. Por kujdes, së pari
largoni grimin nga sytë.

E keni shpenzuar të gjithëE keni shpenzuar të gjithëE keni shpenzuar të gjithëE keni shpenzuar të gjithëE keni shpenzuar të gjithë
kozmetikënkozmetikënkozmetikënkozmetikënkozmetikën

Jeni duke u bërë gati për të dalë,
por keni harruar që e keni harx-
huar buzëkuqin tuaj të preferuar
apo tonin. Te grimcat e grimit që ju
kanë mbetur, hidhni pak vazelinë,
dhe vendosni në fytyrë; askush nuk
do ta vërejë ndryshimin.

Thembra të butaThembra të butaThembra të butaThembra të butaThembra të buta
Vazelina është e mrekullueshme
për kujdesin e lëkurës së plasari-
tur në përgjithësi, dhe në qoftë
se ju e keni këtë problem me

lëkurën e këmbëve, vazelina ësh-
të zgjidhja e duhur për ju. Një
këshillë: kur i lyeni këmbët,
vishni edhe çorape, në mënyrë që
vazelina të qëndrojë sa më
shumë në lëkurë.

Për largimin e grimitPër largimin e grimitPër largimin e grimitPër largimin e grimitPër largimin e grimit
Nëse keni lëkurë të ndjeshme

dhe produktet për largimin e
grimit  reagojnë  në  lëkurën
tuaj,  atëherë, vazelina është
zgjidhja e duhur. Ky produkt jo
vetëm që nuk do të shkaktojë
një reagim (ndonjë irritim), por
është gjithashtu i  shkëlqyer
për largimin e make-up-it i cili
nuk hiqet aq lehtë.

Pas depilimitPas depilimitPas depilimitPas depilimitPas depilimit
Nëse lëkura juaj është e kuqe
dhe e irrituar pas depilimit, lye-
jeni vendin e irrituar me vazelinë
dhe lëreni ta thithë. Skuqja do
të zhduket shumë shpejt.

Majat e flokëve tëMajat e flokëve tëMajat e flokëve tëMajat e flokëve tëMajat e flokëve të
plasarituraplasarituraplasarituraplasarituraplasaritura

Nëse flokët tuaj janë
bërë për t'u prerë, por ju
dëshironi që t'i lëshoni
dhe nuk doni që të ndry-
shoni gjatësinë, vazeli-
na është zgjidhja. Lyeji-
ni majat e flokëve me va-
zelinë, me të cilën do të
mbuloni majat e pla-
saritura, ndërsa përga-
titeni për një model të ri
të flokëve.

Grimi teGrimi teGrimi teGrimi teGrimi te
rrrrrrrrrrobaobaobaobaobattttt

Aksidentalisht i  keni
bërë pis rrobat me
buzëkuq? Aplikoni pak
vazelinë në njollë dhe
fërkojeni; njolla do të zh-
duket menjëherë.

Ngjyrat e flokëve nëNgjyrat e flokëve nëNgjyrat e flokëve nëNgjyrat e flokëve nëNgjyrat e flokëve në
lëkurëlëkurëlëkurëlëkurëlëkurë

I keni lyer flokët, por
keni ngjyer edhe
gjysmën e fytyrës në
ngjyrë të re të flokëve?
Aplikoni pak vazelinë në
vendet me njolla, dhe
butësisht pastrojini de-
risa të largohet ngjyra.

Vënia e vathëveVënia e vathëveVënia e vathëveVënia e vathëveVënia e vathëve
Nëse ndonjëherë ju lën-
don vënia dhe heqja e
vathëve, lyejini vrimat
me pak vazelinë dhe
dhimbja do të largohet.
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Vladimir Putin noton në
ujërat e ftohta të Siberisë

Jepet me qira shtëpia e fëmijërisë
së Trump, kushton 777$ nata

Familja mbretërore në çdo udhëtim
merr me vete kostum të zi

Parashikimi i Fidel Kastros
44 vite më parë për SHBA-të...

Presidentin e Rusisë, Vladimir Putin e kemi parë nën kostumin e kreut
të Kremlinit, por ai dita-ditës tregon që di ta jetojë jetën. Putin

gjithmonë është në qendër të vëmendjes edhe gjatë kohës kur është me
pushime dhe po shijon kohën e lirë. Së fundmi është publikuar një video
ku duket presiden-
ti Putin teksa
peshkon dhe
noton në ujërat e
akullta të Siberisë,
ku ka zgjedhur të
kalojë pushimet.
Mesa duket,
presidentit rus i
pëlqejnë pushimet
aventureske, që të
mund t'i tregojë
vendit se është i
shëndetshëm, i
fortë dhe i mbush-
ur me energji.

Familja mbretërore gjithmonë di si të vishet për ngjarje të
rëndësishme. Efekti "Kate Middleton" veçse është dokumentuar

mirë, ndërsa shumica e njerëzve e kanë zili familjen mbretërore
për rrobat që posedojnë, megjithatë, shumë pak njerëz e dinë se
kjo familje gjithmonë duhet ta marrë me vete një kostum për të
cilin nuk keni dëgjuar! Çdo herë që një anëtar i familjes
mbretërore largohet nga shteti, duhet të marrë me vete një
kostum të zi, në rast se një nga të afërmit e tyre vdes. Kjo i sigu-
ron ata që kur të rikthehen në Mbretërinë e Bashkuar, të shihen
me respekt nga populli dhe t'i përshtaten disponimit kombëtar!

Shtëpia e fëmijërisë së Presidentit të SHBA-ve, Donald Trump në Nju Jork,
kohët e fundit është dhënë me qira, e cila shkon deri në 777$ nata. "Kjo

është një mundësi unike dhe e veçantë për të qëndruar në shtëpinë e një presi-
denti", thuhet në
njoftimin e shpalljes me
qira në Airbnb. Ndërtesa
ka 5 dhoma gjumi dhe
3 banjë dhe është
ndërtuar nga babai i
Donald Trump, Fred
Trump në 1940. Në këtë
shtëpi, Trump ka jetuar
deri në moshën 4-
vjeçare, kohë në të cilën
familja e tij u zhvendos
në një rezidencë më të
madhe aty pranë. Jo
shumë gjëra kanë
ndryshuar që në kohën kur presidenti Trump jetonte në këtë shtëpi, kuzhina
është origjinale. Në shtëpi mund të flenë 20 persona.

Ish-diktatori kubanez, Fidel Kastro bëri një parashikim të madh në vitin
1973, në një kohë kur tensioni mes Kubës dhe SHBA-ve ishte më i lartë se

kurrë më parë. Ai në vitin 1973 pati parashikuar se amerikanët do ta vizito-
nin Kubën vetëm kur në krye të SHBA-ve të ishte një president me ngjyrë dhe
Papa të ishte me origjinë amerikano latine. Dhe ishte pikërisht kështu, kufijtë
mes SHBA-ve dhe Kubës u hapën në vitin 2016, ku president i SHBA-ve ishte
Barak Obama dhe në krye të Vatikanit është Papa Françesku me origjinë
Argjentina. "Shtetet e Bashkuara do të vijnë të na vizitojnë kur të kenë një
president zezak dhe kur të ketë një Papë latino-amerikan!", kishte deklaruar
Fidel Kastro në vitin 1973.
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Nisur nga fama e madhe
që kishte marrë shkrim
tari i njohur shqiptar,

