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LIBRI I BORIÇIT

Skënderbegasit që 
bënë karrierë të 
suksesshme në 

Forcat e Armatosura

Lista me detyrimet e prapambetura

Ministria e Financave: Akumulimi vetëm për një muaj Ministria e Financave: Akumulimi vetëm për një muaj 
për vendimet gjyqësore të fi tuara nga të zotët e tokëspër vendimet gjyqësore të fi tuara nga të zotët e tokës

ATP u ka borxh
pronarëve 15.3 
milionë lekë, 
nuk ka fonde

Agjencia e Trajtimit të Pronave nuk ka para për të 
mbuluar faturat që i vijnë nga vendimet e gjykatave. 

Në një muaj fatura që duhet të shlyejë ATP arrin në 15.3 
milionë lekë. Ndërkohë që Agjencia deklaron se nuk ka 
fonde të mjaftueshme për pagesën e tyre...

 

 

LIDHJET ME KRIMIN

MANDATI I DREJTUESVE
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EKSPOZITA

Fotot e panjohura
të komunizmit
në optikën e 

gazetarit të huaj

Strugë, vritet
në plazhin e tij 

shqiptari
Dilaver Bojku

Grupi anti-Basha
do zgjedhje në
shtator, PD: Do
bëhen pas 1 viti

Nga ORNELA MANJANI

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktor: Rezarta DELISULA    
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papritur diku aty nga viti 
1989, Tirana zyrtare duket se 
ishte “dorëzuar” më në fund. 
Dhe ishte vetë kreu i shtetit, 
Ramiz Alia që kishte fi rmo-
sur për vajtjen e Kadaresë në 
Francë, për të marrë pjesë 
në festimet e 200-vjetorit të 
Revolucionit Francez...

Së shpejti, libri më i ri “Shkrimtarët dhe artistët nën diktatin komunist…”

Miteran, Kadaresë: Jam i lumtur t’ju kem pranë
Arnita Beqiraj:

Ju rrëfej 
sekretet e 

bukurisë sime
Suplement

“SUMMER PAGES”

Pas më shumë se një dekadë 
“embargo”-je që i kishte 

bërë udhëheqja komuniste 
e Tiranës shkrimtarit të njo-
hur Ismail Kadare, duke ia 
refuzuar pothuaj të gjitha 
ftesat që i vinin nga jashtë, 

200-vjetori i Francës, shkrimtari i thirrur me 200 kryetarë shtetesh

Si shfrytëzoheshin të rejat nga pronari i hotelit. Prokuroria: Nën 
akuzë, një taksist dhe një punonjës policie që bashkëpunonin me të

Nga FERDINAND XHAFERRI 

Rama midis demokracisë 
dhe autokracisë

Opinioni
 Ditësi

Nga DASHNOR KALOÇI

Zgjedhjet politike, që rikrijojnë 
qeverinë e re çdo katër vjet, sjellin 

në vëmendje për ne njerëzit e sportit, 
problemin e “vjetër” të institucionit 
shtetëror të sportit..

Në zgjedhjet problematike të majit 
të ‘96-ës Partia Demokratike mori 

mandate edhe më shumë seç do të 
donte. Si pasojë e futjes së duarve në 
zgjedhje, sidomos...

Sporti më vete, një kërkesë 
që përsëritet çdo katër vjet

Nga PROF. DR. ARTAN SHYTI 
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ZGJEDHJET
OPOZITA

Ringritja e partisë, kur përfundon mandati i drejtuesve e forumeve

Grupi anti-Basha: Zgjedhjet
në shtator, PD: Pas një viti
Projektstatuti i ri për demokratizimin e brendshëm

PROJEKTSTATUTI I RI
SIPAS GRUPIT ANTI-BASHA

a) Rregullorja, procedura, kriteret dhe standardet për
zgjedhjen e kryetarit të PDSH.
b) Rregulla të qarta mbi sistemin e karrierës dhe meritës në
të gjitha nivelet e organizimit dhe hierarkisë së partisë.
c) Përcaktimin e procedurës, kritereve e modaliteteve në
miratimin e kandidaturave për deputetë dhe kandidaturave të
tjera elektorale nga organet vendimmarrëse kolegjiale të
partisë dhe shqyrtimin e propozimin e tyre nga anëtarësia.
d) Ndalimin e çdo marrëveshjeje për bashkëqeverisje me
kundërshtarin politik, pa vendimmarrjen e organit më të lartë
të partisë, Kuvendit Kombëtar.
e) Krijimin e gjykatës së partisë me përbërje edhe të figurave
historike të partisë, për kontrollin formal të vendimmarrjes së
organeve të të gjitha niveleve të partisë.
f) Këshillin e të Urtëve të Partisë Demokratike, i cili duhet të
jetë një organ i përhershëm këshillimor dhe me autoritet moral
i PDSH-së, i përbërë nga personalitete të Partisë Demokratike
ndër vite.
g) Këshilli Kombëtar duhet të zgjedhë mes anëtarëve të tij
kryetarin e Këshillit Kombëtar, me kompetenca për thirrjen
dhe drejtimin e Këshillit Kombëtar.
gj) Përcaktimin e detyrimit statutor për mbledhjen e Këshillit
Kombëtar rregullisht dhe periodikisht.
h) Në rast të humbjes së zgjedhjeve parlamentare, kryetari i
PD-së të japë dorëheqjen e menjëhershme.
i) Në rast të humbjes së dy palëve zgjedhjeve, kryetari i
Partisë Demokratike të japë dorëheqje të parevokueshme.
j) Në rast se partia humbet në zgjedhjet e përgjithshme
kombëtare më tepër se herën paraardhëse, kryetari i saj të
japë dorëheqje të parevokueshme.
Pas paraqitjes së projekt propozimit për statutin e ri të
partisë, do të duhet të ngrihet menjëherë një komision i
posaçëm për përgatitjen e projektit final të statutit të ri. Ky
statut do të duhet të diskutohet më pas në një Kuvend të
Jashtëzakonshëm të Partisë.

Grupi anti-Basha
kërkon mbledhjen e
jashtëzakonshme të

Këshillit Kombëtar për ndry-
shime në PD, pas humbjes së
thellë të 25 qershorit, por
zgjedhjet e reja do të zhvillo-
hen vetëm në shtator të vitit
që vjen. Të vetmit që i përfun-
doi mandati ishte ai i kryetar-
it Lulzim Basha, i cili u rikon-
firmua sërish në këtë post në
22 korrik 2017. Kuvendi i PD-
së zhvilloi punimet 4 vite më
parë, ku anëtarësia e Këshil-
lit Kombëtar në datën 27 sh-
tator 2014 zgjodhi forumet e
reja drejtuese, dy nënkry-
etarët, sekretarin e përgjiths-
hëm dhe sekretariatin e ri të
PD-së. Në bazë të statutit të
partisë, mandati i tyre
katërvjeçar përfundon në sh-
tator të vitit që vjen. Ndaj, si-
pas drejtuesve aktualë të PD-
së, nuk mund të ketë zgjedhje
jashtë asaj çfarë parashikon
dokumenti themeltar i PD-së,
statuti i saj. Madje, para disa
ditësh sekretari organizativ
i Partisë Demokratike, Eno
Bozdo, bëri të qartë se në
muajin shtator nuk do të ketë
zgjedhje për kupolën drej-
tuese të Partisë Demokratike,
por puna sipas tij do të foku-
sohet vetëm tek analiza për
humbjen e 25 qershorit.
Bozdo kërkoi gjakftohtësi
dhe maturi në bërjen e anal-
izës, pasi sipas tij, nga këtu
duhet të fillojë ringritja e PD.
"Pas analizës - theksoi ai - do
të nisë procesi për ristruk-
turimin e Partisë Demokra-
tike. Praktikisht - deklaroi ai
- procesi do të zhvillohet në
vitin 2018 dhe mund të përkojë
me kohën ku në bazë të stat-
utit, kupolës drejtuese duke
nisur nga Këshilli Kombëtar,
kryesia, sekretarët dhe
nënkryetarët u përfundon
mandati". "PD ka organet e
saj, kryetarin, kryesinë,
këshillin funksional. Këto
janë organe në detyrë, të cilat
ripërtërihen atëherë kur
mandati tyre mbaron,
njëherë në 4 vjet. Kjo do të
thotë që sekretariati me
kryesinë dhe me drejtuesit e
tjerë do të fokusohen në sh-
tator me bërjen e analizës, më

Valentina Madani

pas do të shkojnë drejt një
procesi të riorganizimit të PD
dhe më vonë, diku nga maji,
do të mblidhet dhe Kuvendi i
ri i PD, pasi ka mbaruar pro-
cesi i riorganizimit të degëve,

i cili do të sjellë zgjedhjen e
organeve drejtuese të PD", -
deklaroi sekretari organiza-
tiv i PD-së. Por, grupimi anti-
Basha ka propozuar një pro-
jektstatut të ri, sipas tyre për

demokratizimin e PD-së. Pak
ditë parë ky grupim bëri me
dije se do të vijojë për një për-
pjekje serioze e konstruktive
brenda PD-së për demokrati-
zimin e brendshëm të partisë,
për rikthimin në vlerat
themelore të kësaj partie, për
konsolidimin e saj ideologjik,
për të dhënë shpresë për PD-
në dhe vendin. Gjithashtu në
njoftim thuhej se anëtarë të
Këshillit Kombëtar dhe krye-
sisë së PD-së, dhe anëtarë të
PD-së në të gjithë degët e saj
mbarë Shqipërisë janë të
detyruar të marrim unani-
misht vendimin për vazhdi-
min e lëvizjes për bashkimin
dhe demokratizimin e Partisë
Demokratike nga brenda
radhëve të saj. Në deklaratë
kërkohej edhe analiza e hum-
bjes së zgjedhjeve dhe votave
në 25 qershor.

Kritiku më i ashpër i Lul
zim Bashës, deputeti

aktual, Astrit Patozi me anë
të një statusi në "Facebook"
ka ironizuar situatën bren-
da PD-së. Patozi theksoi se
"tani që mendoni se i keni
larë hesapet me armikun
e shtëpisë, dilni një herë
shikoni edhe nga bahçet e
komshinjve". Mes të
tjerash, Patozi në këtë lin-
jë nuk kurseu ironinë edhe
për kryetarin e PD-së, ndër-
sa u bëri thirrje aleatëve t'i
bëjnë zë Bashës që ai të
kthehet nga pushimet jas-
htë shtetit. "Ndajini edhe
ata pak aleatë që na kanë
mbetur në të mirë dhe të
këqij, në djaj apo engjëj, në
ata që duhen dhe në të
tjerë që nuk duhen, se nuk
mjaftoka që edhe bashkë
me ta jemi sot në parla-
ment 14 mandate më pak
se 4 vjet të shkuara. Tek e
fundit, ata duhet të qartë-

Këshilla për aleatët dhe ironia me Bashën

Astrit Patozi: Kthejeni
udhëheqësin në atdhe

sohen një herë e përgjith-
monë se tek kasollja jonë, që
sa vjen e zvogëlohet, ka vend
vetëm për ata që mendojnë
njësoj", shprehet z.Patozi. Po
ai ka një këshillë për aleatët
e PD-së: "Bëjini një zë
udhëheqësit që të kthehet
në atdhe, megjithëse është
kohë pushimesh, sepse ka
ca gjëra në botë që nuk dele-
gohen dot. Fjala vjen,
mund t'ia lësh dikujt kopi-

lin në derë, por për ta
bërë atë, nuk ia lë dot
dikujt tjetër. Sepse nuk
mjafton të jetë vetëm ko-
pil, por duhet të jetë edhe
i yti. Mbase i bën mirë
kthimi dhe e kthjellon
për të dalluar më mirë se
cilat janë punët që i
takojnë të bëjë opozitës,
edhe sikur populli bash-
kë me qeverinë të shkojë i
gjithi me pushime".

MANDATI
Kuvendi i PD-së
zhvilloi punimet 4
vite më parë, ku
anëtarësia e
Këshillit Kombëtar
në datën 27
shtator 2014
zgjodhi forumet e
reja drejtuese, dy
nënkryetarët,
sekretarin e
përgjithshëm dhe
sekretariatin e ri
të PD-së.
Mandati i tyre
është 4-vjeçar.

ANALIZA
Para disa ditësh
sekretari organizativ
i Partisë
Demokratike, Eno
Bozdo, bëri të qartë
se në muajin
shtator nuk do të
ketë zgjedhje për
kupolën drejtuese
të Partisë
Demokratike, por
puna sipas tij do të
fokusohet vetëm tek
analiza për humbjen
e 25 qershorit.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha
me kryesinë e partisë

Astrit Patozi

Foto ilustruese

Ironia

"Bëjini një zë udhëheqësit
që të kthehet në atdhe,
megjithëse është kohë
pushimesh, sepse ka ca
gjëra në botë që nuk
delegohen dot. Fjala vjen,
mund t'ia lësh dikujt kopilin
në derë, por për ta bërë
atë, nuk ia lë dot dikujt
tjetër", theksoi z.Patozi.
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Kryeministri publikon draft-raportin e dëgjesave, pas 43 takimeve në qarkun jugor me të majtë e të djathtë

Gjirokastritët, Ramës: Duam punonjës të kualifikuar
PS e LSI shtuan votat në këtë zonë, ndërsa PD humbi 188

REZULTATI

Ndërkohë, në tabelën e rezultatit të
zgjedhjeve PS-ja rezulton të ketë marrë

2074 vota më shumë se në 2013-ën,
ndërsa PD-ja ka minus 188 vota krahasuar

me zgjedhjet e 2013-ës. LSI-ja ka pësuar
rritje me 1063 vota në këtë qark, në

zgjedhjet e 25 qershorit.

“

Letra e javës, Rama: Ky mesazh vjen
kur po trazohemi nga aktet e parazitëve

Kryetari i Grupit Parlamentar
të LSI-së, Petrit Vasili

Nga dëgjesat
në Gjirokastër

Kryetari i Grupit Par
lamentar të LSI-së,

Petrit Vasili komentoi dje,
gjetjet e eurobarometrit
që tregonte se sa të lum-
tur janë shqiptarët.

Në një postim në "FB",
Vasili tha se nuk ka
mundësi që shqiptarët të
jenë të lumtur kur janë
shumë të varfër. "Eu-
robarometri na tregon se
shqiptarët na qenkan
shumë të lumtur, sepse
janë shumë të varfër.

Eurobarometri na
thotë edhe që, megjithëse
janë tri herë e kusur më
të varfër se evropianët,
prapëseprapë shqiptarët
qenkan shumë të gëzuar
që janë kaq të varfër", sh-
kroi dje, kreu i Grupit
Parlamentar të LSI-së, Va-
sili. "Barometrat punojnë
me zhivë, dhe kjo zhiva e
eurobarometrit do të jetë
me siguri e përzier me

Kreu i grupit të LSI komenton të dhënat e sondazhit

Shqiptarët të lumtur, Vasili: Zhiva e
eurobarometrit, e përzier me kanabis

kanabis, nga ajo që trazon
mendjen dhe xhepat e dis-
ave…. 'Gallupi' na thotë
qartë, që shqiptarët duan të
ikin në masë nga Shqipëria,
por 'Gallupi' përdor zhivë të

pastër me sa duket", përfun-
doi mesazhin e tij, Vasili.
Standardi i Eurobarometrit
87 (EB87), u zhvillua ndërm-
jet 20 dhe 30 majit 2017 në 34
vende ose territore: 28 shte-

tet anëtare të Bashkimit
Evropian (BE), pesë vende
kandidate (ish-Republika
Jugosllave e Maqedonisë,
Turqia, Mali i Zi, Serbia
dhe Shqipëria) dhe Komu-
niteti turk qipriot në
pjesën e vendit që nuk kon-
trollohet nga qeveria e Re-
publikës së Qipros. Studi-
mi përfshin tema të tilla si
situata politike evropiane
dhe ekonomia (perceptimi
i situatës aktuale dhe prit-
jet për të ardhmen). Ai
analizon se si evropianët i
perceptojnë institucionet e
tyre politike, qeveritë dhe
parlamentet kombëtare,
BE-në dhe institucionet e
saj, si dhe shqetësimet e
tyre kryesore.

Qytetarë të Gjirokas
trës kanë ngritur si
një nga problemet që

shqetëson qarkun, çështjen
e kualifikimit të punonjësve
të administratës vendore.
Në draft-raportin mbi dëgje-
sat në këtë qark, kjo çështje
ka marrë vëmendjen e 53
qytetarëve gjatë dëgjesave.
Ndërkohë që 16 të tjerë kër-
ko-jnë rivlerësim të punon-
jësve të administratës së
bashkive dhe njësive të
qeverisjes vendore. Por në
radhën e çështjeve më të dis-
kutuara, e para ka qenë rish-
ikimi i subvencioneve në
bujqësi dhe blegtori, nd-
jekur nga kërkesa për inves-
time në sistemin e Ujësjellë-
sit. Sipas ekipit që ka përgat-
itur raportin, ky është një
vlerësim paraprak i çësh-
tjeve dhe problematikave që
kanë rezultuar në kuadër të
turit të dëgjesave publike me
qytetarët e qarkut Gjiroka-
stër, realizuar në 7 bashkitë
e qarkut dhe 25 njësitë ad-
ministrative nën juridiksio-
nin e tyre. Përgjatë 30 ditëve
janë zhvilluar 43 dëgjesa
publike në nivel qarku, dy
takime me të rinjtë e qarkut
Gjirokastër, dhe në datën 28
korrik 2017 u zhvillua një
dëgjesë publike me praninë e
kryeministrit Rama. Në këto
takime, - thuhet në raport, -
ndryshe nga fushata elekto-
rale, shumë pjesëmarrës
kanë qenë me bindje të tjera

partiake, çfarë natyrisht rrit
edhe përgjegjësinë tonë për të
reflektuar zgjidhjen e
adresimin e shqetësimeve dhe
nevojave që shqiptarët kanë
sot. Në takimet e zhvilluara

ka pasur një pjesëmarrje nga
20 deri në 150 banorë në çdo
takim, çka ka mundësuar një
komunikim direkt me mbi
5200 pjesëmarrës të bindjeve
të majta e të djathta të 32 një-

sive administrative të qarkut
Gjirokastër, sikurse edhe 110
të rinj të këtij qarku, në dy
dëgjesat e posaçme që janë
zhvilluar në Kampin e Kam-
pionëve të FRESSH-it në Jalë.
Për zonat urbane çështjet më
të ngritura kanë qenë: nevo-
ja për investime në sistemin e
Ujësjellësit; punësimi; sistemi
i energjisë elektrike, dhe prob-
leme të lidhura me të. Ndërsa
për zonat rurale ishin:
rrugët dhe investimet e lidhu-
ra me to; energjia elektrike;
uji i pijshëm dhe sistemi i tij;
si dhe uji për vaditje, infras-
truktura ndihmëse në bujqë-
si dhe blegtori, përfshirë këtu
rishikimin e subvencioneve
në bujqësi dhe blegtori, duke
u dhënë prioritet edhe famil-
jeve me numër të vogël
krerësh apo dynymësh;
mundësia e subvencioneve
për pesticidet etj. Niveli i shër-
bimit ambulator/spitalor me
kërkesa për ngritjen e qen-
drave shëndetësore 24 orë,
hapja e ambulancave,
përmirësimi dhe shtimi i shër-
bimeve dhe specialiteteve,
shtimi i pranisë së mjekëve
nëpër njësi administrative
ishte një tjetër kërkesë e
përsëritur si dhe niveli i cilë-
sisë së mësimdhënies.
Ndërkohë, në tabelën e rezul-
tatit të zgjedhjeve PS-ja rezu-
lton të ketë marrë 2074 vota
më shumë se në 2013-ën, ndër-
sa PD-ja ka minus 188 vota
krahasuar me zgjedhjet e
2013-ës. LSI-ja ka pësuar
rritje me 1063 vota në këtë
qark, në zgjedhjet e 25 qer-
shorit.

Darina Tanushi

Në radhën e letrave të shumta që i vijnë kryeministrit
Edi Rama, ai ka përzgjedhur njërën, që në fakt i ka

ardhur nga një djalë që ka humbur babanë, por që lavdëron
punën e qeverisë. "Ndërkohë që, jo pa të drejtë, trazohemi
nga sjelljet e nga aktet e parazitëve dhe grabitqarëve në
zyrat e shtetit, pak ose aspak vlerësohen moralisht, mijëra
e mijëra punonjës, me dinjitet e profesionalizëm në shër-
bim të këtij shteti. Ja një ndër jo pak mesazhet e vlerësim-
it që ia vlen të lexohet në respekt të këtyre punonjësve",
shkruan Rama në "FB", duke dhënë të plotë letrën e Altin
Prengës. "Përshëndetje të gjithëve!  Tani që ra sipari dhe
babai im, Dr. Mark Prenga prehet më së fundi në paqe, po
ju shkruaj dy rreshta falënderimi nga thellësia e zemrës.
Udhëtimi i shpresës në Kubë, për të kuruar babain tim të
sëmurë me tumor në mushkëri, u pre në mes", shkruan
djali. E duke dhënë mendimet e tij, ai thotë më tej: "Në një
kohë rekord e me një ndjeshmëri të paparë, shteti shqiptar
më ka ndihmuar në çdo hap e në çdo orë të ditës dhe natës.
Në një gjendje psikologjike të tillë, kjo mbështetje ishte
me një rëndësi të jashtëzakonshme për mua dhe familjen
time që priste në Shqipëri. Gjithsecili nga ju, duke filluar
nga kryeministri, z. Edi Rama e duke vazhduar te z.Ditmir
Bushati, z.Gazmend Barbellushi, z. Nuri Domi, z. Guri
Selmani, z. Artan Canaj, z. Rezar Bregu, dhe në fund por
jo e fundit, znj. Najada Sojli e stafin e New York-ut", shpre-
het qytetari në letër. "Uroj të vazhdoni në këtë rrugë kaq
të rëndësishme dhe të mos na zhgënjeni. Siç e thoni edhe
vetë: 'Shumë kemi bërë dhe ka ende shumë për të bërë'.
Shpresa vdes e fundit", mbyllet letra.
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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 dhe instalim i sistemeve të
alarmit për nevojat e degëve të Bankës së Shqipërisë”.

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 12.110.532 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 dhe instalim i sistemeve të
alarmit për nevojat e degëve të Bankës së Shqipërisë’’

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 7 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.

United Nations Development Programme

TENDER ANNOUNCEMENT

Subject: – RFP for Establishing One-Stop-Shop service delivery systems for Albanian LGUs

The United Nations Development Programme in Albania is seeking to receive offers from interested
companies who wish to be considered for the aforementioned services.

