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jetën shkelësit të 
kufirit në vitin ’84 

Ka punuar 46 vite me përkushtim në radhët e Policisë 
së Shtetit. I ka rezistuar kohës së diktaturës, ndërsa ia 
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Suplement

Dasmat VIP të shtatorit/ Detajet e martesave Getoar-Marina dhe Besi-Xhensila 
Nga ENIDA HIMAJ këngëtaren e njohur Fjolla 

Morina, e cila, edhe pse nënë 
e dy vajzave bukuroshe, vjen 
gjithnjë në superformë dhe 
e pandalshme në projektet e 
saj të shumta. Edhe këtë verë 
nuk kanë munguar fotot e 
postuara në llogaritë e saj në 
rrjetet sociale ku, ...

Ajo është një nga këngë-
taret më seksi dhe më 

sharmante të skenës shqip-
tare. Njihet për ‘look’-un 
e saj të veçantë, me të ci-
lin guxon për të pasur një 
pamje sa më joshëse dhe 
provokuese. Bëhet fjalë për 

Beqir Doçi
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Kryeministri falënderon dhe uron ministrat: Suksese në jetë

Raporti i teknikëve, Rama: I
njëanshëm, epilog i pavend

"U mbytën në fund fare në lugën e ujit të politikës"

Darina Tanushi

Kryeministri Edi Rama
e ka cilësuar një do
kument të njëan-

shëm raportin e ministrave
teknikë, ndërkohë që nuk ka
kursyer edhe ironinë në një
reagim të zyrës së tij, pas
publikimit të raportit.
Kryeministri Edi Rama
shpreh keqardhjen për
përmbylljen e kësaj eksperi-
ence pozitive me të ashtu-
quajturin 'Material përm-
bledhës' për marrjen e
masave dhe monitorimin e
veprimtarisë të zgjedhjeve.
"Duke i falënderuar minis-
trat teknikë të Partisë
Demokratike për kontribu-
tin e dhënë, dhe posaçërisht
zëvendëskryeministren për
rolin konstruktiv e për nive-
lin profesional në drejtimin
e Task-Forcës për zgjedhjet,
kryeministri Edi Rama
shpreh keqardhjen për
përmbylljen e kësaj eksperi-
ence pozitive me të ashtu-
quajturin 'Material përm-
bledhës' për marrjen e
masave dhe monitorimin e
veprimtarisë, sjelljes apo
përdorimit të burimeve
njerëzore, financiare dhe
logjistike të administratës
shtetërore, gjatë procesit
zgjedhor për zgjedhjet e Ku-
vendit të Shqipërisë për
vitin 2017", thuhet në dek-
laratën e zyrës së kryeminis-
trit. Sipas këtij qëndrimi,
"raporti në fjalë, fatkeqësisht
komprometon si një epilog
krejt i pavend, gjithçka të
mirë që u ndërtua në funk-
sion të zgjedhjeve më të mira
që Shqipëria ka zhvilluar
ndonjëherë. Ky raport është
një dokument politik, krejt i
njëanshëm dhe aspak në
nivelin e lartë profesional të
zëvendëskryeministres
teknike, si drejtuese e Task-

Zv.kryetari i LSI-së, Luan
Rama u shpreh gjatë

një bisede me të rinjtë e
LRI-së në Jalë, se në këto
27 vite pluralizëm politika
lidhet më shumë me
abuzivizmin, sesa me shër-
bimin dhe me dimensionin
që duhet të ketë politika në
funksion dhe në shërbim të
qytetarëve. "LSI jo rastë-
sisht u shfaq dhe u konfir-
mua forca politike me
rritjen më të madhe dhe më
të konsoliduar të mbësh-
tetësve, pra të votuesve të
saj në të gjithë vendin, por
ajo që ne e kemi thënë
shpeshherë dhe që ju e
keni konfirmuar dhe e
demonstroni me shumë el-
egancë dhe me sinqeritet,
është mbështetja e madhe
që ka LSI-ja në radhët e rin-
isë", - tha zv.kryetari i LSI-
së. Në fund të bashkëbised-

Kryetari i Grupit Par
lamentar të LSI-së,

Petrit Vasili përsëriti dje,
idenë për një pakt ko-
mbëtar për ekonominë.
Në një status në rrjetin
social "Facebook", Vasili
shkroi: "INSTAT tregon
se pagat janë ulur me 2.1%
dhe çmimet e mallrave të
konsumit me 1.3%. Këto
janë shifra që tregojnë
qartë një ekonomi në
krizë, pa prioritete, që ecën
përpara me ç'të bjerë dita
dhe pa asnjë strategji zh-
villimi afatgjatë, pra pa as-
një vizion". "Shkollëpakti,
kryeministri ynë, na njof-
ton përditë për dëgjesat e
dëgjimeve të vetes, po
s'thotë asgjë për ekonom-
inë dhe ka të drejtë, pasi
ekonominë e tij e ka në
rregull. Duhet pakt ko-
mbëtar për ekonominë",

Forcës në fjalë". "Sidoqoftë,
kryeministri i falënderon
ministrat teknikë për gjithç-
ka të mirë bënë apo u përpo-
qën të bënin gjatë mandatit
të tyre të posaçëm. Duke u
shprehur mirëkuptimin e tij
të plotë, qoftë për disa gafa
të bujshme e krejt të pa-
nevojshme pas zgjedhjeve në
sektorin e arsimit, qoftë për
mbytjen në fund fare në
lugën e ujit të politikës, prej
ku ka dalë edhe raporti i
njëanshëm, joteknik e jopro-
fesional i Task-Forcës,
kryeministri Edi Rama u
uron zonjave e zotërinjve të

dorëhequr shëndet e suk-
sese të mëtejshme në jetë!",
përfundon reagimi i kryem-
inistrit Rama.
KOMPETENCAT

Në 6 ministritë të cilat
drejtoheshin nga ministrat
teknikë të emëruar nga Par-
tia Demokratike ka ditë që
kompetencat janë kaluar te
zv.ministrat. Zëvendësmin-
istrat do të drejtojnë punët
e këtyre dikastereve deri në
përfundimin e mandatit të
qeverisë, ndërsa në 15 ditët
e para të shtatorit do të be-
tohet edhe qeveria e re. Në
Ministrinë e Financave, pas

ikjes së ministres teknike
Helga Vukaj, do të jenë zëv-
endësministrat Irena Beqiraj
dhe Erjon Luçi të cilët do të
drejtojnë punët e këtij dikas-
teri. Në Ministrinë e Mirëqe-
nies Sociale dhe Rinisë, e cila
ka ndërruar brenda mandatit
4 ministra, me tërheqjen e
ministres teknike Xhulieta
Kërtusha, do të jenë dy zëv-
endësministrat Bardhylka
Kospiri dhe Vjollca Braho të
cilët do të marrin përsipër ko-
mpetencat deri në fund të
mandatit. Në Ministrinë e Ar-
simit dhe Sportit, pas
dorëheqjes së ministres Mire-

la Karabina, komandën e
marrin 3 zëvendësministrat,
Nora Malaj, Rauf Dimraj dhe
Redi Shtino. Tre zëv-
endësministra do të jenë në
krye të punëve edhe në Min-
istrinë e Brendshme pas ikjes
së Dritan Demirajt. Ata janë
Stefan Cipa, Rovena Doda
dhe Ilir Marko. Në Ministrinë
e Drejtësisë, ish-ministrin
Gazment Bardhi do e zëv-
endësojnë Arben Isaraj dhe
Etilda Gjonaj, ndërsa te
Shëndetësia, zëvendësminis-
trat Mira Rakacolli dhe Klod-
jan Rjepaj do të zëvendësojnë
ministrin Arben Beqiri.

MINISTRAT
E LSI-së
LSI-ja përfaqësohet
në qeveri me 4
dikastere, si Integrimi,
Mjedisi, Bujqësia dhe
Transportet. Edhe pse
ajo tashmë është në
opozitë, ministrat do
të respektojnë
mandatin e tyre, deri
në 15 shtator, kur
përfundon mandati i
marrë në 2013-ën,
kur PS e LSI ishin
bashkë në koalicion.

Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së: Duhet pakt kombëtar

Vasili: Ekonomia shqiptare, jo pronë e
mazhorancës së lajthitur. Boll u tallët!

Zv.kryetari me të rinjtë në Jalë

Luan Rama: T'i bëjmë qytetarët
ta duan LSI-në edhe në opozitë

imit, Luan Rama foli edhe për
aksionin politik të LSI-së në
këtë mandat të ri, si dhe për
sfidat që ka përpara e për mar-
rëdhëniet që do të ketë me
qytetarët në opozitë. "LSI-ja
duhet të projektojë një aksion
politik jo në kuptimin e vep-
rimit të kufizuar në kohë
vetëm me zgjedhjet, por një
aksion politik për të krijuar
një diapazon shumë më të
gjerë dhe një horizont shumë
më të largët nga çfarë sheh
politika e sotme. Ne duhet të
jemi të gatshëm të dimë t'i
përballojmë sfidat sido që të

vijnë ato. Ne duhet të bëjmë
qytetarët që ta duan LSI-në
edhe në opozitë. Por që të
bëjmë që qytetarët të na duan
në opozitë duhet të bëjmë
shumëfish jo me fjalë, por me
angazhimin tonë konkret, të
tregojmë që jemi në anën e
tyre dhe jemi pro interesit të
tyre. Të vërtetën, edhe sikur
të mos e themi ne, sot janë
bërë të gjithë të zotë dhe do
ta thonë të tjerët. Çështja ësh-
të ta themi ne të parët dhe më
mirë se të tjerët. Të bëhemi
mbrojtës dhe zëdhënës të së
vërtetës", - tha Rama.

theksoi dje, Vasili. Sipas tij, "kjo
ecje e çoroditur, pa prioritete,
është thjesht dhe vetëm agoni
për ekonominë e vendit dhe
ekonominë familjare të çdo sh-
qiptari". "Ekonomia e Sh-
qipërisë dhe zhvillimi i saj
shumëvjeçar nuk mund të
jenë pronë e një mazhorance,
e cila mund të jetë e paditur
si kjo jona apo e lajthitur dhe

e kapur, që nuk kupton, se
është për të vajtuar kur
thotë se ekonomia po
rritet, kur ajo nuk prod-
hon asnjë gram mirëqenie
për qytetarët. Boll u tallët
me ekonominë dhe me
qytetarët! Është tallje
rrënuese kjo", e mbyll ko-
mentin e tij, kreu i de-
putetëve të LSI-së.

Ne duhet të jemi të
gatshëm të dimë t'i
përballojmë sfidat
sido që të vijnë ato.

Në 6 ministritë të
cilat drejtoheshin
nga ministrat
teknikë të emëruar
nga Partia
Demokratike ka ditë
që kompetencat janë
kaluar te
zv.ministrat.
Zëvendësministrat
do të drejtojnë punët
e këtyre dikastereve
deri në përfundimin
e mandatit të
qeverisë.

Kryeministri Edi Rama

Kryetari i Grupit
Parlamentar të LSI-së,
Petrit Vasili

Zv.kryetari i LSI-së,
Luan Rama
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Pronari i kompanisë farmaceutike u kallëzua edhe nga familjarët. Dyshime për kredi bankare

Apeli rikthen në arrest me burg
administratorin e Spitalit Gjerman
Lefter Sulkaj akuzë për mashtrim në shuma të mëdha

Xhensila Kodra

Gjykata e Apelit rik
theu masën arrest në
burg për pronarin e

kompanisë farmaceutike
"Sulkaj" shpk, njeherësh edhe
administrator i spitalit Gjer-
man, në Rrugën e Kavajës në
Tiranë. Lefter Sulkaj akuzo-
het për veprën penale të
mashtrimit në shuma të
mëdha ndaj disa personave në
kryeqytet, duke përfshirë
edhe të afërm dhe të njohur
të tij. Për këtë shkak Gjykata
e Apelit vendosi ndryshimin e
masës së sigurisë ndaj tij, duke
rrëzuar vendimin e Gjykatës
së Tiranës. Burime pranë or-
ganit të akuzës bënë me dije se
Sulkaj, në periudha të ndry-
shme ka përfituar shuma të
konsiderueshme parash, të

cilat ua zhvaste qytetarëve të
ndryshëm si dhe të njohurve
të tij, duke iu premtuar se do
t'i bënte aksionerë në kompan-
inë e tij apo edhe në spitalin
Gjerman që ai administron-
te. Nga hetimet ka rezultuar
se njërin nga qytetarët që ka
bërë edha kallëzimin, ka de-
klaruar se Sulkaj e ka
emëruar për një periudhë 2
mujore si administrator të
spitalit Gjerman dhe në këm-

Radarët u heqin patentat edhe
shtetasve të huaj

Me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Poli
cisë së Shtetit, prej disa ditësh është ngritur dhe
funksionon Njësia Operacionale për Sigurinë

Rrugore. Kjo njësi është e përbërë prej 11 punonjës pol-
icie të rolit bazë dhe nga një nën komisar, të cilët do ve-
projnë në të gjithë territorin e vendit, me 3 auto vetura,
2 radarë dhe 4 alkool teste. Mësohet se qëllimi i krijimit
të kësaj njësie është ndëshkimi i shkeljeve të rregullave
të Qarkullimit Rrugor atje ku strukturat lokale kanë
vështirësi për arsye njohje e familjariteti; goditja e sh-
keljeve te rënda si nën efekt alkooli, shpejtësi dhe par-
akalime në akset kryesore; eskor-
timet elite; trajnimi i pjesës tjetër
të Policisë Rrugore. Njësia Opera-
cionale udhëhiqet nga drejtori i
Policisë Rrugore, dhe në çdo dalje
në terren shoqërohet nga një spe-
cialist i Drejtorisë së Policisë
Rrugore. Mësohet se vetëm dy ditë
më parë, Njësia Operacionale për
Sigurinë Rrugore ushtroi kontroll në "Rrugën e Kombit",
nga Tuneli Kalimash deri në Morinë, për zbatimin e nor-
mave të sjelljes. Gjatë kontrollit u konstatuan shumë sh-
kelje të cilat janë faktori kryesor për ndodhjen e aksi-
denteve rrugore. Tejkalimi i shpejtësisë dhe parakalimet
e gabuara ishin shkeljet kryesore të rregullave te
qarkullimit rrugor. Sipas policisë, u konstatuan nga mje-
tet teknike Radarë, mjete me shpejtësi në kufijtë 130 - 170
km në orë. Për këtë, u pezulluan 98 Leje Drejtimi, nga të
cilat 63 prej tyre u përkasin shtetasve të huaj. Njësia Op-
eracionale për Sigurinë Rrugore gjatë kësaj jave ka ope-
ruar në disa rrethe të vendit, ku në total janë pezulluar
254 Leje Drejtimi për shpejtësi tej normave të lejuara.

bim i ka marrë shumën prej
500 mijë eurosh. Po ashtu,
mësohet se një tjetër person
që ka bërë kallëzim është
edhe djali i dajës së tij.
Ndërkaq, hetuesit e çësh-
tjes kanë dyshime se Lefter
Sulkaj ka përfituar shuma të
mëdha parash edhe nga
kreditë bankare, ku ka lënë
si kolateral asetet e ko-
mpanisë së tij dhe shtëpitë
e vëllezërve.

SI U ZBULUAN
MASHTRIMET

Mësohet se mashtrimet e
bëra nga Lefter Sulkaj u zbu-
luan pas denoncimeve të bëra
në adresë të tij nga disa per-
sona të ndryshëm, mes të
cilëve dhe nga djali i dajës së
të dyshuarit. Dy javë më parë,
me kërkesë të prokurorisë,
gjykata caktoi masën e arres-
tit me burg në mungesë ndaj
të dyshuarit, i cili u ndalua
teksa ndodhej me pushime.
Ndërsa, vetëm tri ditë më
vonë, gjykata e ndryshoi këtë
masë sigurie nga arrest me
burg në arrest shtëpie. Por, ky
vendim nuk u pranua nga or-
gani i akuzës, çka bëri që ta
apelojë atë. Kështu, treshja
gjykuese e Gjykatës së Apelit
vendosi ta prishë vendimin e
shkallës së parë dhe ta ash-
përsojë sërish masën e sig-
urisë për këtë të dyshuar. Nga
arrest shtëpie, Apeli caktoi

për Sulkajn masën e arrestit
me burg dhe mbi bazën e saj,
ai duhet të transferohet në
qelitë e paraburgimit, dhe të
hetohet për mashtrimet e
kryera. Ndërkaq, mësohet se
tashmë policia ka marrë në
dorëzim urdhrin dhe pritet

ekzekutimi i tij. Sipas
prokurorisë, janë duke u
hetuar të gjitha rastet e
mashtrimit, për të cilat ka
dyshime se Sulkaj i ka kryer
në bashkëpunim edhe me
zyrtarë të lartë në bankat e
nivelit të dytë në vend.