Ismail Kadare, që nga fillimi i
viteve '70-të, (kur në Francë u
përkthye dhe u botua romani i
tij "Gjenerali i ushtrisë së vde-
kur"), në vitet që pasuan ai pati
mjaft ftesa të ndryshme nga
disa gazeta, revista, radio e ka-
nale televizive franceze për të
qenë i pranishëm në redaksitë
e tyre me shkrime, intervista
etj.  Kjo gjë vazhdoi edhe në
vitet '80-të, kur fama dhe popu-
l lariteti  t i j  në Francë ishte
gjithnjë e në rritje, gjë e cila
bëri që ftesat ndaj tij të mos ish-
in më vetëm në kuadrin e letër-
sisë dhe arteve, por edhe ato që
kishin të bënin me shkrime të
karakterit politik. Një nga këto
ftesa është edhe ajo që i  ka
ardhur Kadaresë në vitin 1984
nga gazeta e njohur franceze "La
Liberation", gjë e cila bëhet e di-
tur nga ky dokument arkivor
(dosja përkatëse mban siglën
"sekret") që po publikojmë në
këtë pjesë të këtij libri. Sipas
dokumentit  në f jalë,  gazeta
franceze e ftonte Kadarenë që të
shkruante një artikull në faqet
e saj, lidhur me këndvështrimin
e Shqipërisë së asaj kohe, ndaj
Evropës.  Dhe kjo f tesë me
shumë gjasa nuk i dërgohej pa
qëllim dhe e  nominuar Ka-
daresë. Pra, thënë më qartë: "La
Liberation" kërkonte, apo më
saktë nxiste shkrimtarin e njo-
hur shqiptar për të dhënë men-
dimet e tij mbi Evropën e asaj
kohe.  Gjë  e  ci la  bëhej  në
kuadrin e zgjedhjeve parlamen-
tare evropiane, ku në faqet e saj
do kishin vend edhe mjaft per-
sonalitete të tjera të letrave apo
politikës nga vendet përkatëse
që u dërgohej e njëjta ftesë si
shkrimtarit të njohur shqiptar.
Por Ministria e Punëve të Jas-
htme në Tiranë, ku dhe ka sh-
kuar ftesa e dërguar nga "La Lib-
eration", nëpërmjet Drejtorisë
së Dytë, (për nga rëndësia ishte
e para në atë dikaster), e ka
analizuar hollësisht atë gjë dhe

KOMUNIZMI
SHKRIMTARET



EKSKLUZIVE/ Libri i Kaloçit "Shkrimtarët dhe artistët nën diktatin komunist…" publikon dokumentin sekret të vitit 1984, ku MPJ në Tiranë
ka mashtruar, duke i shkruar gazetës së njohur franceze në emër të shkrimtarit Ismail Kadare, sipas porosisë së dhënë nga ministri Reiz Malile

Ministri: Kadare të mos shkruajë në 'La
Liberation', ajo i dha hapësirë Leka Zogut
Drejtoria e Dytë: Artikulli të mos shkruhet. Të falënderohet shkrimtari dhe të
thuhet se për shkak të kohës së shkurtër, ai është në pamundësi ta bëjë këtë

Dashnor Kaloçi

ka dalë në konkluzionin se Ka-
dareja nuk duhet që ta shkru-
ante artikullin që i kërkohej.
Dhe kjo për faktin e thjeshtë se
në atë gazetë kishte dhënë një
intervistë Leka Zogu, i cili pas
vdekjes së të atit në vitin 1961,
nga regjimi komunist i Tiranës
shikohej  e  konsiderohej  si
"armiku më i madh i popullit sh-
qiptar".  Dhe në këtë kuadër,
kurrsesi autoritetet zyrtare sh-
qiptare nuk mund të pranonin
që në një gazetë ku shkruante ai
(Leka Zogu), të zinte vend edhe
një artikull i shkrimtarit më të

en" i panjohur për Tiranë zyr-
tare të atyre viteve, madje ka
qenë mjaft në "modë", sidomos
me shkrimtarin Ksmail Kadare.
Pra thënë më qartë, ftesa në fjalë
as nuk i është dhënë fare Ka-
daresë dhe me emrin e person-
alitetin e tij "luanin" zyrtarë të
ndryshëm të shtetit shqiptar, si-
pas udhëzimeve përkatëse "nga
lart" dhe konjukturave politike
të kohës. Kjo gjë bëhet e ditur
edhe nga disa dokumente të tjera
të botuara në faqet e këtij libri
dhe jo vetëm. (Kujtojmë këtu se
për skenarin e "Gjeneralit…", që
do realizohej nga shoqëria film-
ike franceze "Filmss 66", ishte
ngritur një grup pune prej katër
vetash, që në fakt ishte komision
që i sugjeronte dhe censuronte
çdo gjë që ai shkruante). Siç shi-
het edhe nga faksimilja për-
katëse, tek dokumenti në fjalë
ka disa shënime të titullarëve të
lartë të Ministrisë së Jashtme,
ku të gjithë janë "dakord" me
njëri-tjetrin dhe në fund është
firma e ministrit, Reiz Maile, i

cili aprovon vendimin e Drej-
torisë së Dytë që Kadare të mos
shkruajë artikullin që i kërkohet
nga "La Liberation". Ashtu si
edhe pjesa më e madhe e doku-
menteve të publikuara në faqet
e këtij libri, edhe ky botohet i
plotë.

DREJTORIA E DYTE
INFORMACION
 Ambasada jonë në Paris,

nëpërmjet një radiogrami njofton
se gazeta "La Liberation" ka
kërkuar nëpërmjet Ismail

njohur shqiptar, Ismail Kadare.
Po të spostohemi duke u kthyer
në kohë në periudhën kur ka
ndodhur kjo gjë, është më se
normale një logjikë e tillë e Ti-
ranës zyrtare. Por ajo që vihet
re në këtë dokument dhe që
"nuk shkon", është fakti se aty
nga titullarët e Ministrisë së
Punëve të Jashtme, porositet që
gazetës në fjalë t'i kthehet një
përgjigje në emër të Ismail Ka-
daresë, ku ndër të tjera të thu-
het se, "për mungesë kohe, ai e
ka të pamundur ta bëjë atë gjë".
Gjë e cila nuk është një "fenom-



Reiz Malile

 Ismail Kadare



E premte 11 Gusht 2017  - 19DOSSIER

Kadaresë të dërgohet një
shkrim prej 2-3 faqesh

lidhur me Evropën, si shikohet
ajo nga vendi ynë. Ambasada njof-
ton se kjo gazetë, në kuadrin e
zgjedhjeve parlamentare evropi-
ane, që bëhen më 17 qershor, ka
filluar nga data 20 maj të botojë
shkrime nga vende të ndryshme
evropiane.

Shkrimi pritet nga gazeta deri
më 5 qershor.

Lidhur me këtë mendojmë:
Nga njoftimi që bën ambasada

del se rubrika bëhet në kuadrin
e zgjedhjeve të Parlamentit Evro-
pian dhe artikulli i Kadaresë
kërkohet po në këtë rubrikë.
Kërkohet të shkruhet një artikull
politik për Evropën në përgjithë-
si, nga trajtimi i të cilit do prek-
en, në mos direkt, indirekt edhe
marrëdhëniet e vendit tonë me
shtete të ndryshme evropiane,
sepse do të paraqitet mendimi
ynë për problemet që prekin sot
Evropën.

Nga ana tjetër kërkohet që ar-
tikulli të shkruhet nga Ismail Ka-
dare, kjo mendojmë se lidhet
edhe me kërkesat e tjera, drejtu-
ar Kadaresë nga institucione të
ndryshme franceze.

Po ashtu, gazeta "La Lib-
eraion", ishte gazeta që i dha
vend të gjerë intervistës së Le-
kës.

Nisur nga të gjitha këto, jemi
të mendimit që artikulli të mos
shkruhet. Gazeta të falënderohet
në emër të I.Kadaresë për këtë
propozim dhe të thuhet se për

shkak të kohës së shkurtër, ai ësh-
të në pamundësi ta bëjë këtë.

Nga ana tjetër, të shikohet
mundësia që në gazetë të botohet

më vonë ndonjë shkrim i Ismail
Kadaresë për problemet e letër-
sisë dhe artit në vendin tonë.

Tiranë, më 30.9.1984Tiranë, më 30.9.1984Tiranë, më 30.9.1984Tiranë, më 30.9.1984Tiranë, më 30.9.1984
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... institucionale, apo që kanë kaluar periudhën e gjatë të
sistemit komunist si paraqitet demokracia përfaqësuese?
Cilat janë problematikat e evidentuara që flasin për mos-
funksionimin e saj ashtu si duhet? Duhet t'u japim përgjigje
qoftë edhe përmbledhtas këtyre pyetjeve para se të parash-
trojmë pse është e nevojshme dhe se si duhet arsyetuar mbi
Demokracinë Direkte e cila vjen si një formë komplemen-
tare (plotësonjëse) e demokracisë përfaqësuese
DOBËSITË QË SHFAQ DEMOKRACIA
PËRFAQËSUESE

- Nuk bëhet qartazi dallimi mes Opozitës politike dhe
Oponencës civile. …. Tek ne ka oponencë civile dhe do të
evidentoja kohët e fundit atë kundra ligjit për importimin e
mbetjeve, por ka dhe sjellje nga operatorë të shoqërisë civile
që ose janë palë më pozitën ose janë të rreshtuar me opozitën
duke hyrë kështu në lojën dhe mekanizmat e "luftës" për
pushtet. Ky lloj deformimi e ka dëmtuar demokracinë dhe
e ka lënë shoqërinë dhe problmatikat e saja jashtë vemendjes
dhe kujdesit të vazhdueshëm të asaj që thiret "shoqëria
civile".