Companies will be selected in accordance with established UNDP procedures. The offers must be
delivered within the deadline set in a sealed envelope, clearly marked UNDP/RFP 39909
RFP for Establishing One-Stop-Shop service delivery systems for Albanian LGUs

For more details please refer to the link below:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/procurement/

Relevant dates: All interested companies should provide their offer in the following address, not
later than 11th of September 2017

Address for communications:
Email: procurement.al@undp.org
Or
Str. “Skenderbej”, Gurten Center (Volkswagen building), 2nd floor
Tirana, Albania

Përplasje politike pas ngjarjes. PDIU: Prokuroria të mos ndikohet nga presioni

Aksidenti, PD: Rakipit t'i hiqet
imuniteti, PDIU: Mos bëni si hiena
Opozita: Hetim të plotë dhe të pandikuar për ngjarjen

Deputeti i Elbasanit,
Aqif Rakipi shkaktoi

një aksident me vdekje,
teksa drejtonte makinën
në autostradën Tiranë-
Durrës tri ditë më parë, në
orën 04:41 të mëngjesit.
Rakipi përplasi me mak-
inë një 54- vjeçar, në mo-
mentin që ai zbriti nga
një furgon përballë tregut
agro-ushqimor dhe po
tentonte të kapërcente
trafikndarësen. Sipas
Policisë së Tiranës, ngjar-
ja ndodhi në orën 04:41, të
paktën sipas raportimeve
që dëshmitarët kanë bërë
duke telefonuar në sallën
operative. Deputeti i
PDIU-së është larguar
nga vendi i ngjarjes duke
u paraqitur në Komisari-

Partia Demokratike
kërkoi dje, që t'i hiqet
imuniteti deputetit të

PDIU-së, Aqif Rakipi, pas ak-
sidentit me vdekje që shkak-
toi pak ditë më parë. Ndër-
sa PDIU-ja, në një deklaratë
të saj, i bëri thirrje PD-së
"në mjerim të mos bëjë ro-
lin e hienave me një rast të
një aksidenti tragjik që
urojmë të mos i ndodhë
kurrkujt". "Ndërhyrja poli-
tike dhe në raste të tilla ak-
sidentesh është një politikë
e mjerë jashtë çdo standar-
di demokratik dhe mënyra
më absurde për të bërë
opozitë", thuhet në dek-
laratën e PDIU-së. "Kujtojmë
që vazhdon marrëveshja e 18
majit dhe PD-ja është me 7
ministra në qeveri, dhe u
kërkojmë Prokurorisë dhe
policisë të mos ndikohen
nga ndërhyrjet apo presio-
net politike, por të kryejnë
të gjitha veprimet konform
ligjit. I kërkojmë ndjesë dhe
i shprehim ngushëllimet më
të sinqerta familjes së të nd-
jerit për këtë rast tragjik të
padëshiruar nga askush", e
mbyll reagimin e saj PDIU-
ja. Ndërkohë, më herët, PD-
ja reagoi përmes një dek-
larate: "Neni 273 i Kodit Pe-
nal, i cili është në fuqi edhe
për miqtë e Edi Ramës, dik-
ton se Aqif Rakipi mban
përgjegjësi edhe për largim
nga vendi i aksidentit,
përgjegjësi që në vetvete
dënohet deri në një vit
burgim. Mbarë opinioni
publik është i revoltuar se
si gjithë shteti është vënë
deri tani në shërbim të de-
putetit mik të Ramës, dhe në
kurriz të viktimës. Gjithçka
për ta paraqitur viktimën

fajtor të aksidentit dhe faj-
torin viktimë", thuhet nga
PD-ja. "Largimi nga vendng-
jarja pas përplasjes për vde-
kje të Seit Sorrës, përveçse
akt burracak i deputetit
Rakipi, është edhe vepër e
pastër penale që e rëndon
pozitën e tij para ligjit. Por
miku i kryeministrit po për-
fiton nga Edi Rama, i cili ësh-
të në vijim të qëndrimeve të
tij të njohura, pranë krimit e
larg qytetarëve. Për më tepër
që deputeti Rakipi njihet si
pikë kyçe e ndërlidhjes se Edi
Ramës me trafiqet", vijon më
tej deklarata e PD-së. Partia
Demokratike u kërkon
Prokurorit të Përgjithshëm
dhe kreut të Parlamentit të
nisin urgjent procedurat e
heqjes së imunitetit të de-
putetit Rakipi, dhe një
hetim të plotë dhe të pan-
dikuar të ngjarjes, në
mënyrë që të ketë drejtësi
për viktimën.

Deputeti çam u përfshi në një aksident tri ditë më parë

Policia: Rakipi u paraqit në
komisariat me mjetin e dëmtuar

atin nr.2, 10 minuta pasi kish-
te shkaktuar aksidentin.
Policia tha se Rakipi është
paraqitur në Polici në orën

04:51, bashkë me automjetin
tip "Mercedes-Benz S Class",
me targë AA 002 CY, që ishte
i dëmtuar në pjesën e për-

parme. Ai ka deklaruar se
kishte përplasur një këm-
bësor me makinë në au-
tostradë dhe se për këtë ar-
sye po dorëzohej. Vetë
Rakipi, pas ngjarjes, pasi
ka shprehur keqardhje
për viktimën dhe famil-
jarët e tij, ka thënë se nuk
ishte me shpejtësi, por vik-
tima i kishte prerë rrugën.
Madje familjarë të Rakip-
it kanë tentuar të shkojnë
në varrimin e viktimës,
por nuk kanë marrë një
përgjigje nga familjarët e
Sorrës.

HETIMI
Prokuroria ka ngritur
dy akuza ndaj
deputetit të PDIU-së,
Aqif Rakipi, në lidhje
me aksidentin e
ndodhur tri ditë më
parë, ku humbi jetën
shtetasi Sait Sorra,
54 vjeç. Akuzat e
ngritura ndaj deputetit
që po hetohet në
gjendje të lirë, janë
"Shkelje e rregullave
të qarkullimit rrugor"
dhe "Largim nga vendi
i aksidentit"

Deputeti Aqif Rakipi

Makina e deputetit
pas aksidentit
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Kthimi dhe kompensimi i pronave, Agjencia s'ka fonde për të përballuar vendimet

ATP, 15.3 milionë lekë borxh pronarëve
Lista me detyrimet që kanë akumuluar gjithë institucionet

Agjencia e Trajtimit të
Pronave nuk ka para
për të mbuluar fatu-

rat që i vijnë nga vendimet e
gjykatave. Në një muaj fatu-
ra që dushet të shlyejë ATP
arrin në 15.3 milionë lekë.
Ndërkohë që Agjencia dek-
laron se nuk ka fonde të
mjaftueshme për pagesën e
tyre. Të dhënat janë bërë të
ditura nga Ministria e Fi-
nancave, e cila ka pub-
likuar detyrimet që kanë
akumuluar të gjitha insti-
tucionet shtetërore, ku Min-
istria e Drejtësisë raporton
që për periudhën 01.11.2016-
31.12.2016 detyrimet janë në
vlerën 15.5 milionë lekë.
Agjencia Trajtimit të
Pronave ka akumuluar një
detyrim prej 15.3 milionë le-
kësh, që ka të bëjë me detyr-
ime për ekzekutimin e ven-
dimeve gjyqësore. Nga ATP
është ngritur problemi për
pamjaftueshmëri fondesh.
BORXHET EBORXHET EBORXHET EBORXHET EBORXHET E
INSTITUCIONEVEINSTITUCIONEVEINSTITUCIONEVEINSTITUCIONEVEINSTITUCIONEVE

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës rapor-
ton që detyrimet për peri-
udhën nga 01.11.2016 -
31.12.2016 janë në vlerën 371.8
milionë lekë, nga Autoriteti
Rrugor Shqiptar. Ndërsa,
totali i detyrimeve për MTI
nga janari 2015 deri në dhje-
tor 2016 raportohet në
vlerën 682.2 milionë lekë. Au-
toriteti Rrugor Shqiptar
(ARRSH), për periudhën nga
01.11.2016 - 31.12.2016 deklaron
detyrime të krijuara rishtazi
në vlerën 371.8 milionë lekë
për: (kontrata, studime, pro-
jektime dhe oponencë) në
vlerën 100 milionë lekë, që
kanë ardhur si pasojë e mos-
planifikimit të tyre në buxhe-
tin e vitit 2016 nga ARRSH.
Kontrata investimi (ndër-
time, rikonstruksione) në
vlerën 20 milionë lekë janë
kontrata shumëvjeçare të
trashëguara, ndërkohë që
kontraktorët vazhdojnë me
avancimin e punimeve sipas
grafikut të tyre. Ndërkohë,
Ministria Shëndetësisë
raporton që për periudhën
nga 01.11.2016-31.12.2016 dety-
rimet janë në vlerën 6 mil-
ionë lekë. Në total për peri-
udhën janar 2015 - dhjetor
2016 janë 17.6 milionë lekë.
Ministria e Punëve të
Brendshme raporton që për
periudhën 01.11.2016 -
31.12.2016 detyrimet e reja
janë në vlerën 241.4 milionë
lekë. Këto përbëjnë edhe dety-
rimet totale për MPB për
periudhën janar 2015 - dhje-
tor 2016. Ministria e Bujqë-
sisë, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave -
raporton që detyrimet për
periudhën nga 01.11.2016 -

 NË MILION LEK

MINISTRIA	

Totali	i	
detyrime
ve	Janar	
2015	–	
Tetor	
2016	
	

Totali	i	
detyrimev

e	të	
mbartura	

nga	
periudha	
Janar‐
Tetor	
2016	

Totali	
detyrimev
e	Nentor‐
Dhjetor	
2016	
(Total	+	
VGJ)	

Detyrime	
Janar	‐	
Dhjetor	
(Vendime	
Gjyqesore

)	

Totali	i	
detyrimeve	
Janar	2015	–	
Dhjetor	
2016	

TOTALI	DETYRIMEVE	
RISHTAZI	

	 	 	 	 	
3.303,50  970,30  833,30  1.105,00	 1.803,60 

MINISTRIA	E	TRANSPORTIT	
DHE	INFRASTRUKTURËS	

2.533,5  310,4  371,8  111,6  682,2 

MINISTRIA	E	MBROJTJES	 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

MINISTRIA	E	ARSIMIT	DHE	
SPORTIT	

19,9  5,0  20,2  25.2  25,2 

MINISTRIA	E	DREJTËSISË	 201,1  185,7  15,5  201.1  201,2 

MINISTRIA	E	SHËNDETËSISË	 26,3  11,6  6,0  17,6	 17,6 

MINISTRIA	E	BRENDSHME	 ‐  ‐  241,4  152.5  241,4 

MINISTRIA	E	BUJQËSISË,	
ZHVILLIMIT	RURAL	DHE	
ADMINISTRIMIT	TË	UJRAVE	

28,0  0,6  4,1  ‐  4,7 

MINISTRIA	E	ZHVILLIMIT	
EKONOMIK,	TURIZMIT,	
TREGTISË	DHE	SIPËMARRJES	

278,5  264,9  0,6  265,4  265,5 

MINISTRIA	MIRËQENIES	
SOCIALE	DHE	RINISË	

14,5  14,0  5,9  19,9  19,9 

MINISTRIA	E	FINANCAVE	
‐  ‐  56,5  56.5  56,5 

D.P.TATIMEVE	(rimbursim	
TVSH)	

‐  ‐  31,6  ‐  31,6 

MINISTRIA	E	ZHVILLIMIT	
URBAN	

‐    22,2  20.5  22,2 

MINISTRIA	E	KULTURËS	 0,7  0,4  14,0  13.7  14,4 

MINISTRIA	E	MJEDISIT	
141,5  128,5  43,5  171.8  172,0 

MINISTRIA	E	INTEGRIMIT	
EUROPIAN	

5,4  1,6  ‐  1.6  1,6 

MINISTRIA	E	ENERGJISË	DHE	
NDUSTRISË	

54,1  47,6  ‐  47.6  47,6 

Ornela Manjani

31.12.2016 janë në vlerën 4.1
milionë lekë. Ndërsa totali i
detyrimeve nga janari 2015
deri në dhjetor 2016 raporto-
het në vlerën 4.7 milionë
lekë. Ndërkohë, Ministria e
Energjisë dhe Industrisë
raporton që nuk ka krijuar
detyrime të reja për peri-
udhën nga 01.11.2016 -
31.12.2016. Ndërkohë, për pe-
riudhën janar 2015 - dhjetor
2016 detyrimet totale janë
47.6 milionë lekë. Ministria

e Financave për periudhën
01.11.2016 - 31.12.2016 ka
raportuar detyrime në
masën 56.5 milionë lekë, që
përbëjnë edhe totalin e
detyrimeve për periudhën
janar 2015 - dhjetor 2016. Për
të njëjtën periudhë, Minis-
tria e Integrimit Evropian
raporton që nuk ka krijuar
detyrime, ndërkohë që tota-
li i detyrimeve për periudhën
janar 2015 - dhjetor 2016 ësh-
të 1.6 milionë lekë. Ministria

e Mirëqenies Sociale dhe Rin-
isë për periudhën nga
01.11.2016 - 31.12.2016 rapor-
ton që detyrimet janë në
vlerën 5.9 milionë lekë të lin-
dura si detyrime nga ven-
dime gjyqësore të formës së
prerë, kryesisht në institu-
cionin e Inspektoratit Sh-
tetëror të Punës. Ndërsa,
totali i detyrimeve nga jan-
ari 2015 deri në dhjetor 2016
raportohet në vlerën 19.9
milionë lekë.

RAPORTI I BSH-së

Kreditimi i bizneseve,
kryeson tregtia, rritet ndërtimi
Portofoli i kredisë për biznese në tremujorin e dytë

2017 ka shënuar rritje vjetore mesatarisht rreth
vlerës 2%. Sipas një raporti të publikuar nga Banka e
Shqipërisë, rritja e kredisë për biznese është mbështe-
tur nga kredia dhënë për qëllime investimi, e cila ka
balancuar edhe kontributin negativ të kredisë për
likuiditete. Kështu, referuar të dhënave të këtij raporti,
portofoli i kredisë për biznese të bankave dominohet
nga kreditimi për sektorin e tregtisë, hotele, restorante
me 43.5% të totalit. Sektori i dytë më i kredituar është ai
i industrisë, i cili tërheq 26.4% të financimit të biznesit
privat. Sektori i ndërtimit dhe ai i
bujqësisë përfaqësojnë përkatë-
sisht 13.6% dhe 1.5%. Struktura e
kredisë për biznese gjatë tremu-
jorit të dytë ka mbetur gjerësisht
e pandryshuar nga ajo e një trem-
ujori më parë. Ndërkohë, dinami-
ka afatshkurtër e portofolit të
kredisë sipas sektorëve ekono-
mikë tregon se bankat kanë rri-
tur kreditimin e bizneseve në sek-
torin e ndërtimit dhe të shërbimeve të tjera me rreth 1.8
miliardë lekë për secilin sektor. Ndërkohë që kredia për
industrinë dhe bujqësinë është tkurrur, kredia për
tregtinë ka shfaqur një rritje të lehtë. Gjatë tremujorit
të dytë është vënë re përmirësim i ritmeve vjetore të
rritjes së sektorit të ndërtimit në 4.8% dhe sektorit të
shërbimeve të tjera në 1.5%, ndërsa kredia për indus-
trinë është tkurrur me 1%. Sipas analizës së special-
istëve të Bankës Qendrore, dinamika e kredisë sipas
sektorëve të ekonomisë është përgjithësisht në linjë me
të dhënat sektoriale për aktivitetin ekonomik.

Strehimi, në 5 vjet
275 milionë USD

Në pesë vite qeveria ka shpenzuar 275 milionë dollarë
për politikat e strehimit. Nga këto, vetëm 81 mil-

ionë i përkasin kontributit të dhënë nga pushteti ven-
dor, pjesën tjetër të peshës e kanë mbajtur taksapagues-
it shqiptarë. Janë këto disa nga shifrat që zbardh një
dokument i fundit i Ministrisë së Zhvillimit Urban, i cili
fokusohet në detaj tek politikat e strehimit social. Të
dhënat janë nxjerrë nga shkëmbimi i shifrave me njësitë
vendore, por edhe institucionet qendrore. Një ndër prob-
lemet që haset lidhur me strehimin social duket se është
baza e dobët e të dhënave. Nga pyetësorët që janë zhvil-
luar me njësitë vendore ka rezultuar që një pjesë e mirë
të tyre nuk kanë të dhëna të sakta për numrin e të pas-
trehëve. "Bie në sy mungesa e të dhënave për qytetet e
mëdha si Tirana, Elbasani, Lushnja, Fieri. Nga bashkitë
që kanë plotësuar informacionin, me numër më të madh
aplikantësh kemi Durrësin me 4224 aplikime, Korçën
me 3735 dhe Sarandën 1082", thuhet në dokumentin e
ministrisë. Pyetësorët kanë reflektuar edhe kërkesën e
grupeve vulnerabël për t'u përfshirë tek programet e
strehimit, por sigurisht më i preferuari mbetet ai i
banesës me kosto të ulët, që të ofronte një kredi më in-
teres të butë. Programi me numrin më të madh të apli-
kantëve është banesa me kosto të ulët (kredi e lehtë-
suar) me 8769 kërkesa, kurse programi me numrin më të
vogël të aplikantëve është programi (grante të vogla)
me vetëm 101 kërkesa. Nga totali i atyre që kanë ap-
likuar, vetëm 5336 kanë arritur të përfitojnë nga pro-
gramet e bashkive. Përtej dëshirës që kanë njësitë ven-
dore për ta parë me prioritet pjesën e strehimit, kufizues
mbetet elementi financim dhe kjo është listuar nga 50
prej tyre si problemi kyç.

Agjencia e Trajtimit
të Pronave
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Ish-ushtaraku S. Haklaj dorëzoi uniformën para 17 vitesh. Ja si ia vranë babain, gjyshin dhe xhaxhain

Mediat: Nipi i Haklajve ka ardhur në Shqipëri
"Ja kush është komandoja që bëri ish-kryeministrin Sali Berisha të fshihet"

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Mediat 'online' janë
duke raportuar për
një alarm në famil-

jen Berisha, për shkak se një
prej nipërve të Haklajve, një
ish-ushtarak me shumë për-
vojë është duke bërë
pushimet në Shqipëri.
"Pamfleti.com" shkruan
ndërkohë se kjo ka bërë që
Berisha të fshihet dhe të lar-
gojë djalin e tij nga Sh-
qipëria. Autoritetet sh-
qiptare ishin vënë në alarm
edhe në vitin 2009 për shkak
se ai ishte parë në Mal të Zi,
sërish për pushime duke e
ndjekur nga afër çdo lëvizje
të tij.

Por, kush është personi
në fjalë, të cilit i tremben
kaq shumë Berishajt?

S.Haklaj është i biri i Cen
Haklajt, i vrarë në vitin 2002
në Bajram Curri në rretha-
na ende të pazbardhura.

Ai është kushëri i afërt
me Fatmir, Shkëlqim, Ylli
dhe Halil Haklaj, të gjithë të
vrarë tashmë përgjatë
viteve 1999-2000.

Ai ka humbur gjyshin,
babain dhe xhaxhain e tij
gjatë periudhës kur filloi
gjuetia ndaj Haklajve në
Tropojë pas vrasjes së Fat-
mirit.

S. Haklaj është një ish-
ushtarak, i cili e dorëzoi uni-
formën e tij në fillim të
viteve 2000, duke u larguar
për në Gjermani.

Gjatë qeverisjes së Ber-
ishës, ai është mbajtur nën
vëzhgim të afërt për shkak
të aftësive të larta në tekni-
kën e luftimit. Madje, në atë
periudhë, mediat shkruan
se Berisha filloi të
qarkullonte me antiplumb
duke iu ruajtur një atentati.

Ekzaktësisht në peri-
udhën 2005-2013, kryeminis-
tri Berisha ka lëvizur i ve-
shur me antiplumb poshtë
jelekut të famshëm blu. Për
më tepër, e bëri që të shtojë
rojet dhe nuk e la asnjëherë
të qetë, pavarësisht se ishte
'zot' i këtij vendi, duke pasur
gjithçka në dorë për tetë vite
rresht, që nga pushteti, poli-
cia, Garda, SHISH e deri tek
prokuroria dhe gjykata.

Po kush është njeriu që i
del edhe në ëndërr Sali Ber-
ishës sa herë vjen maji dhe sa
herë që është sezon veror në
Shqipëri, kryesisht muaji
gusht, më i preferuar për sh-
qiptarët, sidomos ata që je-
tojnë jashtë vendit, për të shi-
juar bregdetin e vendit të tyre.

Ai është një 40-vjeçar
tashmë, S. Haklaj, që jeton
në Gjermani, nga fisi i Hak-
lajve. I cili vjen çdo maj në
Shqipëri, në përvjetorin e
vrasjes së babait të tij, Cen
Haklaj, ish-drejtor i gjimna-
zit të Bajram Currit dhe të
gjyshit të tij, Elez Haklajt, të

VRASJA E FAMILJARËVE
Ai është një 40-vjeçar tashmë, S. Haklaj, që jeton
në Gjermani, nga fisi i Haklajve, i cili vjen çdo maj
në Shqipëri, në përvjetorin e vrasjes së babait të tij,
Cen Haklaj, ish-drejtor i gjimnazit të Bajram Currit
dhe të gjyshit të tij Elez Haklajt. Të cilët janë vrarë
të dy bashkë më 8 maj të vitit 2002 nga dora e
zgjatur e njerëzve të Berishës, në vijim të konfliktit
të përgjakshëm në Tropojë, që mori jetën e mbi 200
burrave dhe djemve në këtë trevë, thjesht dhe
vetëm për një fjalë goje me Sali Berishën.

MASAT E BERISHËS
S.Haklaj ka mbërritur edhe këtë maj për të përkujtuar
vrasjen e të atit dhe gjyshit të tij 15 vite më parë, ndërsa
është rikthyer sërish për të shijuar pushimet në bregdetin
shqiptar në muajin gusht. Por, për herë të parë në këto
15 vite ka ardhur pa familjen e tij, që e ka të sistemuar në
Gjermani, atje edhe ku jeton. Pikërisht kjo e ka trembur
Sali Berishën, i cili ka marrë masa të menjëhershme: ka
kufizuar daljet e tij publike, në plazh apo gjetkë dhe ka
nxjerrë jashtë vendit djalin e tij, duke e këshilluar që të
mos qëndrojë në një vend më shumë se një natë.

cilët janë vrarë të dy bashkë
më 8 maj të vitit 2002 nga
dora e zgjatur e njerëzve të
Berishës, në vijim të konflik-
tit të përgjakshëm në
Tropojë. Që mori jetën e mbi
200 burrave dhe djemve në
këtë trevë, thjesht dhe
vetëm për një fjalë goje me
Sali Berishën. Ndërkohë, ba-
bai dhe gjyshi i tij, më vonë
edhe xhaxhai, ish-ndihmës-
gjyqtar në Skrapar janë
vrarë thjesht dhe vetëm se
ishin të afërm të Fatmir dhe
Hamdi Haklajt.

Por, S. Haklaj ka mbërri-
tur edhe këtë maj për të
përkujtuar vrasjen e të atit
dhe gjyshit të tij 15 vite më
parë, ndërsa është rikthyer
sërish për të shijuar
pushimet në bregdetin sh-
qiptar në muajin gusht. Por
për herë të parë në këto 15
vite, ka ardhur pa familjen e
tij, që e ka të sistemuar në
Gjermani, atje edhe ku jeton.
Pikërisht kjo e ka trembur
Sali Berishën, i cili ka marrë
masa të menjëhershme: ka
kufizuar daljet e tij publike,
në plazh apo gjetkë dhe ka
nxjerrë jashtë vendit djalin
e tij, duke e këshilluar që të
mos qëndrojë në një vend më
shumë se një natë. Të bëjë
turizëm shëtitës sa më larg
Shqipërisë, duke i ardhur për
"osh" dhe Arminës, bashkë-
jetueses së djalit, e cila lëviz
nëpër botë dhe asnjëherë në
të njëjtin hotel, pasi dhe
paratë nuk i mungojnë Sh-
këlzen Berishës.

Ish-kryeministri gjithnjë
është trembur nga nipi i
Haklajve, pasi nuk është një
njeri dosido, por është një
ndër komandot më të përgat-
itur të ushtrisë gjermane,
duke përballuar misione
tepër të vështira në kuadër
të paqes kudo në botë, sido-
mos në Ballkan dhe Lindjen
e Mesme. Dhe Shërbimi
Sekret Shqiptar i drejtuar
nga Visho Ajazi Lika e ka
dhënë sinjalin e kalimit të
kufirit shqiptar nga ana e
nipit të Haklajve dhe
udhëtimit drejt Jugut të
vendit. Pavarësisht se
mbahet në kontroll, Berisha
nuk beson. Pasi frika e tij fil-
loi në gusht të vitit 2009, kur
shërbimet policore shqiptare
morën një sinjalizim të cilin
e kanë trajtuar me prioritet
shumë të lartë.

Në Malin e Zi, në një prej
resorteve turistike kishte
mbërritur një shtetas gjer-
man, me origjinë shqiptare
dhe që mbante mbiemrin
Haklaj.