Gjykata e Apelit në Tiranë

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
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Policia: Bastisën një dyqan, morën 25 aparate fotografike

Operacioni "Hijet", arrestohen 2 të rinj për vjedhje

RRETHE

SHKURT

Kreu 7 vjedhje në 3 muaj,
bie në pranga i riu

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Një 23-vjeçar
u arrestua në qytetin e Dur-
rësit, pasi akuzohet për një
seri vjedhjesh. Mësohet se
Donald Mëziri, nga Kamza,
Tiranë (i dënuar më parë për
veprat penale kundër per-
sonit dhe pronës), thyente
xhamat e automjeteve dhe
vidhte sende me vlera mon-
etare. Pas hetimeve inten-
sive dymujore, policia e Dur-
rësit ka zbardhur dhe doku-
mentuar 7 vjedhje të kryera
nga i riu gjatë 3 muajve.
Ndërkohë, vijon puna për
identifikimin dhe kapjen e
autorëve të tjerë të im-
plikuar në këtë veprimtari
kriminale. Materialet i kalu-
an Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Durrës, për vep-
rime të mëtejshme për ve-
prën penale: "Vjedhje e pa-
surisë, e kryer më shumë se
një herë", në bashkëpunim.

Operacioni, arrestohet
shpërndarësi i kokainës

LUSHNJË LUSHNJË LUSHNJË LUSHNJË LUSHNJË - Policia e
Lushnjës ka finalizuar oper-
acionin antidrogë të koduar
"WHITE", duke arrestuar në
flagrancë një shpërndarës
kokaine. Bëhet fjalë për
Marsel Korreshin, 27 vjeç,
banues në lagjen "Kadri
Qystri" të këtij qyteti. Në
bazë të informacioneve të
marra në rrugë operative se
në lagjen "Çlirimi"
shpërndahej lëndë narko-
tike, u organizua puna dhe
u bë e mundur kapja e të
riut. Sipas policisë, gjatë
kontrollit personal, Kor-
reshit iu gjetën e sekuestru-
an në cilësinë e provës ma-
teriale 22 doza kokainë.

Kapen turku e ukrainasja
me 9 doza ekstazi

QAFË-THANË QAFË-THANË QAFË-THANË QAFË-THANË QAFË-THANË - Një
turk dhe një ukrainase
janë arrestuar në pikën e
kalimit kufitar të Qafë-
Thanës, pasi në makinën
me të cilën udhëtonin u
gjetën 9 doza lëndë e
ndaluar ekstazi. 39-vjeçari
nga Stambolli Salih E. dhe
23-vjeçarja Oksana T., nga
Odessa Bolgrad e
Ukrainës, do të përballen
me akuzat "Prodhim dhe
shitje e narkotikëve, kryer
në bashkëpunim". Dy të
huajt po udhëtonin nga
Shqipëria për në Maqedo-
ni me mjetin tip "Opel As-
tra" kur u arrestuan.

Konflikti për larje hesapesh, plagoset edhe një tjetër. Arrestohen 4 protagonistët

Përleshje me thika, gozhdë e shkop
bejsbolli, plagoset rëndë 32-vjeçari
Pritë në rrugë, 3 të rinj e sulmuan në sy të djalit 4 vjeç

LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Dy të rinj kanë
përfunduar në prangat e poli-
cisë së Lezhës, pasi akuzohen
se kanë vjedhur 25 aparate
fotografike në një dyqan të
këtij qyteti. Bëhet fjalë për 27-
vjeçarin Igli Maklaj dhe 29-
vjeçarin Aldo Smakaj, të cilët
u arrestuan dy ditë më parë
gjatë operacionit të koduar

"Hijet". Burime zyrtare nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut
të Lezhës dje bënë me dije, se
pas hetimeve intensive u bë
e mundur zbardhja dhe do-
kumentimi ligjor i ngjarjes
së ndodhur më datë
17.07.2017, ku në dyqanin e
shtetasit A.D., me anë të thy-
erjes janë vjedhur 25 aparate

fotografikë profesionalë me
vlerë rreth 1.500.000 lekë të
reja. Burimet e mësipërme
sqaruan se dyshohet që dy
të rinjtë, në bashkëpunim
me njëri-tjetrin janë autorë
të kësaj ngjarjeje. Gjithash-
tu, u procedua penalisht në
gjendje të lirë shtetasi T.F., 27
vjeç, banues në Tiranë, për

veprën penale: "Përvetësimi
i parave ose i mallrave që rrje-
dhin nga vepra penale ose ve-
primtari kriminale".
Ndërkaq, vijojnë hetimet
nëse këta shtetas janë të
përfshirë në vepra të tjera
kriminale, kryesisht në fush-
ën e vjedhjes. U gjetën dhe u
sekuestruan në cilësinë e
provës materiale disa nga
aparatet e vjedhura. Materi-
alet procedurale i kaluan
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Lezhë për veprime
të mëtejshme.               a              a              a              a              ag.li.g.li.g.li.g.li.g.li.

Arbër Sulo

SARANDËSARANDËSARANDËSARANDËSARANDË

Tronditet Saranda. Një
32-vjeçar është plago
sur me thikë pranë

zemrës në sy të djalit të tij
4-vjeçar, gjatë një përleshje-
je me 3 të rinj të tjerë. Bëhet
fjalë për Alban Baxherin, i
cili ndodhet në gjendje të
rëndë për jetën në spitalin e
Janinës. Ndërkohë që gjatë
përleshjes ka mbetur i plago-
sur edhe një 18-vjeçar.
Burime zyrtare nga policia e
Sarandës bënë me dije se
ngjarja e rëndë, e cila shkak-
toi panik te banorët, ndodhi
në orët e vona të së enjtes,
në lagjen nr.1, pranë
Gjykatës. Menjëherë pas sin-
jalizimit të bërë nga ban-
orët, blutë kanë shkuar në
vendngjarje dhe kanë arres-
tuar katër personat e përf-
shirë në konflikt. Pas kry-
erjes së veprimeve hetimore
paraprake, hetuesit e çësh-
tjes pohuan se dyshohet që
sulmi me mjete të forta ndaj
32-vjeçarit ka ndodhur për
motive të dobëta. Ndërsa,
burime konfidenciale dek-
laruan për "GSH" se bëhet
fjalë për larje hesapesh mes
palëve.
NGJARJA

Rreth orës 23:30, tre të
rinj i kanë zënë pritë dhe
janë konfliktuar me 32-
vjeçarin Alban Baxheri, i cili
ndodhej nën shoqërinë e të
birit 4-vjeçar. Ngjarja ka
ndodhur mes një blloku pal-
latesh, midis rrugëve 3 dhe
4 të lagjes nr.1 të qytetit
bregdetar. Burime të be-
sueshme pohuan se e gjithë
skena e krimit është filmuar
nga kamerat e një biznesi aty
pranë. Mësohet se Albion
Spahiu, 24 vjeç, banues në
Sarandë; Flavio Tushe, 21
vjeç, banues në Fier dhe
Adriatik L., 18 vjeç, banues
në Sarandë, kanë goditur me
grushte, me shkop bejsbolli,
me thikë e madje edhe me

gozhdë 32-vjeçarin Baxheri
nga Saranda. Ky i fundit ka
reaguar dhe ka arritur të go-
dasë agresorët, duke plago-
sur njërin prej tyre (Adria-
tikun) me mjet prerës. Poli-
cia, e cila u njoftua nga ban-
orët e zonës, ka mbërritur
menjëherë në vendngjarje,
ku ka gjetur Baxherin të pla-
gosur rëndë, Tushen dhe
Adriatik L.. Ndërsa, Albion
Spahiu ishte larguar men-
jëherë me makinë, duke
goditur edhe disa mjete të
parkuara për shkak të shpe-
jtësisë. Policia ka shoqëruar

në komisariat Flavio Tush-
en, ndërsa ka dërguar në spi-
tal Alban Baxherin dhe 18-
vjeçarin Adriatik L. Mjekët
kanë konstatuar plagë me
thikë në kraharorin e Bax-
herit, pranë zemrës. Pas ndi-
hmës së parë, ai është trans-
portuar me urgjencë drejt
Janinës për mjekim më të
specializuar, për shkak të
hemorragjisë së madhe,
ndërkohë që gjendja e tij
vazhdon të mbetet e rëndë.
Ndërkaq, Adriatik L. ka mar-
rë plagë të lehta në ije dhe
fundshpinë.

ARRESTIMI
Policia nisi menjëherë

operacionin dhe kreu kon-
trolle në qytet dhe në një
hotel të njohur në rrugën
Turizëm-Kanali i Çukës.
Pas pak orësh u arrit të
kapej Albion Spahiu, në
banesën e të cilit u gjet dhe
një dorezë dhe një armë
zjarri me 5 fishekë.
Ndërkaq, nga kontrollet e
tjera u zbuluan dhe shko-
pinj e mjete të tjera të for-
ta. Policia arrestoi dhe Fla-
vio Tushen e Adriatik L., të
cilët së bashku me Spahiun
akuzohen për plagosje të
rëndë. Gjithashtu, fletë-ar-
resti u pre edhe për 32-
vjeçarin Baxherin, i cili
akuzohet për "Plagosje të
lehte", "Mbajtje pa leje të
armëve luftarake dhe mu-
nicionit" dhe "Prodhim dhe
mbajtje pa leje të armëve të
ftohta". Burime pranë
grupit hetimor u shprehën
se gjatë marrjes në pyetje
në spital (para se të dërgo-

hej në Janinë), Baxheri ka
pohuar se kishte njohje me
3 agresorët dhe se ishte kon-
fliktuar me ta, por pa dhënë
detaje në lidhje me motivin
e konfliktit. Kjo ngjarje ka
shokuar banorët, shumë
prej të cilëve janë bërë
dëshmitarë të skenës së
përgjakshme nga dritaret
dhe ballkonet e banesave të
tyre. Ndërsa, djali i mitur i
Alban Baxherit është tmer-
ruar teksa ka parë tre per-
sonat e tjerë duke goditur
të atin. "Fëmija qante me të
madhe dhe thoshte me
dënesë: 'Më vranë babin
me thika, më vranë babin
me thika'", pohuan burimet
nga policia.

DJALI I VIKTIMËS
Ngjarja e ndodhur mbrëmjen e së enjtes ka
shokuar banorët e Sarandës, shumë prej të
cilëve janë bërë dëshmitarë të skenës së
përgjakshme nga dritaret dhe ballkonet e
banesave të tyre. Ndërsa, djali i mitur i të
plagosurit Alban Baxheri është tmerruar teksa ka
parë tre persona të tjerë duke goditur të atin.
"Fëmija qante me të madhe dhe thoshte me
dënesë: 'Më vranë babin me thika, më vranë
babin me thika'", pohuan burimet nga policia.

PERSONAT E
ARRESTUAR

1. Albion Spahiu,
24 vjeç

2. Flavio Tushe,
21 vjeç

3. Adriatik L.,
18 vjeç
(i plagosur lehtë)

4. Alban Baxheri,
32 vjeç
(i plagosur rëndë)

Dy të rinjtë duke vjedhur

Materialet e
sekuestruara
katër të rinjve

Shoqëria  përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k
shpall ankandin për shitjen e pasurisë së paluajtshme:

Pasurisë me Nr.21/42 e llojit truall, e ndodhur në Z.K 8543, Gjirokastër, me
sip. totale 450 m 2, në pronësi të L. Gega .
Çmimi fillestar në ankand  është 1, 134,000 Lekë.Ankandi zhvillohet në
datë  04.09.2017, ditën e  Hënë ora  15.30 në ambjentet e Shoqërisë
Përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k në adresën  Rruga “Sulejman Delvina”,
Nd.51, H.9Ap.1,  Tiranë.
Për më shumë  info kontakto në Nr. Tel:044503458   ose   adresën e
E-mali shoqeriapermbarimoreafa2010@gmail.com

Shoqëria  përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k
shpall Ankandin për shitjen e pasurisë së paluajtshme:

Pasuria me Nr.14/39 e llojit truall+ndërtesë me sip.totale115 m2, ku ndërtese
95 m2,  ndodhur në ZK. Nr. 8503, lagjia “Kushtrimi”, Berat, në pronësi të
Bledar Xhemal Shtembari. Çmimi fillestar në ankandin e dytë është 1,644,797
Lekë.
Ankandi zhvillohet në datë  04.09.2017, ditën e  Hënë ora  15.30 në ambjentet
e Shoqërisë  Përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k në adresën  Rruga
“S.Delvina”, Nd.51, H.9, Ap.1,  Tiranë.   Për më shumë  info. kontakto në
Tel:044503458  ose E-mali shoqeriapermbarimoreafa2010@gmail.com
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Kryekomisari i dalë në pension rrëfen edhe për përplasjen me bandat në '97-ën

Beqir Doçi: Si tentonin shqiptarët
të arratiseshin para viteve '90

"U 'mbijetova' dy sistemeve në polici"
Xhensila Kodra

KKKKKa punuar 46 vite mea punuar 46 vite mea punuar 46 vite mea punuar 46 vite mea punuar 46 vite me
p ë rp ë rp ë rp ë rp ë rkushtim nëkushtim nëkushtim nëkushtim nëkushtim në
radhët e Policisë sëradhët e Policisë sëradhët e Policisë sëradhët e Policisë sëradhët e Policisë së

Shtetit. I ka rezistuar ko-Shtetit. I ka rezistuar ko-Shtetit. I ka rezistuar ko-Shtetit. I ka rezistuar ko-Shtetit. I ka rezistuar ko-
hës së diktaturës, ndërsahës së diktaturës, ndërsahës së diktaturës, ndërsahës së diktaturës, ndërsahës së diktaturës, ndërsa
ia ka ndalë mbanë ta krye-ia ka ndalë mbanë ta krye-ia ka ndalë mbanë ta krye-ia ka ndalë mbanë ta krye-ia ka ndalë mbanë ta krye-
jë detyrën e tij edhe nëjë detyrën e tij edhe nëjë detyrën e tij edhe nëjë detyrën e tij edhe nëjë detyrën e tij edhe në
vitin e mbrapshtë të '97-ës,vitin e mbrapshtë të '97-ës,vitin e mbrapshtë të '97-ës,vitin e mbrapshtë të '97-ës,vitin e mbrapshtë të '97-ës,
kur bandat bënin terror nëkur bandat bënin terror nëkur bandat bënin terror nëkur bandat bënin terror nëkur bandat bënin terror në
të gjithë vendin. Bëhettë gjithë vendin. Bëhettë gjithë vendin. Bëhettë gjithë vendin. Bëhettë gjithë vendin. Bëhet
fjalë për dibranin Beqirfjalë për dibranin Beqirfjalë për dibranin Beqirfjalë për dibranin Beqirfjalë për dibranin Beqir
Doçi, i cili ka pak ditë qëDoçi, i cili ka pak ditë qëDoçi, i cili ka pak ditë qëDoçi, i cili ka pak ditë qëDoçi, i cili ka pak ditë që
ka dalë në pension. Me njëka dalë në pension. Me njëka dalë në pension. Me njëka dalë në pension. Me njëka dalë në pension. Me një
pasion të madh për detyratpasion të madh për detyratpasion të madh për detyratpasion të madh për detyratpasion të madh për detyrat
e operacionet që ka krye operacionet që ka krye operacionet që ka krye operacionet që ka krye operacionet që ka kryererererer,,,,,
65 -vjeçari  rrëfen për65-vjeçari  rrëfen për65-vjeçari  rrëfen për65-vjeçari  rrëfen për65-vjeçari  rrëfen për
"Gazeta Shqiptare" mo-"Gazeta Shqiptare" mo-"Gazeta Shqiptare" mo-"Gazeta Shqiptare" mo-"Gazeta Shqiptare" mo-
mentet më të bukura, pormentet më të bukura, pormentet më të bukura, pormentet më të bukura, pormentet më të bukura, por
edhe ato më të vështirat qëedhe ato më të vështirat qëedhe ato më të vështirat qëedhe ato më të vështirat qëedhe ato më të vështirat që
ka hasur gjatë viteve tëka hasur gjatë viteve tëka hasur gjatë viteve tëka hasur gjatë viteve tëka hasur gjatë viteve të
punës, si dhe për rastetpunës, si dhe për rastetpunës, si dhe për rastetpunës, si dhe për rastetpunës, si dhe për rastet
kur qytetarët tentonin tëkur qytetarët tentonin tëkur qytetarët tentonin tëkur qytetarët tentonin tëkur qytetarët tentonin të
'tradhtonin' atdheun duke'tradhtonin' atdheun duke'tradhtonin' atdheun duke'tradhtonin' atdheun duke'tradhtonin' atdheun duke
kaluar kufirin. Po ashtu,kaluar kufirin. Po ashtu,kaluar kufirin. Po ashtu,kaluar kufirin. Po ashtu,kaluar kufirin. Po ashtu,
Doçi tregon edhe për njëDoçi tregon edhe për njëDoçi tregon edhe për njëDoçi tregon edhe për njëDoçi tregon edhe për një
rast të ndodhur në '84-ënrast të ndodhur në '84-ënrast të ndodhur në '84-ënrast të ndodhur në '84-ënrast të ndodhur në '84-ën
në Braçaj të Korçës dhenë Braçaj të Korçës dhenë Braçaj të Korçës dhenë Braçaj të Korçës dhenë Braçaj të Korçës dhe
për të shtënapër të shtënapër të shtënapër të shtënapër të shtënat me art me art me art me art me armë përmë përmë përmë përmë për
ta parandaluar atë.ta parandaluar atë.ta parandaluar atë.ta parandaluar atë.ta parandaluar atë.