-Shoqëria civile duhet të vetkurohet sipas parimit "sho-
qëria civile për shoqërinë civile" me objektivat madhorë kr-
ijimin e "komunitetit civil të ligjit" si një bashkësi ku mar-
rdhënia bazohet në vetëdije e edukatë ligjore. Kjo punë
kërkon objektiva durim dhe plan veprimi dhe jo aktivitete
sporadike ku me rëndësi është mbushja e një liste me emra
dhe firma përbri për të justifikuar fondet e thithura nga
donatorë vendor dhe të huaj. -Shteti dhe pushtetet i shman-
gen shqetësimit që do duhej të krijonte një shoqëri civile e
shëndetëshme, aktive, kurajoze dhe sfidante e cila sigmati-
zon vendimmarrjen politike. Ata kanë investuar për ta kapur
shoqërinë civile duke e përdorur si instrument okult me
qëllim manipulimin e shoqërisë me rezultate që dalin nga
aktivitetet dhe sondazhet që kryejnë OJF-t e
instrumentalizuara në mënyrë partiake.

-Moszbatimi i parimit universal të barazisë
para ligjit; (casusi- është krijuar realiteti i sh-
trembër që për të njëjtën të drejtë apo detyrim
që ka ligji të krijohen realitete jo të ngjashme
aq sa duket që ai që përfitoi me ligjin e parë
nuk ka lidhje me atë që përfiton me ligjin e ri,
shembuj. Titujt shkencor, titujt e pronësisë.
Le të marrim në vemendje këtë të fundit.
Brenda të njëjtit trung familjar dhe bllok-
prone, një pjestarë familje e ka marrë pronën
me ligjin e mëparshëm dhe e ka përfituar të
plotë atë, një tjetër pret ta marrë me ligjin e ri
i cili ka mekanizma, forma përllogaritjeje dhe
praktika të ndryshme kompesimi e zvoglonë
sasinë e përfituar.

-Kultura e pandëshkueshmërisë moskupti-
mi i vetëdijshëm mbi detyrimet, kanë sjellur
si rrjedhjojë që "nuk funksionon "Demokracia
përmes Ligjit. " Ende kemi sjellje individuale,
komunitare, apo partiake, ku demokracia shi-
het veç, dhe ligji shihet veç. Madje shtrëngi-
mi ligjor dhe rritja e ngarkesës penale shihet
nga ligjëvënsit si shpëtimtare përball faktorëve apo re-
aliteteve shoqërore që mund dhe duhet të korrigjohen me
shumë durim përmes edukimit.

-Keqkuptimet me demokracinë dhe lirinë kanë krijuar
iluzione mbi humanizmin dhe shtetin human. … Parimi jam
"i taksuar ndaj jam i përfaqësuar" anashkalohet. Madje si
nga zgjedhësit dhe nga ata që zgjidhen as që edhe shtrohet
dialogu për këtë parim thelbësor kusht për një demokraci
përfaqësuese funksionale. Shpesh tek ne pa mbledhur tak-
sat dhe detyrimet e tjera për efekte financiare rriten dety-
rimet që bien sërish mbi qytetarin e rregullt, ndrësa qytetari
që nuk paguan vazhdon ta marri shërbimin publik apo ko-
munitar pa paguar detyrimin.

-Demokracia në Shqipëri ka nevoj të kurojë "krizën e për-
faqësimit", në mënyrë që vendi ynë të dali më në fund nga
sindromi i "monokracisë dyfishe" dhe të ndërtojë pluralizmin
politik shoqëruar me bashkëjetesë dhe dialog politik nor-
mal. Përfaqësimi në rastet ekstreme është inkriminuar, po
ashtu në mënyrë konstante është dëmtuar nga mungesa e
kompetencës.

-Është një realitet që na dhemb por se "rregjimet e
sotëme", pothuaj në të gjithë ish-lindjen komuniste, nuk
ngjajnë ende plotësisht me shoqërinë e hapur. Ato të sjellin
në mendje më shumë rregjimet totalitare që u rëzuan; sa
kohë që "oponenca shtypet" ose mbytet ose meret nën kon-
troll si dhe u tentua në Hungari. Ndarja e pushteteve traj-
tohet si "rivalitet kontradiktor interesash" dhe ky është
shëmbulli tipik në Shqipëri ku hapur Institucioni i Presi-
dencës vetëm bllokonte vendimet e Parlamentit dhe tregoi
hapur një mungesë jo thjesht vullneti por edhe dëshire për
Reformën në Drejtësi. , Drejtuesit e partive politike
hipotekojnë postin dhe nuk e pranojnë largimin edhe kur

Opinioni i   Ditës Demokracia përfaqësuese
dhe Demokracia DirekteNga Përparim Kabo

dështojnë në rastet e zgjedhjeve. Realiteti në Partinë
Demokratike dhe rizgjedhja me aq problmatika dhe mohime
e Zotit Lulëzim Basha e manifestoi këtë sjellje së fundëmi.
Mbrojtja me ligj të të korruptuarëve duke i strehuar punët
e tyre të dënueshme në alibinë e ligjit solli lëvizjet masive
në Rumani dhe Poloni

- Demokracia instrumentalizohet si populizëm dhe reagim
pa motiv e dobi mbarëshoqërore. Institucionet shtetërore
më shumë se në një rast shfaqen të gjunjëzuar në lutën ndaj
informalëve, dhe jo të predispozuar dhe mbështetës ndaj
qytetarëve formalë. Ka zell për të ligjëruar të paligjëshmen
dhe braktisje ose shtyrje në kohë të përmbushjes së intere-
save të qytetarëve që lidhen me detyrimet ligjore. Shteti dhe
institucionet të cilët lejojnë informalitetin me apo pa qëllim,
çdo ditë e gërryejnë demokracinë si kulturë dhe botëkup-
tim qytetar. Njëkohësisht ata bëhen bashkëautorë të një
realitet anti "Rule of  Law. "
KEQKUPTIMI ME VETË LIGJIN

Ndërsa në të njëjtën kohë ligji parashtrohet nga politika
dhe ligjbërësit si një çelës që shtrëngon situatën dhe do të
mund të parandalojë shkeljet dhe kriminalitetin fjala vjenë,
fal hartimit të ligjeve që rrisin ngarkesën e detyrimeve apo
vitet e heqjes së lirisë në rastet penale. Ka edhe një sjellje
tjetër, ribërja e ligjeve nga e para pa e provuar deri në fund
zbatimin e ligjit ekzistues së paku në një hark kohor 10
vjeçar. Nuk kuptohet ose nënçmohet fakti që ligji është një
materie juridike por dhe një materie juridike-instituciona-
le. Të fillosh nga e para me ligjin dhe për pasojë dhe me in-
stitucionet do të thotë ti japësh ligjit një fuqi prapavepruese
dhe ta rrisjellësh shoqërinë artificialisht në një pikë fillimi.
Ose udhëtimi ligjor institucional të ketë trajtën e rrugëtim-

it mes pikave zero sa herë ka rotacion në pushtet. Ky lloj
posedimi i ligjit dhe ligjishmërisë e sjell shtetin në identite-
tin e shtetit regjim ku udhëheqja e komandon atë. Në per-
judhën e tranzicionit në Shqipëri ose ka raste kur ligji amen-
dohet aq shumë sa që humbë identitetin fillestar, ose bëhet
zero dhe zevendësohet me një ligj të ri, ose aprovohet dhe
nuk zbatohet dhe pas disa vjetësh kemi kthim pas duke e
tkuruar hapsirën e lirisë apo demokracisë që kishim mend-
uar në krye të herës se ky ligj do të sillte.