Personi i mbërritur në
Malin e Zi nuk ishte një
emër i panjohur për krerët
e policisë shqiptare, sidomos
për ata krerë që kishin lidhje
direkte me Berishën dhe ish-
in drejtuesit e vërtetë në
polici. Ai nuk ishte thjesht
një nip i Haklajve, por edhe
një ushtarak me profesion,
madje një ndër komandot
më të mirë të stërvitur në
Gjermani dhe me aftësi të
spikatura si qitës. Kolegë

dhe eprorë të tij e përshkru-
ajnë si një qitës të shkëlqy-
er. Bëhej fjalë pikërisht për
S. Haklaj, i cili deri në vitin
1997 kur ishte vetëm 20 vjeç
ka qenë pjesë efektive e ush-
trisë shqiptare, por më pas e
ka vazhduar karrierën usht-
arake si pjesë e një kampi të
ushtrisë gjermane në Sara-
jevë, Bosnje. Kampi quhej
"Log Ben" e ndodhej në Ra-
jlovaç. Ushtarët e pranishëm
aty ishin në pjesën dër-
rmuese shqiptarë, por që
përfaqësonin ushtrinë dhe
prezencën e misionit gjer-
man në Sarajevë. Një repor-
tazh i vitit 2000 në mediet e
shkruara gjermane mbi këtë
kamp, ka ofruar dhe të vet-
men foto të S. Haklajt. Është
një foto e vitit 2000, kohë kur
ai ishte vetëm 23 vjeç. Hera
e fundit kur është parë pub-
likisht në Shqipëri ka qenë
në muajin maj 2002, kur er-
dhi në ceremoninë mortore
të të atit dhe gjyshit të tij, të
ekzekutuar më 8 maj në
Tropojë.

Pas ceremonisë mortore,
S.Haklaj ka shkuar në Min-
istrinë e Mbrojtjes dhe ka
dorëzuar armën e tij, duke
deklaruar se hiqte dorë nga
përkatësia e tij si ushtarak
shqiptar dhe është larguar
jashtë Shqipërisë.

Pas këtij momenti dihet
shumë pak për të. Mësohet
se ai është angazhuar edhe
në disa misione paqerua-
jtëse dhe ushtarake në Af-
ganistan. Rreth mesit të
gushtit 2009, autoritetet më
të larta shtetërore të sig-
urisë e kanë trajtuar me pri-
oritet absolut këtë të dhënë
që vinte nga autoritetet part-
nere të Malit të Zi dhe që
kishin njoftuar prezencën e
S.Haklajt si turist, i mbërri-
tur i vetëm në një nga re-
sortet turistike të Malit të Zi.

Pasi kanë marrë këtë in-
formacion, krerët e policisë
shqiptare u kanë kërkuar au-

toriteteve malazeze që të
mbanin nën mbikëqyrje të
pandërprerë këtë person,
pasi sipas autoriteteve sh-
qiptare, "ai përfaqësonte një
njeri me rrezikshmëri
shumë të lartë dhe me poten-
cial të lartë për të kryer
krime në Shqipëri". Madje,
të njëjtat burime saktësuan
asokohe se autoritetet sh-
qiptare kanë kërkuar në
shërbimet partnere policore
dhe jo vetëm një vëmendje
të veçantë mbi lëvizjet apo
aktivitetin e S.Haklajt, sido-
mos në lidhje me lëvizjet e
tij jashtë Gjermanisë, duke
kërkuar sinjalizimin e au-
toriteteve shqiptare në çdo
rast që do evidentoheshin
lëvizje jashtë Gjermanisë të
S.Haklajt.

Pse ishte trembur Ber-
isha kaq shumë? Por histo-
ria e konfliktit dhe
"hasmërisë" së Berishajve
me Haklajt është mëse e njo-
hur, por duket se formimi
dhe kualifikimi ushtarak i
S.Haklajt mund të kenë bërë
që njerëzit më të besuar të
Berishës në polici asokohe
dhe në strukturat e in-
teligjencës ta kenë klas-
ifikuar nipin e Haklajve si
individin që ka potencialin
më të lartë të rreziksh-
mërisë ndër Haklajt.

Ndoshta një tjetër fakt i
kësaj vëmendjeje lidhet me
diskrecionin e lartë dhe sjell-
jen tipike prej ushtaraku në
jetën personale të S.Haklajt.
Mendohet se autoritetet sh-

qiptare dinë shumë pak në
lidhje me të, kanë thuajse
zero informacion mbi profilin
e tij psikologjik, apo natyrën
e lidhjeve të tij shoqërore e
më gjerë.

Ndoshta edhe kjo mangë-
si në informacion ka shtuar
misterin ndaj S.Haklajt.

Por Berisha dhe rrethi i
tij i dinë mirë lidhjet e S. Hak-
lajt dhe faktin që babai i
S.Haklajt është djalë xhax-
hai me Hamdi Haklajn dhe
vëllezërit e tij të vrarë tash-
më. Ku nga konflikti i Hak-
lajve në Tropojë, S.Haklaj ka
humbur gjyshin, babain dhe
xhaxhain e tij, e ata janë
vrarë vetëm e vetëm pse
kishin lidhje gjaku dhe ish-
in kushërinj të Fatmir Hak-
lajt. Kjo i djeg shumë Ber-
ishës. Aq më tepër që tash-
më është ish-kryeministër,
një deputet i thjeshtë dhe pa
makinerinë shtetërore dhe
të sigurisë prapa për ta ruaj-
tur. Për më tepër që nipi i
Haklajve nuk njihet fizik-
isht, është shumë diskret
për jetën e tij dhe ka vetëm
një fotografi kur ka qenë 23
vjeç. Plot 17 vite më parë, ku
paraqitja e tij ka ndryshuar.
Kësaj i trembet Berisha, që
nuk është trim sa duket në
Kuvend, kur nuk ka shtetin
që ta mbrojë në çdo hap të
pisllëqeve të tij. Ndonëse ia
kanë shtuar rojet e sigurisë,
pas alarmit të vënë nga vetë
ai se gjendet në kërcënim
bashkë me familjen.
"Pamfleti.com""Pamfleti.com""Pamfleti.com""Pamfleti.com""Pamfleti.com"

Haklajt
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41-vjeçari përdorte një identitet fals grek

Ekzekutoi bariun nga Fieri, arrestohet pas
17 vitesh në Holandë Hektor Mahmutaj

SHKURT

Kultivuan kanabis me
vlerë 1.1 mln euro,

në kërkim 2 shqiptarë
GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Policia greke

ka shpallur në kërkim dy
shqiptarë, pasi ka zbuluar
një sipërfaqe të mbjellë me
kanabis një zonë pyjore të
Aigialeia në Patra. Në
pranga ka rënë një 35-
vjeçar grek, i cili mësohet
se bashkëpunonte me dy
shqiptarët. Autoritetet e
vendit fqinj kanë mundur
të asgjësojnë 750 fidanë
kanabisi, të cilat ishin të
mbjella në një zonë mal-
ore të vështirë. Fidanët e
kanabisit e kishin lartës-
inë deri në 2,5 metra dhe
drurët pyjorë shërbenin si
një mburojë mjaft e mirë.
Tre kultivuesit qëndronin
në një kasolle të ndërtuar
enkas, me qëllim që ta
kishin kanabisin në
mbikëqyrje ditë e natë,
ndërsa me një tubacion
me gjatësi 200 m, merr-
nin ujë për vaditje nga një
burim aty pranë. Sipas
policisë greke, vlera e
drogës së asgjësuar ar-
rinte 1,1 milionë euro.
Ndërkohë, pritet të mer-
ret në pyetje 35-vjeçari i
arrestuar për të zbuluar
persona të tjerë të përf-
shirë në këtë ngjarje.

Vdekja e shqiptares,
dyshohet se e reja i

vuri zjarrin azilit
GJERMANI GJERMANI GJERMANI GJERMANI GJERMANI - 28-vjeçar-

ja shqiptare, e cila u gjet
e vdekur pas shpërthimit
të zjarrit në shtëpinë e
azilit në Bad Driburg pak
ditë më parë, besohet t'i
ketë vënë vet flakën ob-
jektit. Kështu shkruajtën
dje mediat gjermane,
duke iu referuar informa-
cioneve nga udhëheqësit
e hetimeve, njofton
"wdr.de". Sipas tyre, një
defekt teknik si shkaktar
i zjarrit mund të përjash-
tohet, ashtu si dhe ndonjë
veprim i qëllimshëm i per-
sonit të tretë. 28-vjeçarja
me aftësi të kufizuara
duket se ka vënë zjarrin
me qëllimin për të mbytur
veten, transmeton "albin-
fo. ch". Sipas hetuesve, në
këtë pistë çojnë jo vetëm
shenjat e zjarrit në ven-
din e fatkeqësisë, por
edhe një mesazh që i ësh-
të gjetur gruas në telefo-
nin e saj celular.

Nën akuzë edhe një efektiv policie e një taksist, hetuesit: Gjenin klientë për punonjëset e seksit

Prostitucion me 200 euro ora në kryeqytet,
prokuroria dërgon në gjykatë 28 persona

Ja si i shfrytëzonte vajzat pronari i hotelit, ku kryhej aktiviteti i paligjshëm

HOLANDË HOLANDË HOLANDË HOLANDË HOLANDË - Një 41-
vjeçar shqiptar, i dënuar
me 25 vjet burg për vrasje
është arrestuar nga policia
holandeze. Bëhet fjalë për
Hektor Mahmutajn, i cili
ishte shpallur në kërkim
ndërkombëtar nga Inter-
poli. Ai është kapur nga
policia teksa udhëtonte me
një makinë të marrë me
qira, pas dyshimeve të au-
toriteteve holandeze
(patrulla policie kishin
dalë për kontroll për mak-
ina të vjedhura ose për au-
tomjete që jepeshin me
qira nga një kompani e dy-
shimtë) për dokumentet e
tij. Mësohet se 41-vjeçari
përdorte një identitet fals
grek dhe pas hetimeve,
policia holandeze zbuloi
që në të vërtetë ishte
krimineli shqiptar, Hektor
Mahmutaj, i renditur në

listën e emrave më të
kërkuar të Interpolit. Mah-
mutaj është dënuar në mu-

ngesë në tetor të vitit 2000
me 25 vjet burg për vrasjen
e bariut 28-vjeçar, Gentian

Jahaj, në fshatin Bejar të
Fierit, kur ky i fundit nuk i
kishte hequr bagëtitë e tij

nga rruga. Ekzekutori arri-
ti të arratisej në
Mbretërinë e Bashkuar, ku
qëndroi për disa vite i fshe-
hur. Hektor Mahmutaj u
zbulua pas denoncimit të
bërë nga bashkëshortja e
tij për armë pa leje. Ai u
dënua me dy vjet e gjysmë
burg në vitin 2007, por
mundi të shmangte ek-
stradimin. Ndërsa ishte në
burg, emigranti shqiptar u
informua se kërkesa për ek-
stradim në Shqipëri ishte
refuzuar me arsyetimin se
dërgimi i tij në vendlindje
do të shkelte të drejtat e tij.
Tashmë pritet që autorite-
tet shqiptare t'u bëjnë
kërkesë autoriteteve
holandeze për nisjen e pro-
cedurave për ekstradimin
e Hektor Mahmutajt, me
qëllim vuajtjen e dënimit
për vrasjen e bariut në Fier.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Prokuroria e Tiranës ka
dërguar për gjykim 28
persona të akuzuar për

përfshirjen në një rrjet të
gjerë prostitucioni, të cilët
vepronin të organizuar në
zona të ndryshme të kryeqy-
tetit. Në bazë të hetimeve, të
cilat janë përfunduar në ko-
rrik të këtij viti, 8 prej të pan-
dehurve akuzohen për ve-
prën penale të "Shfrytëzimit
të prostitucionit", ndërsa të
tjerët për veprën penale të
"Prostitucionit". Hetimi i
Prokurorisë së Tiranës, i nisur
në bazë të informacionit poli-
cor, ka zbuluar se një pronar
hoteli, disa persona që ushtro-
nin profesion edhe taksist, një
inspektor policie, si edhe disa
vajza bashkëpunonim me
njëri-tjetrin për të siguruar
"klientelë" për vajzat që ush-
tronin aktivitetin e
paligjshëm të prostitucionit.
Pagesa për çdo "shërbim sek-
sual" varionte në shifrat 50-
200 euro për orë. Prokuroria
e kryeqytetit identifikoi per-
sonat përgjegjës në bazë të
hetimit, i cili përfshinte të
paktën 3 episode kryesore,
nga të cilat rridhnin edhe
disa të tjera, ku person-
azhet e këtij aktiviteti lid-
heshin me njëri-tjetrin.
PRONARI I HOTELIT

Mentor Koka, ndaj të cilit
aktualisht ka masë sigurimi
"arrest me burg" në mung-
esë, kishte krijuar mundësitë
që në ambientet e hotelit dhe
lokalit të tij të ushtrohej ak-
tiviteti i prostitucionit. Ai
bashkëpunonte me shtetas-
en Fllanxa A., e cila krahas
ushtrimit të prostitucionit,
siguronte edhe vajza të tjera,
kryesisht nga zona periferike
të vendit, në vështirësi finan-
ciare, për të ofruar shërbime
seksuale. Mentor Koka ka
njohur shtetasen L.Q. dhe i
ka ofruar punë në lokalin e
tij. Ai e ka njohur shtetasen
L.Q. me Fllanxa A., e cila e
mori në shtëpinë e saj dhe e
përfshiu në aktivitetin e pros-

titucionit. Në këtë shtëpi
gjendeshin edhe 2 vajza të
tjera, të cilat gjithashtu ush-
tronin këtë aktivitet të
paligjshëm. Nga vëzhgimet
në terren, në kuadër të këtij
hetimi, rezulton se 4 vajzat,
përfshirë edhe Fllanxa A., u
"shërbenin" klientëve në ho-
telin e Kokës, por edhe në ho-
tele dhe ambiente të tjera
private. Pas kryerjes së "shër-
bimeve", klientët i dërgonin
sërish vajzat tek Mentor
Koka dhe i bënin pagesën
këtij të fundit. Të ardhurat e
siguruara nga ushtrimi i
prostitucionit i merrte i pan-
dehuri Mentor, ndërsa të pan-
dehurave të tjera u hiqnin
shpenzimet e ushqimit,
fjetjes dhe veshjes.
POLICI DHE
TAKSISTI

Në vijim të hetimit u kon-
statua se e pandehura Fl-
lanxa A. mbante kontakte të
vazhdueshme me punon-
jësin e policisë, Elton Sh., si
edhe me shtetasin Mariglen
A., i cili punonte taksist. Nga
veprimet hetimore rezulton

se këta dy shtetas u siguro-
nin klientë vajzave që jetonin
me Fllanxa A., por edhe disa
të tjerave, të cilat ushtronin
aktivitetin e prostitucionit.
Nga hetimet e këtij rasti,
veçohet një situatë kur tak-
sisti Mariglen A. po sho-
qëronte tri vajza për të pros-
tituuar në një hotel pranë
qendrës së Tiranës. Rrugës
pranë hotelit, mjeti taksi
ndalohet nga policia e
qarkullimit për kontroll do-
kumentesh. Në këtë moment,
taksisti Mariglen A. kontak-
ton me inspektorin e policisë,
Elton Sh., të cilit i kërkon ta
ndihmojë të mos ketë prob-
leme. Elton Sh. afrohet me
makinën e tij dhe pasi komu-
nikon me patrullën e policisë,

largohet me të gjithë person-
at e gjendur në taksi, duke e
drejtuar vetë mjetin, ndërko-
hë që automjetin e tij e
parkoi. Pasi udhëtojnë në
disa rrugë të Tiranës, mjeti
taksi i drejtuar nga Elton Sh.,
ndalon sërish pranë hotelit
për ku ishin nisur vajzat, të
cilat zbresin dhe ai largohet
me mjetin e tij. Duke kon-
statuar këtë situatë, hetimi u
shtri edhe tek këta dy perso-
na (punonjësi i policisë dhe
taksisti), nga ku rezultoi se
ata përfshiheshin shpesh në
gjetjen e klientelës për vajzat
që ushtronin prostitucion,
duke marrë edhe përqindjen
e parave për rolin e tyre. Së
bashku me këta të dy, në ak-
tivitetin e shfrytëzimit të

prostitucionit, rezultoi i përf-
shirë edhe Arben B.
TË TJERËT

Në bazë të hetimeve të
mësipërme, u zbulua ndër të
tjera, se shtetasi Eduart B., i
cili bashkëjetonte me shteta-
sen A.I., shfrytëzonte këtë të
fundit, si edhe disa vajza të
tjera për prostitucion. Eduart
B. mbante kontakte të vazh-
dueshme me Fllanxa A., me
të cilën koordinohej për
shpërndarjen e punës për
vajzat, duke caktuar edhe
çmimin për "shërbimet", si
edhe përqindjen që do të
merrte ai për sigurimin e
klientelës. Pas sigurimit të
informacionit të plotë,
prokuroria e Tiranës ka ur-
dhëruar policinë të ndërhyjë
në disa raste, ku janë gjetur
në flagrancë vajzat që ush-
tronin prostitucion, si edhe
klientët e tjerë, të cilët tash-
më akuzohen për veprën pe-
nale të "Prostitucionit".

Hektor Mahmutaj

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

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

1. Truall me sip. 4000 m2 +ndertese me sip. 2782 m2,  e regjistruar
ne ZVRPP Tirane ne ZK. 2679, me nr. pasurie 50/19, vol.22, faqe
238, e ndodhur ne Mezez, Tirane, ne pronesi te
“DISTRIBRANDS” shpk.
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte
ne vleren 1,026,648 Euro

2. Are me sip. 1,400 m2,  e regjistruar ne ZVRPP Tirane ne ZK.
2679, me nr. pasurie 47/16, vol.4, faqe 80, ne pronesi te
“DISTRIBRANDS” shpk
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte
ne vleren 56,448 Euro

Ankandi do të zhvillohet në datë  15.09.2017 ora 16:00, në zyrën
përmbarimore “Executores Litium” sh.p.k, me adresë Blv “Zhan
Dark”, Kulla 1 Teknoprojekt, shk 1, kati 4, ap 10, Tirane

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

Pasuria Njësi me Nr. 3/417- N8, Zona Kadastrale 2364, me
       sipërfaqe 97.2 m², ndodhur në Laç;

Cmimi i ankandit të parë është EUR 64,000 (gjashtëdhjetë e katër 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.
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Fut nipin të rrahë ish-gruan sepse do ta largojë
nga banesa, një në pranga dhe një në kërkim

DURRES & RRETHE

Shpërthejnë ujërat e zeza në rrugën Turizëm -
Kanali i Çukës, pushuesit largohen nga plazhi

"Duam të ikim fare nga këtu. Policia e prokuroria të hetojnë, se po abuzohet me fondet"

Bashkia dha 135 milionë lekë për
rrugën, firma lë në mes punimet
Banorët: S'guxojmë të hapim dritaret, po na mbyt pluhuri

SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË - Çarja e
tubacionit nga mbin-
garkesa ka bërë që ujërat
e zeza të derdhen në det.
Gjithçka ka ndodhur
paraditen e djeshme, te
rruga Turizëm-Kanali i
Çukës. Situata e krijuar
ka bërë që të largohen
pushuesit nga plazhi.
Ndërkohë, nisja e puni-
meve për zëvendësimin e
tubacionit të ujërave të
zeza krijoi një situatë të

rënduar trafiku. Menjëherë
ka ndërhyrë policia e
qarkullimit rrugor, e cila ndi-
hmoi në përfundimin e pun-
imeve. Sheme Lulo, Drejtori
i Ndërmarrjes së Ujësjellës
Kanalizime Sh.a Sarandë,
në një prononcim për me-
diat u shpreh: "Tubacioni i
presionit të ujërave të zeza

që çon mbetjet te ligatina
ka pësuar një defekt, është
çarë në rrugën Turizëm-
Kanali i Çukës, në segmen-
tin përballë hotel 'Butrin-
tit'. Po punojmë për të mer-
emetuar dhe për ta sjellë
në gjendje normale.  Ky
është investim i  kryer
rreth 15 vite më parë, pra

në vitin 2003. Problemi ësh-
të që nga presioni nëpër
pompa, herë-herë pësohet
defekt. Kryesisht vjet dhe
parvjet ka pasur derdhje
ujërash të zeza edhe tek
aksi rrugor mbi Kampin e
Punëtorëve, në dy-tri seg-
mente. Janë problematika të
ezauruara nga ana jonë. Në

vazhdimësi kemi marrë
masa për ta mbajtur në kon-
troll dhe në gjendje pune.
Ndodhi sot edhe këtu". Der-
dhja e ujërave të zeza në
det ka ndodhur edhe në një
nga plazhet e Ksamilit, ng-
jarje kjo e ndodhur në mua-
jin korrik. Për situatën në
Ksamil u tha ato ditë se do
të bëhet testimi, por ende
nuk ka asnjë informacion
zyrtar ku të jetë përcaktu-
ar shkaku real.           ararararar.su..su..su..su..su.

Klodiana Haxhiaj

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Nisja e punimeve për
rikonstruksionin e
rrugës "Ibrahim

Buzhiqi" në qytetin e Dur-
rësit, dy javë para zgjedhjeve
të 25 qershorit, u mirëprit
me gëzim nga banorët e
zonës. Por, firma e cila fitoi
tenderin prej 135 milionë
lekësh të Bashkisë së Dur-
rësit, menjëherë pas
zgjedhjeve i la përgjysmë
punimet. Në tabelën e puni-
meve thuhet se afati i tyre
është 60 ditë. E ndërsa po
mbaron afati i caktuar, nuk
ka asnjë punëtor në rrugë.
Përveç kësaj, firma i la pirg-
jet e dheut të gërmuar anës
saj, në trotuare, ku kalojnë
këmbësorët. Gropat që ishin
jo vetëm që nuk u siste-
muan, por nga gërmimi janë
krijuar të tjera edhe më të
mëdha, duke e bërë rrugën
krejtësisht të pakalueshme.
Një situatë e tillë ka indin-
juar banorët, të cilët protest-
ojnë, duke kërkuar që të he-
tojnë policia e prokuroria,
pasi sipas tyre po abuzohet
me fondet.
BANORËT

"Është e pamundur të
kalosh në rrugë. Pluhuri
ngrihet përpjetë dhe na zë
sytë. Nuk guxojmë të hapim
dyert dhe dritaret, ndërkohë
që temperaturat arrijnë mbi
42 gradë", thanë banorët.
Subjektet e vogla të biznesit
anës rrugës kanë falimentu-
ar për shkak të gjendjes
katastofike në të cilën është
katandisur rruga. Banorët e
"Lagjes së Re" pohuan dje
për "GSH" se jeta iu është
kthyer në ferr. "Nuk kemi
asnjë mundësi ku të sh-
kojmë, sepse nëse do të
kishim do të ishim larguar
nga kjo lagje ku banojmë, por
edhe nga Durrësi dhe nga
Shqipëria. Ky është një in-
vestim publik, që ka marrë
nga taksat e të gjithë
durrsakëve 135 milionë
lekë", u shprehën ata.
BIZNESET

Pronarët e bizneseve që
ushtrojnë aktivitetin në
rrugën në fjalë thanë se

"janë paratë që secili prej
nesh i ka paguar në formën
e taksave vitin që shkoi, që
kjo lagje të ketë kushte nor-
male jetese. Në të tillë situ-
atë, kur një investim publik
nuk përfundon, kur kontra-
ta shkelet me të dyja këmbët
nga ana e firmës zbatuese,

policia dhe prokuroria du-
het të nisin hetimet. Këto
institucione duhet të jenë në
ballë të shqetësimit qytetar,
pasi po denoncojmë me fakte
moszbatimin e kontratës.
Rruga nuk është larg, është
në krah të Mazoleumit, aty
ku çdo punonjës policie ka-

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Policia e Vlorës ka arrestuar dje
një 24-vjeçar nga fshati Velsh. Sipas bluve,
i riu Ervis Karçanaj u kap, pasi dyshohet se
në bashkëpunim me një person tjetër kanë
kanosur me armë dhe kanë dhunuar fizik-
isht një grua me inicialet F.S. Burimet e më-
sipërme sqaruan se F.S ka qenë e martuar
me shtetasin me inicialet SH.S., por që prej

kohësh kanë konflikt pronësie për shtëpinë
me njëri-tjetrin, dhe kjo mund të jetë një
mënyrë kërcënimi ndaj gruas për ta detyru-
ar atë të largohet nga shtëpia. Ky dyshim
vjen pasi Ervis Karçanaj është nipi i shteta-
sit Sh.S. Vijon puna për zbardhjen e plotë të
rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe
kapjen e autorit të dytë të kësaj ngjarjeje.

lon çdo ditë për të shkuar në
punë. Është po kaq pranë
edhe nga prokuroria, e cila
nuk do shumë mundim për
të konstatuar shkeljet që
bëhen, sepse tabela e nisjes
së punimeve është aty, nuk e
kanë lëvizur akoma", u
shprehën pronarët e bi-

zneseve. Gjithashtu, ata po-
huan se "prezente në rrugë
janë gropat e hapura, fekalet
dhe pluhuri. Në të tillë katas-
trofë e gjetën rrugën e tyre
edhe emigrantët, të cilët er-
dhën nga jashtë për të takuar
të afërmit e tyre. Në të tillë
gjendje edhe po e lënë".