Zoti BeqirZoti BeqirZoti BeqirZoti BeqirZoti Beqir, ju k, ju k, ju k, ju k, ju keni 46eni 46eni 46eni 46eni 46
vite punë në Policinë e Sh-vite punë në Policinë e Sh-vite punë në Policinë e Sh-vite punë në Policinë e Sh-vite punë në Policinë e Sh-
tetit .  Në çfarë moshe etetit .  Në çfarë moshe etetit .  Në çfarë moshe etetit .  Në çfarë moshe etetit .  Në çfarë moshe e
keni nisur karrierën tuaj?keni nisur karrierën tuaj?keni nisur karrierën tuaj?keni nisur karrierën tuaj?keni nisur karrierën tuaj?

Karrierën e kam nisur si
ushtar i shërbimit të
detyrueshëm, në moshën
18 vjeç, në nëntor të vitit
1970. Gjatë kësaj kohe, duke
qenë se unë isha një djalë i
ri dhe me arsim të mesëm,
m'u dha mundësia që të
punoja si ndërlidhës në ra-
diotelegrafist. Në atë kohë,
unë fitova kursin në
mënyrë të shkëlqyer dhe në
vitin 1972, pasi mbarova
shërbimin e detyrueshëm,
m'u dha mundësia që në or-
ganet e Degës që Punëve të
Brendshme të Dibrës të
paraqisja dokumentacionin
përkatës, meqenëse isha
edhe me arsim të mesëm,
dhe u pranua që të filloja
punë duke milituar në shër-
bimet e kufirit. Nga ajo
kohë, duke më bërë një
vlerësim rreth 1 dekadë që
unë punova në Dibër me
përkushtim duke qenë se
isha edhe një qytetar i atij
vendi, nga Dibra shkova në
shkollën e lartë të Minis-
trisë së Brendshme. Mbaro-

I kam rezistuar sistemit
sepse unë nuk paragjykoja
njeri. Edhe profesori që më
ka dhënë mësim, më ka më-
suar që të vlerësoja punën
e të tjerëve, pavarësisht
sistemit. Një njeri që vepron
mbi ligjin, nuk e meriton të
jetë punonjës policie, dhe
unë nuk e kam bërë kurrë
këtë gjë.

Cili është qyteti që ju kaCili është qyteti që ju kaCili është qyteti që ju kaCili është qyteti që ju kaCili është qyteti që ju ka
lënë më shumë mbresalënë më shumë mbresalënë më shumë mbresalënë më shumë mbresalënë më shumë mbresa
gjatë punës suaj dhe sa egjatë punës suaj dhe sa egjatë punës suaj dhe sa egjatë punës suaj dhe sa egjatë punës suaj dhe sa e
vështirë ka qenë puna atje?vështirë ka qenë puna atje?vështirë ka qenë puna atje?vështirë ka qenë puna atje?vështirë ka qenë puna atje?

Në qytetin e Korçës. Atje
më është dhënë mundësia
të qëndroja si në qytet ash-
tu edhe në fshat. Kam
mbresa prej atij vendi sepse
ishin njerëz me tradita e me
kulturë të lartë, dhe unë
personalisht në punën time
kam pasur edhe përkrahjen
e tyre në punën që kryeja.
Ndonëse isha malësor, ata
më përkrahnin, dhe për
këtë gjë kam ndjerë edhe
ngrohtësinë e një oficeri pol-
icie në hapat e parë të kar-
rierës sime. Në Korçë kam
punuar në vitin '83 deri në
'85-ën. Vërtet që në atë
qytet kam punuar vetëm 2
vite, por ndaj atyre qyteta-
rëve, por edhe ndaj
kuadrove, kam gëzuar një
respekt shumë të madh, që
edhe sot e kësaj dite i kam
miq dhe e respektojmë
njëri-tjetrin.

PPPPPo për sa u përo për sa u përo për sa u përo për sa u përo për sa u përkkkkket ban-et ban-et ban-et ban-et ban-
dadadadadavvvvve të are të are të are të are të armamamamamatosura, si itosura, si itosura, si itosura, si itosura, si i
keni bërë ballë asaj kohekeni bërë ballë asaj kohekeni bërë ballë asaj kohekeni bërë ballë asaj kohekeni bërë ballë asaj kohe
dhe adhe adhe adhe adhe atyrtyrtyrtyrtyre situae situae situae situae situatatatatatavvvvve?e?e?e?e?

Nuk mund të them se
nuk kam pasur raste që
mund të kenë qenë me rrez-
ik, por kam pasur fatin tim
të mirë që kam ditur t'i bëj
ballë gjithçkaje që mund të
ndodhte atëherë. Kam pa-
sur efektivë që i kam in-
struktuar dhe që gjithë
jetën time, në bazë të parim-
it bazë, por i shkruar edhe
me ligj, pavarësisht se
njerëzit abuzonin në këtë
drejtim, që nuk ka pasur
urdhër për të vrarë njeri.
Asnjëherë! Paralajmërohej
qytetari i cili merrte
drejtimin për kalimin e ku-
firit. Para viteve '90 'quhej
tradhti ndaj atdheut'. Ndry-
shoi ligji, u bë 'kalim i
paligjshëm i kufirit', u le-
htësua. Unë kisha edhe të

dhëna operative që mund të
kalonin banda të armatosu-
ra, mund të kalonte një per-
son që mund të kishte ikur
nga burgu.

A ju kujtohet nëse kaA ju kujtohet nëse kaA ju kujtohet nëse kaA ju kujtohet nëse kaA ju kujtohet nëse ka
ndodhur ndonjë  rast  indodhur ndonjë  rast  indodhur ndonjë  rast  indodhur ndonjë  rast  indodhur ndonjë  rast  i
tillë?tillë?tillë?tillë?tillë?

Mbaj mend një rast në
'84-ën në Braçaj të Korçës.
U kalua kufiri në orën 2 të
natës. Shkuan shërbimet
kufitare, komandanti nga
mbrapa dhe u kam thënë:
"Kujdes me armën, në
mënyrë kategorike". Sepse
dëgjova që u qëllua në ajër.
Në bazë të të dhënave oper-
ative unë e dija se kush ish-
te personi dhe e mora e çova
në zyrën time. E sistemova
atje, i kam dhënë për të
ngrënë, sepse në radhë të
parë ishte njeri. Më pas
njoftova organet kompe-

tente dhe kanë ardhur e
kanë marrë. Në atë kohë unë
isha komandanti më i madh
i asaj zone dhe mbaja
përgjegjësi për gjithçka që
ndodhte, dhe asnjë rast nuk
doja që situata të më dilte
jashtë kontrollit.

A ka pasur persona tëA ka pasur persona tëA ka pasur persona tëA ka pasur persona tëA ka pasur persona të
vrarë nga ata që kanë ten-vrarë nga ata që kanë ten-vrarë nga ata që kanë ten-vrarë nga ata që kanë ten-vrarë nga ata që kanë ten-
tuar të kalonin kufirin?tuar të kalonin kufirin?tuar të kalonin kufirin?tuar të kalonin kufirin?tuar të kalonin kufirin?

Ka qenë një fat i madh
që, në ato kohë që unë kam
qenë në kufi nuk më është
vrarë asnjë njeri. Kjo sepse,
jepja një instruktazh shumë
të saktë, por isha dhe një
njeri tepër kërkues dhe kor-
rekt. Kur shkoja te një famil-
je për të pirë një kafe. nuk i
paragjykoja nëse ai ishte ko-
munist apo ishte demokrat.
Ne na kontrollonin organet
e posaçme. sepse kishte edhe
oficerë që 'rrëshqisnin'.
Kam pasur disa raste të til-
la.

Po kërcënime ngaPo kërcënime ngaPo kërcënime ngaPo kërcënime ngaPo kërcënime nga
pjesëtarë të bandapjesëtarë të bandapjesëtarë të bandapjesëtarë të bandapjesëtarë të bandavvvvve ae ae ae ae apopopopopo
edhe qytetarë të thjeshtë,edhe qytetarë të thjeshtë,edhe qytetarë të thjeshtë,edhe qytetarë të thjeshtë,edhe qytetarë të thjeshtë,
keni pasur?keni pasur?keni pasur?keni pasur?keni pasur?

Fatmirësisht jo. Unë
gjithmonë kam ditur se ku
të ndalesha në momente të
caktuara. Mund të ketë pa-
sur edhe persona që mund
të ishin të futur për të më
bërë keq mua apo familjes
sime, por kurrë nuk kam
rënë në provokimet e tyre,
kam ditur gjithmonë të ko-
munikoja e si të sillesha me
ta. Nga armiq që kanë
dashur të jenë ndaj meje, i
kam kthyer në miq e shokë.

Po familja juaj, a ka pasur
ndonjë kërcënim që mund të
lidhej me detyrën tuaj?

Jo, asnjë rast.
Gjatë 46 vitesh karrierë,Gjatë 46 vitesh karrierë,Gjatë 46 vitesh karrierë,Gjatë 46 vitesh karrierë,Gjatë 46 vitesh karrierë,

a ju ka ngelur peng diçkaa ju ka ngelur peng diçkaa ju ka ngelur peng diçkaa ju ka ngelur peng diçkaa ju ka ngelur peng diçka
që ju nuk e keni bërë?që ju nuk e keni bërë?që ju nuk e keni bërë?që ju nuk e keni bërë?që ju nuk e keni bërë?

(Qesh) Po, është diçka.
Çfarë konkretisht?Çfarë konkretisht?Çfarë konkretisht?Çfarë konkretisht?Çfarë konkretisht?
Do kisha shumë

va arsimin e lartë dhe më
çuan oficer si komandant në
3 poste kufiri në Korçë. Atje
kam gjetur një efektiv të sh-
këlqyer, por edhe banorë që
na mbështesnin, pasi edhe
ata i njihnin rregullat e ku-
firit. Atje kam punuar për 2
vite, dhe u vlerësova për
punë të mirë, e më pas mora
një ngritje si anëtar i sh-
tabit, shef në Tropojë, për ku-
firin. Në Tropojë kam punu-
ar për 6 vite. Aty gjeta djem
më të rinj sesa unë, të cilët
më kanë ndihmuar në punën
time. Pas 6 vitesh punë atje,
ministri i Punëve të
Brendshme të asaj kohe, në
një takim që bëri me ne më
pyeti se ku doja të punoja.
Por unë, në vend që të zgjidh-
ja Durrësin apo Tiranën, që
ishin vende më komode për
familjen dhe fëmijët e mi, zg-
jodha të shkoja në vendlind-
jen time, në Dibër. Atje puno-
va si komandant i kufirit. Në
fillimin e proceseve demokra-
tike kam ndjerë punën më të
vështirë që mund të kem
pasur ndonjëherë. Në 1997-
ën ishte një kohë e jashtëza-
konshme, dhe e them me

bindje se jam i vetmi oficer
policie në republikë që nuk
e kam hequr uniformën as-
një ditë. Në mes të bulevard-
it kam dalë me uniformë
dhe të gjithë dibranët më
përshëndesnin.

Si i keni rezistuar siste-Si i keni rezistuar siste-Si i keni rezistuar siste-Si i keni rezistuar siste-Si i keni rezistuar siste-
mit?mit?mit?mit?mit?

Në 1997-ën
ishte një kohë e

jashtëzakonshme,
dhe e them me
bindje se jam
i vetmi oficer

policie në
republikë që
nuk e kam

hequr
uniformën
asnjë ditë.

““
Beqir Doçi duke folur për “GSH”

Momenti i dhënies së titullit
"Certifikata e Karrierës" Beqir Doçit

Në bazë të të
dhënave operative

unë e dija se
kush ishte

personi që do
kalonte kufirin

dhe e mora
e çova në

zyrën time.
E sistemova

atje, i kam dhënë
për të ngrënë,

sepse në radhë të
parë ishte njeri.

““
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dëshirë që Drejtoria e
Përgjithshme e Poli-

cisë të bëjë diçka në
kuadrin e oficerëve. Për ata
oficerë që dalin nga shkolla,
duhet që edhe roli bazë, por
edhe drejtoritë e policisë
vendore t'i çojnë ata për
ndonjë studim e ku mund të
jenë në vendin e duhur dhe
në pozicionin e duhur. Sepse
lëvizjet në këtë kohë janë
pak të vështira, duke përf-
shirë këtu kryesisht edhe
familjen. Ndërsa, për sa i për-
ket akademisë, duhet të jenë
më në qendër të vëmendjes
kursantët që dalin nga sh-
kolla. Të kenë të paktën për
3 muaj një pedagog me vete
që të marrin instruktazhin e
duhur, të ndjekin proce-
durat standard dhe oficeri të
mos ngelë asnjëherë i befa-
sishëm para një krimineli

Sa e vështirë ka qenëSa e vështirë ka qenëSa e vështirë ka qenëSa e vështirë ka qenëSa e vështirë ka qenë
puna e terrenit për oficerëtpuna e terrenit për oficerëtpuna e terrenit për oficerëtpuna e terrenit për oficerëtpuna e terrenit për oficerët
e policisë e sidomos nëpëre policisë e sidomos nëpëre policisë e sidomos nëpëre policisë e sidomos nëpëre policisë e sidomos nëpër
operacione të  rëndë-operacione të  rëndë-operacione të  rëndë-operacione të  rëndë-operacione të  rëndë-
sishme?sishme?sishme?sishme?sishme?

Për këtë kam pasur vetëm
dy gjëra. E para ishte që
efektivët që unë shkoja në
operacion i kisha njerëz të
besueshëm, i zgjidhja. Gjith-
monë u thosha: "Futuni në
makinë, lëvizja nga mjeti do
të bëhet vetëm me urdhrin
tim". Unë isha kompetent si
komandant, sepse në atë
minutë që nuk e ke situatën
në dorë me vartësit, ke dësh-
tuar si epror.

Si  i  keni pasur mar-Si  i  keni pasur mar-Si  i  keni pasur mar-Si  i  keni pasur mar-Si  i  keni pasur mar-
rëdhëniet me vartësit tuaj?rëdhëniet me vartësit tuaj?rëdhëniet me vartësit tuaj?rëdhëniet me vartësit tuaj?rëdhëniet me vartësit tuaj?

Asnjëherë nuk i kam çuar
vartësit e mi para eprorëve
të mi, por jam munduar të
bisedoja me ta se si puna
jonë të dilte sa më mirë.
Puna ishte punë, kishte ven-
din e saj, ndërsa shoqëria e
miqësia kishin vendin e vet.

Po momenti më i vësh-Po momenti më i vësh-Po momenti më i vësh-Po momenti më i vësh-Po momenti më i vësh-
tirë që ktirë që ktirë që ktirë që ktirë që keni hasureni hasureni hasureni hasureni hasur, cili ka, cili ka, cili ka, cili ka, cili ka
qenë?qenë?qenë?qenë?qenë?