- Edhe pse u mbushën 27 vite ende as është kuptuar qar-
tazi dhe as është punuar në drejtimin e duhur që të funk-
sjonojë shteti ligjor pa të cilin nuk mund të kemi demokra-
ci funksionale. "Sundimi ligjit duhet të jetë pikënisja, sepse
prej tij varen funskionet normale të një shoqërie të disiplin-
uar me rregullin por se duhet gjithë po aq kjo shoqëri të
karakterizohetnga:

1-Ekonomi me balance pozitive sepse shoqëria e sotme
globale po paguan çmimin e pabarazisë. Kemi mbetur sho-
qëri në nevojë, por njeriu në nevojë është parapolitik. Ne-
cessitas non habet legem-Njeriut në nevojë nuk i duhet
ligji. Jo se nuk e do por se nuk mundet të zbatojë kërkesat e
tij.

2-Nga një sistem të drejtësisë të panashëm, të pavaruar
dhe të pa korruptuar ku edhe punonjësit e saj ndëshkohen
nga ligji kur e shkelin atë.

3-Sistem real të lirisë politike me bashkëjtesë politike dhe
rotacion që mbështetet tek "institutional continuity", dhe
jo nga ribërja e korpusit ligjor sa herë që një forcë politike
vjen rishtazi në pushtet. Një sjellje e tillë dëmton rëndë
bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë dhe zbatimin
e detyrimeve që burojnë nga marrëveshjet apo memorand-
umet ndërkombëtare.

4-Dhe së fundi, për nga rradha dhe jo nga rëndësia, një
shoqëri që karakterizohet nga besueshmëria publike tek
policia dhe gjykata. (që duhet të kenë profesionalizëm, të
jenë jo të korruptuara, dhe të jenë efiçente).

* * *
Ja përse duhet demokracia direkte?!
Në këto rrethana është e nevojshme demokracia direkte

e institucionalizuar si filozofi, si sjellje dhe si instrumente
që lypsen për realizimin. Sigurisht aplikimi i një demokra-
cie direkte nuk është se ka qënë një gjë e thjeshtë sepse
pozicionimet ekstremiste të cilat në të gjitha rastet dek-
larojnë se "mbrojnë popullin" janë kundërshtarë të kësaj
demokracie. Zbatimi Demokracisë Direkte vështirësohet
edhe nga numuri popullësisë apo ndarjet gjeografike.
Demokracia Direkte ndesh në pengesa si egocentrizmi, eli-
tarizmi snobist, dhe karierizmi i personave të angazhuar në
politikë.

"Demokracia Përfaqësuese (federale në shtete federale) "
ka pozuar si problematik ngadalësimin në marrjen e vendi-
meve, për shkak të ece-jakeve për të bërë vlerësimin nga
baza, para marrjes së një vendimi. Këtu rol manipulativ lu-
ajnë dhe mediat, të cilat na bëjnë të besojmë se ne kemi një
pushtet real në marrjen e vendimeve. Bazuar në këto
përqasje ithtarët e "Atelies së Demokracisë Direkte" kanë
parashtruar argumentet e tyre, që dëshiroj t'i bëj me dije.
Mandat i revokueshëm, apo e kthimit në bazë sipas kriter-
eve të përcaktuara. Numri dhe lloji përfaqësuesve apo më
shumë pjesmarrësve në organiztatat e komunitetit.
FAVORIZIMI I INICIATIVAVE
POPULLORE

Mundësimi për të reduktuar sasinë e ligjeve të votuar në
kuadrin e një demokracie direkte me qëllim
për të limituar vonesat në marrjen e
vendimeve,kjo do ti shërbente shumë përvojës
në vendin tone. Duhet të ndërtojmë një pro-
jekt para se të flasim për "Demokracinë
Direkte", ndryshe thjesht bëjmë skoop.
Demokracia Direkte ndryshon edukimin sepse
sot ajo formon vetëdijen e përgjegjësisë
direkte. Demokracia Direkte ndihmon në ar-
tikulimin mes pushtetit civil (iniciativa civile)
dhe pushtetit ekonomik( prodhimi i drejtuar
nga kooperativat e punonjësve-dhe punonjësit),
pushteti publik (arbitrazhi) dhe pushteti
mediatik(shpërndarja e informacionit nga
mediat e pavarura). Duhet të marrim parasy-
sh riskun e një organizimi horizontal pa kon-
troll, sepse ne nuk do të mundim kurrë të
parashikojmë të gjitha problemet.

Demokracia Direkte me vendimarrjen e saj
ndihmon që për shumë problematika thelbë-
sore mos mbrijmë në kufijtë e mbijetesës sepse
në këto rrethana mund të provokohen kon-
frontime violente mes organizatave që
mbrojnë ideologji autoritariste, shpesh goxha

të forta në perjudha krize. Demokracia Direkte mund të
mbështet mbi Moralin dhe Etikën, porse rreth këtij koncepti
debatohet.

Disa mendojnë se është shumë e lehtë të marrësh një
vendim me consensus, sa sa të ndjekësh një linjë të drejtimit
të paravendosur. Këtu vepron parimi se çdo individ është
gardian i moralit. Ata që janë kundër e shohin si një mundësi
të tejkaluar sepse ata i përmbahen parimit se "Moralizmi
nuk është compatible me lirinë e mendimit. "

"Eurotopia" është një tjetër tezë e lëvruar në Europë dhe
në SHBA. Në thelb të saj është nxitja e thirjes për të jetuar
në mënyrë më aktive në komunitet. Ka autorë që prefer-
ojnë ta etiketojnë jetën në komunitet si një aventurë të
madhe, duke parashtruar argumentet se në fund të fundit,
jeta në komunitet ka sfida, emocione, momente të mëdha,
si edhe dobësi. Autorët që kanë elaboruar këtë tezë, mes të
cilëve edhe professor Andreas Gross; mendojnë se një gjë e
tillë nuk është e lehtë, dhe e shohin si një veprimtari inten-
sive dhe tejet të dobishme. Teza fokale që ngërthen disku-
time dhe debate sa teorike aq edhe aplikative është se "…për
të jetuar në komunitet, lypset njohja shkencore e problem-
atikave të komuniteteve, duhet të studjohen me thellësi se
si janë ndërtuar e themeluar këta komunitete, si dhe vep-
rimtaria dhe impakti i qëllimshëm i komuniteteve në një
shoqëri të hapur globale.

Një vend nuk mbrohet thjesht nga ligjet e hartuara sado
të mirë qofshin ata, por nga zbatimi konkret. . . ku edhe ver-
ifikohet vlefshmëria e tyre, njësimi me vijushmërinë instut-
cionale, si dhe niveli ndërgjegjes juridike te masa
njerëzore…Ligji nuk vepron vetvetiu, ai zbatohet dhe in-
terpretohet, ndryshohet dhe korrigjohet, e këtu është
njeriu që vendos. Shpesh dëgjojmë se ligjin e kemi më 
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Nga Azgan Haklaj * Platforma për jetësimin e tij, domosdoshmëri historike
(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... Kongresi i Manastirit ka meritën historike pasi krijoi al-
fabetin shqip dhe e identifikoi Shqipërinë para Evropës dhe
botës si një komb kulturor. Me zgjedhjen e shkronjave lat-
ine, korifenjtë e kulturës kombëtare i treguan Perëndimit
se Shqipëria është një popull me kulturë e histori thellë-
sisht evropiane dhe se janë fara dhe rrënja e qytetërimit
evropian. Ata dëshmuan se orientimi i tyre kulturor dhe
politik drejt vlerave të civilizimit perëndimor është jo vetëm
domosdoshmëri ekzistenciale, por dhe mënyra më e sigurt
për t'u shkëputur përgjithmonë nga kthetrat e Perandorisë
Otomane dhe të asaj Ruso-Sllave. Gjuha, si simbol theme-
lor i një populli, është faktor kohezioni vetëm atëherë kur
ajo shërben për unifikimin e të gjitha teksteve, që nga Abe-
tarja e deri te literatura universitare e ajo akademike. Një
tekst i Abetares për të gjithë fëmijët në hapësirën etnike
shqiptare është alfa e betejës për ta bërë sistemin arsimor
mbarëkombëtar, një gur themeli dhe premisë të sigurt për
të ardhmen e brezave që vijnë.