Tragjedi në det, mbyten
12-vjeçarja në Divjakë

dhe kosovari në Velipojë
Rëndohet bilanci i të

mbyturve në det.
Një 12-vjeçare, e cila
kishte shkuar bashkë me
familjen për pushime në
plazhin e Divjakës, ka
humbur dje jetën.
Burime nga policia
lokale pohuan se e mitu-
ra kishte hyrë në det
bashkë me kushërirën,
kur dallga i ka rrëmbyer
të dyja. Ndërkohë, po dje
është mbytur në Veli-
pojë një 76-vjeçar nga
Kosova. Në lidhje me ng-
jarjen e ndodhur në Div-
jakë, policia bëri me dije
se vajzat i ka nxjerrë në
breg një 15-vjeçar, i cili
dhe vetë më pas ka për-
funduar në spital, pasi
gjendja e tij shëndetë-
sore nuk ishte e mirë.
Mësohet se minoreni
hero A.M. kishte pirë
shumë ujë gjatë mo-
menteve që po përpiqej
të shpëtonte dy kushër-
irat. "Në datën
14.08.2017, rreth orës
16:00, në plazhin e Div-
jakës, shtetasja G.A., 12
vjeçe, banuese në fsha-
tin Krykuq, Divjakë,
duke u larë në det bash-
kë me kushërirën e vet,
shtetasen M.L., 11 vjeçe,
banuese në fshatin Mizë,
Divjakë, i ka marrë rry-
ma dhe kanë rrezikuar të
mbyten. Në ndihmë të
tyre ka shkuar një push-
ues i rastit, shtetasi A.M.,
15 vjeç, i cili me ndih-
mën edhe të pushuesve
të tjerë i ka nxjerrë në
breg të dyja vajzat, por
ka mundur të jetojë
vetëm shtetasja M.L.,
pasi vajza 12-vjeçare
G.A. ka ndërruar jetë.
Shërbimet e policisë dër-
guan me urgjencë në
spital djalin që shkoi për
të shpëtuar vajzat, pasi
nuk ishte në gjendje të
mirë shëndetësore për
shkak të ujit të tepërt që
kishte konsumuar. Aktu-
alisht djali ndodhet jash-
të rrezikut për jetën.
Gjithashtu, edhe vajza
tjetër që shpëtoi M.L.
nuk ka probleme për
jetën. Po kryhen vep-
rimet hetimore për
zbardhjen e plotë të rre-
thanave të ngjarjes", thu-
het në njoftimin e policisë.

Rruga "Ibrahim Buzhiqi" në Durrës Tabela ku tregohet afati i punimeve

Tubacioni i ujërave
të zeza në Sarandë
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Ministrja Mirela Karabina është kallëzuar nga
shtatë drejtorë të Ministrisë së Arsimit.

Kallëzimi penal është bërë për shpërdorim dety-
re, me pretendimin se ka intimiduar stafin e MAS.
Në një deklaratë për mediat, Vladimir Gjoni, drej-
tor i Sporteve në MAS pohoi se ka pasur dhunë
fizike ndaj punonjësve të këtij institucioni. Mes
të tjerash, ai tha se Karabina ka ushtruar stres në
të gjithë institucionin. "Mirela Karabina ka intim-
iduar stafin e MAS. Ka pasur dhunë fizike ndaj
punonjësve të MAS si dhe ministrja ka ushtruar
stres në të gjithë institucionin. Po ashtu, është pen-
guar puna, pasi ka pasur stres në të gjithë minis-
trinë. Janë shumë çështje që janë shpërdoruar. Janë
përmendur në kallëzimin penal. Do i merrni vesh
të gjitha. Edhe për dhunë ka kallëzim", tha Gjoni.

Shtatë drejtorë dorëzojnë padinë në prokurori

Kallëzohet penalisht për dhunë
verbale ministrja e Arsimit

Në fund, punimet për segmentin nga Shkolla Teknologjike te Kopshti Botanik

Veliaj: Në shtator do mbyllen hyrjet
e daljet e paligjshme nëpër rrugë

"Unaza e Madhe, e aksesueshme për makinat dhe qytetarët"
Në shtator Unaza e

Madhe e Tiranës do
të jetë funksionale

për qytetarët. Për pak ditë
pritet të hapet edhe segmen-
ti më i rëndësishëm i saj, i cili
lidh zonën e "Pallatit me
Shigjeta" me Farkën, duke i
dhënë zgjidhje kështu prob-
lemit të trafikut të makinave
që vijnë nga sheshi "Shqipon-
ja" dhe Kombinati në drejtim
të qendrës, si dhe të atyre që
udhëtojnë drejt juglindjes.
Pas përfundimit të veprës së
mbikalimit te zona e Shkollës
Teknologjike, punimet janë
në 600 metrat e fundit që për-
shkojnë zonën e Selitës dhe
që e lidhin Unazën me pjesën
ekzistuese në afërsi të Kopsh-
tit Botanik. Kryetari i Bash-
kisë së Tiranës, Erion Veliaj
inspektoi sot punimet dhe u
shpreh i kënaqur me ritmin
me të cilin po ecin ato. "Ky
është një projekt jetik për

qytetin, një arterie kryesore,
e cila sjell trafik duke lidhur
dy pika, Farkën dhe

Kasharin, dy zona të popul-
luara të Tiranës, pra të gjithë
zonën e Kodrës së Diellit,

'Kristalit', Njësinë 5 me Ko-
mbinatin Ushqimor. Sigur-
isht, ky është një projekt i
madh, që do të thotë se edhe
ritmi që kemi pasur në kaq
pak muaj ka qenë jashtëza-
konisht i lartë, ndaj jam
shumë krenar për të gjithë
kolegët, nga inxhinierët deri
tek punëtorët më të thjesh-
të, që kanë punuar ditë e
natë. Një pjesë e madhe prej
tyre kanë sakrifikuar
pushimet e verës, që kur pje-
sa tjetër e Tiranës të kthehet
nga pushimet, ta gjejë këtë
aks të përfunduar", tha kreu
i Bashkisë së Tiranës. Ai bëri
të ditur se shumë shpejt
Bashkia e Tiranës do të nisë
aksionin për mbylljen e të
gjitha hyrje-daljeve të
paligjshme në akset kryesore
rrugore të qytetit, të cilat
janë një burim rreziku për
jetën e qytetarëve. "Bashkia
e Tiranës do të fillojë një op-

eracion për të mbyllur të
gjitha ndërprerjet e
paligjshme në autostradat që
janë në territorin e Tiranës,
duke nisur nga autostrada
Rinas-Tiranë, te rruga 'Dri-
tan Hoxha', të gjitha akset
kryesore të Tiranës. Është e
pamundur që të kemi një

qytet funksional, me 190 mijë
makina në Tiranë, plus ato
që vijnë nga rrethet, nëse në
çdo 100 metra dikush çan
autostradën, dikush bën një
gomisteri, dikush rrotat,
dikush tjetër bën servis,
dikush lavazh. Kjo nuk ka
sens", tha Veliaj.

FURGONËT
Kryebashkiaku i Tiranës njoftoi se me nisjen e vitit të
ri shkollor në muajin shtator do të rikthehet edhe
rregulli i qarkullimit për automjetet që bëjnë furnizimin
e njësive tregtare në kryeqytet, duke i dhënë
përparësi lëvizshmërisë së nxënësve.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj

1. Autoriteti shites: Albpetrol sha Patos,
Rruga Fier – Patos km 7

2. Data e zhvillimit te ankandit: 22/08/2017

3. Lloji i Procedurës standarde te
ankandit: Procedure e hapur

4. Objekti i Shitjes: Shitje nafte brut, sasia
200 000 ton

5. Afati i evadimit:  365 dite nga data e
nenshkrimit te kontrates

6. Përshkrim i shkurtër i objektit te
shitjes: Shitje e naftes brut, sasia 200 000
ton, ne pikat e levrimit CTF Marinez
(Bankers/HUB Fier), Stacioni Usoje, 16/1
(ARMO) Ballsh, Stacioni Zharrez, Stacioni
Sheqishte, Stacioni Gorisht, Stacioni Visoke,
Stacioni Kuçove.

7. Vlera fillestare:

Ne kushtet FOB:
Çmimi minimal fillestar per njesi eshte:

71 %  e Çmimit Brent + K

Ne pikat e levrimit:
Çmimi minimal fillestar per njesi eshte:

71 %  e Çmimit Brent - 4 USD/bbl  + K

- 71 % eshte koeficenti i cili perfaqeson
karakteristikat mesatare te naftes (pesha
specifike, aciditeti i naftes, % e squfurit).
- Brent eshte çmimi ne $/bbl i Brent i Platts, i
publikuar ne Buletinin e Prokurimit Publik.
- 4 USD/bbl kosto mesatare totale (magazinim,
stokim, analizim produkti).
- K- eshte vlera $/bbl e ofruar nga ofertuesi mbi
çmimin minimal te shitjes te perllogaritur nga
formula (Ke”0).

8. Vendndodhja e naftes brut:
Albpetrol sha Patos
Ne pikat e levrimit CTF Marinez (Bankers/HUB
Fier), Stacioni Usoje, 16/1 (ARMO) Ballsh,
Stacioni Zharrez, Stacioni Sheqishte, Stacioni
Gorisht, Stacioni Visoke, Stacioni Kuçove.

9. Vendi i zhvillimit te ankandit: Ministria e

Energjise dhe Industrise, Sheshi Skenderbej,
Tirane, salla e mbledhjeve kati I-re.

10.Afati i fundit kohor për dorëzimin e
kërkesave për pjesëmarrje: ne zyren e
protokollit te Ministrise se Energjise dhe
Industrise, datë  22/08/2017, ora 11:00

11. Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund te terhiqen prane
autoritetit shites me paraqitjen e nje kerkese
me shkrim ose ne faqen zyrtare te “Albpetrol”
sha www.albpetrol.al dhe ne faqen e
Ministrise se Energjise dhe Industrise
www.energjia.gov.al.

Dokumente me pagesë:

Po   Jo x

12.Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet
dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga
kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste
ose dorazi, perpara dates dhe ores se
zhvillimit te ankandit, ne vendin e përcaktuar
ne dokumentet e ankandit.

NJOFTIMI I ANKANDIT

Albpetrol sh.a. NUIS J82916500U Selia Rruga Fier-Patos Km. 7 Patos / Zyra në Tiranë Bulevardi "Zhan D'Ark", Nr.3, Tiranë
T +3553813662 F +35534704415w  www.albpetrol.al

Mirela
Karabina
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Pas më shumë se një dekadë
"embargo"-je që i kishte
bërë udhëheqja komuniste

e Tiranës shkrimtarit të njohur
Ismail Kadare, duke ia refuzuar
pothuaj të gjitha ftesat që i vinin
nga jashtë, papritur diku aty nga
viti 1989, Tirana zyrtare duket se
ishte "dorëzuar" më në fund. Dhe
ishte vetë kreu i shtetit, Ramiz
Alia që kishte firmosur për va-
jtjen e Kadaresë në Francë, për të
marrë pjesë në festimet e 200-vje-
torit të Revolucionit Francez. Ft-
esa, e cila e kishte pasur zana-
fillën që nga viti 1985, (gjysmë
zyrtarisht) tashmë kishte ardhur
e nominuar nga vetë presidenti
francez, Fransua Miteran dhe ni-
sur nga ky fakt, presidentit Alia
nuk i kishte mbetur gjë tjetër
veçse të hidhte firmën mbi atë
letër, edhe pse krejtësisht jashtë
dëshirës së tij. Kjo, për arsyen e
thjeshtë se presidenti francez,
Miteran, nuk ia kishte bërë atij
ftesën si homolog, ashtu siç kish-
te bërë me plot 35 kryetarë sh-
tetesh të ndryshme nga e gjithë
bota, por atë gjë ia kishte bërë një
shkrimtari, qoftë edhe shumë i
njohur, siç ishte Kadareja. Dhe
këtë gjë, Alia nuk mund ta
kapërdinte lehtë. Gjë të cilën, ai
nuk mund ta linte pa e shprehur
publikisht afro një vit më vonë,
(24 korrik 1990) madje në kulmin
e zemërimit të tij në një nga
mbledhjet e Byrosë Politike, kur
po diskutohej mbi "ngjarjet e am-
basadave". Ku midis të tjerash, ai
do të shprehej: "Si nuk doli një in-
telektual që t'i thotë Kadaresë
ç'qe ajo ftesë që të erdhi nga pres-
identi francez!". (Shiko "Kadare
në dokumentet e Pallatit të Ën-
drrave", Botimi i UET PRESS, viti
2016, kapitulli 97 fq. 549). Dhe
këto fjalë Alia i tha pikërisht kur
në atë mbledhje po diskutohej
problemi i Kadaresë, i cili nuk
kishte pranuar të prononcohej
publikisht kundër atyre mijëra
shqiptarëve që ishin futur nëpër
ambasada. Madje, jo vetëm kaq,
por sipas Lisen Bashkurtit, asoko-
he Sekretar i Parë i Komitetit
Qendror të Bashkimit të Rinisë së

KOMUNIZMI
SHKRIMTARET



EKSKLUZIVE/  Publikohet dokumenti i vitit 1989 me letrën e presidentit francez për
shkrimtarin e njohur shqiptar, si i ftuar special midis 35 kryetarë shtetesh nga e gjithë bota

Presidenti Miterand: Zoti Kadare, jam i lumtur
t'ju kem pranë në festimet e 200-vjetorit të Francës
Raporti i Kadaresë për kontaktet me personalitetet nga bota, takimin me kreun
e shtetit francez, si dhe biseda e tij me presidentin e Jugosllavisë, Derzhovek

Dashnor Kaloçi

Punës Shqipërisë, Kadaresë i kish-
in dërguar tri herë Remzi Lanin
në shtëpi për t'i marrë një interv-
istë lidhur me atë problem, por ai
nuk kishte pranuar. Dhe pas gjithë
këtyre "zullumeve" të Kadaresë, i
cili "e kishte mbushur kupën",
Ramiz Alia në kulmin e zemërim-
it, me një mllef të paparë, në mes
të tjerash u shpreh: "Po atëherë,
Kadareja ose të prononcohet sipas
vijës së partisë lidhur me ngjar-
jet e ambasadave, ose të dalë
hapur në anën e armikut!". Nisur
nga këto gjëra dhe "ujëra që kish-
in rrjedhur" në drejtim të
kundërt me "mullirin" e Ka-
daresë, atëherë natyrshëm lind
pyetja: Perse ia kishte dhënë vis-
ton Alia atij për të shkuar në
Francë (në festimet e 200-vjetorit

të Revolucionit Francez), kur gati
përgjatë një dekade atij pothuaj i
ishin refuzuar të gjitha ftesat?!
Edhe kjo gjë mendojmë se e ka
shpjegimin e saj, madje fare të
thjeshtë. E para, se ajo gjë kishte
të bënte direkt me Francën, e cila
ishte e vetmja "portë e hapur" e
Shqipërisë me Perëndimin, të ci-
lin ai (Ramizi) e kishte trashëgim
nga Enver Hoxha dhe mbyllja e
saj, apo qoftë dhe krijimi i proble-
meve sado të vogla me të, Alisë as
nuk do t'i shkonte kurrë në mend
që t'i krijonte në çfarëdo lloj rre-
thanash. Kjo edhe për faktin e
thjeshtë dhe të njohur tashmë, se
atje vazhdonin të shkonin
"shokët e Udhëheqjes për kurime
dhe vizita mjekësore", siç thuhej
atëherë, apo edhe thjesht për va-
kanca dhe "udhëtime tranzite".
Madje, jo vetëm ata, por dhe fëm-
ijët e tyre, apo "tabori i dhën-
durëve" etj., segmente të nomen-
klaturës së lartë të regjimit ko-
munist të Shqipërisë. Kësisoj,

këtë situatë Ramizi sado pushtet
që kishte grumbulluar në atë
kohë (pas vdekjes së Enverit),
pothuaj ishte krejt i pafuqishëm
ta prekte. Dhe e dyta, Alia nuk
mund të luante dot "urët e zjar-
rit" me Francën, pasi veç sa
thamë më lart, edhe për faktin
tjetër se ai donte të dukej, apo më
saktë t'i krijonte vetes një imazh
në sytë e Perëndimit, se në Sh-
qipëri tashmë diçka po lëvizte në
drejtim të "demokratizimit të
jetës së vendit". Dhe pse jo, qoftë
dhe për të fituar statusin apo për
të krijuar imazhin e një "Gor-
baçovi" të vogël të Ballkanit, apo
më e pakta dhe vetëm të Sh-
qipërisë. Sidoqoftë, sa më lart, kjo
mbetet në kuadrin e analizave
apo konkluzioneve që gjithkush i
nxjerr nga këndvështrimi i tij, por
fakti është se Alia u detyrua dhe
ia dha viston Kadaresë për të sh-
kuar në Francë në festimet e 200-
vjetorit të Revolucionit Francez.
Duke bërë kështu që ai të ishte

dhe fizikisht në atë ngjarje të mad-
he, në krah të atyre burrashteta-
sve të Perëndimit, pasi me veprën
e tij, ai kishte pothuaj dy dekada
që ishte pranuar prej tyre. Duke
qenë kështu, në një farë mënyre
shqiptari i parë që pranohej nga
Perëndimi, madje me shumë nder-
ime. Dhe ashtu siç do të shohim
edhe nga dokumentet në fjalë që
publikohen për herë të parë dhe
të plota në këtë pjesë të librit, me
shumë gjasa kjo ka qenë dhe ar-
syeja kryesore që Kadare në
bisedimet me presidentin Miter-
and, "ia ka ruajtur fytyrën" Alisë,
pasi ashtu si pjesa më e madhe e
ne shqiptarëve, (ndoshta dhe Ka-
dareja) asokohe kishim një farë
besimi dhe shprese tek ai, (në
mos direkt pas vdekjes së Enver-
it, nga fundi i viteve '80-të kur fil-
luan të frynin "erërat nga Lind-
ja") së paku për një "tranzicion të
butë". Por që fatkeqësisht, siç
rrodhën ngjarjet më vonë,
ajo gjë mbeti vetëm shpresë.

Së shpejti, libri më
i ri "Shkrimtarët dhe
artistët nën diktatin

komunist…",
i gazetarit dhe

studiuesit të njohur,
Dashnor Kaloçi.

““RAPORTI I KADARESË
"Kam biseduar më gjerësisht me ministrin e Kulturës së Francës,
Zhak Lang; me ministrin e Jashtëm francez, Roland Dyma; me
shkrimtarë, filozofë, etj. Më shkurt kam biseduar me kryeministrin
francez, Rokar, si edhe me të ftuar nga vende të tjera si Perez de
Kuelar, gra presidentësh (zonja Kohl) etj. Midis të ftuarve politikë
m'u dha rasti të bisedoj me Presidentin e Jugosllavisë, Derzhovek
si edhe me ministrin e Jashtëm, Lonçar. Me presidentin jugosllav
folëm për problemet e Kosovës dhe ndonëse biseda u zhvillua në
prani të Zhak Lang, ai pa përfillur kurrfarë diplomacie, tha se si
slloven, ai i kuptonte plotësisht shqiptarët, se ishte në anën e tyre
dhe se ishte kundra shovinizmit serb".
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Ambasada franceze në Tiranë
na dorëzoi një letër për shokun Is-
mail Kadare, dërguar nga Presiden-
ca e Francës. Letra ishte e mbyl-
lur. Shoku Ismail Kadare ishte në
Itali dhe më datën 1 qershor u
kthye. Më datën 2 qershor i dorë-
zuam letrën. Ai na vuri në dijeni
se ishte një ftesë nga ana e Presi-
dentit të Francës, Fransua Miter-
an, për të marrë pjesë në festimet
e 200- vjetorit të Revolucionit
Francës. Është i ftuar për datat 13
e 14 korrik të këtij viti. Me notë sot
po njoftojmë ambasadën franceze
në Tiranë që ftesën ia dorëzuam
shokut Ismail Kadare.

Tiranë, më 3.6.1989
Th. Haxhi
……………………………………
Presidenti i Republikës
Paris, më 9 maj 1989

I dashur Zotni

Franca celebron këtë vit me një
shkëlqim të veçantë 200-vjetorin e
Revolucionit të saj. Shpresa e
emancipimit që u ngrit atëherë në
vendin tim, shumë të tjerë që nuk
ishin francezë e përqafuan gjith-
ashtu atë. Duke festuar atë që
shënoi për Francën agimin e një
historie të re, ajo kërkon të bëjë
lidhjen e të kaluarës me të tash-
men, të idealeve të djeshme me

betejat e sotme për një botë më të
drejtë dhe më të lirë. Dëshiroj që
arti, dëshmitar i pasurisë së
pafundme të kulturave të botës, të
marrë gjithashtu pjesë në festë dhe
në veçanti ata të cilët, si juve, kanë
ditur të gjejnë fjalët për të shpre-
hur të drejtat e njerëzve. Prandaj
do të isha i lumtur që ju të merrni
pjesë pranë meje në manifestimet
e 13 dhe të 14 korrikut, të cilat do
të përbëjnë momentin më të rëndë-
sishëm të këtyre ceremonive. Ju
lutem pranoni, Zotni, shprehjen e
ndjenjave të mia të mira!

Fransua Miteran.
Zotit Ismail Kadare
Lidhja e Shkrimtarëve të Sh-

qipërisë
Tiranë.
……………………………………

Shoku Ramiz
Dje u takova me shokun Ismail

Kadare, biseduam dhe i thashë të
bënte një informacion të hollë-
sishëm për vizitën e tij në Francë,
sidomos për takimin me presiden-
tin Miterand, kjo me qëllim që të
nxjerrim ndonjë konkluzion për të
çuar më përpara marrëdhëniet e
mira midis Shqipërisë dhe
Francës. Bashkëlidhur ju dërgoj
kopje të informacionit që shoku
Ismail më dërgoi nga plazhi.

Tiranë më 26 korrik 1989.
Reiz Malile

……………………………………
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Midis datës 12 dhe 25 korrik qën-
drova në Francë me ftesë të Presi-
dentit të Republikës Franceze,
Fransua Miteran, për të marrë
pjesë në festimet e 200-vjetorit të
Revolucionit Francez. Si përfaqë-
sues i kulturës shqiptare, bëja
pjesë në grupin e vogël prej 12
vetash që ishin të ftuar personalë
të presidentit. Ky grup të ftuarish
u trajtua me po atë respekt si edhe
35 shefat e shteteve të ftuar nga
vendet e paktë që patën një ftesë
të tillë. (Ishte i vetmi vend ballkan-
ik dhe vendi i dytë bashkë me
Poloninë, nga Lindja). Ndër 12 të
ftuarit, gjysma ishin shkrimtarë,
ndër të cilët një amerikano-latin,
(Markez-nobelist), një afrikan
(Soynka-nobelist), një turk (Ke-
mal), dy amerikanë (Starjon, dhe
Vejsel) një shqiptar (d.m.th. për-
faqësues i Evropës). Kjo listë të ftu-
arish u njoftua disa herë nga mje-
tet e informacionit francez. Gjatë
ceremonive, pritjeve dhe darkave
të shtruara nga presidenti Miter-
an pata rastin të takohem e të bise-
doj me personalitete të ndryshme,
qoftë politikë, qoftë shoqërorë. Iu
tërhiqte vëmendjen fakti që Sh-
qipëria përfaqësohej nga një per-
sonalitet i kulturës. Shfaqën inter-
es për marrëdhëniet e Shqipërisë
me vendet e tjera si dhe për kul-
turën shqiptare. Kam biseduar më
gjerësisht me ministrin e Kulturës
së Francës, Zhak Lang, me minis-
trin e Jashtëm francez, Roland
Dyma, me shkrimtarë, filozofë, etj.
Më shkurt, kam biseduar me
kryeministrin francez Rokar, si
edhe me të ftuar nga vende të tjera
si Perez de Kuelar, gra presidentësh
(zonja Kohl) etj. Midis të ftuarve
politikë, m'u dha rasti të bisedoj me
Presidentin e Jugosllavisë,
Derzhovek, si edhe me ministrin e
Jashtëm, Lonçar. Me presidentin
jugosllav folëm për problemet e
Kosovës dhe ndonëse biseda u zh-
villua në prani të Zhak Lang, ai pa
përfillur kurrfarë diplomacie, tha
se si slloven, ai i kuptonte plotë-
sisht shqiptarët, se ishte në anën
e tyre dhe se ishte kundra shovin-
izmit serb. Kur Zhak Lang e pyeti
se a mund të bënte diçka më tepër
si president, ai ngriti supet me një
gjest gjysmë të dëshpëruar. Më
datën 22 korrik, presidenti Miter-
an më ftoi për të ngrënë mëngjes-
in në pallatin presidencial (Elize).
Qëndruam mbi një orë e dhjetë
minuta. Biseda që bëmë u përqen-
drua në këto motive: Historia dhe
kultura e popullit shqiptar, për të
cilën ai kishte një njohje të mirë.