(Qesh) Momenti më i
vështirë që kam pasur ka
qenë kohët e fundit, dhe që
unë me të vërtetë jam nd-
jerë keq. Në stadiumin e Ko-
rabit. Isha drejtuesi kryesor.
Përballova gjithë kohën e
ndeshjes, por dy minutat e
fundit pashë një komunikim
mes dy vartësve të mi që

bënë me njëri-tjetrin dhe u
hap porta dhe tifozët hynë
brenda në stadium dhe u
ndeshën me lojtarët. Saqë
zv/drejtori i Përgjithshëm i
Rendit më tha: "Beqir, unë e
pashë rolin tënd, por duhej
ta kishe mbajtur deri në
fund". Nga kjo fjalë më ka
ardhur shumë rëndë dhe u
ndjeva shumë keq, sepse
unë vërejtje të kësaj natyre
nuk i kam pranuar asn-
jëherë.

Para pak ditësh ju u ako-Para pak ditësh ju u ako-Para pak ditësh ju u ako-Para pak ditësh ju u ako-Para pak ditësh ju u ako-
rduat me "Certifikatën erduat me "Certifikatën erduat me "Certifikatën erduat me "Certifikatën erduat me "Certifikatën e
KarKarKarKarKarrierës", me motirierës", me motirierës", me motirierës", me motirierës", me motivvvvvacion-acion-acion-acion-acion-
in "Për merita të veçantain "Për merita të veçantain "Për merita të veçantain "Për merita të veçantain "Për merita të veçanta
dhe kontributin e dhënëdhe kontributin e dhënëdhe kontributin e dhënëdhe kontributin e dhënëdhe kontributin e dhënë
gjatë viteve të punës nëgjatë viteve të punës nëgjatë viteve të punës nëgjatë viteve të punës nëgjatë viteve të punës në
shërbim të Policisë së Sh-shërbim të Policisë së Sh-shërbim të Policisë së Sh-shërbim të Policisë së Sh-shërbim të Policisë së Sh-
tetit", duke qenë se dolët nëtetit", duke qenë se dolët nëtetit", duke qenë se dolët nëtetit", duke qenë se dolët nëtetit", duke qenë se dolët në
pension. Si u ndjetë në atopension. Si u ndjetë në atopension. Si u ndjetë në atopension. Si u ndjetë në atopension. Si u ndjetë në ato
momente?momente?momente?momente?momente?

Unë dua ta falënderoj
shumë drejtorin Haki Çako
për këtë nderim të madh që më
ka bërë. Sepse më ka vlerësuar
si një njeri shembullor, pasi
unë gjithmonë e kam dashur
punën e policisë. Këtë certi-
fikatë unë do ta mbroj deri në
vdekje. Personi që iu caktua
për të më dhënë këtë certi-
fikatë ishte një vartësi im, një

jatë kësaj kohe. Kam filluar
që në kohën kur ka qenë
Kadri Hazbiu. Por që, pas
viteve '90 e këtej, ministri që
ka vlerësuar me të vërtetë
policinë, sipas meje gjith-
monë, ka qenë Saimir Tahi-
ri. Ai ka bërë diçka të
veçantë për policinë. I dëg-
jonte e komunikonte me ta.
Ai dinte shumë mirë ta
vlerësonte punën e policisë.
Gëzoj shumë respekt edhe
për zotin Fatmir Xhafaj, për
zbatimin e ligjshmërisë.

Keni kaq shumë viteKeni kaq shumë viteKeni kaq shumë viteKeni kaq shumë viteKeni kaq shumë vite
punë në radhët e Policisë sëpunë në radhët e Policisë sëpunë në radhët e Policisë sëpunë në radhët e Policisë sëpunë në radhët e Policisë së
Shtetit; në çfarë kushteshShtetit; në çfarë kushteshShtetit; në çfarë kushteshShtetit; në çfarë kushteshShtetit; në çfarë kushtesh
jetoni?jetoni?jetoni?jetoni?jetoni?

Në 46 vite punë, unë i jam
përkushtuar vetëm detyrës
sime. Aty ku unë kam punu-
ar, shteti më ka dhënë shtë-
pi në Dibër, në Korçë e në
Tropojë. Por, kam 17 vite që
jetoj në Tiranë dhe jam ende
në shtëpi me qira, sepse të
ardhurat e mia, edhe pse ish-
in të mira sa për të përballu-
ar shpenzimet e mia famil-
jare, nuk mjaftonin për bler-
jen e një shtëpie këtu. Pran-
daj edhe shteti duhet të bëjë
diçka edhe për oficerët e pol-
icisë. Kam punuar për 46
vite me ndershmëri në
punën time.

Nëse më herët do t'juNëse më herët do t'juNëse më herët do t'juNëse më herët do t'juNëse më herët do t'ju
jepej mundësia, a do tajepej mundësia, a do tajepej mundësia, a do tajepej mundësia, a do tajepej mundësia, a do ta
braktisnit profesionin ebraktisnit profesionin ebraktisnit profesionin ebraktisnit profesionin ebraktisnit profesionin e
policisë?policisë?policisë?policisë?policisë?

Kjo gjë do të kishte qenë
shumë e vështirë, sepse e
doja punën që bëja.

Tashmë që nuk do të jeniTashmë që nuk do të jeniTashmë që nuk do të jeniTashmë që nuk do të jeniTashmë që nuk do të jeni
më në radhët e Policisë sëmë në radhët e Policisë sëmë në radhët e Policisë sëmë në radhët e Policisë sëmë në radhët e Policisë së
Shtetit, si do të jetë një ditëShtetit, si do të jetë një ditëShtetit, si do të jetë një ditëShtetit, si do të jetë një ditëShtetit, si do të jetë një ditë
e juaja nore juaja nore juaja nore juaja nore juaja normale?male?male?male?male?

Një ditë e imja normale
tashmë do të jetë me famil-
jen time. Të qëndroj pranë
tyre e të takoj miqtë, të afër-
mit e shokët e mi, sepse më
kanë munguar gjatë gjithë
kohës. Drejtori i Akademisë
më kërkoi që unë të shkoj e
të flas e të tregoj për punon-
jësit e rinj të policisë që po
dalin tashmë, për të gjitha
eksperiencat e mia në punë
e në operacione, gjë që edhe
atyre do t'u vijë në ndihmë
për të dalë sa më mirë në
punët që do të kryejnë. U
ndjeva mirë për këtë gjë dhe
mjaft i vlerësuar, sepse
kështu nuk do ta ndjej
shumë mungesën e policisë.

A keni një këshillë apoA keni një këshillë apoA keni një këshillë apoA keni një këshillë apoA keni një këshillë apo
një thirrje për punonjësitnjë thirrje për punonjësitnjë thirrje për punonjësitnjë thirrje për punonjësitnjë thirrje për punonjësit
e Policisë së Shtetit, e si-e Policisë së Shtetit, e si-e Policisë së Shtetit, e si-e Policisë së Shtetit, e si-e Policisë së Shtetit, e si-
domos për ata që janë endedomos për ata që janë endedomos për ata që janë endedomos për ata që janë endedomos për ata që janë ende
në hapat e parë të karri-në hapat e parë të karri-në hapat e parë të karri-në hapat e parë të karri-në hapat e parë të karri-
erës së tyre?erës së tyre?erës së tyre?erës së tyre?erës së tyre?

Kur punoja në Drejtorinë
e Përgjithshme, pjesën më të
madhe të rrugës për në sh-
tëpi e bëja në këmbë. Rrija i
veshur me uniformë të rreg-
ullt. Ndaloja te patrulla e
policisë dhe i këshilloja.
Madje në disa raste ka qël-
luar që disa prej tyre kanë
qenë edhe fëmijët e miqve të
mi. Dua t'u bëj një thirrje
punonjësve të Policisë së
Shtetit, por më shumë është
një kërkesë si qytetar i Re-
publikës së Shqipërisë: Ju
lutem, prezencën policore
në çdo moment e kohë! Uni-
formën e komunikimin ta
keni model ndaj qytetarëve.
Respektojini e ndihmojini
qytetarët, që edhe karriera
juaj të jetë e shkëlqyer.

Në '84-ën në
Braçaj të Korçës
u  kalua kufiri në
orën 2 të natës.

Shkuan shërbimet
kufitare,

komandanti nga
mbrapa dhe u kam
thënë: "Kujdes me
armën, në mënyrë

kategorike".

““

apo një grup personash që
janë të rrezikshëm.

KKKKKush ka qenë momentiush ka qenë momentiush ka qenë momentiush ka qenë momentiush ka qenë momenti
më i bukur gjatë punës qëmë i bukur gjatë punës qëmë i bukur gjatë punës qëmë i bukur gjatë punës qëmë i bukur gjatë punës që
ju keni kryer?ju keni kryer?ju keni kryer?ju keni kryer?ju keni kryer?

Momenti më i bukur
gjatë gjithë karrierës sime
ka qenë kohët e fundit, kur
drejtori Haki Çako më ka
thirrur në zyrë në orën 9 të
darkës dhe më ka thënë:
"Kolonel, është marrë vendi-
mi. Shokët që unë kam në
kabinet, por edhe unë per-
sonalisht, kemi vendosur të
të çojmë shef të policisë së
rendit, zv/drejtor për sigur-
inë publike në Dibër". Unë e
kam pritur me shumë
kënaqësi këtë gjë. Sepse më
parë edhe vetë u jam shpre-
hur eprorëve të mi që karri-
erën time ta mbyllja në
Dibër, me këtë gradë dhe me
këtë pozicion.

njeri i talentuar në punën e tij,
dhe mua më erdhi mirë që kjo
gjë m'u dha prej tij. Por, nga
ana tjetër, u ndjeva me të
vërtetë shumë keq, sepse
shokëve të mi po u jepja lam-
tumirën e punës, e karrierës
sime. Sepse një ditë ne do t'u
mungojmë njëri-tjetrit, dhe
aty nuk jam përmbajtur dot.

Keni marrë ndonjë masëKeni marrë ndonjë masëKeni marrë ndonjë masëKeni marrë ndonjë masëKeni marrë ndonjë masë
disiplinore gjatë punësdisiplinore gjatë punësdisiplinore gjatë punësdisiplinore gjatë punësdisiplinore gjatë punës
suaj?suaj?suaj?suaj?suaj?

Jo, asnjë.
Keni kaluar një sërëKeni kaluar një sërëKeni kaluar një sërëKeni kaluar një sërëKeni kaluar një sërë

ministrash të Brendshëmministrash të Brendshëmministrash të Brendshëmministrash të Brendshëmministrash të Brendshëm
gjatë karrierës suaj. Këgjatë karrierës suaj. Këgjatë karrierës suaj. Këgjatë karrierës suaj. Këgjatë karrierës suaj. Kë
mund të veçoni prej tyre?mund të veçoni prej tyre?mund të veçoni prej tyre?mund të veçoni prej tyre?mund të veçoni prej tyre?

Të them të drejtën, nuk
mundem t'i kujtoj të gjithë
ministrat që kanë qenë përg-

Kam 17 vite që
jetoj në Tiranë

dhe jam ende në
shtëpi me qira,

sepse të ardhurat e
mia, edhe pse

ishin të mira sa
për të përballuar
shpenzimet e mia

familjare, nuk
mjaftonin për
blerjen e një
shtëpie këtu.
Prandaj edhe
shteti duhet të

bëjë diçka edhe
për oficerët e

policisë.

““

Certifikata që iu dha 65-vjeçarit



Personi që iu
caktua për të

më dhënë këtë
certifikatë

ishte një vartësi
im, një njeri
i talentuar në

punën e tij, dhe
mua më erdhi

mirë që kjo gjë
m'u dha prej tij.

““

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.

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT PER:

1- Njesi me sip. 50 m², Numri Pasurise: 3/241-N2, vol.18, faqe.76,  e ndodhur Rruga “N. Lena”,  Tirane. Kjo
pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi
është 134.400 Euro.

2- Njesi me sip. 310 m²., Numri Pasurise: 3/241-N1, vol.18, faqe.75,  e ndodhur Rruga “N. Lena”,  Tirane. Kjo
pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi
është 834.356 Euro.

3- Njesi me sip. 364.7 m², Numri Pasurise: 3/241-N3, vol.18, faqe.77,  e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,  Tirane.
Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin fillon
ankandi është 919.044 Euro.

4- Apartament me sip. 402.9 m², Numri Pasurise 3/241+1-1, , Volum.18, Faqe.78 , e ndodhur Rruga “N. Lena”,
Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi është 812.247 Euro .

5- Apartament dublex, me sip. 449.6 m², Numri Pasurise 3/241+1-25, Volum.18, Faqe.211, e ndodhur ne
Rruga “N. Lena”,  Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha.
Çmimi me të cilin fillon ankandi është 377.664 Euro.

6- Garazh Nr.1 me sip. 520 m², Numri Pasurise: 3/241-G1, vol.18, faqe.72 e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,
Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi është 495.040 Euro.

7- Garazh N.2 me sip. 50 m², Numri Pasurise: 3/241-G2, vol.18, faqe.73 e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,  Tirane.
Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin fillon
ankandi është 47.600 Euro.

8- Garazh N.3 me sip. 570 m², Numri Pasurise: 3/241-G3, vol.18, faqe.74, e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,
Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi është 542.640 Euro.

9- Apartament me sip. 147 m², Numri Pasurise 3/40+1-16, , Volum.42, Faqe.56, i ndodhur ne Tirane. Kjo
pasuri eshte e hipotekuar në favor te Banka Intesa SanPaolo Shqiperi sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi
është 164.640 Euro.

Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara do te zhvillohet ne date 04.09.2017 ne oren 16.00 ne ambientet e
shoqerise EPSA shpk te ndodhur ne Rr “Ismail Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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Ministria e Financave
ka publikuar listën
e kategorisë joparë-

sore në radhët e ish-të
përndjekurve politikë që
mund të trajtohen me dëm-
shpërblim, por që sipas këtij
dikasteri duhet të sjellin do-
kumentet e nevojshme.
Bëhet fjalë për listën e kate-
gorisë joparësore, për
trashëgimtarët, rreth 1000
përfitues, të cilët do të mar-
rin dëmshpërblim, por më
parë duhet të plotësojnë
dosjen me dokumente.
"Gazeta Shqiptare" publikon
listën e plotë së bashku me
analizën e dokumentacionit
për çdo dosje. Dokumentet
për trajtimin me dëmshpër-
blim pas shqyrtimit të juris-
tit, duhet të dorëzohen bren-
da 6 shtatorit.

Drejtoria e Pagesave, dokumentet duhet të dorëzohen brenda 6 shtatorit

Ish-të përndjekurit, 1000 trashëgimtarët
që përfitojnë këstin e dytë të dëmshpërblimit
Ministria e Financave: Fëmijët dhe nipërit e ish-të dënuarve të plotësojnë dosjet

Ornela Manjani

DOKUMENTET
Të gjithë trashëgimtarët

e ish-të dënuarve duhet të
sigurohen pranë bankës në
të cilën kanë hapur llogarinë
që llogaria e tyre është ak-
tive. Në rast se llogaria nuk
është aktive, shuma e dëm-
shpërblimit kthehet mbrap-
sht në buxhet, duke sjellë
vonesa dhe ndërlikime të
panevojshme. Kur kemi

ndryshim të identitetit,
emër/mbiemër, apo në ras-
tet kur në certifikatë ndrys-
hon emri ose mbiemri, qoftë
edhe me një germë të vetme
në krahasim me dëshminë e
trashëgimisë apo prokurës,
kartës së identitetit dhe çdo
dokumenti tjetër të
nevojshëm, duhet medoemos
që në të gjitha dokumentet
emrat të jenë të njëjtë me atë

që është shkruar në certi-
fikatën e lëshuar nga gjend-
ja civile. Në rast se ka tran-
skriptime të gabuara gjatë
kohës nga një certifikatë e
një periudhe të caktuar,
atëherë këto ndryshime du-
het të pasqyrohen brenda for-
matit të certifikatës apo edhe
të një vërtetimi të veçantë të
lëshuar nga zyra e gjendjes
civile. Ligji parashikon edhe

rastet e ekzekutimeve pa
gjyq. "Në rastet e ekzekuti-
meve kapitale pa gjyq, është
i domosdoshëm një vendim
fakti gjykate që vërteton vde-
kjen, plus një certifikatë neg-
ative të lëshuar nga zyra e
Gjendjes Civile. Në rastet kur,
për arsye të njohura, në
gjendjen civile nuk ekzis-
tojnë dokumente të peri-
udhës përkatëse dhe ky fakt

vërtetohet nga Gjendja
Civile, i interesuari është i
detyruar të bëjë një gjyq fak-
ti, të cilin, edhe në këtë rast
si në pikën më lart, duhet ta
shoqërojë me një certifikatë
negative", thuhet në
njoftimin që Ministria e Fi-
nancave bën për të sqaruar
trashëgimtarët e ish-të dënu-
arve që nuk kanë marrë
ende dëmshpërblimin.