Kuvendi famëmadh i Arbrit i vitit 1703, i mbledhur nën
kujdesin e Papës shqiptar Klementi Xl Albani, është jo
vetëm djepi i Rilindjes Kombëtare, por është interpret i
dëshirës së flaktë të arbërorëve për t'i mbrojtur gjuhën dhe
kulturën e vendit të tyre. Hapja e seminareve dhe kolegjeve
në zona të ndryshme me vendim të Kuvendit historik të
Arbrit, ku mësimi jepej shqip dhe me tekste të unifikuara,
na tregon jo vetëm mashtrimin trashanik e kriminal që his-
toriografia komuniste e dirigjuar nga qarqet antishqiptare
sllavo-greke ka bërë për moshën e gjuhës shqipe, por edhe
diçka tjetër themelore, kujtesën tonë historike dhe se jemi
tre shekuj prapa së vëni në jetë projektin e stërgjyshërve
tanë. Një sistem i unifikuar i gjuhës e shkollës shqipe do të
thotë që fëmijët, nxënësit dhe studentët në Shqipëri, Kos-
ovë, Maqedoni, Mal të Zi, Luginë të Preshevës, të kenë në
duart e tyre një tekst mësimor, të kenë të drejta e kritere të
njëjta për të hyrë në universitetet tona dhe diploma të baras-
vlershme në të gjithë hapësirën shqiptare. Njësoj, si për
universitetet publike, ashtu edhe për ato private. Kuali-
fikimet pasuniversitare, doktoraturat e gradat shkencore
duhet të jepen sipas një sistemi të njësuar nacional.

Bashkimi shpirtëror i kombit, me një projekt nacional i
paraprin bashkimit politik dhe ekonomik. Ai përgatit ter-
renin dhe shërben si gur themel të shtetit-komb. Trashëgim-
ia kulturore dhe historike janë një e të pandara për të gjitha
trojet etnike ku banojnë shqiptarët. Këtë na e tregojnë më
së miri folklori, etnografia, e së fundmi historia e arkeologjia
e epokës ilire, parakristiane dhe e mesjetës së hershme.

Dëshmi të pakundërshtueshme, historike dhe shkencore,
tregojnë se të parët tanë kanë pasur jo vetëm homogjenitet
për sa u takon gjuhës, mënyrës së jetesës, riteve, dokeve e
zakoneve të dalluara qartë nga popujt e tjerë të Ballkanit
dhe Evropës, por dhe një civilizim të shkallës më të lartë.

Shqiptarët ndodhen sot përballë kërcënimit serioz të
kuartetit antishqiptar Moskë-Ankara-Beograd-Athinë. Në
këto qendra përpunohen taktikat e hartohen strategjitë për
të groposur njëherë e përgjithmonë kulturën e vjetër sh-
qiptare dhe kujtesën tonë historike. Shkatërrimi apo tjetër-
simi i monumenteve të lashta dhe autentike shqiptare, duke
përfshirë edhe ato të kultit, përpjekja për të përvetësuar
figura të shquara iliro-dardano-arbërore dhe për t'i etiketu-
ar ato si sllavo-greke, e së fundmi edhe përpjekja donkisho-
teske për t'u marrë shqiptarëve Eposin Kombëtar, trashëgim-
inë ilire, Gjergj Kastriotin, Migjenin apo Nënë Terezën,

vërtetojnë katërcipërisht këtë teoremë. Këto fakte dësh-
mojnë se, siç jemi të ndarë në pesë shtete me qeveri të paaf-
ta e të korruptuara, me akademi të shkencave që flenë
gjumë, akoma nuk e kemi krijuar - nëse shprehemi në gju-
hën ushtarake - mburojën raketore kundër armiqve tanë
historikë.

Ka 15 vite që Unioni Artistik i Kombit Shqiptar, si insti-
tucioni më i rëndësishëm i kulturës kombëtare shqiptare,
vepron në të gjithë hapësirën etnike të kombit shqiptar për
të promovuar artin tradicional, folkun, këngën, vallen, et-
nografinë si pasaportë autentike, si ADN-në e kombit tonë.
Festivalet kombëtare, spektaklet, koncertet tematiko-patri-
otike janë organizuar nën moton: "Një komb - një kulturë -
një gjuhë- një flamur - një histori - një atdhe", dhe së fund-
mi në Plavë e Guci: "Një komb - një shtet". Këto manifes-
time janë kthyer në referendume artistiko-qytetare dhe
Unioni Artistik i Kombit Shqiptar është laborator i plat-
formës së unifikimit të kulturës kombëtare, e pa diskutim
mund të quhet "Parlamenti shpirtëror i kombit". Ky kon-
statim më vjen natyrshëm për shkak se është i shtrirë me
aktivitete të rëndësishme në mbarë hapësirën shqiptare dhe
se ka si lidership ajkën e artit shqiptar. Mesazhet e tij kanë
qenë domethënëse për kohën dhe iu kanë paraprirë zhvilli-
meve politike. Mesazhet e artit janë të fuqishme dhe futen
aty ku nuk futen dot politika dhe diplomacia. Kombi ynë
nuk përcaktohet te kombet dinastike apo kombet politike,
por te kombet etno-kulturore, prandaj jetëgjatësia dhe
shpëtimi nga asimilimi gjatë sagës së gjatë i dedikohet kul-
turës sonë. Nëse i referohemi historisë së bashkimit të Gjer-
manisë, aspak më shumë nuk ka kontribut Bismarku sesa
Gëte për realizimin e ëndrrës së popujve gjermanikë.

Profeti Muhamed na mëson se "Jetëgjatësia e një populli
varet nga jetëgjatësia e trashëgimisë shpirtërore të tij". Nëse
qindra-mijëra artistë të Unionit Artistik të Kombit Shqiptar
i bien kryq e tërthor atdheut me diplomaci artistike e art
diplomatiko-politik, ashtu si Shën Pali i Ilirikumit për të
përhapur 'Ungjillin' e kulturës sonë kombëtare, qeveritarët
e ministrat e korruptuar, me anë të marionetave të tyre t'i
mbyllin dyert kur iu paraqet projekte madhore të kulturës
kombëtare të kuvendeve të këngëve, të valleve shqipe. Ata
shkojnë më tej, duke u bërë barrikada e parë për të dëmtu-
ar e asfiksuar trashëgiminë kulturore. Projektet kombëtare,
festivalet folklorike dhe strategjia afatgjatë për të zbuluar e
promovuar breza të rinj artistësh kërkon bashkëveprim mes
qeverive shqiptare dhe mbështetje financiare e logjistike.
Ka më shumë se një dekadë e gjysmë që është shembur muri
mes shqiptarëve dhe asnjë festival kombëtar i folklorit i

mbështetur nga qeveritë e Prishtinës dhe të Tiranës nuk
është bërë, e me gjasa as nuk mendohet të zhvillohet në
Prizren apo Prishtinë, për të mos folur për Shkupin, Mitro-
vicën, Preshevën apo Ulqinin. Këto treva të shquara kul-
turore e historike të kombit tonë kanë të drejtë të ngrenë
pyetjet: Përse Shqipëria nënë na sheh me syrin e njerkës?
Çfarë bën qeveria e Kosovës? Cilat janë frytet e takimeve
pompoze dhe 'sfilatat' qeveritare Tiranë-Prishtinë? A ka di-
plomaci kulturore mbarëkombëtare? Është paradoksal fak-
ti që Shqipëria, një nga vendet me trashëgimi kulturore ndër
më të pasurat e të vjetrit e Evropës, (krahas asaj greko-ro-
make), ka buxhetin më të ulët në kontinent në raport me
XHDP-në për kulturën e vet kombëtare.