Për letërsinë si dhe
konkretisht për librat e
mi të botuara në
Francë, pjesën më të
madhe të të cilave ai i
kishte lexuar. Për "mby-
lljen" e Shqipërisë, për
të cilën ai shprehu men-

dimin se ndonëse e kup-
ton ndonjë sentiment to-
nin, ka mendimin se pei-
zazhi i sotëm politik evro-
pian presupozon një
zgjerim marrëdhëniesh.
Lidhur me këtë, unë u
përpoqa t'i shpjegoj se ka
forca reaksionare sot në
botë, që ndonëse bërtasin
për "mbylljen" e Sh-
qipërisë, janë tepër të in-
teresuara që Shqipëria të
jetë pikërisht "e mbyl-
lur", dmth., e izoluar nga

bota. Sado që kjo mund të
duket paradoksale, këto
forca e urojnë këtë. Shem-
bull: Serbia, e cila mbi këtë
ka bazuar një pjesë të
strategjisë për Kosovën. Ai
tha se e kuptonte logjikën e
kësaj dhe kur Franca fliste
për këtë mbyllje, ajo s'ka as-
një prapamendim ose
dëshirë të kundërt. Pyetjes
prej tij se si u zhvillua "tran-
zicioni i pushtetit", dmth., në
mënyrë të qetë dhe pa tron-
ditje, (jo) siç ka ndodhur në
disa vende të Lindjes, iu
përgjigja thjesht pozitivisht.
Dëshironte të dinte për
shokun Ramiz Alia. E dinte
që kishte punuar me propa-
gandën dhe kulturën dhe se
unë e njihja. Ndihej një sim-
pati e tij për të. Folëm gjerë-
sisht për problemin e Kos-
ovës dhe të Jugosllavisë. A.
Pas pyetjes së tij se kishte
dy informacione për gjend-
jen e shqiptarëve në Kos-
ovë, njëra që e bënte të
keqe, por jo aq tragjike dhe
tjetra që e bënte tragjike,
unë iu përgjigja se ishte
shumë më tragjike se
ç'përfytyrohej. Ai tha:
"Edhe unë jam me këtë që
thoni ju". B. Pas fjalëve të
mia se ende vazhdon te
një pjesë e inteligjencës
shqiptare mendimi i
vjetër se Franca mund të
ketë një lidhje sentimen-
tale me Serbinë, ai iu
përgjigj shumë ven-
dosmërisht: "Kjo gjë ka

perënduar tashmë. S'ka
më asnjë bazë". C.
Shpjegimin tim se as Sh-
qipëria nuk ka tendencë
për aneksimin e Kosovës
(ndryshime ideologjike, re-
ligjioze, etj.), dhe as Kosova
për të njëjtat arsye ndosh-
ta, nuk e ka këtë tendencë,
ai e gjeti krejt të logjikshme.
Shkurt, fjalët se Shqipëria
është e interesuar për stabi-
litetin e Jugosllavisë, ai e
gjente absolutisht reale dhe
në logjikën e gjërave. Për
çështjen e të drejtave të nje-
riut, objeksionit tim se sa më
shumë të lidhen të drejtat in-
dividuale me ato të grupeve
etnike dhe të popujve, aq më
efikas do të jetë ky aksion,
ai u përgjigj se Franca kohët
e fundit përherë e më tepër
po e bën këtë lidhje. Lidhur
me këtë, Miterani tha se pa-
varësisht nga idetë që
mbron çdo vend dhe që ish-
te e drejtë e secilit t 'i
mbrojë, kohët e fundit kon-
cepti për të drejtat e njeri-
ut sa vete po fiton një kon-
sensus më universal
(botëror) dhe se ai shpre-
son se Shqipëria nuk do të
jetë kundra kësaj koncep-
ti të unifikuar për to. Ky

koncept është edhe një nga for-
mulat bazë të paraqitjes së çdo
vendi përpara komunitetit të
popujve. Ai shtoi se në kushtet e
represionit të gati gjysmës së ko-
mbit shqiptar që jeton në
Jugosllavi, mendon se Shqipërisë
i intereson të jetë një vend aktiv
për mbrojtjen e të drejtave të nje-
riut. Folëm gjithashtu për organi-
zimin e festive të 200-vjetorit, për
të cilat ai qe kritikuar nga opozita.
Së fundi tha se shpresonte të më
takonte përsëri në të ardhmen.

Ismail Kadare.
Tiranë, më 27.7.1989
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Ekspozita/ Imazhet e foto-gazetarit
Piet den Blanken në Tiranë e rrethina

ANA TJETËR E KOMUNIZMIT SHQIPTAR
Fotot e panjohura, bukë, bunkerë,

mjerim e bagëti

Dorian Koçi: Thirrje për një dialog me të
shkuarën dhe dëshmi antropologjike e vizuale

Fatmira Nikolli

Burra e fëmijë që transpor
tojnë qumësht hipur në
kuaj, bunkerë, gra me

shami, shikues të venitur ulur
mbi mbrojtëset prej betoni, një
grua me dy dhi kapur për litari -
pothuaj e qeshur në një pozë "alla
Merilin" megjithëse e paimagjin-
ueshme për kohën; një burrë i
ulur që mban ballin më dorë, hyr-
ja e një vendstrehimi në anë të një
pallati, një rruginë gjirokastrite ku
një fëmijë mban në dorë 'bukën e
përditshme', një tjetër me një tufë
lule, ulur në biçikletë me të atin,
mozaiku i Muzeut Kombëtar, këm-
bësorë që shëtisin dhe një burrë
mbi biçikletë që sheh drejt objek-
tivit. Në bardh e zi, dramaciteti,
ndjehet më shumë. Mes varfërisë
e ideologjisë, që nuk shihet po ndi-
het pezull në ajër, Shqipëria
shfaqe me bukë, bunkerë, e
varfëri. Biçikleta është e ku-
dogjendur, në rrugët pothuaj
bosh. Jeta e përditshme e Sh-
qipërisë së më shumë se 30 viteve
më parë shfaqet me pezmin që
bartte, mes buzëqeshjeve të ngr-
ira, shikimeve që treteshin diku,
veç për të mos parë çastin me sy,
me drojën e frikën se shikimi për-
ballë ishte sfidë.

Dorian Koçi, drejtor i Muzeut
Historik Kombëtar thotë se ek-
spozita fotografike "The Other Side
of Albanian Communism" (Ana
Tjetër e Komunizmit shqiptar) ësh-
të një ekspozitë që mundohet ta
shikojë në mënyrë integrale his-
torinë e zhvillimit të sundimit ko-
munist në jetën publike të
Evropës Lindore. "Për herë të parë
për publikun do të publikohen foto
sesi dukej Shqipëria e viteve të
fundit të diktaturës në sytë e një
fotoreporteri të huaj", shton ai për
'GSH'. Ekspozita çelet në Muzeun
Historik Kombëtar me 17 gusht në
orën 18:00.

Koçi shton se është e vërtetë që
Shqipëria ka qenë një rast i veçantë
brenda Perandorisë të së Keqes, por
ajo ka të përbashkëta diferencën në

mjerimin njerëzor të ëndrrës për një
jetë më të mirë dhe realitetit të tr-
ishtë, që kishte ngërthyer vendet e
Evropës Lindore në fund të viteve '80.
"Ekspozita në vetvete është një thir-
rje për një dialog të hapur me të sh-
kuarën dhe dëshmi antropologjike e
vizuale e së shkuarës për atë çka
ishte Shqipëria në fund të viteve
'80", bën me dije historiani e studi-
uesi Dorian Koçi.
EKSPOZITA

Ekspozita fotografike "The Oth-
er Side of Albanian Communism"
(Ana Tjetër e Komunizmit sh-
qiptar) mbledh bashkë fotografët e
famshëm holandezë, të cilët kanë
dokumentuar që të gjithë peri-
udhën para dhe gjatë revolucion-
eve të ndryshme në vendet e ish-
Bllokut Lindor. Ata kanë qenë
dëshmitarë të momenteve his-
torike, të tilla si krijimi në vitin
1980 i bashkimit polak të tregtisë,
solidariteti, në Gdansk; rënia e
Murit të Berlinit dhe Revolucioni
në Rumani, në vitin 1989. Gjithse-
si, ata kanë kapur edhe momentet
e zakonshme të përditshmërisë.
Tërësia e fotove paraqet një pamje

të paparashikuar dhe shumë-
planëshe të Bllokut Lindor të asaj
kohe.

Fotografitë analoge bardh e zi,
por edhe me ngjyra, mbajnë firmën
e fotografit, duke regjistruar
mënyrën se si ai ose ajo kanë fo-
tografuar në ato kohë. Kjo ek-
spozitë bashkon rëndësinë his-
torike të ngjarjeve sipas këndvësh-
trimit të gjerë të foto-gazetarisë
holandeze në vitet 1980 dhe 1990.
Të gjithë fotografët pjesëmarrës në
ekspozitë janë një shtyllë e fortë
mbështetëse për një brez të ri të
fotografëve të dokumentarëve dhe
të gazetarisë.

Një pjesë e veçantë e ekspozitës
i dedikohet punës së foto-gazetarit
Piet den Blanken, i cili ka udhëtu-
ar nëpër Shqipëri në vitin 1986, si
pjesë e grupit të "shokëve të ide-
alit". Pavarësisht ligjit që ndalon-
te kontaktet midis shqiptarëve dhe
vizitorëve të huaj, si edhe ligjit që
ndalonte realizimin e fotografive në
rrugë, ai ia doli të bënte shumë fo-
tografi të shqiptarëve dhe jetës së
tyre të përditshme nën regjimin
komunist.

Jeta e përditshme e
Shqipërisë së më
shumë se 30 viteve
më parë shfaqet me
pezmin që bartte,
mes buzëqeshjeve
të ngrira, shikimeve
që treteshin diku,
veç për të mos parë
çastin me sy, me
drojën e frikën se
shikimi përballë
ishte sfidë.
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Elvana shfaqet e nxehtë, Elvana shfaqet e nxehtë, 
provokon me veshjenprovokon me veshjen

BULEVARDI
POLITIK

•  Tabaku 2 muaj pas lindjes, •  Tabaku 2 muaj pas lindjes, 
deputetja shfaqet në formë perfekte deputetja shfaqet në formë perfekte 
•  Princeshë Diana përpara vdekjes, •  Princeshë Diana përpara vdekjes, 
si i kaloi muajt e fundit të jetëssi i kaloi muajt e fundit të jetës
•  Shkëmbim dhuratash me•  Shkëmbim dhuratash me
shqiponjën kokëposhtë! shqiponjën kokëposhtë! 
•  Melani Trump, dorën mbi këmbën•  Melani Trump, dorën mbi këmbën
e presidentit Macron?e presidentit Macron?
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Olta Gixhari ‘topless’

Fton në mëkat: Çfarë Fton në mëkat: Çfarë 
do të bënit nëse...do të bënit nëse...

AKTORJA

ARNITA BEQIRAJ:ARNITA BEQIRAJ:

Pushimet fantastike të modeles Pushimet fantastike të modeles 
mes Spanjës, Vlorës dhe Greqisëmes Spanjës, Vlorës dhe Greqisë

Ju rrëfej sekretet Ju rrëfej sekretet 
e mia të bukurisëe mia të bukurisë

Rrëfehet modelja: S’jam e fiksuar pas fotove, harroj t’i postoj atoRrëfehet modelja: S’jam e fiksuar pas fotove, harroj t’i postoj ato
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Arnita është një nga miset
bukuroshe e cila fitoi
konkursin e bukurisë sh-

qiptare para 7 vitesh, dhe që nga
ajo kohë është lidhur ngushtë me
producenten Vera Grabocka, duke
marrë pjesë e qenë një figurë e
dashur për ekranin shqiptar. E
kemi parë të jetë pjesë si drejtuese
e programit "X Factor", dhe së fund-
mi, të jetë pjesë e formatit të njo-
hur "Dance With Me", ku spikati
me bukurinë dhe thjeshtësinë e saj.
Bukuroshja vlonjate, e cila ka
mbaruar shkollën për drejtësi në
Tiranë, rrëfen për "Summer Pag-
es" të "Gazeta Shqiptare" planet e
saj afatgjata për projektet që ka
në të ardhmen, nuk harron të na
zbulojë detajet lidhur me sekretin
e saj të bukurisë si dhe mar-
rëdhënien që ka me aparatin fo-
tografik dhe fotot. Në një rrëfim
të saj, bukuroshja Arnita shpre-
het se, ndryshe nga gjithë mode-
let dhe miset e tjera, ajo nuk ësh-
të e "fiksuar me fotot", madje sh-
ton se harron t'i postojë ato.

Si ka qenë vSi ka qenë vSi ka qenë vSi ka qenë vSi ka qenë vera për Arera për Arera për Arera për Arera për Arnitën?nitën?nitën?nitën?nitën?
Cilat kanë qenë destinacionetCilat kanë qenë destinacionetCilat kanë qenë destinacionetCilat kanë qenë destinacionetCilat kanë qenë destinacionet
për këtë verë të pushimeve?për këtë verë të pushimeve?për këtë verë të pushimeve?për këtë verë të pushimeve?për këtë verë të pushimeve?
Kjo ka qenë një verë e qetë, edhe
pse pushimet kanë nisur herët
këtë vit. Destinacioni im i parë ish-
te Spanja, pjesa tjetër e verës ka
qenë në jugun e Shqipërisë, duke
qenë se unë jam nga Vlora; vera
ime nuk ka kuptim nëse një pjesë
të mirë të saj nuk e kaloj në Vlorë
dhe më poshtë në jug. Pushimet
do t'i përfundoj në Greqi, ku do të
nisem pas një jave.
Keni qenë një nga bukuroshet qëKeni qenë një nga bukuroshet qëKeni qenë një nga bukuroshet qëKeni qenë një nga bukuroshet qëKeni qenë një nga bukuroshet që
spikaste në "Dance Wspikaste në "Dance Wspikaste në "Dance Wspikaste në "Dance Wspikaste në "Dance With Me".ith Me".ith Me".ith Me".ith Me".
Keni ndonjë projekt pas pushi-Keni ndonjë projekt pas pushi-Keni ndonjë projekt pas pushi-Keni ndonjë projekt pas pushi-Keni ndonjë projekt pas pushi-
meve për t'u kthyer në ekran? Jumeve për t'u kthyer në ekran? Jumeve për t'u kthyer në ekran? Jumeve për t'u kthyer në ekran? Jumeve për t'u kthyer në ekran? Ju
kanë propozuar diçka të re?kanë propozuar diçka të re?kanë propozuar diçka të re?kanë propozuar diçka të re?kanë propozuar diçka të re?
Projektet e mia janë gjithmonë të
lidhura me Vera Grabockën, prej
vitesh punoj me të dhe jam pjesë e
produksioneve të saj.
Do t'ju pëlqente të ishit në kryeDo t'ju pëlqente të ishit në kryeDo t'ju pëlqente të ishit në kryeDo t'ju pëlqente të ishit në kryeDo t'ju pëlqente të ishit në krye
të një ftë një ftë një ftë një ftë një fororororormamamamamati teleti teleti teleti teleti televiziviziviziviziviziv si mod-v si mod-v si mod-v si mod-v si mod-
eraeraeraeraeratortortortortore? Ke? Ke? Ke? Ke? Ku do ta shiku do ta shiku do ta shiku do ta shiku do ta shikonte mëonte mëonte mëonte mëonte më
mirë vmirë vmirë vmirë vmirë veten Areten Areten Areten Areten Arnita?nita?nita?nita?nita?
Sigurisht, n.q.se do të ishte një
projekt interesant, do ta pranoja
me kënaqësi.
Nuk kemi parë ende foto pro-Nuk kemi parë ende foto pro-Nuk kemi parë ende foto pro-Nuk kemi parë ende foto pro-Nuk kemi parë ende foto pro-
vokuese këtë verë, ndryshe ngavokuese këtë verë, ndryshe ngavokuese këtë verë, ndryshe ngavokuese këtë verë, ndryshe ngavokuese këtë verë, ndryshe nga
VIP-at e tjerë. A keni në plan tëVIP-at e tjerë. A keni në plan tëVIP-at e tjerë. A keni në plan tëVIP-at e tjerë. A keni në plan tëVIP-at e tjerë. A keni në plan të
nxirnxirnxirnxirnxirrrrrrni fni fni fni fni foto të tilla?oto të tilla?oto të tilla?oto të tilla?oto të tilla?
Në fakt jo, nuk besoj se do të kem
foto të tilla, pasi fotot provokuese
nuk janë qëllimi i pushimeve të

i tyre? A keni dëshirë të vijonii tyre? A keni dëshirë të vijonii tyre? A keni dëshirë të vijonii tyre? A keni dëshirë të vijonii tyre? A keni dëshirë të vijoni
rrugën e modelingut?rrugën e modelingut?rrugën e modelingut?rrugën e modelingut?rrugën e modelingut?
Ai është një set i bërë për Book-un
tim personal. Kam disa projekte
në këtë fushë, por nuk do të doja
të shprehesha më gjatë për to.
Ç'mendim keni për miset e mod-Ç'mendim keni për miset e mod-Ç'mendim keni për miset e mod-Ç'mendim keni për miset e mod-Ç'mendim keni për miset e mod-
elet që zhvishen para aparatitelet që zhvishen para aparatitelet që zhvishen para aparatitelet që zhvishen para aparatitelet që zhvishen para aparatit
apo edhe që postojnë foto 'hot' nëapo edhe që postojnë foto 'hot' nëapo edhe që postojnë foto 'hot' nëapo edhe që postojnë foto 'hot' nëapo edhe që postojnë foto 'hot' në
rrjetet sociale? A do ta bënte Ar-rrjetet sociale? A do ta bënte Ar-rrjetet sociale? A do ta bënte Ar-rrjetet sociale? A do ta bënte Ar-rrjetet sociale? A do ta bënte Ar-
nita një gjë të tillë?nita një gjë të tillë?nita një gjë të tillë?nita një gjë të tillë?nita një gjë të tillë?
Mendoj se janë shumë OK, çdo gjë
është në rregull për sa kohë që
personi që e bën setin është komod
dhe i pëlqen.
Të shohim gjithnjë në fTë shohim gjithnjë në fTë shohim gjithnjë në fTë shohim gjithnjë në fTë shohim gjithnjë në fororororormë dhemë dhemë dhemë dhemë dhe
tepër tërheqëse.  Cili  ështëtepër tërheqëse.  Cili  ështëtepër tërheqëse.  Cili  ështëtepër tërheqëse.  Cili  ështëtepër tërheqëse.  Cili  është
sekreti i bukurisë suaj?sekreti i bukurisë suaj?sekreti i bukurisë suaj?sekreti i bukurisë suaj?sekreti i bukurisë suaj?
Unë nuk kam një sekret bukurie;
i vetmi sekret që kam është "Make-
up free", asgjë tjetër.

Rrëfehet modelja: Nuk jam e fiksuar pas fotove, harroj t'i postoj ato

Arnita Beqiraj:

Pushimet fantastike të modeles mes Spanjës, Vlorës dhe Greqisë
Ju rrëfej sekretet e mia të bukurisë

mia. Unë madje harroj të bëj foto
dhe jo më të postoj. Pushimet kanë
vetëm një qëllim: T'i shijosh.
Fotot provokuese të publikuaraFotot provokuese të publikuaraFotot provokuese të publikuaraFotot provokuese të publikuaraFotot provokuese të publikuara
në maj të këtij viti ju tregoninnë maj të këtij viti ju tregoninnë maj të këtij viti ju tregoninnë maj të këtij viti ju tregoninnë maj të këtij viti ju tregonin
shumë joshëse. Cili ishte qëllimishumë joshëse. Cili ishte qëllimishumë joshëse. Cili ishte qëllimishumë joshëse. Cili ishte qëllimishumë joshëse. Cili ishte qëllimi

Keni një marrëdhënie shumë tëKeni një marrëdhënie shumë tëKeni një marrëdhënie shumë tëKeni një marrëdhënie shumë tëKeni një marrëdhënie shumë të
ngushtë me motrën. Shpesh nëngushtë me motrën. Shpesh nëngushtë me motrën. Shpesh nëngushtë me motrën. Shpesh nëngushtë me motrën. Shpesh në
rrjetet sociale ju shohim që e për-rrjetet sociale ju shohim që e për-rrjetet sociale ju shohim që e për-rrjetet sociale ju shohim që e për-rrjetet sociale ju shohim që e për-
mendni. Kmendni. Kmendni. Kmendni. Kmendni. Kush është më e përush është më e përush është më e përush është më e përush është më e përkëd-këd-këd-këd-këd-
helura nga të dyja dhe kush mëhelura nga të dyja dhe kush mëhelura nga të dyja dhe kush mëhelura nga të dyja dhe kush mëhelura nga të dyja dhe kush më
seriozja?seriozja?seriozja?seriozja?seriozja?
Ne jemi të dyja të përkëdhelura
dhe të dyja serioze në aspe-
kte të ndryshme. Por Ani
është një pjesë shumë e
rëndësishme e imja, ësh-
të ndikimi im në thuajse
gjithçka që bëj.
ÇfÇfÇfÇfÇfarë planesh ka Ararë planesh ka Ararë planesh ka Ararë planesh ka Ararë planesh ka Arni-ni-ni-ni-ni-
ta për të ardhmen? Cilita për të ardhmen? Cilita për të ardhmen? Cilita për të ardhmen? Cilita për të ardhmen? Cili
është pasioni që do tëështë pasioni që do tëështë pasioni që do tëështë pasioni që do tëështë pasioni që do të
doje ta bëje realitet, psedoje ta bëje realitet, psedoje ta bëje realitet, psedoje ta bëje realitet, psedoje ta bëje realitet, pse
jo dhe profesion tëndin?jo dhe profesion tëndin?jo dhe profesion tëndin?jo dhe profesion tëndin?jo dhe profesion tëndin?
Pasione kam shumë,
televizioni është një prej
tyre, në të cilin besoj kam in-
vestuar duke qenë se kam
shumë kohë që punoj aty,
ndërkohë që unë kam studiuar
juridik; ndoshta ai do të jetë baza
ime në një të ardhme afatgjatë.
Për sa u përket çështjeve të zem-Për sa u përket çështjeve të zem-Për sa u përket çështjeve të zem-Për sa u përket çështjeve të zem-Për sa u përket çështjeve të zem-
rës, a është dikush i rëndësishëmrës, a është dikush i rëndësishëmrës, a është dikush i rëndësishëmrës, a është dikush i rëndësishëmrës, a është dikush i rëndësishëm
në jetën e Arnë jetën e Arnë jetën e Arnë jetën e Arnë jetën e Arnitës?nitës?nitës?nitës?nitës?
Unë jam natyrë diskrete, nuk më
pëlqen të shprehem për jetën time
personale, por kur të vijë vendimi
i rëndësishëm që çdo vajzë ëndër-
ron, ju premtoj që nuk do ta mbaj
vetëm për vete.
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“PLAS” KËNGËTARI GREK
Thonë se jam shqiptar,
përdorues droge, alkooli dhe gay

Elvana shfaqet e nxehtë,
provokon me veshjen
Elvana Gjatën po e shohim përherë e më provokuese. Duket se këngëtarja

po e shijon në maksimum këtë verë. Në fotot e fundit postuar në rrjetet
sociale, Elvana shfaqet përvëluese, e ëmbël dhe shumë në formë afër një
pishine. Bukuroshes i dalin në pah gjoksi dhe trupi tashmë i përkëdhelur
nga dielli i nxehtë. Fansat mrekullohen çdo ditë e më shumë nga këngëtarja
e hitit "Forever is over" dhe nga fotot që ajo po poston kohët e fundit.