NR. 

DOSJES
EMER MBIEMER VKM NR. Emer ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN

DJA
EMERI ATESIA MBIEMRI

DATELIN

DJA
VENDLINDJA

12759 Ramadan Rukaj 297

Myqereme Hamit Rukaj

Njazi Ramadan Rukaj

Romeo (Ramiz) Ramadan  Rukaj

Shezire Ramadan Shehaj (Rukaj)

Tajar Ramadan Rukaj

Xhevdet Ramadan Rukaj

Zybo Ramadan Rukaj

Dashamir Zybo Rukaj

Luljeta Zybo Rukaj

Miranda Zybo Rukaj

Mustafa Zybo Rukaj

Ramadan Zybo Rukaj

Vjollca Zybo Rukaj

Dosje e Kuqe per kest te dyte  shqyrtuar ne daten 26.05.2017

Mungon Deshmia e trashegimise se Myqereme (bashkeshoretes se Ramadan)

Ramadan e trashegojne Myqerem (Bashkeshorja) dhe femijet  Njazi, Romeo, Shezire, Tajar, Xhevdet dhe Zybo.

Xhevdet merr pjesen e vet dhe ka prokure per Njazi, Romeo, Shezire, Tajar

Zybo e  trashegojne Dashamir, Luljeta, Miranda, Mustafa, Ramadan dhe Vjollca.

Trashegimtaret e Ramadan  kane marre 2 keste.

trashegimtaret e Zybo nuk kane marre asnje kest pasi nuk kane plotesuar dok ligjor.

Te gjithe trashegimtaret e Zybo nuk do pahuhen deri sa te kemi Certifikata personale dhe vertetimet e numrave te llogarive bankare.

Dosja  ngelet e bllokuar deri sa te kemi deshmine e trashegimse se Myqereme dhe Certifikatat personale dhe vertetimet e numrave te llogarive bankare per te gjithe trashegimtaret e Zybo.

KOPJE TE 

LETER 

NJOFTIM 

NUMER 

PERSONA

L 

LLOGARI  

BANKARE

CERTIFI‐

KATE 

VDEKJE

CERTIFI‐

KATE E 

TRUNGUT 

FAMILJAR

DESHMI 

TRASHGI‐

MIE

PRO‐

KURE

V V  certifika V

V V  certifika X

P

P

P

P

V V V

V me zeve V me zeve V

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NR. 

DOSJES
EMER MBIEMER VKM NR. Emer ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN

DJA
EMERI ATESIA MBIEMRI

DATELIN

DJA
VENDLINDJA

9110 Viktor Marku 1015 Luigj

LIZABETA PASHUK MARKU 11,05,1941 SHKODER

XHIXHO VIKTOR MARKU 15,04,1973 SHKODER

MARIN VIKTOR MARKU 17,05,1971 SHKODER

Dosje e Plote per kest te dyte shqyrtuar ne daten 26.05. 2017

Viktor e trashegojne Lizabeta (bashkeshortja dhe femijet Xhixho dhe Marin.

KOPJE TE 

LETER 

NJOFTIM 

NUMER 

PERSONA

L 

LLOGARI  

BANKARE

CERTIFI‐

KATE 

VDEKJE

CERTIFI‐

KATE E 

TRUNGUT 

FAMILJAR

DESHMI 

TRASHGI‐

MIE

PRO‐

KURE

V V V

V V

V V

V V

NR. 

DOSJES
EMER MBIEMER VKM NR. Emer ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN

DJA
EMERI ATESIA MBIEMRI

DATELIN

DJA
VENDLINDJA

9496 Ahmet Azizi 230

Agron Ahmet Berati (Azizi)

Feride Ahmet Azizi

Isuf Ahmet Azizi

Mirjeta Ahmet Sulo

Dosje e pjeshme per kest te dyte  shqyrtuar ne daten 31.05.2017

Ahmet e trashegojne Agron, Feride, Isuf dhe Mirjeta.

Feride merr pjesen e vete dhe ka prokure per  Isuf.

Ne kete dosje do paguhet vetem Isuf per kest te dyte i cili i ka dhene prokuren Ferides,              Agron, Feride dhe Mirjeta nuk do paguhen pasi e kane marre kestin e dyte.

KOPJE TE 

LETER 

NJOFTIM 

NUMER 

PERSONA

L 

LLOGARI  

BANKARE

CERTIFI‐

KATE 

VDEKJE

CERTIFI‐

KATE E 

TRUNGUT 

FAMILJAR

DESHMI 

TRASHGI‐

MIE

PRO‐

KURE

V V V

V V

V V V

P

V V
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NR. 

DOSJES
EMER MBIEMER VKM NR. Emer ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN

DJA
EMERI ATESIA MBIEMRI

DATELIN

DJA
VENDLINDJA

12954 Qemal Musosman 363

Ramadan Bajrush Musosmanaj

Gezim Ramadan Musosmanaj

Shpresa Ramadan Neziraj (Musosmanaj)

Valbona Ramadan Gjecaj (Musosmanaj)

Dosje e plote per kest te dyte shqyrtuar ne daten 29.05.2017.

Qemal e trashegon Ramadan dhe me zevendesim per Ramadan Gezim, Shpresa dhe Valbona.

Per pagese per kest te dyte jane Gezim, Shpresa dhe Valbona.

KOPJE TE 

LETER 

NJOFTIM 

NUMER 

PERSONA

L 

LLOGARI  

BANKARE

CERTIFI‐

KATE 

VDEKJE

CERTIFI‐

KATE E 

TRUNGUT 

FAMILJAR

DESHMI 

TRASHGI‐

MIE

PRO‐

KURE

V V V

V V V  me zevendesim

V V V

V P

V P

7824 KRISTO MARGO 1069 ILIA 13,05,1931 DERVIÇAN

KRISANTHI KRISTO SULI 28,01,1959 MEMALIAJ

ELENI KRISTO BONI 21,03,1963 MEMALIAJ

PETRAQ KRISTO MARGO 10,06,1965 MEMALIAJ

Dosje e plote per kest te dyte, shqyrtuar ne daten 29,05,2017.

Kristo e trashegojne Kristina, Eleni dhe Petraq.

Per pagese per kest te dyte jane  Kristina, Eleni dhe Petraq.
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9438 KAMBER HIMA 1699 GANI 17,03,1916 BERAT

FILE Orhan HIMA  20,07,1922 BERAT

ERVEHE KAMBER JACAJ 16,02,1945 BERAT

SALI KAMBER HIMA 24,05,1942 BERAT

SHEFIKO KAMBER HIMA 15,09,1936 BERAT

DallendyshBajram Himaj

Dosje e Kuqe per kest te dyte shqyrtuar ne daten 29.95.2017

Kamber e trashegojne File (bashkeshorja) dhe Femijet Ervehe, Sali dhe me zevendesim per shefiko Dallendyshe.

Sali merr pjesen e vet dhe ka prokure per Evrehe dhe Dallendyshe.

Vemendje :  Evrehe, Sali dhe Dallendyshe qe jane per kest te dyte nuk do paguhen deri sa te kemi Deshmine e trashegimise se  File.
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12044 Qamil Beqiraj 135

Barije Shahin Beqiraj

Behar Qamil Beqiraj

Emror Qamil Beqiraj

Kimet Qamil Beqiraj

Lule Qamil Beqiraj

Viktor Qamil Beqiraj

Dosje e kuqe per kest te dyte me perqindje,  shqyrtuar ne daten 29.05.2017.  ( Lule kur te sjelle doumentacionin do paguhet vetem nga Qamil ne baze te Aktit te trashegimise)

Qamil e trashegojne  Barije (Bashkeshortja ) dhe femijet Behar, Emror, Kimet, Lule dhe Viktor,

Barije e trashegojne femijet Behar, Emror, Kimet, dhe Viktor,

Kimet merr pjesen e vet dhe ka prokure per Behar, Emror dhe Viktor.          Lule nuk paguhet per mungese te certifikates personale dhe vertetimit te nr. Te llog bankare.

Te gjithe trashegimtaret e Qamil nuk do paguhen deri sa te kemi Certifikaten e vdekjes se Barijes.

Vemendje:      Behar, Emror, Kimet dhe Lule nukm paguhen pasi e kane marre kestin e dyte               ndersa    Lule nuk ka marre asnje kest per mungese dokumentacioni ligjor.
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18523 SAMI KAMBERAJ 1069 ARSHI 06,05,1910 VLORE

NEKIJE HASIM KAMBERAJ 05,02,1915 VLORE

AFERDITA SAMI ABDIAJ 07,06,1943 VLORE

BESNIK SAMI KAMBERAJ 24,05,1953 VLORE

BUJAR SAMI KAMBERAJ 14,01,1956 VLORE

DEFRIM SAMI KAMBERAJ 21,08,1940 VLORE

JONUZ SAMI KAMBERAJ 01,05,1947 VLORE

LAVDIMIR SAMI KAMBERAJ 03,06,1950 VLORE

SHQIPONJE SAMI EMINAJ 06,05,1939 VLORE

Dosje e kuqe  per kest te dyte shqyrtuar ne daten 31.05.2017

SAMI E TRASHEGOJNE NEKIE(BASHKESHORTJA) DHE FEMIJET   Aferdita, Besnik, Bujar, Defrim, Jonuz, Lavdirim dhe Shqiponja.

NEKIJE KA VDEKUR  dhe te gjithe trashegimtaret e Samiut  nuk do paguhen deri sa te kemi Deshmine e trashegimise se Nekijes.

Besnik ka vdekur dhe pjesa e tij nuk do ndahet deri sa te kemi certifikaten e trungut familjare te Besnik me femijet dhe Deshmine e trashegimise.

Te gjithe trashegimtaret e Sami ( pervec Besnik qe ka vdekur dhe qe duhet te plotesoje dokumentat ligjore ) do paguhen per kestin e dyte vetem pasi te sjellin Deshmine e trashegimise se Nekijes.

Dosja nuk kalon per pagese deri ne plotesimin e dokumentacionit ligjor.

ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE
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KONCERTI

ZA FESTIVAL
Muzikë dhe rrëfenja

nën hijen e malit
Bëhet fjalë për një vend, të

cilin koha e ka izoluar gjatë
dhe që sot përmban në vetve-

te pasurinë e thesareve të harruara.
Vendi ku frymojnë humbur thellë
këngët legjendare, tregimet e Orëve,
flokët e Zanave, të cilat jetojnë në
shpirtin e erës. Erës që vallëzon ma-
jave të maleve, për t'u ulur më pas
mbi kryet e njerëzve të këtij vendi
me zemër të madhe. Është pikërisht
Thethi, vendi ku merr jetë "Zâ-Fes-
tival", ideja e të cilit ka lindur po nga
njerëzit e këtij fshati malor dhe drej-
torit artistik të kësaj veprimtarie,
Vlashent Sata. Qëllimi i këtij festi-
vali është rizgjimi i shpirtit të këtij
vendi, rikthimi i vëmendjes drejt
kësaj perle të veriut të Shqipërisë
dhe shndërrimit të saj në pikën e
takimit të kulturave të ndryshme
përmes artit si gjuhë e përbashkët,
duke shtuar këtu mikpritjen bujare
të thethjanëve, për të cilën duhet
thënë se është tejet e veçantë jo
vetëm për të huajt që janë të shumtë
për nga numri e që vijnë nga larg për
të ushqyer shpirtin e tyre me buku-
ritë e Thethit, por edhe për bashkat-
dhetarët tanë. Vlen për t'u theksuar
se 60% e popullsisë së Thethit, gjatë
periudhës prill-tetor, përbëhet nga
turistët e huaj.

Edicioni i parë i festivalit zhvil-
lohet në Theth, të shtunën, me
datë 26.08.2017 "Zâ Fest" është fes-
tivali i parë shqiptar që organizo-
het me synim vënien në pah të
trashëgimisë kulturore dhe të
bukurisë natyrore në Alpet Sh-
qiptare duke shërbyer njëkohë-
sisht si një formë e mirë komuni-
kimi me qëllim rritjen e ndjesh-
mërisë së komunitetit dhe viz-
itorëve për mbrojtjen e mjedisit.

 Në "Zâ Fest" do të performojnë
muzikantët dhe kantautorët sh-
qiptarë më në zë në vend dhe më

gjerë në Europë si: Vlashent Sata,
Elina Duni dhe Shpat Deda.

Aktori me famë ndërkombëtare,
Arben Bajraktaraj do të rrëfejë për
publikun gojëdhënat, tregimet, dhe
përrallat e moçme, si trashëgimia
më e vyer e paraardhësve tanë në
këto vise.

"Zâ-Festival" vjen dhe si një
përgjigje kundërshtuese ndaj har-
resës me të cilën janë përcjellë ban-
orët e këtij vendi për shumë kohë,
duke i ofruar kështu këtij vendi, për
herë të parë, një përfaqësim të kë-
tyre përmasave. Ky festival synon
të ndihmojë në bashkimin e
njerëzve, duke ftuar artistë të
vendeve fqinje, përfshirë këtu edhe
ato me një të kaluar të vështirë mi-
dis tyre e duke krijuar ura komuni-
kimi. Sikurse kemi për qëllim të
ftojmë, po ashtu, artistë të vendeve
të ndryshme të botës, duke mundë-
suar kështu një bashkim të gjerë
kulturor. Dhe ku mund të ndodhë
kjo më mirë sesa në një "skenografi"
përrallore e që ofron një energji
magjike?! Një nga pikat e forta të
"Zâ- Festival" është muzika. Ne kemi
menduar që për këtë numër të parë
të ftojmë tre nga kantautorët më në
zë në shqiptari e që janë ambasa-
dorë të cilësisë dhe vlerave sh-
qiptare brenda dhe jashtë vendit si:
Elina Duni, Shpat Deda dhe Vlash-
ent Sata, të cilët janë shumë të
dashur për publikun vendas dhe
mund të shpalojnë muzikën e tyre,
që këndon shqip me krenari edhe
për dëgjues të huaj. Veçantësia e

këtij festivali, sa i përket ri zgjimit
të kulturës shqiptare, është se në
gërshetim me muzikën do të trego-
hen gojëdhëna, tregime, legjenda
dhe përralla të moçme. Përzgjedh-
ja është bërë në bashkëpunim me
një nga aktorët shqiptarë më në zë
në Francë e më gjerë, trashëgimtar
i denjë i Bekim Femiut. Ai është
Arben Bajraktaraj, i cili do të jetë
shpirti që do t'i japë këtij festivali
formën e një udhëtimi në kohë.
Nuk do të mungojnë as ecjet dhe
ekskursionet në mal, sikurse shëtit-
jet, për të zbuluar edhe pika të pan-
johura të zonës e patjetër që do të
ketë edhe befasi të tjera, të cilat nuk
duam t'i zbulojmë ende.

"Zâ-Festival" do të zhvillohet në
marrëdhënie të ngushtë me respe-
ktin ndaj natyrës dhe ekologjisë, ca
më tepër se bëhet fjalë për një nga
perlat motër të Valbonës, Vjosës
apo të bukurive të tjera të Sh-
qipërisë. Ne kërkojmë t'i mbrojmë
këto pasuri natyrore tonat me anë
të ndërgjegjësimit përmes artit
tonë. Ky festival synon të jetë i për-
vitshëm dhe dëshira jonë është të
kemi pranë nesh sponsorë seriozë
që ndajnë me ne largpamësinë e të
gjitha përfitimeve që do të burojnë
nga kjo veprimtari, e cila kërkon të
jetë nxitje për zhvillimin e zonës në
të gjitha drejtimet, kurse nesër, në
të ardhmen, të cilësohet burim kre-
narie për atë çka po ndërtojmë sot.
Që tani, ideja e festivalit dhe përm-
bajtja e tij ka nxitur kureshtjen dhe
dëshirën për t'u kthyer në një festi-

val pilot, i cili synon të pasurohet
edhe me shtimin e gjinive të tjera
artistike në të.
ARTISTËT

Elina, vajza e regjisorit Spiro
Duni dhe e shkrimtares Besa Myft-
iu, lindi në Tiranë në vitin 1981.
Mbas dy albumeve: "Baresha"
(2008) dhe "Lume, Lume" (2010) te
"Meta Records", në vitin 2012 del në
treg albumi i tretë "Matanë malit",
një homazh për Shqipërinë, i cili
publikohet te një nga shtëpitë dis-
kografike më të famshme të xhazit
në botë, "ECM/ Universal". Në 2014-
tën Elina Duni vjen për herë të parë
si kantautore me albumin e saj solo
"Muza e Zezë".