Hap tjetër i rëndësishëm i platformës së shtetit-komb ësh-
të hapësira e lirë ekonomike, krijimi i komunuellthit
ekonomik shqiptar. Politika të unifikuara të zhvillimit, të sig-
urisë kombëtare dhe të diplomacisë. Akoma me barriera doga-
nore, me politika reciprociteti, në kufirin shqiptaro-shqiptar.
Mendoni kur princ Dhimitri i shtetit të Arbrit 800 vjet më
parë bënte tregti të lirë me Raguzën dhe i merrte në mbrojtje
në territorin e vet. Kjo ka ndodhur dhe dy shekuj më vonë
me Gjon Kastriotin dhe djemtë e tij, të cilët u zotoheshin
venedikasve se do t'i mbronin dhe do të paguanin çdo dëm që
pësonin në territorin e tyre. Një komunuellth shqiptar
ekonomik duhet t'u japë garanci bashkëkombësve se nuk do
t'u shfaqet si makth trau i doganave apo taksimi i dyfishtë.
Hapësira e lirë ekonomike, për të dhënë frytet e saj kërkon
në radhë të parë lëvizjen e shpejtë të mallrave e shërbime
me shpejtësi në hapësirën panshqiptare. Kjo ndodh vetëm
atëherë kur të financohen projektet e mëdha të infrastruk-
turës: Rruga e Arbrit, Korridori Adriatik-Alpe, lidhja e
porteve shqiptare me rrjetin hekurudhor të Kosovës, një rr-
jet i unifikuar i energjisë. Këto janë investimet strategjike pa
të cilat shqiptarët nuk mund të pretendojnë të hedhin bazat
ekonomike. Siguria kombëtare e diplomacia e përbashkët janë
pjesë e rëndësishme e platformës së shtetit-komb. Përtej slo-
ganit: "Një komb - një qëndrim", qeveritë e Tiranës dhe të
Prishtinës duhet ta kuptojnë se FSK dhe ato të ushtrisë në
Shqipëri duhet të trajtohen njësoj, të shkollohen në një aka-
demi e me një program të vetëm. Të kenë të njëjtin sistem
gradash dhe të njëjtën strategji të përbashkët në luftën
kundër terrorizmit apo kundër rreziqeve që vijnë në mbarë
hapësirën etnike shqiptare nga fqinjët shovinistë. Politika e
jashtme ka qenë nyja gordiane e shtetit shqiptar për 100 vjet.
Çlirimi i Kosovës ka sjellë një realitet të ri, të cilin u detyra
ta njohë edhe presidenti serb Vuçiç. Është koha ta presim
me shpatën e drejtësisë këtë nyje të djallit. Shqiptarët duhet
t'i flasin botës me një gjuhë. Diplomacia duhet të jetë
mbarëkombëtare. Shqiptarët, nga komb etno-kulturor, duhet
të bëhen komb politik. Ka ardhur koha që ata të kenë shte-
tin-komb. Një mik i madh i shqiptarëve, ish-ambasadori ameri-
kan në Kosovë, William Wolker, në 20-vjetorin e spektaklit
'Mirë se vini në Alpe' dhe në festivalin e dytë kombëtar 'Kën-
ga dhe Vallja Shqipe na Bashkon' tha: "Unë nuk i ndaj sh-
qiptarët në të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, të
Çamërisë, të Malit të Zi, të Luginës së Preshevës; shqiptarët
janë një dhe kanë një flamur".

Po e mbyll këtë opinion timin duke apostrofuar faktin se
këto manifestime kulturoro-artistike u organizuan nga sho-
qata "Alpet Shqiptare", shoqata "Maja e Karafilit", me mbësh-
tetjen e Unionit Artistik të Kombit Shqiptar në trojet e Ali
Pashë Gucisë dhe të Jakup Ferrit, në Vuthaj, Plavë e Guci
në datat 30-31 korrik dhe 1 gusht 2017.

*President i Unionit Artistik të Kombit Shqiptar*President i Unionit Artistik të Kombit Shqiptar*President i Unionit Artistik të Kombit Shqiptar*President i Unionit Artistik të Kombit Shqiptar*President i Unionit Artistik të Kombit Shqiptar

Finalizimi i ëndrrës sonë nacionale

të mirin në rajon, dhe në Europë…ok në rregull. Po
institucionet dhe njerëzit si i kemi? Sa larg rajonit dhe

sa shumë larg Europës janë ata në sjelljen juridike e ligjore
institucionale, këtë a e dimë a e masim?

Demokracia direkte ndihmon hapur në evidentimin e
përputhshmërisë së ligjit me interesin publik duke tejkalu-
ar ndarjen e komunitetit në zgjedhës të partive të ndryshme
politike, të shumicës dhe të pakicës.

Le të vështrojmë 14 Hipoteza nga Andreas Gross-Ekspe-
rienca e Demokracisë Direkte(DD) në Zvicër të rreferuara
në një forum shkencor dhe titulluar: Zvicra një burim in-
spirimi për DD-si një model për më shumë demokraci në
ndarjen e pushtetit me qytetarët.

Kur term demokracia direkte është përdorur për herë të
pare si referendumi modern në krijimin e SHBA-ve dhe ku
u ndje roli i filozofit francez Marquis de Condorect (1743-
1794) i cili ishte i pari që foli për të dhe e konsakroi në kush-
tetutën e Revolucionit Borgjez francez në 1793.

Në thelb DD është trajtimi demokracisë si një mozaik me
më shumë se 100 pjesë brenda mekanizmit të një procesi të
pandërprerë. Regresioni pjesëve dhe rrezikimi i demkora-
cisë. "Erozioni i Autonomisë në shtetin-komb dhe pakësimi
demokracisë transnacionale. "

Të gjitha demokracitë nuk janë perfekte sepse janë të pa-
përfunduara, porse DD është më pak e papërfunduar. DD u
jep qytetarëve më shumë pushtet dhe më shumë influencë në
politikbërje për vendin e tyre. DD është suplement i Demokra-
cisë Përfaqësuese dhe jo kundërshtare e saj. Zvicra u shën-
drua një nga vendet më të hapura e më progresive sepse real-
izoi shumë nga idetë e Revolucionit Borgjez francez dhe nga
idetë e Revolucioneve demokratike të 1848-s ose si edhe quhet
ndryshe kjo perjudhë;"Pranvera e Popujëve të Europës. " Zvi-
cra e viteve 1848-1868 prodhoi ekperiencat e para negative të
një sistemi të demokracisë përfaqësuese në kantone dhe deri
në nivel federal. U kuptua se Parlamenti injoronte problemet
bazike të qytetarëve dhe favorizonte interesat e kapitalit. Lëviz-
jet kundërshtuese shpunë në rishikimin e Kushtetutës në vitin
1874. Cilësia e DD varet nga dinjezimi i saj. Niveli më i ulët i
firmave të mbledhura si kusht dhe koha e mbledhjes. Roli par-
lamentit dhe i Gjykatës Kushtetuese. DD është e vendosur nga
të drejtat e pjesmarrësve në nivelin lokal rajonal dhe federal.
Nga 1848-2015 në Zvicër janë organizuar 617 votime popullore.
Nga viti 1960 përdorimi DD ka qenë shumë më tepër inten-
sive-po kështu prodhimi ligjeve dhe rishikimi i tyre. Fuqia e
DD e cila ka ndryshuar sistemin politik në Zvicër dhe kulturën
politike gjatë 125 viteve të fundit dhe ato lidhen me oponencën

e sistemit kundrejt qytetarëve të vet dhe shoqatave. DD shër-
ben për 'demokratizimin e demokracisë' duke sjellur një nu-
mur të madh përfitimesh për shoqërinë dhe duke e shëndru-
ar demokracinë nga një rutinë-në më funksionale në raportet
qytetarë-institucione. Eksperienca zviceriane e DD edhe në
diksutimin e çështjeve europiane. Që nga 1972 qytetarët në
Europë kanë votuar 55 herë për çështjet europiane, pothuaj
10 prej tyre janë organizuar në Zvicër.