Françeska
Jaçe, ditën e

djeshme publikoi
në profilin e saj në
"Instagram" foton e
dorës së saj të majtë
me një unazë të vënë
në gishtin e katërt.
Ndërkohë, pas këtij postimi
në media filluan aludimet se
modelja dhe ish-banorja e "Big
Brother" është fejuar me partnerin
aktual, Andi Gecin. I menjëher-
shëm ka qenë përgënjeshtrimi i
bukuroshes lidhur me zërat
që qarkulluan për fejesën e
mundshme të saj. Në "In-
stastory" bukuroshja ka
postuar një foto me mbish-
krimin: "Kjo unazë për të
cilën u përfol aq shumë, nuk është asgjë më tepër se një unazë që ia bëra vetë
vetes dhuratë, çdo gjë tjetër e shkruar është mashtrim".

Olta Gixhari 'topless', fton në
mëkat: Çfarë do të bënit nëse...

Enca promovon "shpirtin e
lirë", por gjithë vëmendjen

e merr gjoksi i saj
Enca Haxhia sërish është kujdesur që të vërë në plan të parë pjesën më të

njohur të trupit të saj - gjoksin. Ajo ka veshur një palë bikini ku i lë
shumë pak vend imagjinatës, duke ekspozuar tërësisht gjoksin e saj. Mirëpo
duket se këto janë bikinit e preferuara të këngëtares, pasi me po të njëjtat
ka pozuar në "Instagram" edhe një vit më parë, kur ndodhej me pushime në
Ulqin. Edhe këtë vit ajo ka shkaktuar të njëjtën efekt te ndjekësit e saj, duke
e komentuar pa fund për gjoksin. Megjithatë, çka bën përshtypje te fotoja e
postuar nga Enca, veç gjoksit të ekspozuar, është mesazhi që e shoqëron
fotografinë: "Bëhu absolutisht i/e lirë, saqë vetë ekzistenca jote të jetë një
akt rebelimi. Shpirt i lirë". Këngëtarja ka publikuar edhe një fotografi tjetër
nga i njëjti vend, në të cilën ka treguar trupin e saj.

Ajo është një nga aktoret më sensuale shqiptare, dhe një fakt të tillë e dëshmon
me rolet dhe fotot e ndryshme që publikon në rrjetet sociale. Duket se as Olta

Gixhari nuk u ka shpëtuar trendeve të fundit
për të postuar foto që nxisin imagjinatën e
ndjekësve. Këtë herë bukuroshja ka pub-
likuar një foto ndërkohë që ndodhet në plazh
duke shijuar perëndimin e diellit. Në foto
aktorja të jep idenë se është topless, ndërkohë
që krahas saj ka shkruar: "Çfarë do të bënit
nëse nuk do kishit frikë?". Olta duket mjaft
provokuese teksa pozon për foton.

Seks-bomba
vlonjate tregon
të vërtetën e
unazës së
'fejesës'
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 Ilaç i shkëlqye-
shëm popullor

është hudhra, të
cilën duhet ta
mbani aty ku
keni herpesin
pesë minuta.

Pushoni dhe sa
më shumë që të

jetë e mundur
shmangni situ-
atat stresuese.

Keni herpes në buzë? Ja ç'po
ndodh në organizmin tuaj

Herpesi në buzë më
shpesh shfaqet në fëm
ijëri. Virusi mbetet në

qelizat nervore, ndërkaq varë-
sisht nga gjendja e organizmit
tuaj edhe infeksioni shfaqet
sërish.
Shfaqja e herpesit në buzë ësh-
të tregues që imuniteti juaj ka
rënë apo që ai është pasojë e
ndonjë sëmundjeje apo gjendje-
je tjetër. Mund të shfaqet si reak-
sion i trupit ndaj menstruacion-
eve të fuqishme, nga përjetimi i
frikës së madhe, vështirësive,
stresit apo nervozizmit.
Gjithashtu mund të jetë pjesë
përcjellëse e ndonjë infeksioni
virusal apo temperaturave, an-
daj në populli dikur thuhej "ia
ka nxjerrë jashtë temperatura".
Më së shpeshti shfaqet në një
njëjtin vend apo afër vendit të
shfaqur më parë.
Duhet të jeni posaçërisht të
kujdesshëm, sepse herpesi ësh-
të infektues. Prandaj, nëse e
keni, mos puthni kurrë bebet e
vogla, aq më pak foshnjat e por-
salindura, sepse kjo mund të
ketë pasoja vdekjeprurëse. Mos
përdorni të njëjtat gota apo
ushqime me të tjerët. Nëse
familjarët e tjerë tashmë kanë
pasur herpes në buzë, shmangi
përdorimin e gotave të njëjta
dhe puthjen në mënyrë që të
mos infektoheni. Kujdes edhe
nëse hani disa herë me duar nga
e njëjta enë, p.sh., patatina apo
ushqime të tjera, sepse edhe kjo
është njëra ndër mënyrat që
sërish të aktivizohet virusi.

Si zhvillohetSi zhvillohetSi zhvillohetSi zhvillohetSi zhvillohet
herherherherherpesipesipesipesipesi

Një deri në dy ditë para shfaqjes
së herpesit, vendi në të cilin do
të dalë mund të djegë apo të
bëhet i ndjeshëm. Pastaj
shfaqen flluska të vogla, të cilat
pas një kohe pëlcasin, pastaj
edhe dregëza dhe vraga të vog-
la. Të gjitha bashkë, nga shfaq-
ja deri te shërimi, zgjasin 7 deri
në 10 ditë. Nuk është e

nevojshme të shërohen me ilaçe
të posaçme. Mirëpo, në rast të
shfaqjes së shpeshtë, është mirë
të kërkohet ndihmë nga mjeku, i
cili atëherë mund t'ju rekoman-

dojë ilaçe kundër viruseve.
Në shërimin e shpejtë zakonisht
përdoren preparatet që kanë bazë
zinkun dhe vajrat e çajeve. Ilaç i
shkëlqyeshëm popullor është

hudhra, të cilën duhet ta mbani
aty ku keni herpesin pesë minu-
ta. Pushoni dhe sa më shumë që
të jetë e mundur shmangni situ-
atat stresuese. Qeshja gjithash-

tu do të ndikojë si ilaç kundër
herpesit, sepse ajo krijon imuno-
globulinën A, proteinë e cila ndi-
hmon organizmin në luftën
kundër infeksioneve.

Herpesi është infektues.

Prandaj, nëse e keni, mos

puthni kurrë bebet e vogla, aq

më pak foshnjat e porsalindura,

sepse kjo mund të ketë pasoja

vdekjeprurëse. Mos përdorni të

njëjtat gota apo ushqime me të

tjerët. Nëse familjarët e tjerë

tashmë kanë pasur herpes në

buzë, shmangi përdorimin e

gotave të njëjta dhe puthjen në

mënyrë që të mos infektoheni.



E martë 15 Gusht 2017 17

BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Tabaku 2 muaj pas lindjes,
deputetja shfaqet në formë perfekte

Princeshë Diana përpara vdekjes,
si i kaloi muajt e fundit të jetës

Shkëmbim dhuratash me
shqiponjën kokëposhtë!

Melani Trump, dorën mbi
këmbën e presidentit Macron?

Një delegacion i qeverisë shqiptare i kryesuar nga ish-
zv.kryeministri, z. Niko Peleshi dhe ministri i Energjisë dhe

Industrisë, z. Damian Gjiknuri ka zhvilluar kohë më parë një vizitë
zyrtare disaditore në Izrael. Synimi i vizitës ka qenë nxitja e investi-
meve izraelite në vendin tonë. Por, nga fotot e publikuara të taki-
meve në Izrael, gazetarit të portalit "Albeu.com" nuk i ka shpëtuar
një detaj i vogël, por që ka simbolikë të madhe. Siç mund të shihni
edhe në foton e mësipërme, flamuri shqiptar i përdorur krahas atij
izraelit është vendosur me kokë poshtë. Ndonëse gabime të këtilla
mund të ndodhin, kjo duhet të jetë një vërejte për stafin e Ministrisë
së Jashtme, por edhe për vetë zv.kryeministrin dhe ministrin që të
jenë më të kujdesshëm në përdorimin e simboleve kombëtare, qoftë
edhe kur organizatorët janë të huaj - shkruan "Albeu.com".

Vdekja e princeshës Diana ka tronditur opinionin publik në vitin 1997, pas
aksidentit tragjik që pësoi. Sigurisht që ajo nuk e dinte se ky do të ishte viti i

fundit i jetës së saj dhe e jetoi jetën më shumë se normalisht. Ajo bëri bamirësi,
vizitoi vende të ndryshme dhe kaloi kohë
me familjen e saj. Ja ku dhe si i kaloi
Diana muajt e saj të fundit. 2 maj 1997 -
Ajo vizitoi një spital në Lahore, Pakistan,
ku si qëllim kishte të ndihmonte për
rritjen e fondeve kundër kancerit. Por pati
thashetheme për një romancë të sajën me
një kirurg të quajtur Hasnat Khanpor, fjalë
të cilat i pohoi edhe vetë doktori duke u
shprehur se ata ishin bashkë prej 2 vitesh
dhe se princesha ishte gati të martohej me
të. 3 qershor 1997 - Pas divorcit, Diana ia
kushtoi gjithë vëmendjen Baletit Kombëtar
Anglez, për të cilin dhuroi shumë para. Ajo
u paraqit në event e veshur me fustanin e
famshëm gurkali, që u kthye një ndër
veshjet më të përfolura të sajat.

Vizita në Francë e presidentit Donald Trump dhe bashkëshortes së tij,
Melania Trump vazhdon të komentohet gjerësisht në media dhe rrjetet

sociale. Së fundmi, në internet po qarkullon një fotografi e dy çifteve presi-
denciale duke darkuar në një restorant në kullën "Eifel". Të ulur në tavolinë,
Donald Trump në krah me bashkëshorten e presidentit Emmanuel Macron dhe
përballë tyre respektivisht partnerët, Melania ka vendosur dorën mbi këmbën
e Macron gjatë pozës për një fotografi. Kjo foto ka marrë "lumë" komentesh në
"Twitter", teksa një nga përdoruesit e këtij rrjeti shkruan se kjo është "fotogra-
fia që do të shkaktonte luftën e tretë botërore", shkruan "Tv klan.al". Në të
vërtetë, kjo foto është një montazh. Nëse do të vëmë re me kujdes detajet, do të
kuptojmë që gjithçka është një sajesë.

Jorida Tabaku është ndër deputetet më bukura të Parlamentit shqiptar.
Gjithnjë me fustane dhe kostume shumë elegante, ajo është dhe një

ndër deputet më elegante. Rreth 2 muaj më parë Jorida është bërë nënë e
dy binjakeve, të cilat i ka quajtur
Arba dhe Iris. Edhe pse ishte
shtatzënë, deputetja ka qenë
shumë aktive në zhvillimet brenda
partisë, ku ajo bën pjesë. Ardhja në
jetë e dy vogëlusheve e shkëputën
për pak kohë nga skena politike,
por kjo nuk zgjati shumë, pasi
Jorida është rikthyer në politikë
më e bukur se asnjëherë. Duket se
mëmësia i ka dhënë shumë nur
deputetes së Partisë Demokratike.
Në disa foto që ka postuar në
profilin e saj në "Facebook" gjatë
një takimi me senatorët amerikanë, ajo që bie në sy janë format trupore.
Jorida dukej mjaft elegante dhe më në formë se kurrë. Tabaku është një
deputete mjaft aktive në Parlament dhe do të jetë pjesë e Kuvendit edhe
këtë sesion të ri parlamentar.
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Janë me qindra skënderbegas,
që pas kualifikimeve të shum
ta brenda e jashtë vendit, në

shkollat ushtarake e akademitë e
vendeve aleate, që kanë arritur një
karrierë të suksesshme në struk-
turat e Ministrisë së Brendshme.
Ata kanë arritur të bëhen deri drej-
torë të Policisë së Shtetit, zëv-
endësministra e ministra të
Brendshëm. Kështu, mund të për-
menden Veli Myftarin, Bilbil
Memën, Bujar Nishanin etj.. Në
librin "Skënderbegas ndër vite" të
dy autorëve Maksim Fejzulla e
Kujtim Boriçi janë evidentuar të
gjithë njerëzit që kanë bërë histori
në Forcat e Armatosura, por edhe
në fusha të ndryshme të jetës.

SKËNDERBEGASI ARTAN
KUKA, USHTARAKU
QË BËRI KARRIERË NË
ORGANET E MINISTRISË
SË BRENDSHME

Artan Petro Kuka ka lindur në
Tiranë më 04.07.1969, është i mar-
tuar me Elonën dhe ka dy fëmijë.
U edukua me frymë patriotike.
Familja e tij gjatë Luftës së Dytë
Botërore ka qenë e lidhur ngush-
të me luftën Nacionalçlirimtare
dhe ka qenë një nga bazat më të
rëndësishme dhe më të sigurta në
krahinën e Leskovikut. Kjo shtëpi
i ka dhënë Luftës Antifashiste Na-
cionalçlirimtare shumë luftëtarë,
ku spikati babai i Artanit, si një
nga drejtuesit kryesorë të kësaj
lufte në krahinën e Leskovikut, ku
edhe është plagosur nga nazistët
gjermanë në një operacion. Petro
(Peçi) Kuka ka qenë invalid i luftës
i Grupit të parë dhe hero i gjallë i
Luftës së Dytë Botërore. Familja e
Artanit i ka dhënë luftës dy dësh-
morë. Ilia Stathi Kuka (6 nëntor
1924-12 nëntor 1943), (Xhaxhai i
Artanit); Eftimi Kuka (1886-
1944),(gjyshja nga babai i Artanit).
Babai i Artanit ka studiuar në
Budapest, Hungari dhe Pragë, Çe-
kosllovaki (1954-1963), ku ka qenë
diplomuar si ekonomist i tregtisë
së jashtme dhe jurist. Ka kryer
shumë detyra të rëndësishme
gjatë karrierës së tij si: Shefi i Pro-
dhimeve Minerale të Republikës
së Shqipërisë, kryetari i Doganës
së Tiranës, ekspert në Ministrinë
e Tregtisë së Jashtme, në makina
import etj., ku ka spikatur duke
shërbyer me ndershmëri, profe-
sionalizëm dhe dinjitet në detyrë.
Artani u kujdes për të atin kur ai
kishte nevojë për të birin përgjatë
viteve 1991-2000, vit të cilin ai
ndërroi jetë.

punë në Strukturat e Ministrisë së
Brendshme. Nga viti 2001 dhe pa
ndërprerje deri tani Artani ka kry-
er me devotshmëri, besnikëri, pro-
fesionalizëm dhe me këmbëngulje
shumë detyra të rëndësishme në
Policinë e Shtetit, ku mban gradën
policore "Komisar". Disa nga
detyrat që ka kryer Artani janë:
Zv.Komandant Grupi, instruktor
në Repartin 711, FNSH, Tiranë;
Komandant Njësie, instruktor në
Repartin 711, FNSH, Tiranë; Ko-
mandant N/Repartit Operacional
712 Tiranë; specialist në Akadem-
inë e Policisë "Arben Zylyftari",
Tiranë; Shefi i Seksionit të Formim-
it të Personelit, Reparti "RENEA";
Shefi i Krimeve, Komisariati i Pol-
icisë Delvinë; specialist, instruk-
tor, Seksioni i Policimit të Përgjiths-
hëm, QFP - Tiranë; shef komisar-
iati, Komisariati Special "RENEA";
specialist i Operacioneve dhe
Mjeteve e Pajisjeve Speciale në
FLO, në D.P.P. Shtetit; Shef  Seksio-
ni dhe specialist në Seksionin e
Testimeve në Akademinë e Sig-
urisë; specialist, instruktor në
APO, Sektori i Aftësimit Policor
Operacional në Akademinë e Sig-
urisë; specialist, instruktor në

APO, Departamenti i Aftësimit
Profesional në Kolegjin Profesion-
al i Lartë "Kolegji i Policisë" në
Akademinë e Sigurisë. Nga shër-
bimet dhe operacionet e shumta që
ka drejtuar Artani vlen të përmen-
det operacioni në drejtim të
Forcave Speciale RENEA në vitin
2014, në Lazarat. Pas këtij opera-
cioni të suksesshëm, të përmendur
pothuajse në të gjitha mediat më
në zë ndërkombëtare, Artanit me
Urdhër të ministrit të Punëve të
Brendshme Nr. 289 datë 24.06.2014
ju dha "Medalja e Nderit" me moti-
vacionin "Për merita dhe shërbime
të veçanta, deri në rrezikimin e
jetës, në luftë me grupe të struk-
turuara kriminale, të kultivimit të
bimëve narkotike dhe të prodhim-

it e trafikimit të lëndëve narko-
tike". Përfundimi me sukses i këtij
operacioni mundësoi lartësimin e
mëtejshëm të emrit të Forcave Spe-
ciale dhe Lavdisë së RENEA-s,
inkurajim i të gjitha shërbimeve të
Policisë së Shtetit.
NAZAR BERBERI,
SKËNDERBEGASI QË U
BË ZËVENDËSMINISTËR
I MBROJTJES

Nga fronti i luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare, ku kontribuoi
me armë në dorë për lirinë e ven-
dit, Nazar Berberi ishte pjesë e kon-
tingjentit të parë që u ulën në
bankat e shkollës së kadetëve, e
cila më pas u emërtua Shkolla e
Mesme e Përgjithshme Ushtarake
"Skënderbej". Përveç një eksperi-
ence të shkurtër si mësues (në Os-
nat të Pogradecit), dekada të tëra
ai do të shërbente në Forcat e Ar-
matosura, ku arriti dhe në krye të
Ministrisë së Mbrojtjes, përkatë-
sisht në detyrën e zëvendësminis-
trit.

Nazar Berberi lindi në vitin 1931
në Pogradec, në një familje e
thjeshtë qytetare. Po këtu, përfun-
don dhe shkollimin e parë, por për
shkak të pushtimit të vendit, ren-

ditet me armë në dorë në njësitë
partizane deri në çlirimin e vendit.
Është ndër skënderbegasit e parë,
që erdhën nga fronti i luftës në
bankat e shkollës së kadetëve,
ndërsa më pas mbaroi shkolla dhe
akademi të tjera ushtarake.

Ai kreu detyra nga ajo e rolit
bazë në strukturat e artilerisë,
shef  artilerie Divizioni, deri në zëv-
endësministër i Mbrojtjes.

Karriera ushtarake e Nazarit do
të ketë një kulm, pasi në një stër-
vitje ushtarake në Voskopojë në
vitin 1959 merr pjesë edhe ish-min-
istri mbrojtjes së Bashkimit Sovje-
tik të asaj kohe, "Heroi i Popullit" i
Bashkimit Sovjetik, Zhukovi. Tru-
pa që drejtonte Nazar Ber-
beri, një grup artileri del sh-

SPECIALE

LIBRI
SHKOLLA E BASHKUAR “SKËNDERBEJ”



Dokumentet arkivore shkëputur nga libri "Skënderbegasit ndër vite", i autorëve Maksim Fejzulla e Kujtim Boriçi

Skënderbegasit që bënë karrierë të
suksesshme në Forcat e Armatosura
Ushtarakët që bënë karrierë, Artan Kuka, Nazar Berberi, Izet Murataj, Bardhyl Taçi e Astrit Çobani

Në vitin 1999, për katër muaj
Artani dhe babai i tij strehuan 13
shtetas kosovarë të familjes
Dreshaj nga Peja, gjatë luftës për
çlirimin e Kosovës, me strehim,
ushqim dhe ngrohtësi familjare.
Artani, arsimin fillor dhe 8-vjeçar
e kreu në Tiranë pranë Shkollës
"Jeronim De Rada". Arsimin e
mesëm e kreu në Shkollën e Mes-
me Ushtarake "Skënderbej" në
vitet 1983-1987; arsimin e lartë e
kreu në Akademinë Ushtarake
"Skënderbej" në vitet 1987-1991, ku
në vitin 1991 u diplomua oficer në
Fakultetin "Gjithëarmësh". Në
vitin 2006 u titullua Specialist i
Lartë Policie. Studimet pasuniver-
sitare, Artani i kreu me sukses
Masterin Shkencor "Për Çështjet
e Sigurisë" në vitin 2010. Artani po
ashtu ka kryer shumë kurse trajn-
imi dhe specializimi si brenda, po
ashtu edhe jashtë vendit si: "He-
timet Kriminale" - ICITAP (2001),
"Mbrojtja Ekzekutive", (2003),
"Menaxhimi i Trazirave Civile" -
me specialistë francezë (2004);
"Trajnim i Grupit në përgjigje ndaj
Krizave, Siguria Diplomatike" -
Luiziana, USA (2005); "Menaxhimi
i Trazirave në Stadiume" - me spe-
cialistë francezë (2005); "Lufta
Kundër Terrorizmit Ndërko-
mbëtar" - Kajro, Egjipt (2006);
"Menaxhimi i Trazirave Civile" -

Me specialistë francezë (2007);
"Lufta Kundër Krimit të Organi-
zuar" - Kajro, Egjipt (2008).

"Trajnim i Grupit në përgjigje
ndaj Krizave, Siguria Diplomatike
- Trajnimi Avancuar", Titulluar
Ekspert - Black Wotwr, USA (2008);
"Kurs për Instruktor të Armëve të
Zjarrit" - ICITAP (2008); "Menaxhi-
mi i Incidenteve me Pengmarrje
dhe Rrëmbime" - Selanik, Greqi
(2009);

"Promovimi në Karrierë i
Punonjësit të Policisë" - QFP, Ti-
ranë (2010); "Procedurat Standarde
të Strukturave të Personelit" - QFP,
Tiranë (2010); "Negocimet në Ras-
te Rrëmbimesh dhe Pengmarrjesh"
- Me ekspertë gjermanë- RENEA
(2010); "Program i Zhvillimit të
Drejtuesve të Lartë të Policisë" -
Budapest, Hungari (2010); "Negoci-
met në Raste Rrëmbimesh dhe
Pengmarrjesh"- Me ekspertë gjer-
manë - Avancuar - RENEA (2011);
"Kurs për Formimin e Instruk-
torëve" - QFP, Tiranë (2011); "Me-
todat më të mira për Mësim-
dhënien e Instruktorit" - QFP, Ti-
ranë (2012); "Detyrimet dhe
Përgjegjësitë e Mësimdhënësit për
Hartimin dhe Rishikimin e Kur-
rikulës" - QFP, Tiranë (2013); e
shumë të tjerë... Artani është njo-
hës i gjuhës angleze dhe gjuhës
greke. Në vitin 2001, Artani fillon 

Aleko Koka me kolegët

Nazar Berberi

Kopertina e librit
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këlqyeshëm. Zhukovi i drej-
tohet Beqir Ballukut, min-

istër i Mbrojtjes në atë kohë dhe i
thotë: "Pa ma thirr këtu atë koman-
dantin që ka përgatitur këtë grup
artilerie!". Afrohet Nazari me
modesti dhe e takon Zhukovin.

- Dua t'ju shikoj ju komandant
në qitje me topin 'Obuz' - iu drej-
tua Zhukovi.