Shpat Deda është kantautor i
vlerësuar, me bazë në Prishtinë në
Kosovë. Albumi i tij i parë me titull
"Molla e Parë" u publikua në verën
e vitit 2010, albumi i tij i dytë me
titull "Shkëndijë" u hodh në treg,
në vitin 2014, online dhe përmban
material, i cili tashmë ka fituar dy
çmime për videon më të mirë dhe,
gjithashtu, këngë që i kanë domin-
uar top-listat në Kosovë e Shqipëri.
Së fundmi, këtë vit, Shpati ka pub-
likuar këngën e tij më të re me tit-
ull "Ninullë", e cila vazhdon të jetë
në top-10, në top-listën kryesore
shqiptare, prej 17 javësh. Në të
gjitha këngët e tij, Shpati ka
përcjellë tekste të fuqishme me tin-
guj origjinalë e unikë.

Vlashent Sata është kantautor,
kompozitor dhe multi-instrumen-
tist. Në vitin 2011 emërohet profe-

sor i pianos në konservatorin "Gab-
riel Fauré" dhe "Paul Ducas" të Pa-
risit dhe në të njëjtin vit jep recit-
alin e parë në Francë me krijimet e
tij si kantautor. Koncertet e tij e
paraqesin qoftë si instrumentist të
muzikës klasike e qoftë si kantau-
tor, duke mos lënë mënjanë bash-
këpunimet me artistë të botës së
kinemasë, teatrit, poezisë apo artit
koreografik. Në vitin 2016 nxjerr
albumin e tij të parë "Hana", i cili
gëzon kritika të shkëlqyera si në
vendlindje, ashtu edhe në Francë.
Albumi "Hana", i cili është i gjithi
në shqip, transmetohet në disa ra-
dio prestigjioze në: Francë, USA,
Belgjikë, Kanada, Spanjë, Kinë etj.
Arben Bajraktaraj është aktor sh-
qiptar me banim në Francë dhe që
ka marrë pjesë në projekte të ndry-
shme filmike dhe teatrore në
Evropë dhe gjetiu. Mes të tjerash,
ka interpretuar rolin e Antonin
Dolohovit në filmat: "Harry Potter
and The Order of Phoenix" (2007)
dhe "Harry Potter and Deathly Hal-
lows" (2011),etj. Në Kosovë ka luaj-
tur rolin kryesor te filmi "Heroi"
(2010), me regji të Luan Kryeziut,
si dhe rolin e Cerës te filmi "Ballko-
ni" (20 min, 2013) të Lendita Zeqirajt
etj. Arben Bajraktaraj ka punuar
edhe në shfaqje të shumta teatrore
në Francë ("Cubat e Schiller-it",
"Ikja e Gao Xinjangut", "Roberto
Zucco" të Koltesit, "Atentati" i Yam-
ina Khadrasë etj.) por edhe në Kos-
ovë e Shqipëri ("Udhëtimi në Un-
mikistan", "Radio Iliria") etj.

Si një përgjigje kundërshtuese
ndaj harresës e me qëllim
rritjen e ndjeshmërisë për
mbrojtjen e mjedisit

United Nations Development Programme

VACANCY ANNOUNCEMENT

The UNDP office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the following vacancy.

Job ID: 11684

Post Title: National Environmental Technical Expert
Project title: Improving coverage and management effectiveness of marine and

coastal protected areas, Phase II
Duty station: Tirana, Albania
Duration of Assignment: 1 year with possibility of extension
Type of Contract: Service Contract (SC)
Educational Background: Master Degree in Natural sciences,
Work Experience: 10 years’ experience in environmental field with at least 7 years of

working experience in protected areas and marine protected areas

Language Requirements: Good working knowledge of English and Albanian is essential.

Deadline for Application: 31/08/2017
Job Description:                    Available at UNDP site:

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/

Interested and qualified candidates are requested to submit their application online only (available at http:/
/www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/). Incomplete applications will not be consid-
ered. Only short-listed candidates will be notified.

United Nations Development Programme

VACANCY ANNOUNCEMENT

The UNDP office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the following vacancy.

Job ID: 11682

Post Title:  Local Field Coordinator
Project title: Improving coverage and management effectiveness of marine and

coastal protected areas, Phase II
Duty station: Vlora, Albania
Duration of Assignment: 1 year with possibility of extension
Type of Contract: Service Contract (SC)
Educational Background: Master  Degree in Social sciences and equivalent
Work Experience: At least 5 (five) years professional experience in coordination at

local  level with focus on local institutions and local authorities
Language Requirements: Good working knowledge of English and Albanian is essential.

Deadline for Application: 31/08/2017
Job Description: Available at UNDP site:

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/

Interested and qualified candidates are requested to submit their application online only
(available at http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/). Incomplete
applications will not be considered. Only short-listed candidates will be notified.
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hatesh, zbukurime
armësh, takëme
kuajsh, ikona, kryq,
kandila, shandanë,
zarfe, filxhanë etj.
Në Shqipëri kishte
disa qendra qyteta-
re të prodhimit të
zbukurimeve me
argjend, por karak-
teristikë e këtyre

qendrave ishte se kishin një përng-
jasim midis qendrave në veri dhe në
jug. Konsulli i Francës në Janinë
vërente më 1881 se punimet e fili-
gramës së Shqipërisë së Jugut u
"përngjisnin atyre të Prizrenit dhe
konsistonin në punimin e gojëzave të
çibukëve, të zarfeve të filxhanëve, të
pjatave me ëmbëlsira etj..., të cilat në
Gjenevë janë më delikate dhe më të
çmuara, megjithëse përmbajnë më
pak argjend. Zbukurimet me ngulitje
realizohen mjaft mirë, por me kusht
që të kenë përpara ndonjë model...

Në divid është gdhendur viti 1818.
Viti 1818 është i një i rëndësishëm
për jetën politike të Pashallëkut të
Janinës. Në këtë vit Ali Pashë Tepel-
ena, i gjendur i vetëm dhe pas asnjë
aleat, pasi Kongresi i Vjenës në 1815
kishte vendosur paqen në Evropë
dhe në pamundësi për të ndjekur më
lojërat politike midis Rusisë, Brit-
anisë së Madhe dhe Francës vendosi
për t'u lidhur me elitat politike greke
të "Filiqi Eterisë". Proceset kultur-
ore, politike dhe ekonomike që po
kalonte Pashallëku i Janinës bënë të
mundur që të evoluonte dhe mendi-
mi politik i Ali Pashë Tepelenës për
të ardhmen e tij dhe të territorit që
sundonte. Për më tepër, një vëzhgim
i detajeve shtet formuese të Pa-
shallëkut të tij, na ndihmojnë të kup-
tojmë se ai po përgatitej prej kohësh
për shkëputjen e madhe. Në të
njëjtën kohë është i vërtetë fakti se
kjo dëshirë dhe qëllim nuk u shfaq
që në fillimet e ngjitjes së tij në push-
tet dhe se ideja për t'u shkëputur nga
Perandoria Otomane evoluoi në varë-
si të zhvillimeve në Ballkan. Në fund

KULTURE

Në mjediset e Muzeut His
torik Kombëtar gjenden
rreth 6200 objekte, të cilat i

përkasin një periudhe relativisht të
gjatë kohore, duke filluar nga
mijëvjeçari IV para Krishtit dhe deri
në gjysmën e dytë të shekullit XX.
Rëndësia e tyre nuk shtrihet vetëm
në rolin ekspozues e ilustrues të his-
torisë, por edhe në rolin e rrëfimit të
historisë dhe epokës që përfaqësojnë.
Në këtë mënyrë muzeologjia i vjen në
ndihmë historisë përmes dokumen-
timit dhe ilustrimit të ngjarjeve dhe
epokave historike, duke e vendosur
historinë e territoreve ku banojnë sot
shqiptarët në një histori integrale të
Mesdheut. Dokumentet, koleksionet
muzeore dhe gjuha formësojnë një
identitetet të përbashkët kulturor të
shqiptarëve në rajon, por përmes
koleksioneve të veçanta muzeore his-
toria jonë mund të rrëfehet jo vetëm
si një histori lineare, por edhe si një
histori integrale e Mesdheut.

 Një kënd të veçantë në katin e
dytë të Muzeut Historik Kombëtar
zënë pashallëqet shqiptare: Pa-
shallëku i Shkodrës në veri, me Bus-
hatlinjtë në krye dhe Pashallëku i
Janinës në jug, me Ali Pashë Tepe-
lenën në krye. Në Perandorinë Os-
mane fjala "pashallëk" kishte kup-
timin e një territori, që qeverisej nga
një pasha. Ky term nënkupton një
unitet ekonomik dhe politik të qën-
drueshëm brenda shtetit osman.  Pa-
shallëqet shqiptare përfshinin disa
sanxhaqe.  Pashallëku i Shkodrës përf-
shinte gjithë Shqipërinë e Veriut,
ndërsa Pashallëku i Janinës përf-
shinte Shqipërinë e Jugut dhe Gre-
qinë e Veriut. Të dy pashallëqet kish-
in financat e tyre, ku të ardhurat
grumbulloheshin nga çifligjet, tregtia,
zejtaria, si dhe nga vjelja e taksave. Pa-
shallëqet kishin vulat e tyre. Ali Pa-
shë Tepelena  kishte stemën
heraldike të pashallëkut të tij, e cila
si simbol kishte një luan të kuq duke
mbrojtur tre këlyshët e tij.

Në kryeqendrat e pashallëqeve në
Janinë dhe në Shkodër kishte kon-
sullata të shteteve më të fuqishme
të kohës, si Franca, Anglia, Austria
etj. Pranë selisë së Ali Pashë Tepe-
lenës, Napoleon Bonaparti dërgoi
Konsullin Francois Pouqeuville,
ndërsa në Shkodër, Konsullin Mark
Bryeren. Pashallëqet e mëdha sh-
qiptare vepronin si shtete brenda
shtetit osman. Kur kriza e sistemit
feudal ushtarak përfshiu Peran-
dorinë Osmane, sidomos nga gjysma
e dytë e shek. XVIII deri në fillim të
shek. XIX, këta sundues të lartë të
pushtetit vendor hynë në konflikt me
pushtetin sulltanor dhe kërkuan sh-
këputjen e pashallëqeve të tyre nga
Perandoria Osmane.  Sipas studiues-
it Dritan Egro, krerët e pashallëqeve
politikisht qenë shtetas të Peran-
dorisë Osmane. Gjeografikisht ata
sundonin në territore shqiptare,
ndërsa etnikisht qenë shqiptarë dhe
fetarisht i përkisnin besimit islam,
por nga osmanët identifikoheshin si
"Arnavud". Pashallëku i Janinës ra
në vitin 1822, ndërsa Pashallëku i

STUDIMI

Dividi dhe kama e shkruesit
të Ali Pashë Tepelenës

Dorian Koçi*

Shkodrës më 1831.
Një objekt shumë interesant dhe

aspak i studiuar është në këndin e Pa-
shallëqeve Shqiptare është kama dhe
dividi të shkruesit të Ali Pashë Tepe-
lenës. Kama e shkruesit të Ali Pashë
Tepelenës është bashkë me këllëfin.
Bashkimi i tyre bëhet me anën e një
zinxhiri. Doreza e kamës dhe këllëfi
janë të zbukuruara me ornamente të
ndryshme. Dividi i shkruesit të Ali Pa-
shë Tepelenës është prej argjendi të
punuar me teknikën e gdhendjes me
ornamente të ndryshme. Ngjitur me
këllëfin ku futet pena gjendet kutia e
bojës. Dividi daton në vitin 1818. Këtë
fakt e mësojmë nga mbishkrimi që
gjendet i gdhendur në pjesën e posht-
me të tij. ???? ??????? ???????? 1818
"DHAMO BANKLA MARJANI 1818".
Dividi i përket një prej sekretarëve të
Ali Pashë Tepelenës, Dhamo Marjanit
nga Zagoria. Emri Dhamo, është sh-
kurtimi në shqip i emrit Dhamiano/
Damian, ndërsa Marjani është një
mbiemër që gjendet edhe sot në Zago-
ri. Emri në mes Bankla është shkruar
me dy P në greqisht, çka në greqisht-
en popullore që kish filluar të përdorej
gjerësisht në Pashallëkun e Janinës
si gjuhë korrespodence, nënkupton-
te germën B. Gjuha greke e përdorur
në mbishkrim është një faktor paksa
i vështirë për të përcaktuar origjinën
etnike në Pashallëkun e Janinës. Kjo
jo për arsyen se kishte një turbullim
linguistik në popullsinë shqiptare për
të përdorur shqipen, por se përdori-
mi i greqishtes si gjuhë e oborrit të
Ali Pashës shërbeu si pikë takimi mi-
dis shumë grupimeve komunitare të
kohës. Gjuha e Aliut ishte shqipja dhe
shumë dëshmitarë tregojnë se kur

Aliu përdorte shqipen dhe turqisht-
en për korrespodencën e tij person-
ale, ai e shkruante me alfabetin grek,
duke transkriptuar çdo lloj gjuhe që
përdorte në alfabetin që njihte më
mirë .Gjithsesi ia vlen për të përmen-
dur se ky faktor identiteti nuk përcak-
tonte kategori të ndara qartë. Shpesh
ajo mbivendosej mbi faktorë të tjerë
dhe ndryshonte paradoksialisht sipas
rrethanave të çastit. Një shembull në
këtë drejtim është ai i popullsisë sh-
qiptare të Sulit, të cilët gërthisnin
shqip sfidën ndaj letrave kërcënuese
që u dërgonte greqisht Ali Pasha.
Gjatë sundimit Ali Pashë Tepelenës
gjuha nuk kishte fituar akoma identi-
tetin ndarës që e gjejmë pas formimit
të shteteve nacionalë në Ballkan.

Zbukurimet dhe ornamentet me
argjend të dividid dëshmojnë për ekz-
istencën e një mjeshtërie të lartë të
punimit të argjendit. Punishte të til-
la gjendeshin në Janinë dhe në Be-
rat. Zhvillimi i hershëm i argjendar-
isë, gjeti pasqyrimin e vet dhe në
fushën organizimin profesional me
esnafët përkatës të kësaj zejeje, që
konsideroheshin ndër institucionet
më të vjetra të kësaj gjinie në të
gjithë Turqinë evropiane.  Punimet
me argjend ishin të destinuara jo
vetëm për tregun e brendshëm, por
edhe për shijet dhe kërkesat e
vendeve të huaja. Prodhimet me
argjend ishin në një pjesë të madhe
të kushtuara veshjes dhe zbukurim-
it të grave, por përdoreshin për të
zbukuruar edhe sendet personale të
burrave. Zakonisht produktet që për-
dornin burrat të dekoruara me
argjend ishin cigarishte, qostekë sa-

të shekullit XVIII dhe fillimit të shek-
ullit XIX, territoret bregdetare dhe
perëndimore ballkanike, kaluan
përmes një procesi të dyanshëm zh-
villues, që ishte sa përfshirës po aq
dhe i veçantë, në krahasim me krah-
inat e tjera të Perandorisë Otomane.
Rritja cilësore e pranisë perëndimore
në kuadrin e tri Perandorive, asaj
franceze, britanike dhe ruse, solli si
impakt idenë se sovraniteti
shumëshekullor osman, mund të ish-
te i lëvizshëm. Jehona e betejave dhe
fitoreve të largëta, të Otomanëve të
shekullit XVI dhe XVII, dalëngadalë
filluan të zhbëhen dhe realitetet e fi-
toreve napoloniane, filluan të
ndikojnë në mendimin politik të ko-
hës dhe të zërë vend shqetësimi dip-
lomatik, se çdo të bëhej me këto ter-
ritore në rastin e një tërheqje të
mundshme të Otomanëve. Ky është
momenti historik, kur Ali Pasha Te-
pelena fillon bisedimet diplomatike
me rusët, francezët dhe anglezët dhe
hyn përfundimisht në spiralet e një
loje politike rajonale, që shpeshherë
ia kaloi për nga përmasat dhe caqet
e kësaj loje. Në varësi të evoluimit, të
këtyre bisedimeve dhe ideve, Ali Pa-
sha Tepelena, adoptoi një qëndrim
moderues, duke kapërcyer shpesh
herë dhe vetveten nga një Pasha me
botëkuptim otoman, në një princ me
prirje europiane.