Në 15 vitet e fundit Zvicra ka zbuluar defektet në kontek-
stin e DD, duke e shpëtuar atë nga kolonizimi që mund ti
bëhet nga paratë e Oligarkisë. BE ka nevojë për më shumë
demokraci dhe DD po aq shumë sa vetë demokracia ka nevojë
për nivel transnacional të saj, ashtu si vet BE në mënyrë të
veçantë e ka këtë nevojë. Një formim e tillë të shprehuri me
votim direkte në nivel europian do të krijonte mundësitë që
edhe konceptimi i BE-s të ndryshojë në një të ardhme si
struktur qeverisëse dhe si demokraci për qytetarin europi-
an. Brexit në Angli dhe referendumi i fundit në Hungari janë
shembuj që flasin dhe duhen analizuar. Po të mbajmë në ve-
mendje edhe referendumin francez e atë hollandez të para
disa viteve që shpunë në refuzimin e kushtetutës europiane,
gjejmë ngasje dhe argumente që kërkojnë një diskutim të
gjërë për Demokracinë Direkte në Shqipëri.
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PAGESAT E PËRSHPEJTUARARreth 24 mijë dosje ish-pronarësh ndodhen në shqyrtim
në Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Për rreth 9 mijë
dosje ka përfunduar shqyrtimi dhe një pjesë prej tyre

kanë marrë kompensimin, ndërsa pjesa tjetër është në pritje
të shqyrtimit ose pagesave. "Gazeta Shqiptare" do të botojë
të plotë listën e dosjeve që ndodhen në ATP që nga viti 1993-
2016, për të cilat çdo i interesuar mund të marrë informa-
cion mbi fazën ku ndodhet dosja sipas një grafiku të vendo-
sur në fillim të këtij muaji nga Agjencia. Sipas ligjit në fuqi,
për të gjitha dosjet që kanë një vendim për njohje, i intere-
suari mund të aplikojë për pagesë të përshpejtuar, çka do të
thotë se nuk është i detyruar të presë rendin kronologjik
të pagesës, por mund t'i marrë paratë 'jashtë radhe'.
GRAFIKUGRAFIKUGRAFIKUGRAFIKUGRAFIKU
"Duke filluar nga data 03.04.2017, takimi me trashëgimtarët
e subjektit të shpronësuar apo personat me prokurë në
lidhje me sqarimet, depozitimet e dokumentacionit apo
çdo procedure tjetër në funksion të zgjidhjes sa më të
drejtë të objektit të kërkesës, do të bëhet në pesë ditë dhe
e grupuar në qark", thuhet në urdhrin që mban firmën e

Drejtoreshës së ATP-së, Sonila Qato. Agjencia do të presë
dokumente çdo ditë të javës, nga ora 9:00 e mëngjesit deri
në 15:00 pasdite, por qarqet do të kenë ditë të dedikuara.
"Grupet e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat e Komu-
niteteve Fetare do t'i kryejnë takimet me subjektet e
autorizuara çdo ditë të hënë, nga ora 09.00-15.00. Grupet
e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat për qarqet Tiranë,
Elbasan, Dibër do t'i kryejnë takimet me subjektet
kërkuese çdo ditë të martë, nga ora 09.00-15.00. Ndërsa
grupet e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat për qarqet
Vlorë, Fier, Gjirokastër, do t'i kryejnë takimet me sub-
jektet kërkuese çdo ditë të mërkurë, nga ora 09.00-15.00",
thuhet në urdhër. Ndërsa për qarqet e tjera janë përcak-
tuar e enjtja dhe e premtja. "Grupet e punës të cilat
shqyrtojnë kërkesat për qarqet Durrës, Korçë, Berat do
t'i kryejnë takimet me subjektet kërkuese çdo ditë të
enjte, nga ora 09.00-15.00. Grupet e punës të cilat shqyr-
tojnë kërkesat për qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë, do t'i
kryejnë takimet me subjektet kërkuese çdo ditë të
premte, nga ora 08.00-14.00", thuhet në urdhër.

DOSJET NË ATP

Agjencia e Trajtimit të Pronave/ Publikohet lista me dosjet nga viti 1993-2016 që presin kompensimin

Ish-pronarët, 24 mijë dosjet në shqyrtim
Pronarët, grafiku me datat kur mund të merrni informacion për dosjen

1. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 1
viti, atëherë ai përfiton 20% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
2. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 3
vitesh, atëherë ai përfiton 30% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
3. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 5
vitesh, atëherë ai përfiton 40% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
4. Prioritet do të kenë aplikimet që kërkojnë të kompensohen
financiarisht brenda 1 viti, nga kërkesat për kompensim
brenda 3 apo 5 vitesh.