Nazari afrohet paranë topit, gra-
don shënjestrën sipas distancës
dhe godet në shenjë. Zhukovi,
tepër i kënaqur heq orën e dorës
së tij 'Pobjeda" dhe pistoletën e
brezit, marka "Makarov" dhe ia
dhuron Nazarit duke i thënë:
"Artilierë të tillë janë shumë të
rrallë, jo tek ju, por edhe tek ne në
Bashkimin Sovjetik!". Dhuratat e
mikut sovjetik të asaj kohe Nazari
i ruajti me kujdes. Ora e dorës "Pob-
jeda" nuk u hoq nga dora asnjë çast
gjatë gjithë jetës së tij. Pas ndarjes
nga jeta të Nazarit, sot e mban në
dorë vajza e tij, Ditera.

Në vitin 1975 me propozim të
kryeministrit të asaj kohe, Mehmet
Shehut, ai emërohet zëvendësmin-
istër i Mbrojtjes. Pas arrestimit të
Beqir Ballukut dhe "Grupit puçist",
Mehmet Shehu ishte edhe ministër
i Mbrojtjes. Memet Shehu i vë
detyrë Nazarit të mbulojë artile-
rinë, flotën detare dhe aviacionin.
Nazari punon me një përkushtim të
jashtëzakonshëm dhe fiton simpat-
inë e të gjitha strukturave të ush-
trisë dhe të vetë kryeministrit Me-
hmet Shehu. Por në vitin 1981, pas
vetëvrasjes së Mehmet Shehut,
Nazari do të akuzohej se kishte për-
gatitur një bastun në formën e një
arme dhe donte të vriste Enver
Hoxhën. Një fakt që asnjëherë nuk
u vërtetua dhe Nazari në atë ple-
num shkarkohet si zëvendësmin-
istër, përjashtohet nga plenumi pasi
ishte anëtari i KQPPSH dhe më pas
përjashtohet nga partia dhe dëbo-
het në një repart ushtarak në per-
iferi të Fierit. Qëndroi në Fier deri
në vitin 1990 dhe kthehet në Po-
gradec në shtëpinë e tij të lindjes,
ku jetoi deri në fund të jetës.

Nazari u nda nga jeta në moshën
84-vjeçare në qytetin e Pogradecit.
IZET MURATAJ

Izet Murataj (Klosi) që ka kryer
shkollën e mesme si skënderbegas,
është një ndër kuadrot që gjatë
karrierës së tij ka kryer një serë
detyrash të rëndësishme në struk-
turat e ushtrisë. Njëkohësisht,
përveçse ushtarak, ai ka qenë në
dekada edhe një njeri me person-
alitet dhe i angazhuar në prob-
lemet sociale. Falë formimit profe-

sional dhe intelektual, ai ka botu-
ar dhe publicistikë e disa libra që
lidhen me problemet e ushtrisë,
shoqërisë shqiptare në kohën e
tranzicionit, duke shkruar edhe
poezi e krijimtari letrare.

Izet Murataj u lind në Klos të
Mallakastrës, më 15 janar të vitit
1932. Ai është ndër skënderbegasit
e viteve të para që u ulën në bankat
e kësaj shkolle, për të vazhdu-
ar më pas pa ndërprerje edhe
shkolla të tjera të larta e kual-
ifikime të shumta si në Bash-
kimin Sovjetik, ashtu edhe në
akademinë ushtarake sh-
qiptare të kohës. Në vitet
1946-1950, përkatësisht për
katër vite rresht, ai kreu Sh-
kollën e Mesme Ushtarake
"Skënderbej", me rezultate
shumë të mira dhe përfshihet
në kontingjentin e studentëve
shqiptarë që vazhduan filli-
misht shkollat ushtarake jas-
htë vendit. Për tri vite ai kreu
shkollën e Kimisë Ushtarake
në Bashkimin Sovjetik, të
cilën e përfundoi në vitin 1953
me rezultate të shkëlqyera. Kthe-
het në atdhe dhe nis punë si oficer
aktiv në strukturat ushtarake. Në
vitet 1965-1967 u diplomua në Ak-
ademinë Ushtarake të SHP në Ti-
ranë, në degën e Mbrojtjes Kimike
dhe është ndër akademistët më të
mirë që u diplomuan në atë vit. Në
vitin 1970, Izet Murataj kreu edhe
kursin e lartë të shtatmadhorisë në
Tiranë. Ka shërbyer drejtor i Sek-
torit të Mbrojtjes Kundërkimike në
disa njësi të ushtrisë dhe për disa
vite të tjera në vazhdim, detyrën e
shef të Katedrës së Mbrojtjes
Kundërkimike në Shkollën e Bash-
kuar të Oficerëve në Tiranë etj. Në
vitin 1974 u emërua komandant i
Korpusit të Korçës. Më vonë u sh-
karkua nga kjo detyrë si pasojë e
luftës së klasave dhe u caktua në
sektorin e Mbrojtjes Civile të Re-
publikës (MCR). Në këtë kuadër, ai
ka dhënë një ndihmesë të mirë në
përgatitjen e kuadrove ushtarakë
në specialitetin e kimisë, që nga
rangjet më të ulëta, deri tek ata, të
cilëve iu besuan detyra të rëndë-
sishme në njësi e reparte, deri në
Shtabin e Përgjithshëm të Ush-
trisë. Njëkohësisht, Izet Murataj
është autor apo bashkautor në disa
tekste metodika apo, leksione në
fushën e kimisë ushtarake si dhe
autor i mjaft programeve, meto-
dikave, artikujve e studimeve për
sektorin e mbrojtjes nga Armët e
Dëmtimit në Masë (ADM). Po ash-
tu, ai është dhe studiues i proble-

meve të çështjes kombëtare sh-
qiptare, trajtuar në tërë spektrin e
shtypit shqiptar. Ka botuar librat
"Për të vërtetën dhe të drejtën e
shqiptarëve" (1999), "Tranzicioni
në Shqipëri" (2000), "E dua pran-
verën" (poezi, 2001).

BARDHYL TAÇI, PILOT
I TALENTUAR DHE
KOMANDANT I
AVIACIONIT LUFTARAK
TË SHQIPËRISË

Bardhyl Taçi u lind në Korçë, në
05.10. 1933, ku kreu shkollën fillore
si dhe atë 7-vjeçare. Prindërit i hum-
bi të dy gjatë periudhës së luftës.
Nëna i vdiq në vitin 1940 dhe ba-
banë ia vranë më 1944-ën. Viti 1945
e gjeti në Tiranë. Vendi sapo kishte
dalë nga lufta, Shkolla Ushtarake
"Skënderbej" që sapo kishte hapur
dyert e saj, u bë i pari institucion
ushtarak ku Bardhyl Taçi fillon kar-
rierën e gjatë dhe të suksesshme
ushtarake. Kur ishte në vitin e tretë
të shkollës, nisur edhe nga rezul-
tatet e arritura, u njoftuan se do të
dërgoheshin për studime në Bash-
kimin Sovjetik, duke u ofruar degët
që mund të zgjidhnin dhe ai prefer-
oi aviacionin. Studioi për pilot në
vitet 1951 deri 1955 në shkollën
"Çkallov", ku u diplomua për pilot.
Nga viti 1955 deri në vitin 1973 shër-
ben në Regjimentin e Aviacionit në
Kuçovë, në detyra të ndryshme
deri dhe komandant i regjimentit.

Në periudhën 1972 deri 1974 stu-
dioi në Akademinë Ushtarake. Me
ngritjen e bazës ushtarake të
Gjadrit, caktohet komandant i saj.
Në fillim të vitit 1975 dhe deri sa
doli në pension në vitin 1990 kryen
detyrën e komandantit të Aviacion-
it Luftarak Shqiptar.

Bardhyl Taçi e kaloi një jetë të
tërë në qiell, në fillim me flu-
turime të vështira e të rrezikshme
dhe në fund me fluturime të rreg-
ullta, të gjata sa kalonin edhe dete
e oqeane, por ai për ato, kishte lin-
dur e jetuar për të fluturuar. Ai
ka drejtuar Aviacionin Luftarak të
Shqipërisë plot 15 vite, përkatë-

sisht nga viti 1975 deri në vitin
1990. Komandat Bardhyl Taçi ësh-
të pjesëtar i asaj plejade të shquar
të pilotëve, që vunë themelet dhe
i kushtuan gjithë jetën e tyre
lindjes, rritjes e konsolidimit të
kësaj arme të fuqishme dhe të
vështirë të Forcave të Armatosu-
ra. Ja çfarë ka pohuar ai vetë në
të gjallë për këtë periudhë: "Në
këtë periudhë në aviacion ishin
edhe shumë pilotë të tjerë shumë
të përgatitur dhe unë e quaj vet-
en me fat të madh, që kam punu-
ar e drejtuar aviacionin në atë
kohë. Aviacioni nga vitet '75-'90, ka
pasur në organikë mbi 200 avionë
të tipave të ndryshëm. Në avia-
cion për periudhën '74-'77, ne
bënim çdo vit 22-24000 fluturime
në vit, që nuk është e lehtë për t'u
besuar për një vend të vogël si
Shqipëria. Pas kësaj punë të mad-
he janë pilotë, teknikë, specialistë
dhe pjesa tjetër në mbështetje të
saj, që duheshin përgatitur, por
kërkonin dhe kohë që ishte për-
caktuar sipas rregulloreve dhe in-
struksioneve. Ka qenë punë
shumë e vështirë. Jo vetëm stër-
vitjet e përditshme në aviacion,
por edhe aktivitetet e tjera kërko-
nin shumë punë. Po përmend
paradën ushtarake të vitit 1974,
kur vetëm nga regjimenti i
Kuçovës pati në fluturim 27 avi-
onë, tri treshe avionësh Mig-15, tri
treshe avionësh Mig-17 dhe tri

treshe avionësh Mig-19. Një punë
me të vërtet kolosale për gjithë
aviacionin e për këtë kanë meritat
e tyre dhe Edip Ohri, Haki Jupa-
si, Lulo Musaj, Sali Dibra, Vasil
Andoni, Dhori Zhezha, Klement
Aliko, Gezdar Veipi, Harilla Rebi,
Etem Mehmeti, Servet Murati e
shumë e shumë të tjerë".

Vitet e fundit ai i kaloi familjar-
isht në Boston të Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës, ku në vitin
2013, u nda nga jeta.
ASTRIT ÇOBANI QË U BË DREJTOR
I AUTOTRAKTORËVE NË
MINISTRINË E MBROJTJES

Skënderbegasi nga Gjirokastra,

Astrit Çobani, gjatë afër katër de-
kadave që punoi në strukturat e
Forcave të Armatosura ka pasur
një karrierë të suksesshme, duke
arritur të bëhet dhe drejtor i Au-
totraktorëve në Ministrinë e
Mbrojtjes. Ai u lind më 16 shtator
të vitit 1934 në Nepravishtë të
Gjirokastrës nga një familje e njo-
hur për traditat patriotike dhe e
lidhur ngushtësisht me Luftën
Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Arsimin fillor dhe atë shtatëvjeçar
i kreu në vendlindjen e tij në Ne-
pravishtë dhe është ndër brezat e
parë të pasluftës që shkon në sh-
kollë ushtarake. Pasi Astriti mbar-
on me rezultate shumë të mira Sh-
kollën e Mesme Ushtarake
"Skënderbej" në vitin 1953, përfun-
don dhe studimet në specialitetin
e tankeve në Shkollën e Bashkuar
të Oficerëve në Tiranë. Në vitet
1956-1959 kryen studimet teknike
për tanke në akademinë "Timosh-
enko" të Kievit në Bashkimin Sov-
jetik.

Pas kthimit nga Bashkimi Sov-
jetik, Astrit Çobanit i besohen
detyra të rëndësishme në armën e
tankeve, përkatësisht: Në vitet
1967-1970, shef teknik në Ko-
mandën e Mjeteve të Blinduara në
Ministrinë e Mbrojtjes; në vitet
1970-1975, drejtor i Drejtorisë së
Autotraktorëve në Ministrinë e
Mbrojtjes; në vitet 1975-1982 shef
i teknikës së Autotraktorëve në
Grupimin e Tiranës; në vitet 1982-
1989 zëvendëskomandant i
Brigadës së Autotraktorëve në Laç.

Krahas përpjekjeve për rezul-
tate sa më të mira në sektorët ku
ka punuar e drejtuar Astrit
Çobani, ka qenë edhe një intelek-
tual me interesa shoqërore, duke
manifestuar kulturë, përkushtim e
humanizëm. Për merita pune, ai
është dekoruar nga presidiumi i
Kuvendit Popullor të Shqipërisë si
dhe ka një sërë mirënjohjesh të
tjera nga institucione shtetërore
dhe organizata shoqërore.
GAQO JORO, KOMANDANT
I DIVIZIONIT TË KORÇËS

Një ndër ushtarakët me karrierë
të suksesshme është dhe Gaqo Joro,
i cili në afroi katër dekada me uni-
formën e gjelbër të oficerit, kreu me
sukses detyra të ndryshme, duke
arritur të bëhet dhe komandant ko-
rpusi. Gaqo Joro lindi në Dardhë të
Korçës më 17 korrik të vitit 1935. Sh-
kollën 7-vjeçare e përfundoi në Ko-
rçë, ndërsa të mesmen në shkollën
ushtarake "Skënderbej" në vitin
1949. Në vitin 1949-1951 ndoqi Sh-
kollën e Lartë të Bashkuar të
Oficerëve në Tiranë për të vazhdu-
ar më tej Akademinë Ushtarake në
vitet 1961-1964. Ka përfunduar kurs-
in e shtatmadhorisë të ushtrisë në
vitin 1971-1972 dhe kursin e filozo-
fisë në vitet 1981-1982. Është
ngarkuar gjatë karrierës ushtarake
me detyra drejtuese në nënreparte,
reparte dhe njësi. Në vitin 1964 cak-
tohet komandant i Regjimentit të
Artilerisë në Korçë deri në vitin
1975, kur u emërua komandant i
artilerisë në korpusin e Korçës dhe
më pas, shef  i shtabit të kësaj njësie.
Në vitet 1982-1990 ishte komandant
i Divizionit të Korçës. Në vitin 1990
deri në muajin tetor ushtroi detyrën
e pedagogut në Akademinë Ushtar-
ake deri në daljen në pension.
Gradën shkencore "Doktor i shken-
cave ushtarake" e mbrojti në vitin
1985 në fushën e artit ushtarak. Ka
një sërë botimesh studimore dhe
analitike, kryesisht për veprimet
luftarake mbrojtëse në terren mal-
or e në kushtet e dimrit. Mban Ur-
dhrin "Skëndrebeu" të Klasit I.

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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Rama midis demokracisë
dhe autokracisë

(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)

... mbasi rojtarët rozë braktisën ko-
misionet, në korridoret e selisë blu
llafosej dendur, jo pa ironi, se 'e
mira na erdhi kaq e madhe sa nuk
po e nxë as dera'. Kjo nënkupton-
te edhe pasojat që do shoqëronin
periudhën e mbas zgjedhjeve. Në
situatë të ngjashme ndodhet
Rama aktualisht, kur me një stil
më fin të marrjes së votës, pa të
fortë dhe policë që mbledhin vota,
por me forcën e parave të të ma-
dhit në Tiranë, sikurse doli edhe
nga më të fundit përgjime, ka mar-
rë deputetë edhe më shumë se e
mendonte. Në majin e '96-ës, opozi-

ta socialiste e mbështetur nga
ndërkombëtarët e bojkotoi qever-
inë dhe fitoi. Në qershorin e 2017-
ës, opozita demokratike e detyru-
ar nga ndërkombëtarët bash-
këpunoi me qeverinë dhe dështoi.
Tashmë kur jemi edhe opozitarë
edhe qeveritarë, merr kuptim të
diskutohet për përqasjen e kryem-
inistrit për të realizuar kryeobjek-
tivin e shpallur, atë të bërjes së
shtetit.

Prag fillimi i qeverisë "Rama 2"
është shqetësues, sepse në këtë
vapë vere kur është koha për push-
ime po shohim denoncime dhe
ndëshkime të tipit që dëshmojnë
për shumë autokraci dhe për pak
demokraci. Nëse ky stil qeverisës
do të vazhdojë në katër vitet që

vijnë, Shqipëria do të zhytet edhe
më thellë drejt tendencës dësh-
përuese të vënë re në katër vitet e
shkuara. Drejt një vendi të lak-
muar për trafikuesit dhe të brakti-
sur nga investuesit. Kjo sepse vit-
rina ku shfaqen lakuriq të gjitha
defektet tona, dhe ku nuk bën dot
punë propaganda qeveritare, ësh-
të mungesa dramatike e investi-
meve të huaja.

Departamenti Amerikan i Sh-
tetit në raportin për klimën e in-
vestimeve na thotë se investitorët
në Shqipëri janë sfiduar nga kor-
rupsioni i shfrenuar dhe vazhdimi
i praktikave të biznesit informal.
Për më tej, raporti i Dhomës Gjer-
mane të Tregtisë i hartuar me stil
të ndryshëm adreson të njëjtin
problem. Për më keq, edhe raporti
i përvitësuar i Agjencisë së In-

teligjencës të Shteteve të Bash-
kuara njofton se investimet e hua-
ja nuk duan të udhëtojnë drejt
Shqipërisë. Duket se të gjitha
raportet bëhen bashkë drejt fak-
teve se, gjatë qeverisjes së parë të
Ramës korrupsioni masiv në ad-
ministratë, burokracia joefektive,
taksat dhe tarifat e larta, mosfunk-
sionimi i sistemit ligjor, bazamenti
i lëkundshëm i sistemit fiskal janë
arsyet që e bëjnë Shqipërinë një
tokë jo të lakmuar për investimet
e huaja.

Një nga gazetarët më me ndikim
në përmasa globale, Thomas Fried-
man, në librin e tij "Lexus and Ol-
ive Tree", që mund të shqipërohej
si "Moderniteti dhe Tradita",
përpiqet të shpjegojë kartëvizitën

prezantuese të një shteti për të
tërhequr investime të huaja. Kjo
kartëvizitë, të cilën ai e cilëson si
reklama e florinjtë, nënkupton që
në kushtet e rendit të ri botëror,
atë të globalizimit, reformat
ekonomike liberale janë e vetmja
rrugë ku duan të ecin investimet e
huaja. Pra, që të tërheqësh inves-
titorët e huaj duhet që vendi të
veshë, sikurse Friedman thekson,
kostumin e reformave liberale. I
bindur se duhet të veshë diçka dhe
i paditur apo i pamundur për të
veshur kostumin e duhur, kreu i
qeverisë ka mbetur deri tek atle-
tet. Atletet e kryeministrit në
samite ndërkombëtare janë një gjë
e mirë për t'i bërë investitorët e
donatorët të buzëqeshin, por janë
shumë pak për t'i bërë ata të sjell-
in paratë e tyre në Shqipëri.

Thënë këtë, nuk kemi ndër-
mend të vëmë në diskutim pasion-
in e Ramës për të pasur shtetin.
Ajo që vihet në diskutim është rru-
ga që po ndjek Rama për të bërë
shtetin. Si koncepti i mirëqever-
isjes, edhe ai i shtetbërjes kanë
shumë anë të përbashkëta, sepse
të dyja konceptet synojnë për t'i
bërë institucionet të shërbejnë më
mirë. Por, bërja e shtetit shkon
edhe më larg se mirëqeverisja, dhe
lidhet me një përpjekje gjithëpërf-
shirëse për të ndërtuar siç duhet
themelet e qeverisjes në të cilën
institucionet do shërbejnë. E for-
muluar fare thjesht, bërja e shtetit
nuk lidhet me shkarkesa, por me
një seri aktesh ligjore dhe poli-
tikash që reformojnë dhe forcojnë

kapacitete funksionuese dhe absor-
buese të institucioneve të cilat
janë dobësuar seriozisht. Masat
administrative që Rama ka për
zemër marrin një farë kuptimi për
mirëqeverisjen, por nuk kanë kur-
rfarë kuptimi kur flitet për bërjen
e shtetit. Nëse themelet e shtet-
bërjes qëndrojnë te shkarkimi i
drejtorit të legalizimeve të Kukësit
apo te drejtoresha e ambulancës së
Quksit, atëherë është tronditës
niveli i varfërisë së dijes për këtë
qeveri. Themi kështu, se nuk duam
të besojmë se Rama manipulon me
Sindromën e Stokholmit të këtij
populli të stërvuajtur nga autokra-
cia. Ai ka për detyrë thjesht që ta
shtyjë këtë popull më shumë te
demokracia.

Shumëkujt që ka jetuar në këtë
vend i kujtohet kur Edi Rama me

sëpatë në dorë do t'i vërsulej një
shtylle elektrike në emër të bërjes
së shtetit të vogël të Tiranës. Këtë
verë të nxehtë kryeministri ka
rrokur sharrën për të sharruar në
administratë gjithçka mbolli qever-
isja e parë e tij tashmë për të bërë
shtetin e madh të Shqipërisë. Por,
investitorët nuk pyesin dhe nuk ka
çfarë u duhet se si Rama shkarkon
drejtorë. Ata pyesin dhe u shumë
duhet se si Rama liberalizon sek-
torë. Pra, të marrësh masa admin-
istrative dhe të bësh reforma efek-
tive janë dy gjëra të ndryshme, ku
e para kërkon forcë dhe e dyta
kërkon mend. Rama deri më tani ka
dëshmuar vetëm forcën. Tashmë
është koha të dëshmojë mendjen,
gjithmonë duke shpresuar se e ka.
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Mos u hidhni shumë përpjetë nëse nuk
doni të rrezikoni të rrëzoheni! Duhet të
qëndroni me këmbë në tokë dhe të mos
përfshiheni në aventura tepër të rrezik-
shme. Mendoni për pasojat e veprimeve
që kryeni, e do të shmangnit rrezikun për
ta pësuar.

Nëse po shqyrtoni mundësinë për një
udhëtim, për argëtim apo për punë, mos
u ktheni mbrapa. Parashikohen përvoja
shumë interesante në vijim! Mund të pa-
suroni bagazhin tuaj kulturor me njohje
dhe njohuri të reja. Do ia kaloni vërtet
shumë mirë.

Kujdes nga kokëfortësia, sepse mund të
sjellë gjëra të pakëndshme. Më mirë të
udhëhiqeni nga dikush që ka më shumë
përvojë se ju. Përvoja ju mëson, por nëse
nuk jeni të sigurt për diçka njëqind për qind,
nuk duhet as ta provoni.

Nëse në të kaluarën keni marrë një ndih-
më të papritur, tani është koha ta ktheni
favorin pa u tërhequr mbrapsht. Në fund
edhe ju do të shpërbleheni. E rëndësishme
është t'ia nisni mbarë: nganjëherë gatish-
mëria vlen më shumë se çdo gjë tjetër.

Sot do të vini në jetë ide nismëtare. Jeni të
palodhshëm, të aftë për të punuar pa u
ndalur. Nganjëherë, megjithatë, nuk e kup-
toni që e tejkaloni masën. Një ofertë pune
duket shumë premtuese. Çfarë prisni për
ta pranuar? Mos humbni kohë!

Ata që varen nga ju e nuk e bëjnë punën e
tyre ashtu siç prisni, qortojini, por pa e bërë
të madhe. Nuk keni arsye përse ta bëni.
Më mirë ua thoni gjërat siç janë, pa shumë
lojra fjalësh, në mënyrë të qartë, të drejt-
përdrejtë dhe të saktë.

Shfrytëzoni favorizimin që planetët kanë
rezervuar për ju për të zmadhuar dhuntitë
tuaja dhe të përdorni çdo mënyrë për të
vënë në vijë punët tuaja. Nganjëherë nuk
duhet të lodheni shumë për të rënë në sy,
mjafton të zgjidhni me kujdes mundësinë
më të mirë.

Keni të bëni me çështje të brendshme dhe
familjare të pazgjidhura, dhe mund ta
shfaqni më shumë sesa duhet ner-
vozizmin. Përpiquni ndërkaq të jeni i mirëk-
uptueshëm. Mund të gjeni gjithmonë një
pikë të përbashkët dhe të arrini kështu në
një kompromis me të gjithë.

Planetët do të bëjnë që sot të ndiheni më
materialistë se zakonisht. Por fatmirësisht,
pozicionimi i Uranit do t'ju ndihmojë të çliro-
ni fantazinë. Ndoshta zgjedhja që do të bëni
nuk është ajo që pritej nga ju: po përdorni
imagjinatën.