Historia e Pashallëkut të Janinës
përveçse burimeve të shkruara të
dokumentacionit të Ali Pashë Tepe-
lenës, të botuar së fundmi dhe në sh-
qip apo dhe veprave të shumë
udhëtarë të huaj apo diplomatëve
evropianë që shërbyen si konsuj në
Janinë nëpërmjet objekteve të tilla
të rëndësishme mund të rindërto-
het si një mozaik i tërë, ku padyshim
çdo objekt ndihmon të rrëfejë
përmes të veçantës së tij, epokën, zh-
villimin urban dhe historinë lokale.

*A*A*A*A*Autori është Drutori është Drutori është Drutori është Drutori është Drejtor i Muzejtor i Muzejtor i Muzejtor i Muzejtor i Muzeuteuteuteuteut
Historik Kombëtar dhe autor iHistorik Kombëtar dhe autor iHistorik Kombëtar dhe autor iHistorik Kombëtar dhe autor iHistorik Kombëtar dhe autor i

monografisë historiko-filologjikemonografisë historiko-filologjikemonografisë historiko-filologjikemonografisë historiko-filologjikemonografisë historiko-filologjike
"Gjenealogjia e Ali "Gjenealogjia e Ali "Gjenealogjia e Ali "Gjenealogjia e Ali "Gjenealogjia e Ali PashëPashëPashëPashëPashë

TTTTTeeeeepelenës", Strpelenës", Strpelenës", Strpelenës", Strpelenës", Streha, Tiranë, 2014.eha, Tiranë, 2014.eha, Tiranë, 2014.eha, Tiranë, 2014.eha, Tiranë, 2014.

Dividi i përket një prej
sekretarëve të Ali Pashë
Tepelenës, Dhamo Marjanit
nga Zagoria. Emri Dhamo,
është shkurtimi në shqip i
emrit Dhamiano/Damian

Permbaruesi Gjyqesor Rrok Deda me adrese Rruga Sulejman Delvina Ndertesa
51, Hyrja 9, App. Nr. 1,prane Hotel "Diplomat" Tirane,  njofton shpalljen e ankandit të
pare per aksionet e shoqërisë “ENARVI” shpk vetëm 12.85% e aksioneve të vilat janë
në pronësi të z. Enea Troka me çmim të shitjes në anaknd në vlerën 16.971.200
(gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëqindeshtatëdhjetenjë mijë e dyqind) lekë.  Personat e
interesuar per te marre pjese ne ankand , duhet te paguajne 10% te vleres ne
llogarinë me nr. 0000 360 171 ne emer te Rrok G. Deda PF ne banken Raiffeisen.

SHPALLJE E ANKANDIT TË PARË

ΔΑΜΩ ΠΠΑΝΚΛΑ ΜΑΡΓΗΑΝΗ
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SHKURT

Terror në Finlandë,
vriten 2 persona
dhe 8 të plagosur
Një tjetër sulm i dys-

huar si akt terrorist ka
ndodhur ditën e djeshme
në Finlandë, me pasojë
vdekjen e 2 personave
dhe plagosjen e 8 të
tjerëve. Ngjarja ka
ndodhur në qytetin jug-
perëndimor të Turkut, ku
një person i armatosur
me thikë ka sulmuar disa
njerëz në zonën Puutori-
Market Square. Policia ka
plagosur në këmbë aten-
tatorin dhe ka bërë të
mundur kapjen e tij.
Ende nuk është dhënë një
konfirmim zyrtar nëse
bëhet fjalë për një sulm
terrorist, por dëshmitarë
nga vendngjarja tregojnë
të kenë dëgjuar agresorin
të thërrasë 'Allahu Ak-
bar'. Autoritetet policore
kanë paralajmëruar
njerëzit të qëndrojnë larg
zonës së sulmit deri në një
njoftim të dytë.

Sulm në Gjermani,
një i vdekur dhe
një i plagosur

Një person është
vrarë dhe një tjetër ësh-
të plagosur pasditen e
djeshme në një sulm në
qytetin gjerman Wup-
pertal. Ngjarja e rëndë
ka ndodhur në një dyqan
afër Duseldorfit, ku një
person me thikë ka sul-
muar dy të tjerë, njëri
prej të cilëve ka gjetur
vdekjen e menjëher-
shme. Sipas burimeve
policore, viktima ishte 31
vjeç, ndërsa personi i cili
mbeti i plagosur nga ky
sulm është 25 vjeç. Au-
toritetet përkatëse rapor-
tojnë se ende nuk është
zbuluar identiteti i au-
torit dhe po vazhdojnë
hetimet për kapjen e tij.
Gjithashtu policia ka rre-
thuar zonën dhe po bën
verifikimet përkatëse
nëse ky akt është një
sulm terrorist.

Spanja, homazhe për 14 viktimat. Arrestohen 3 persona, 4 në kërkim

Sulmet në Barcelonë, ISIS:
Atentatorët, ushtarë të Shtetit Islamik
Policia shmang një tjetër tragjedi, vret 5 terroristë

Ina Allkanjari

ISIS merr përsipër
përgjegjësinë mbi sul
min terrorist që tronditi

Barcelonën pasditen e së en-
jtes, me pasojë vdekjen e 14
personave dhe plagosjen e
qindra të tjerëve. Organiza-
ta terroriste, përmes agjen-
cisë së saj "Amaq", i quan at-
entatorët e sulmit si "ush-
tarët e Shtetit Islamik". Me-
diat e huaja bëjnë me dije se
ky është një reagim i ISIS-it
ndaj vendeve të koalicionit
anti-terror, e kjo lidhet me
faktin që Spanja është pozi-
cionuar fuqishëm në luftën
kundër terrorizmit. Pas sul-
meve në Europë, Spanja ka
qenë në gatishmëri të lartë,
por kjo situatë erdhi e papri-
tur për Barcelonën.
HOMAZHET

Ditën e djeshme, mijëra
njerëz janë mbledhur në
sheshin kryesor të Barce-
lonës duke mbajtur
homazhe në nderim të 14
viktimave të sulmit terror-
ist, ndërkohë Spanja ka
shpallur tri ditë zie ko-
mbëtare. Ndërkohë, Shërbi-
mi i Emergjencave Spanjolle
publikoi listën prej 34
vendesh, së cilës i përkasin
viktimat dhe personat e pla-
gosur. Në këtë listë bëjnë
pjesë Greqia, Italia, Franca,
Mbretëria e Bashkuar, Gjer-
mania dhe Egjipti.

ATENTATORËT
Policia spanjolle ka dek-

laruar se deri tani ka arres-
tuar tre persona për sulmin,
si dhe ka shpallur në kërkim
4 të rinj të moshës 17-24 vjeç
si të dyshuar për bash-
këpunim në aktin terrorist.
Përveç marokenit Driss Ouk-

abir, në pranga kanë rënë
edhe dy të tjerë. Njëri prej
tyre u ndalua në Alcanar
dhe tjetri në Ripoll. Ndërsa
personi i tretë u arrestua në
provincën e Girona.

Sipas mediave spanjolle,
personi që mori me qira fur-
gonin e sulmit ka dorëzuar

dokumentet me
emrin e Driss
Oukabir, por rezu-
lton se autori i
vërtetë është vël-
lai i tij, Moussa
Oukabir. Një nga
pistat e dyshimit
të cilën policia po
përpiqet ta
sqarojë është fak-
ti se pse Oukabir
nuk e ka denonc-
uar vjedhjen e do-
kumenteve dhe
dyshimet bien mbi vëllain e
vogël të Driss, Moussa, ban-
ues në Barcelonë.  Autorite-
tet spanjolle kanë parandalu-
ar një tjetër sulm mbrëmjen
e së enjtes pranë Barce-
lonës, pasi 5 terroristë me
breza shpërthyes po përga-
titeshin për një tjetër akt.
Para ndërhyrjes së forcave
policore, terroristët pla-
gosën 7 persona, midis tyre
edhe një polic. Pavarësisht
kësaj, policia arriti të vriste

të pestë terroristët, duke
shmangur një tjetër tragje-
di. Kryeministri spanjoll,
Mariano Rajoy, në një kon-
ferencë për shtyp bën thir-
rje për reagim global ndaj
'terrorizmit xhihadist'. "Sot
lufta kundër terrorizmit
është prioriteti kryesor për
shoqëritë e lira dhe të hapu-
ra si e jona. Kjo është një
kërcënim global dhe
përgjigjja duhet të jetë glo-
bale", - u shpreh Rajoy.

Në kërkim Moussa Oukabir, Said Aalla,
Mohamed Hychami dhe Younes Abouyaaqoub

Sulmi në Barcelonë

ARRESTIMI
Policia spanjolle ka
deklaruar se deri tani
ka arrestuar tre
persona për sulmin,
si dhe ka shpallur në
kërkim 4 të rinj të
moshës 17-24 vjeç si
të dyshuar për
bashkëpunim në aktin
terrorist. Ndërkohë,
autoritetet policore
kanë shmangur një
tjetër sulm terrorist
mbrëmjen e së
enjtes.

United Nations Development Programme

TENDER ANNOUNCEMENT

Subject:  Request for Proposal for “Transitory Programme for Roma and Egyptian Recyclers in
Tirana”

The United Nations Development Programme in Albania is seeking to receive offers from interested entities
who wish to be considered for the provision of the above mentioned services.

The contractor will be selected in accordance with established UNDP procedures. The proposal must be
delivered within the deadline set and it should be composed of a Financial Proposal and a Technical Pro-
posal. The two envelopes MUST BE COMPLETELY SEPARATE and each of them must be submitted
sealed individually and clearly marked on the outside as either “TECHNICAL PROPOSAL” or “FINANCIAL
PROPOSAL”, and both clearly marked UNDP/RFP/2017-40117 “RFP for Transitory Programme for Roma
and Egyptian Recyclers in Tirana”.

For more details please refer to the link below:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=40117

Relevant Dates: All interested entities should provide their proposal not later than 31 August 2017, at
14:00 hrs, to the address:

United Nations Development Programme Albania
Str. “Skënderbej”, Gurten Center, 2nd floor,
Tirana, Albania
UNDP Procurement Team

The European Union Delegation to Albania is looking for an

Administrative Assistant
Functions include Management and Implementation of

Contracts, Management of Procurement and Tender
Procedures, Management of Infrastructure and Dealing

with Protocol Procedures

For complete information and
application, please refer to:

https://eeas.europa.eu/delegations/albania_en

“Jobs & Funds” > “Jobs, Internships” > “Job offers”

We offer:
  Multicultural working environment
 Competitive salary
 Benefits by law

For all questions please refer to
https://eeas.europa.eu/delegations/albania_en

(“Jobs & Funds”) or contact us via
DELEGATION-ALBANIA-JOBS@eeas.europa.eu

Deadline for applications: 04/09/2017
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Ajo është një nga
këngëtaret më sek
si dhe më shar
mante të skenës

shqiptare. Njihet për ‘look’-un
e saj të veçantë, me të cilin
guxon për të pasur një pam-
je sa më joshëse dhe pro-
vokuese. Bëhet fjalë për
këngëtaren e njohur Fjolla
Morina, e cila, edhe pse nënë
e dy vajzave bukuroshe, vjen
gjithnjë në superformë dhe e
pandalshme në projektet e
saj të shumta. Edhe këtë verë
nuk kanë munguar fotot e
postuara në llogaritë e saj në
rrjetet sociale ku, pa dis-
kutim, ngre në majë temper-
aturat me format e saj bom-
bastike alla Kim Kardashian.
Në një intervistë për “Blue-
tooth” të “Gazeta Shqiptare”,
Fjolla na shpalos disa nga
prapaskenat e klipit të saj të
ri, të cilin do ta hedhë shumë
shpejt në treg. Së shpejti,
Fjolla do të vijë me një pro-
jekt të ri, të cilin pak më parë
e ka bërë me dije edhe
përmes llogarisë së saj në
“Instagram”. Përmes fo-
tografive të cilat i ka shkrepur
gjatë xhirimeve të videoklipit
të ri, Fjolla duket si gjithmonë
provokuese dhe mjaft seksi,
e mund të guxonim të
thoshim se i ngjan deri diku
seks-simbolit botëror Kim
Kardashian. Gjithashtu, gjatë
intervistës, ajo na shpalos të
fshehtat e jetës së saj per-
sonale dhe të qenët nënë e
dy vajzave të vogla. Bukuro-
shja brune nuk ka harruar të
përmendë edhe mar-
rëdhënien që ka me median,
e cila nuk harron ta ketë në
qendër të vëmendjes sa herë
që Fjolla “zhvishet” apo e
shohin me dikë në krah.

Si ka qenë kjo verë për

Fjollën?
Vera për mua ka qenë me

punë, me koncerte, duke
punuar në studio me këngët
e reja dhe pak pushim me
familjen.

Më shumë pushime apo
më shumë koncerte?

Në fakt nuk kam pasur
shumë kohë për pushime,
sepse kam qenë e impenjuar
duke bërë klipin e ri, por jam
munduar të gjej kohë të kaloj
dhe me familjen këtë verë.

Ndërkohë të gjithë po
presim këngën tuaj të re;
kur do të vijë?

Së shpejti do vijnë projek-
tet e mia të reja. Unë i kam
bërë gjithnjë sa më të veçan-
ta, dhe kjo është arsyeja pse
jam vonuar pak për t’i nxjer-
rë. Por në fund të fundit rëndë-

Këngëtarja: Ja çfarë duhet të ketë mashkulli im ideal

Fjolla Morina:
Ju rrëfej prapaskenat

e jetës sime private
“Nuk më interesojnë thashethemet, më pëlqen të jem vetvetja”
 Enida Himaj
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si ka të jenë të suksesshme
e jo se kur dalin.

Si do të jetë projekti i
radhës?

Projekti i ri është shumë
seksi dhe do jetë një bash-
këpunim me një reper nga
Shqipëria, por nuk po e them
për momentin derisa të dalë.
Është vërtet diçka shumë e
bukur dhe dua të mbetet sur-
prizë derisa të dalë.

Jemi mësuar t’ju shohim
seksi në klipe; si do të jeni
këtë herë?

Klipi që jam duke bërë, siç
ju thashë edhe më parë, ësh-
të shumë i veçantë dhe si
gjithnjë shumë seksi. Nuk ka
se si të jetë ndryshe, sepse
kështu jam unë, seksi dhe
provokuese në klipe. Madje
unë kam nxjerrë disa video në
“Insta” për të parë pra-
paskenat. Është një klip që i
përshtatet tipit të Fjollës, dhe
me siguri do të kënaqë të
gjithë fansat e mi.

A do të guxoni për më
shumë në klipe?

Ju e dini që unë gjithnjë
guxoj të vij sa më e veçantë
dhe seksi. Kjo është ajo që
unë jam, dhe gjithnjë më
pëlqen të guxoj diçka ndryshe
në çdo klip timin.

Ndërkohë keni nxjerrë
dhe fotot e reja. Me kë keni
bashkëpunuar për këto
foto seksi?

Kam punuar me Joni Peçin
dhe make-up artist Suela

sharmante. Sa ju kushton
bukuria?

Normal që për çdo femër
bukuria kushton. Unë
kujdesem gjithnjë që të mer-
rem me palestër, ta mbaj
trupin në formë, por edhe me
ushqimin që konsumoj.
Pastaj, për pjesën tjetër mund
të them se linjat e mia janë
edhe gjenetike, jam e bekuar
nga kjo anë.

Shumë e përfolur për
jetën private. A keni dikë në
krah?

Në fakt janë mediat të cilat
sa herë që më shohin me dikë
në krah, mik apo të afërm,
plasin në thashetheme. Unë
kam qenë gjithnjë transpar-
ente me publikun e nuk kam
çfarë fsheh. Është një mo-
ment që unë dua të merrem
me karrierën, me veten dhe

familjen që kam. Për mo-
mentin jam e lumtur në

krah të familjes sime, të
dy vajzave të mia.