Drejte  parablerje

es per objektet ne  rast privatiz imi

es per objektet ne  rast privatiz imi

E DREJTE PARABLERJE

11970 1996

11971 1996

11972 1996

11973 30.8.1994 Korce Baftjar Laho 1996

11974 18.5.1996 Korce Nexhip Kaçolli 1996

11975 16.4.1996 Korce Xhaferr Kasko 1996

11976 KO RCE DHIMITER NDILI 1996

11977 22.3.1994 TIRANE HYSEN TAGANI XHEMIL TAGANI 1996

11978 31.5.1996 TIRANE SAFER MALE
ADHURIM

,  AGIM
MALE 1996

11979 31.5.1996 TIRANE HAJDAR MALE
ADHURIM

,  AGIM
MALE 1996

11980 15.9.1993 TIRANE BESIM BOGDANI 1996

11981 31.8.1994 TIRANE
SULLTANE, 

MUHAMET
SHKALLA

MUHAME T
SHKALLA 1996

11982 TIRANE HAJRIJE
GURABARD 

HI
HAJRIJE

GURABAR 

DHI
1996

11983 9.2.1994 TIRANE IBRAHIM LALICA IBRAHIM LALICA 1996

11984 PA DATE TIRANE IBRAHIM LALICA 1996

11985 21.3.1994 TIRANE HAMID TABAKU 1996

11986 24.8.1994 TIRANE XHEMAL MJOLLI 1996

11987 20.9.1993 TIRANE TAHIR, KURT MUCA SERVETE MUCAJ 1996

11988 30.10.1993 TIRANE MAHMUD KURDARI MYSLYM KURDARI 1996

11989 TIRANE AZEM
RUMBULLA 

KU
1996

11990 1994 Gjirokaster Hakan Ngjelina Hyske Ngjel ina 1996

11991 1995 KO RÇË Q amil Muçell i 1996

11992 26.12.2007 Berat Sinan Sollaku 1996

11993 15.1.2009 Berat Kolen Zogu 1996

11994 21.3.1994 ELBASAN HYSEN
ABDIHOXH A PRANVER 

A,MYZEJE 

ABDIHOXH A
1996

11995 31.8.1994 ELBASAN PASHO VELAKU HEKURAN VELAKU 1996

11996 31.8.1994 ELBASAN QENAM ZENELIT NEBI ZENELIT 1996

11997 31.8.1994 ELBASAN VEZIRE LLESHI RAMAZAN LLESHI 1996

11998 31.8.1994 ELBASAN
KRYEGJYSHA

T A BOTERORE 

KULTI 

BEKTASHJ AN
1996

11999 26.1.1996 ELBASAN VEZIRE DUZHA VEZIRE DUZHA 1996

14.5 M2

E DREJTE PARABLERJE

E DREJTE PARABLERJE

RABLERJE S PER SIP 21.6

12000 31.8.1994 ELBASAN AJAZ KULLOLLI XHEVAIR KULLOLLI 1996

12001 17.6.1996 ELBASAN MYSLYM LLAPUSHI ZENEL LLAPUSHI 1996

12002 Lezhe Preng Deda Nikolle Deda 1996

12003 Lezhe Ded Lleshi Pjeter Lleshi 1996

12004 Shkoder 1996

12005 23.3.1994 Shkoder Qazim Sadiku Enver Sadiku 1996

12006 22.3.1994 TIRANE NEVZAT ASLLANI 1996

12007 28.7.1993 TIRANE KRISTANTHI KOJA PAVEL KOJA 1996

12008 20.10.1993 TIRANE MYRTEZA MURTHI HAMDI MURTHI 1996

12009 4.10.1993 TIRANE HAXHI FORTUZI LULZIM FORTUZI 1996

12010 5.10.1993 TIRANE
REXHEP, 

BEQIR, 
FAJA REXHEP FAJA 1996

12011 5.10.1993 TIRANE
REXHEP, 

BEQIR, 
FAJA REXHEP FAJA 1996

12012 5.10.1993 TIRANE
REXHEP, 

BEQIR, 
FAJA REXHEP FAJA 1996

12013 21.10.1993 TIRANE SHABAN
MENZELXH IU

ARTAN MENZELX HIU 1996

12014 27.1.1994 TIRANE MEHMET DAUTI MEHMET DAUTI 1996

12015 11.3.1994 TIRANE RESHIT LALMI AGIM FERHATI 1996

12016 18.3.1994 TIRANE HAXHIRE HALLULLI
MAHMUD IE MUHAXHI RI

1996

12017 30.3.1994 TIRANE ASLLAN LALA IBRAHIM LALA 1996

12018 TIRANE SELIM SARAÇI VAJE SARAÇI 1996

12019 5.7.1994 TIRANE ADEM KORRA ADEM KORRA 1996

12020 5.7.1994 TIRANE DAUT XHAFERRI 1996

12021 29.10.1993 TIRANE
XHELADIN, 

SEIT, NJAZI, 
XHABAFTI SEIT XHABAFTI 1996

12022 TIRANE FATIME KARAKASHI QANI
KARAKASH I

1996

12023 28.10.1993 TIRANE
SHEFQET, 

SHABAN, 
DRINI XHAVIT DRINI 1996

12024 TIRANE MUSTAFA FAJA MUSTAFA FAJA 1996

12025 4.5.1994 TIRANE ABDULLA MARA BUJAR MARA 1996

12026 1996 Gjirokaster Theodhor Celo Llambrini Cela 1996

12027 1996

12028 Viti  1994 Gjirokaster Fiqirete Dino Muharem Dino 1996

12029 1994 Gjirokaster Gore Joanidhi Stefanaq Joanidhi 1996

E DREJTE PARABLERJE

25 M2

E DREJTE PARABLERJE E KALDAJES

E DREJTE PARABLERJE

NENI 21, E DREJTE PARABLERJE

12030 3.4.1996 Korce Reshat Gora 1996

12031 29.5.1996 Shkoder Gjush Lumci Tom Lumci 1996

12032 21.5.1996 Shkoder Pjete r
Fusha (Pali) Trash Fusha

1996

12033 5.6.1996 Shkoder Halit Hoxhaj
Trash 
Hoxhaj 1996

12034 30.6.1994 Durre s Femi Te pele na 1996

12035 5.4.1994 Durre s Rexhep Molla 1996

12036 1.9.1994 Durre s Muhamet Sefa 1996

12037 17.4.1996 Durre s Enve r Zazani 1996

12038 1.9.1994 Durre s Ramazan Kokomani 1996

12039 1.9.1994 Durre s Shaqir Kasmi 1996

12040 " Durre s Vlash Theohari 1996

12041 24.11.1993 Durre s
Eliza, 

Hedije

Skanjet, 
Pojani 1996

12042 Fier Besim Balla Asqe ri Balla 96

12043 Fier Islam Fe rko Demir Ferko 1996

12044 Fier Petro Bare Nasi Bare 96

12045 Fier Rexhep Spahiu Hysen Spahiu 1996

12046 Viti  1994 Lezhë Ndue Kaçorri Ndue Kaçorri 1996

12047 1996

12048 Lezhe Dava Legisi Dava
Legisi 
(Nikolli) 1996

12049 10.5.1996 TIRANE IBRAHIM XHERRI FADIL XHERRI 1996

12050 26.8.1994 TIRANE ALI CASLLI ZENEPE CASLLI 1996

12051 4.3.1994 TIRANE OSMAN KOKOSHI
ISUF, HAXHI

KOKOSHI 1996

12052 TIRANE XHEMAL VORPSI XHEMAL VORPSI 1996

12053 TIRANE MUSTAFA VATHI 1996

12054 26.12.2008 TIRANE PELLUMB
PLANGARIC A

ILIR MEÇA 1996

12055 31.8.1994 TIRANE
RUSTEM, 

QERIME, 
XHELEZI

MUHAME D
XHELEZI 1996

12056 16.11.1994 TIRANE RASIM ARKAXHIU
FATIME,Y 

MER
ARKAXHIU 1996

12057 15.5.1995 TIRANE BEQIR VRAPI 1996

12058 1996 Vlore Kujtim Kreshpa Kujtim Kreshpa 1996

12059 1993 Vlorë Sotira Çili Dhionis Çili 1996
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GAFORJA

DEMI

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Jeni duke ndjekur objektiva që ju lodhin dhe
ju stresojnë. Mos vallë për hir të kësaj keni
lënë mënjanë dashurinë?  Dëshira dhe
pasioni do të bëjnë që të kërkoni mundësi
për të biseduar dhe bashkëpunuar me
partnerin më shumë se më parë.

Një njeri që e vlerësoni do t'ju bëjë një kri-
tikë. Do t'jua bëjë atë me mirëbesim dhe
kujdes, por gjithsesi do t'ju hidhërojë së
tepërmi. Tregohuni të arsyeshëm. Lëreni
pas të shkuarën dhe jetoni përvoja të reja
me entuziazëm të plotë për të ardhmen.

Me mbështetjen e shkëlqyer të Jupiterit do
të zbuloni se keni talente të pashprehura,
potencial praktik që duhet ta shprehni dhe
ta shfrytëzoni. Urani mik do t'ju hapë rrugë
të ndryshme. Do të keni një rol rëndë-
sishëm, si në punë ashtu edhe në jetën
shoqërore.

Është ditë e përsosur për arritje profesion-
ale. Nëse ka pastaj një dashuri të re që po
gatitet, mos humbi kohë dhe bëjeni të di-
tur! Mos u shqetësoni më për çështje që
kanë të bëjnë me paraqitjen. Përqendro-
huni në substancë, tek ekuilibri midis të
qenit dhe të pasurit.

Shfrytëzojeni çastin e mirëqenies
shpirtërore për të dëgjuar më shumë dhe
për t'i kushtuar më shumë kohë familjes...
Ndërkaq, me Plutonin që ju del kundra,
priten disa përgjegjësi që ndoshta mund
t'ju kufizojnë disi lirinë. Por do t'ia dilni.

Ditën e sotme do të jeni më të ndjeshëm
ndaj humorit të personave që ju rrethojnë.
Zgjidhni me kujdes se me kë shoqërohe-
ni. Do të keni mundësinë për të shprehur
konkretisht altruizmin tuaj dhe të ndihmoni
ata që do të kenë nevojë për ju.

Gjëra të reja të vogla dhe gëzime të vogla
ju presin dhe do të ishte më mirë të fillonit
të mësonit të përfitoni nga këto. Ndërgjegjë-
simi për atë që është me të vërtetë e rëndë-
sishme do t'ju ndihmonte të kalonit disa
zënka me personin e dashur.

Në çift, disa kërkesa për pushtet nuk funk-
sionojnë. Hapni rrugë. Nëse do të jeni më
mirënjohës, rezultatet nuk do të vonojnë të
vijnë. Mos u merrni me gjëra që hanë dis-
kutim. Duke këmbëngulur do ta kuptoni se
e keni pasur gabim.

Gaboni me kokëfortësi për mbrojtur idetë
tuaja, por partneri, duke e kuptuar, do t'jua
falë. Me pak fjalë do të jeni edhe më të bash-
kuar se më parë. Mos jini koprrac kur vjen
puna për të treguar dashurinë. Njerëzit që
ju rrinë në krah e meritojnë plotësisht.

Nëse në jetën e në çift, xhelozia dhe dy-
shimet do t'i kalonin nivelet e normales,
jepini fund kur të mundeni dhe ndërroni
menjëherë drejt im. Planetët nuk janë
shumë të favorshëm ndaj jush. Humori jo i
mirë do të pengojë bashkëpunimin me një
koleg.

Saturni vazhdon t'ju mbrojë dhe të përkrahë
ndërmarrjet tuaja. Fitoni menjëherë.
Përpiquni të ndihmoni edhe dikë që ka
nevojë. Do të vazhdojë periudha e qetësisë
së madhe ekonomike dhe profesionale.
Përfitoni sa më mirë.

Do të shtyni për në një datë të pacaktuar
një takim që nuk doni ta bëni. Pse doni të
humbni kohë me atë që e dini që në fillim
se nuk është e përshtatshme për ju?
Mërkuri, Marsi dhe Venusi nuk shkojnë
mirë, prandaj edhe ju duhet të kontrolloni
nervozizmin.
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