Një ditë pa shumë bujë. Nëse mendoni se
meritoni më shumë, nuk i keni bërë llog-
aritë me ata me të cilët duhet të ndani mer-
itat. Në fund do të dini si ta menaxhoni sit-
uatën, pasi nuk doni që të dilni keq.

Ndryshime të shpejta dhe pozitive, falë
bashkëveprimit të Diellit me Hënën, që ju
favorizojnë. Në vazhdën e vendimeve të
marra, popullariteti juaj do të pësojë rritje.
Pak krijimtari dhe fantazi në profesion do
t'ju sjellin vlerësimin e një eprori.

Dilni nga kllapia dhe veproni menjëherë,
nëse nuk doni të ngelni mbrapa. Gjë që
nuk është kushedi se çfarë, zakonisht. Për
të gjetur çelësin e problemit, nevojitet që të
keni qetësinë e duhur mendore dhe të mos
shpejtoni.

Opinioni i   Ditës

Ferdinand Xhaferri
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... Nëse bëhet një analizë e thjesh-
të, do të shohim se sporti ka qenë
emigruesi më i spikatur i këtyre 27
viteve. Ka "lëvizur", pa gjetur re-
hat, nga një ministri tek tjetra, ësh-
të bashkuar me gjithëfarlloj formu-
lash strukturore ministrish duke
mos qenë, praktikisht, dy mandate
në të njëjtin format.

Megjithëse vazhdoj të jem i bin-
dur, personalisht, se nuk është
struktura institucionale më e
rëndësishme se njerëzit që vihen
në drejtimin e saj, përsëri duhet
pranuar se ky "emigrim" periodik
i sportit nga një derë tek tjetra nuk
i bën mirë seriozitetit dhe vlerë-
simit shtetëror për të.

Duket se versioni i fundit i bash-
kimit me arsimin është pozitiv si
strukturë. Në këtë format e ka
afruar me arsimin, që është një ale-
at i rëndësishëm për sportin në sh-
kollë, por ka edhe më mirë. Më
mirë është që sporti të jetë më vete.
Edhe si ministri, por kur dëgjon se
qeveria e re do të jetë me numër

Politikë me tualetet allaturka? -
Grindje në GjermaniIntegrimi i të huajve në Gjer

mani nuk është i lehtë. Ata du
het të mësojnë një gjuhë të

huaj, të gjejnë punë, të mësohen
me sistemin kompleks shoqëror
gjerman. Ndërkohë që edhe atmos-
fera kundrejt refugjatëve ka ndry-
shuar: Gjermanët nuk janë më të
hapur si para dy vitesh. Aktet ter-
roriste dhe përvoja se integrimi
nuk po ecën si duhet, e kanë zbe-
hur optimizmin e tyre. Në këtë sit-
uatë, Qendra Kulturore "Alte
Feuerwache e.V." në Këln ndez një
debat. Drejtuesit kanë vendosur të
ndërtojnë "tualete publike që res-
pektojnë kulturat e tjera", sidomos
për myslimanët. Bëhet fjalë për tu-
aletet allaturka pa ulëse.

Ky vendim ndez edhe më
shumë debatin për integrimin në
Gjermani. Ende nuk kishte rapor-
tuar mirë gazeta lokale "Kölner
Stadtanzeiger" për banjat, kur fil-
loi në internet një debat i madh.
Shumë lexues reaguan me refuzim
të hapur ose tallje.

Tipike në vendet myslimane?Tipike në vendet myslimane?Tipike në vendet myslimane?Tipike në vendet myslimane?Tipike në vendet myslimane?
Tualete të tilla europianët i njo-

hin nga Franca. "Një tualet i tillë i
përgjigjet asaj që është tipike në
vendet myslimane", thotë Konrad
Müller nga bordi i qendrës kultur-
ore. "Me këtë ne duam t'u japim
këtyre njerëzve idenë se këtu janë
në shtëpinë e tyre". Për larje drej-
tuesit nuk planifikojnë letrën
higjienike, por një zorrë uji. Nga
ana tjetër, vrima e tualetit nuk tre-
gon nga jugu. "Të kryesh nevojat e
mëdha me drejtim nga Meka kjo
nuk shkon", thotë Konrad Müller.

RRRRReaeaeaeaeagime nggime nggime nggime nggime nga Ka Ka Ka Ka Kölniölniölniölniölni
Kjo temë u kap menjëherë nga

politika. "Kjo më lë pa frymë",
thotë Uli Breite nga dega e liber-
alëve, FDP në Këln. "Ne liberalët

Sporti më vete, një kërkesë
që përsëritet çdo katër vjetProf.Dr. Artan Shyti

shumë më të vogël ministrish,
atëherë kjo kërkesë duket si

utopike.
Sidoqoftë, një Sekretariat Shte-

ti për Sportin apo një Agjenci Sh-
tetërore për Sportin, në vartësi

direkte të kryeministrit është e
vetmja zgjidhje më e mirë se ajo
ekzistuese.

Në nivelin e kërkesave dhe pre-
tendimeve që ka shoqëria sh-
qiptare për sportin, krijimi i një
strukture të veçantë, mbështetja
me njerëz dhe para e saj janë kush-
tet primare për të rifilluar një re-
formim të sportit dhe drejtuar atë
në rrugën e cilësisë së munguar
aktualisht.

Sepse me sportin nuk jemi
mirë. Disa ambiente sportive të
reja apo tre orët e edukimit fizik
në shkollë janë arritje të rëndë-
sishme, por janë shumë pak për
të plotësuar synimet që duhet të
kemi në sport.

Pa fituar Kosova pavarësinë,
ishim të fundit në Ballkan në sport.
Na e kalonte edhe Mali I Zi,
megjithëse ka 1/5 e popullsisë së
Shqipërisë. Kosova dukej si më e
pazhvilluar se ne, por ritmet me të
cilat po zhvillohet sporti kosovar
janë të tilla, që shumë shpejt do të
na lërë përsëri të fundit në Ballkan.

Këtë të paktën nuk duhet ta
lemë të ndodhë!

Khalid Salameh

mbështesim iluminizmin dhe
përparimin. Ky tualet është
kthim mbrapa. Integrimi
mbështetet te fakti që njerëzit
që vijnë këtu te ne përshtaten,
dhe jo e kundërta".

Edhe drejtuesja e të Gjel-
bërve për Kölnin, Kirsten
Jahn shpreh mosmiratimin e
saj. "Zot i madh, ç'është kjo?!
Madje është një lloj fodullëku
se si bordi i kësaj qendre kul-
turore pretendon që e di, se si
duan njerëzit t'i kryejnë nevo-
jat e tyre. Kjo është qesharake
dhe nuk ka të bëjë me be-
simin".

Të mësosh nga kultura tëTë mësosh nga kultura tëTë mësosh nga kultura tëTë mësosh nga kultura tëTë mësosh nga kultura të
tjera?tjera?tjera?tjera?tjera?

Drejtuesit e qendrës kultur-
ore e kanë mbrojtur vendimin
e marrë. "Nuk ka asgjë të

gabuar dhe nuk ka të bëjë
aspak me mirësinë e tepruar,
sepse organizata jonë ka mis-
ion dijen ndërkulturore. Edhe
këtu popullsia lokale mund të
mësojë diçka nga kultura të
tjera", thuhet nga kjo qendër.

Ndërkohë Ahmed Awaimer,
i ngarkuar për dialogun nga
Këshilli Qendror i Mysli-
manëve në Gjermani, shprehet
i përmbajtur për projektin.
"Parimisht, qendra të tillë kul-
turore përpiqen të nxisin dia-
logun e njerëzve nga kultura të
ndryshme. Pra është mirë të re-
flektosh për tjetrin", thotë ai.
"Por çështja e banjave allatur-
ka nuk është ndër problemet
më urgjente të integrimit.
Prandaj edhe debati për këtë

Një qendër kulturore në
Këln instalon "tualete

që respektojnë kulturat e
tjera". Fjala është për
tualetet allaturka që
përdorin kryesisht

myslimanët. Reagimet
ndaj kësaj ideje janë

të forta, edhe nga
bota myslimane.

““

projekt është i ekzagjeruar. Ka
probleme më të rëndësishme që
duhen zgjidhur, si kurset e trajnim-
it për qindra-mijëra myslimanë".

Jo temë fushate zgjedhoreJo temë fushate zgjedhoreJo temë fushate zgjedhoreJo temë fushate zgjedhoreJo temë fushate zgjedhore
Në fushatën aktuale në Gjer-

mani disa politikanë e kanë kapur
këtë temë për ta përdorur për qëlli-
met e tyre elektorale. Një politikan
i partisë djathtiste AfD shkruan se
pas urinaleve të posaçme për fem-
ra, tani kërkon tualete për mysli-
manë. Duket sikur vendi nuk ka
probleme të tjera. Ndërsa Ahmad
Awaimar thotë se shpreson që poli-
tikanët do ta mënjanojnë një temë
të tillë në fushatë, sepse një temë
e tillë kaq e nxehtë nuk është din-
jitoze për kulturën demokratike të
vendit.

RRRRReaeaeaeaeagime nggime nggime nggime nggime nga bota araa bota araa bota araa bota araa bota arabebebebebe
Në botën arabe reagimet janë të

ndryshme. "Myslimanët në shtetet
e Gjirit Persik përdorin madje tu-
alete allaturka të lara në flori", sh-
kruan Bilal Arbouch në faqen e
"Facebook"-ut. Me shkelje syri ai
shton se edhe "për këtë duhet që
Gjermania të tregojë kujdes".

Ndërsa Osama Saadallah nuk e
kupton debatin. "Pse duhet të jenë
të zemëruar njerëzit me tualete të
tilla?" Sipas tij, ato ekzistojnë edhe
në vende të tjera në Europë. "Nuk
ia vlen për banjë të tilla të fillosh
'luftën e shenjtë'", shkruan ai.
"Nevojat mund t'i kryesh si të du-
ash. Rëndësi ka të rehatohesh".

Edhe Ahmed Habra nuk e kup-
ton se ç'kuptim ka një debat i tillë.
"Nuk kanë myslimanët të drejtë
për një jetë në vendet demokratike
ku respektohen të drejtat e njeri-
ut?", shkruan ai në "Facebook".

Dje në 'Deutsche Welle'
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Kundërshtuan policët pas sherrit me
persona të tjerë, arrestohen 3 të rinj

AKTUALITET

U dënua për prostitucion, ja si u arratis "Leku" në qershor të vitit 2003

Strugë, ekzekutohet në plazhin e tij
"Aqua-Bluesky" biznesmeni Dilaver Bojku
57-vjeçari u qëllua nga një person, humbi jetën në spital

MAMAMAMAMAQEDONIQEDONIQEDONIQEDONIQEDONI

Një shqiptar i Maqedo
nisë, pronar i një
restoranti në Strugë,

është ekzekutuar me armë
zjarri brenda ambienteve të
restorantit të tij. Mësohet se
dëshmitarë të ngjarjes kanë
qenë edhe disa shqiptarë të
tjerë. Të ndodhur rastësisht
në lokal, ata janë bërë dësh-
mitarë të vrasjes së bujshme
të Dilaver Bojkut (Leku),
ndodhur rreth orës 16:45 në
plazhin "Aqua-Bluesky".
Ata thanë se kanë dëgjuar
disa të shtëna me armë zjar-
ri dhe kanë mësuar se kish-
in vrarë pronarin. Lajmi ësh-
të raportuar edhe nga medi-
at vendase, të cilat pohuan
se, ndonëse është transpor-
tuar në Qendrën Spitalore
të Strugës, Dilaver Bojku
nuk ka mundur t'u mbijetojë
plagëve. Bojku nuk ishte një
figurë e panjohur për au-
toritetet maqedonase. Në
vitin 2003 ai është arrestu-
ar për biznese të dyshimta,
në radhë të parë për organi-
zim prostitucioni.
BIZNESMENI

Dilaver Bojku, i njohur
me nofkën "Leku", personi
që u vra pasditen e djeshme
në Strugë, ka lindur në vitin
1959 në Veleshtë të Strugës.
Ai u bë i njohur, në radhë të
parë për policinë e Maqedo-
nisë, e më vonë edhe për In-
terpolin dhe FBI-në ameri-
kane, si dhe për publikun
më të gjerë, për aktivitetet e
tij të shumta kriminale, në
radhë të parë për prostitu-
cion, raporton "Gazeta Ex-
press".

Atje hapi klube nate, ku
ofrohej ndër të tjera prosti-
tucion dhe drogë.

Deri në vitin 2000, ai ka
operuar në linjën Ballkan-
Evropë, duke sjellë prostitu-
ta nga shtetet e ish-
Jugosllavisë, Ukraina, Mol-
davia, dhe duke çuar si
klandestinë në vendet e
Bashkimit Evropian sh-
qiptarë, kurdë, pakistanezë
dhe afganë.

ARRATISJA
Gjykata e Strugës e
dënoi me 6 muaj burg
për mbajtje të një
femre pa dëshirën e
saj, gjë që në opinion
u prit me habi të
madhe, për shkak të
dënimit të butë që iu
dha. Pas ankesës së
prokurorisë, dënimi iu
rrit në 3 vjet. Më 20
qershor 2003,
ndërkohë që
transportohej nga
burgu i sigurisë së
ulët, i iku policisë.
Marshallët amerikanë
madje shpallën një
shpërblim prej 10.000
dollarësh për atë që do
të ndihmonte në kapjen
e Bojkut.

DËNIMI
Në shkurt të vitit 2003,
Dilaver Bojku, i njohur
ndryshe me nofkën
"Leku", u arrestua nga
policia e Maqedonisë,
me ç'rast në klubet e tij
u zbuluan dhjetëra
vajza që kishin
qëndruar ilegalisht në
vend. Gjykata e
Strugës e dënoi me 6
muaj burg për mbajtje
të një femre pa
dëshirën e saj, gjë që
në opinion u prit me
habi të madhe, për
shkak të dënimit të
butë që iu dha. Pas
ankesës së
prokurorisë, dënimi iu
rrit në 3 vjet.

femre pa dëshirën e saj, gjë
që në opinion u prit me habi
të madhe, për shkak të
dënimit të butë që iu dha.
Pas ankesës së prokurorisë,
dënimi iu rrit në 3 vjet.

Më 20 qershor 2003,
ndërkohë që transportohej
nga burgu i sigurisë të ulët,
i iku policisë. Marshallët

amerikanë madje shpallën
një shpërblim prej 10.000
dollarësh për atë që do të
ndihmonte në kapjen e
Bojkut.

Për arratisjen e tij nga
burgu kanë shkruar edhe
mediat botërore, si "The New
York Times", "The Guardian"
etj.

Rreth dy javë pasi iku nga
burgu i Strugës, u arrestua
në Ulqin të Malit të Zi, prej
nga kishte planifikuar të ar-
ratisej, fillimisht për në Ita-
li, e më pas për në Brazil. Si-
doqoftë, Bojku u kthye në
Maqedoni, ku vuajti dën-
imin, ndërsa pas daljes nga
burgu humbi edhe nga foku-

si i publikut dhe mediave,
dhe për të dihej se i ishte
futur biznesit me hotelieri
dhe turizëm. Bojku, alias
Leku, u vra sot (dje) me
armë zjarri në plazhin e
Strugës që ishte në pronësi
të tij. Sulmi ndodhi në rreth
orës 16:45, në kafiterinë
"Aqua-Bluesky", që ishte
gjithashtu pronë e Bojkut.
Sipas raporteve të mediave,
një person i panjohur deri në
këto momente, i është afru-
ar Bojkut ndërkohë që ai ka
qenë në plazhin e tij "Aqua-
Bluesky", në bregun e liqen-
it rreth orës 16:45, dhe ka sh-
krepur disa plumba në
drejtim të tij. Sipas dëshmi-
tarëve okularë, sulmuesi
është larguar me shpejtësi
nga vendi me motoçikletë.

Nga policia deri më tani
nuk japin detaje, ndërsa në
proces është formimi i ekip-
it hetues policor që do të
punojë në zbulimin e rastit.

Me punë operative dhe
me bashkëpunim të FBI-së
(dega Budapest) me policitë
evropiane, Bojku identi-
fikohet, grumbullohen
dëshmi për punët krimina-
le dhe shpallet fletë-arrest
ndërkombëtar, shkruan
"Express"-i.

Në shkurt të vitit 2003 u
arrestua nga policia e Maqe-
donisë, me ç'rast në klubet
e tij u zbuluan dhjetëra vaj-
za që kishin qëndruar ile-
galisht në vend. Gjykata e
Strugës e dënoi me 6 muaj
burg për mbajtje të një

Punonjësi konfliktohet me pronaren e lokalit
në Ksamil, vëllezërit e saj e bëjnë për spital

MAMAMAMAMAT T T T T - Tre të rinj nga Klosi janë vënë
në pranga, pasi kanë kundërshtuar me
dhunë punonjësit e policisë. Bëhet fjalë
për shtetasit: Seldio Ballazhi, 31 vjeç, Vil-
son Ballazhi, 21 vjeç, dhe Adrian Kurti,
22 vjeç, nga fshati Gurrë e Madhe, të cilët
u arrestuan. Të rinjtë u kapën, pasi në
qytetin e Klosit, në bashkëpunim me
njëri-tjetrin ata janë konfliktuar për mo-
tive të dobëta me disa persona të tjerë.
Mësohet se në momentin që policia ka
ndërhyrë për të parandaluar konfliktin
e mëtejshëm, personat e arrestuar kanë
kundërshtuar me dhunë punonjësit e
policisë të Stacionit të Policisë Klos. Ma-
terialet procedurale i kaluan Prokuror-

isë së Rrethit Gjyqësor Mat, për veprën
penale "Kundërshtim i punonjësit të
policisë së rendit publik".

SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË - Një ngjarje e rëndë ka
ndodhur pasditen e djeshme në Ksamil,
pas një konflikti për motive të dobëta që
një punonjës ka pasur me
pronaren e lokalit ku ish-
te i punësuar. Kaq ka
mjaftuar që dy vëllezërit
e saj të rrahin me sende
të forta punonjësin Ar-
tur Murataj. Ngjarja ësh-
të shënuar rreth orës
17:30 të së dielës, në loka-
lin në pronësi të shtetas-
es A.S. Kjo e fundit është konfliktuar për
motive të dobëta me punonjësin e saj,
Murataj. Sapo kanë marrë vesh për kon-

fliktin, në lokalin e motrës kanë mbër-
ritur menjëherë dy vëllezërit e saj, V.L.,
27 vjeç dhe E.L., 41 vjeç, të cilët kanë

nisur të godasin me
grushte e sende të forta
Muratajn në pjesë të
ndryshme të trupit.
Pasi e kanë lënë në
shesh, dëshmitarët
kanë dërguar në spital
për të marrë ndihmën
mjekësore të plago-
surin, ndërsa policia ka

shpallur në kërkim dy vëllezërit, për
veprën penale "Plagosje e lehtë me
dashje, kryer në bashkëpunim". ar ar ar ar ar.su..su..su..su..su.

Dilaver Bojku gjatë arrestimit

Dilaver Bojku
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KRIPTOSKEME
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Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Gustav kompozitor.
6. Në krye të kryesisë.
7. Lexohet në pentagram.
11. Sastre aktore.
12. Gjysmë akordi.
15. Dhjetë angleze.
16. Satira pë zë.
18. Eshtë situata e tensionuar.
21. Pak teatrale.
22. Bëhet me mea culpa.
24. Fundi i një samurai.
25. Mbeten në fund.
26. Lind në kokë.
28. Në radhë të parë.
29. Inicialet e Camus
30. Një verë në Paris.
31. Partizani i vogël... në një film tonin.
33. Litra pa kufij.
35. Eshtë fatë.

VERTIKAL
1. Të çara ato të Shollohov.
5. Fillojë luftën.
6. Liszt kompozitor.
8. Marsi në Areopag.
9. Kështu fillon filmi.
11. Gjysmë linear.
12. Një freskues në tavan.
18. Eshtë gazeta Panorama.
20. Mund të jenë kamikaze.
21. Masat pa kufij
23. Venier e spektaklit italian.
25. Sophia e kinemasë.
26. Safin tenist.
29. Eshtë makut, i pangopur.
31. Eshtë faqe ene.
32. Një kafshë qe hap... galeri.
33. Një fytyrë e keqe.
35. Preken nga sindroma Basedow.
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37. Italia në Internet.
38. Fillojnë vonë.
39. Krijoi James Bond.
40. Ishulli i Odiseut.
42. Van der portier.
43. Një karamele aromatike.
44. Mund të shkojnë... nga frika.

VERTIKAL
1. Bëhet duke vënë në lojë.
2. Pak origjinale.
3. Thahet me bonifikim
4. Në fund djathtas.
5. Ishte Gjermania e Honecker-it.
7. Hidhet një për shesh.
9. Kokëkuqja në pit stop.
10. I famshëm ai i Sizifit.
12. Eshtë në pikën më veriore e Sh-
qipqërisë.
13. Një diktator shtypës
14. Lëvizja Socialiste Spanjole.

15. I kanë çift radhët.
16. Janë llahtare.
17. Poeti kur nuk pi.
19. Fillojnë periudhën.
22. Omar që qe aktor.
24. Si sezonale.
25. Janë banorët në Riga.
26. Carey këngëtare.
27. Nuk i tregohen babait.
28. Bëjnë arte me re.
29. Kush ka... e ka humbur toruan.
30. Një stacion orbital.
31. Fillojnë profesionin.
33. Gibernau i MotoGp.
34. I kanë të ndryshme tutat
36. Gjysmë ditari.
38. Varet me re.
41. Kufijtë e kujtesës.
42. Sapo fillonjë.

36. Një pjesë e kinematografisë.
37. Një pjesë e akademisë.
39. Kufijtë e tretjes.
40. Mbyll të çarën.
41. Erik çiklist.
43. Një pjesë e medaljes.
44. Njësi matëse e shpërthimit atomik.
46. Pak torturuese.
48. Ka privilegjin e jetës
51. Mbyllin një spital.
52. Mbyllet me dorezë.
53. Ishin kalorësit si Rolandi
54. Ndal në... kryqëzim.

VERTIKAL
1. Janë enigmatikë.
2. Mund të jenë parabolike.
3. Ishte xhelozja e Olimpit.
4. Kufijtë e lëvizjes.
5. Fillojnë radhitjen.

6. Janë kushte.
8. Totem pa ekstreme.
9. Mbyllin kanate.
10. Shoqëronte Edipin e verbër.
13. Eshtë gjeli.
14. Moore aktore.
17. Janë forcat e Reneas.
19. Janë përmasa.
20. Fund dhjetori.
23. Mbyllin dritaren.
26. Fillojnë matjet.
27. Duhen ruajtur.
32. I bën një serenatë Rosina-s.
34. Gjysmë rabini
38. Mustafa.. Ataturk.
40. Të parat në Amsterdam.
42. Ai i muzave është Helikona.
45. Një pjesë e gadishullit
47. Muzika e Eminem.
49. Fillojnë operacionin.
50. Kapen të parat.
52. Kufijtë e drejtëzës.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

Buda
- Mos iu drejto me ton të ashpër ndokujt. Atyre që do ju

drejtohesh kështu mund të të përgjigjen në të njëjten mënyrë:
plagët janë të dhimbshme; njëra pas tjetrës do bien mbi ty.

- Duke mbrojtur veten ke mbrojtur të tjerët, duke mbrojtur të
tjerët ke mbrojtur veten.

- Buzëqesh gjithnjë, edhe pse buzëqeshja jote
është e trishtuar, sepse më i trishtuar se një
buzëqeshje është trishtimi që nuk buzëqesh
kurrë....  DA VINÇI

- Mirënjohja është një barrë, dhe çdo barrë ësh-
të bërë për t’u çliruar prej saj. Denis Diderot

- Asgjë nuk është më e shtrenjtë,
se sa ajo që blihet me lutje.. !

- Nëse asnjë s'të ka zili, dije se ti je
njeri i dështuar. Pema me kokrra
synohet, tjetra harrohet...

- Bota është plot dyer, plot raste,
fije të tendosura që presin t’u
biesh.

(Ralf Valdo Emerson)

Asnjë nuk është e vogël për një
mendje të madhe. (Sherlok Holms)
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