Përse ka kaq
shumë thash-

etheme për

ju?
Unë

bëj muz-
ikë si të më

pëlqejë e si të
më teket. Kësh-

tu unë jam vetvet-
ja. Për sa u përket

thashethemeve, gjith-
monë janë të pranishme

dhe gjithnjë do të jenë. Por
unë nuk merrem me këto
gjëra aspak. Është normale
që në momentin që ti mer-
resh me botën e muzikës, do
të shkruajnë dhe do të të sul-
mojnë. E kemi zgjedhur vetë
këtë rrugë, kështu që duhet të
ballafaqohemi me të gjithë.

Çfarë duhet të ketë një
mashkull që të fitojë vë-
mendjen e Fjollës?

E para duhet të ketë besim
te vetja, të më respektojë e të
më bëjë që të ndihem sa më
mirë. Të rëndësishme për
mua janë dashuria dhe besi-
mi.

E keni menduar ndon-
jëherë fejesën apo mar-
tesën?

Jo, për momentin jam
shumë e lumtur me vajzat
e mia, vetëm ato vlejnë për
mua. Në një moment të
dytë edhe mund ta mendoj.

Çangun, dhe
të them të drejtën
jam shumë e
kënaqur nga ky
projekt se si ka
dalë. Për sa i për-
ket guximit, ju e
dini që nuk më
mungon. Gjithçka
mund të pritet prej
meje nga ky klip
dhe jo vetëm.

A keni pasur si
qëllim të përng-
jani me Kim Kar-
dashian në këtë
set?

Asnjëherë nuk
e mendoj që t’i
ngjaj dikujt, e aq
më tepër Kim
Kardashian. Unë
nuk i ngjaj askujt
përveç vetes.

Njiheni si një
ndër femrat më
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Beatrix Ramosaj vjen më e nxehtë se
kurrë, tregon trupin superseksi

E ëmbël dhe natyrale si Aurela Hoxha
Këtë herë do ju sjellim në maratonën tonë të “VIP-ave në Plazh” disa nga fotot më pikante të këtyre ditëve. Edhe pse për disa verës po
i vjen fundi, për personazhet e famshëm duket sikur sapo ka nisur. Ata kanë qenë shumë aktivë me foto dhe video në rrjetet sociale.
Duket se po e shijojnë pa fund këtë verë dhe po relaksohen në maksimum në këto ditë të nxehta. Do të veçojmë në kolazhin tonë një

kolor ngjyrash dhe formash, por në qendër të vëmendjes do të jenë  pa dyshim ata, VIP-at më “hot” të momentit, që na kanë tërhequr
vëmendjen edhe për këtë javë.

Beatrix
Ramosaj
Beatrix Ramosaj ësh

të një nga këngëtaret
më seksi në Shqipëri.
Duket se bukuroshja po
i shijon pafund këto ditë
pushimesh. Ajo së fund-
mi ka postuar një foto në
profilin e saj në “Insta-
gram” ku duket tejet pro-
vokuese dhe njëkohë-
sisht e ëmbël me rroba
banje rozë. Veç  buku-
risë së fotos së shkrepur
dhe super  trupit të
këngëtares vihet re ajo
që ka shkruar këngëtar-
ja “Missed me?” Nuk e
dimë kujt ia drejton py-
etjen Beatrixi.

Alban
Ramosaj
Duket po aq i bukur

me lëkurën e nxirë
nga dielli. Bëhet fjalë për
Alban Ramosajn.
Këngëtari ka qenë mjaft
aktiv në rrjetet e tij so-
cial për të ndarë me fan-
sat dhe ata që e ndjekin
copëza nga pushimet e
tij. Bukuroshi në foton
që ka hedhur në profilin
e tij në “Instagram”
duket i mahnitshëm në
fytyrë, por jo vetëm.
Këngëtarit i dalin në pah
muskujt gjigand. Kjo
foto me siguri ka qenë
ndër të preferuarat e
fanseve të Albanit.

Rudina Magjistari
Rudina Magjistari na mahnit përherë dhe më shumë me fotot që pos

ton në “Instagram”. Së bashku me Mian janë sipër dy kamerdareve
të mëdha në formë mjellme. Prezantuesja përpiqet ta mbaj sa më afër të
voglën e saj, që i mban sytë nga e ëma. Kjo verë ka qenë tepër aktive sa
i përket fotove në profilin e Rudinës. Ajo ka ndarë me ndjekësit momente
të bukura nga pushimet së bashku me bukuroshen Mia. E kur pushimet
janë gati në përfundim prezantuesja është gati të nis emisionin e saj në
Tv Klan.

Olta Gixhari
E njohur për natyrën e saj ek

spresive, për shakatë në me-
dia dhe rolet në teatër, ajo ka
ardhur tejet tërheqëse këtë verë.
Është fjala këtu për Olta Gixharin.
Bukuroshja e ka lënë “shpirtin të
lirë” kur bëhet fjalë për fotot. Ajo
ka postuar në rrjetin “Instagram”
foto tejet të nxehta. Të pasme
bombastike dhe me një trup në
formë shumë të mirë. Olta qën-
dron pas një shkëmbi e veshur
me rroba banje dhe me fytyrë për
nga deti. A e kishit parë ndon-
jëherë kaq të nxehtë Oltën?
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Aurela Hoxha
Ajo njihet për trupin perfekt dhe ëmbëlsinë që e karakterizon. Aure

la Hoxha vazhdon të paraqitet e nxehtë dhe tejet në formë. Mod-
elja ka postuar vazhdimisht foto nga vendet ku po pushon. Mesa duket
është duke u relaksuar shumë këtë verë. Sportiviteti dhe kapelja e
zezë e bëjnë dhe më tërheqëse Aurelën. Në fotot e fundit që ka ndarë
me ndjekësit në “Instagram” e veshur me rroba banje në ngjyrë të
verdhë ngjan tamam si karamele. Ku po shkon Aurela e veshur kësh-
tu? Apo është thjesht një foto e shtypur për punë?

Adelina Tahiri
Adelina Tahiri vazhdon të jetë me pushime. Këngëtarja që pasi

nxori këngën më të fundit “S’je normal”, ka vazhduar të ndajë
me fansat e saj foto nga ditët e saj të relaksit. Këtë vit ajo ka prefer-
uar detin e si çdo vit na ka lënë me gojë hapur sa i përket trupit të saj.
Bukuroshja ka ndarë me ndjekësit e saj në “Instagram”  foto ku duket
mjaft seksi dhe e nxehtë me rroba banje. Duket se këngëtares i
pëlqejnë shumë gërshetat pasi kemi parë se ka preferuar ti mbaj
flokët kapur në shumë foto. Ka më bukur se kaq?

Endrit Mërtiri
Për Endrit Mërtirin kjo verë ka qenë plot me impenjime. Fotografi ka

gjetur kohën që ta lëri mënjanë aparatin, t’i kushtojë vëmendje vetes
dhe të pushojë për pak. Në foton e fundit që ka postuar në “Instagram”,
Endriti duket se po relaksohet e po i gëzon këto ditë të nxehta vere. Ai
natyrisht ka zgjedhur të shkoj në bregdet ku dhe është shkrepur fotoja
e postuar. I qetë dhe shumë komod duket fotografi. Si ju duket ju?

Rozana Radi
Ajo e ka cilësuar këtë verë si “Best summer ever”. Bëhet fjalë për

Rozana Radin. Për të ky ka qenë një vit i lodhshëm dhe ia ku më
në fund po shijon ditët e pushimit. Këngëtarja  duket tejet provokuese
dhe në super formë me rroba banje. Ajo ka postuar  në “Instagram”
foto nga pishina dhe në det, ku bie në sy trupi i bukur i saj dhe të
pasmet e mëdha. Shumë hot dhe tejet provokuese duket Rozana. A s’
mendoni dhe ju kështu?
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Xhensila dhe Besi
Xhensila Myrtezaj dhe Besart Kallaku janë një ndër çiftet më jetëgjata të showbiz-it
shqiptar. Pas 4 vitesh bashkëjetesë, edhe për ta u bë një kohë e gjatë që flitet për
ditën e shumëpritur. Edhe pse çifti që prej fillimit ka zgjedhur ta mbajë sa më private
të jetë e mundur, më në fund zbuluam se ata do t’i japin fund beqarisë në muajin
shtator. Ka qenë vetë Xhensila e cila ka bërë të ditur që herët që dasma do të
organizohet në Tiranë dhe do të jetë e madhe. Prej shumë kohësh, dyshja ka filluar
me përgatitjet, pasi për këngëtaren ajo ditë do të jetë realizimi i një ëndrre që e ka
pasur që fëmijë, një ëndërr që shumë shpejt do të bëhet realitet. E veçanta e këtij
eventi është se do të jenë 3 dasma, njëra me familjen dhe fisin e ndërsa tjetra me
shoqërinë dhe njerëzit e afërt të çiftit. Gjithashtu kemi arritur të zbulojmë se dasma do
të realizohet në Pallatin e Brigadave.
Xhensila Myrtezaj ka deklaruar se nuk do të ketë vetëm një dasmë, d.m.th. dasma e
saj me fisin e saj dhe Besi me fisin e tij, por do të ketë 3 dasma, 3 ceremoni.
Këngëtarja e suksesshme shprehet se, përveç dasmave me fiset e tyre, do të
organizojnë dhe një dasmë të veçantë me miqtë e tyre të njohur. Duke ditur se Besi
ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me presidentin e ri të sapozgjedhur Ilir Meta,
mund të pritet pjesëmarrja e tij në dasmën e tyre. Ndërkohë që disa detaje kemi
arritur t’i zbulojmë disa ditë më parë, ku ndër to ishte edhe data e martesës, që do të
zhvillohet në 1 shtator. Por ajo që nuk prisnim dhe që thyhen edhe “zakonin” për të
mos parë nusen veshur me të bardha para dasmës, ndodhi! Bukuroshja Xhensila nuk
i ka shpëtuar tundimit të postimit në faqen e saj në “Instastory” veshur me fustanin e
dasmës të zgjedhur nga stilisti i famshëm kosovar Valdrin Sahiti. Ajo duket si një
princeshë e vërtetë me fustanin e bardhë me bisht të gjatë të shfaqur në foto. Edhe
pse nusja vendosi të shfaqë një pjesë të “magjisë” së asaj dite, e veshur me të
bardha, prapë nuk na pritet sa t’i shohim të dy në altar, ku do të thonë “po” kurorëzimit
të dashurisë së tyre.

Të gjitha detajet nga dasma e Getoarit me Marinën dhe e Besit me Xhensilën

Dasmat VIP
të shtatorit

Stilisti kosovar, i
përzgjedhuri i dy
bukurosheve të ekranit

Kjo verë ka qenë e
mbushur plot me
surpriza të bukura

dhe, me sa duket, nuk
kanë mbaruar ende. Po
flasim për ditën e shënuar
të çdo çifti, dasmën, ku
kurorëzojnë dashurinë e
tyre. Këtë verë u realizua
dasma përrallore e
këngëtares dhe modera-
tores bukuroshe Orinda
Huta me moderatorin e
“Oktapod” Turjan Hyska, të
cilët pas 10 vjet lidhjeje
vendosën ta finalizojnë atë
në mënyrë të magjishme
dhe shumë romantike në
fund të korrikut. Por, siç
thamë edhe më lart, sur-
prizat nuk kanë mbaruar
ende. Presim me padurim
të zhvillohen edhe dy das-

Marina dhe Getoari
Të komentuar deri në detaje, Getoar Selimi dhe Marina
Vjollca po shkojnë drejt altarit dhe dasma e tyre do të jetë
një nga më të bukurat e vitit. Edhe ajo pritet të zhvillohet
në shtator. Çifti që po bashkëjetojnë në Tiranë kanë
vendosur datën e dasmës, që do të jetë 10 shtatori.
Sipas burimeve pranë çiftit, ceremonia do të organizohet
në Prishtinë dhe do të ketë të pranishëm rreth 250 të
ftuar. E veçanta e kësaj ceremonie është fakti që Getoari
ka vendosur të ndjekë ritet tradicionale shqiptare. Kështu,
ndryshe nga çiftet e tjerë VIP që organizojnë një dasmë
për të dy, reperi ka vendosur që të udhëtojë drejt shtëpisë
së Marinës në Tiranë bashkë me krushqit, për ta marrë
nusen të dielën në shtëpinë e tij në Prishtinë, shkruan
“Story”.
Flitet që do të jetë dasma e vitit, ndërkohë që pas
celebrimit Marinën do e shohim në “TV Klan”, si
prezantuese të një formati francez. Ndërkohë që është
zbuluar se në dasmën e shumëpritur do të këndojnë i
gjithë grupi i “Babastars”. Dasma e dhëndrit, Getoarit do
të zhvillohet në një nga resortet më të mëdha në
Prishtinë. Ndërkohë që njësoj si bukuroshja Xhensila,
edhe nusja bukuroshe Marina ka zgjedhur si stilist të
fustanit të saj të nusërisë, stilistin e njohur kosovar
Valdrin Sahiti. E sigurt që do të dalë një princeshë e
vërtetë. Mezi presim t’i shohim!
me fisin e tij, por do të ketë 3 dasma, 3 ceremoni.
Këngëtarja e suksesshme shprehet se, përveç dasmave
me fiset e tyre, do të organizojnë dhe një dasmë të
veçantë me miqtë e tyre të njohur. Duke ditur se Besi ka
një marrëdhënie shumë të ngushtë me presidentin e ri të
sapozgjedhur Ilir Meta, mund të pritet pjesëmarrja e tij në
dasmën e tyre.

ma të tjera në muajin shtator. Vetëm disa ditë na ndajnë nga
dasma e një nga çifteve më të dashur, të këngëtares së ëm-
bël Xhensila Myrtezaj me humoristin e mirënjohur të “Portokal-
li”, Besart Kallaku. Por nuk mbaron me kaq! Me sa duket, ky
muaj që vjen do të jetë vërtet i bekuar, sepse një tjetër dasmë
pritet të ndodhë. Dhe po flasim pikërisht për një çift shumë të
përfolur të medias që bëri bujë me lidhjen e tyre prej vitesh,
një bashkim i Kosovës me Shqipërinë. Bëhet fjalë për çiftin
Marina Vjollca-Getoar Selimi. Pra nuk kemi se si të mos jemi
kaq të entuziazmuar dhe mezi të presim të kalojnë dhe këto
pak ditë për të parë se si do të zhvillohen edhe dy dasma të
tjera të rezervuara për muajin shtator. E sigurt që do të jenë
përrallore!
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Aida Doçin e fton për
performancë aktori
i njohur turk

Është, pa dyshim, një nga
balerinat më të pëlqyera
në vendin tonë. Këtë

herë Klaudia Pepa ka pub-
likuar një foto në rrjete sociale
në të cilën shfaqet e veshur me
një bikini bardhezi, duke u
dukur më në formë se kurrë.
Bukuroshja duket se po vazh-
don të shijojë pushimet në këto
ditë të nxehta vere. Seksi dhe
me flokë të lagur, edhe këtë
herë Klaudia ka bërë të flitet për
të dhe format e saj perfekte.
Klaudia njihet për sukses jo
vetëm në Shqipëri, po dhe jas-
htë vendit. Ajo po punon me
koreografët më të dëgjuar
ndërkombëtarë.

Çfarë do të bëjë këngëtarja në fillim?
Albërie Hadërgjonaj, ‘single’

Rikthehet Klaudia Pepa
Fotoja e fundit do iu lërë pa frymë

Ka mjaftuar një video ‘live’ në “Instagram” për të zbuluar të rejat
nga jeta e këngëtares seksi Albërie Hadërgjonaj. E veshur me
bikini rozë e me një kafe në dorë, ajo është ulur për minuta me

radhë në qiell të hapur, për të folur me ndjekësit e saj. Albëries i shkru-
anin nga vende të ndryshme të botës si Arabia, Indonezia, Kili etj. Të
shumtë ishin ata që e pyesnin për profesionin apo kombësinë. Gjith-
ashtu të shumtë ishin ata që i kërkonin këngëtares shqiptare të largon-
te flokët e gjatë e t’u tregonte gjoksin, dëshirë që ua plotësoi dy herë.
Ndër të tjera ajo zbuloi se në mes të shtatorit do të nxjerrë në treg
materialin e ri muzikor, një këngë ritmike e të bukur krijuar nga Kledi
Bahiti. Albëria fliste nga Hempton, ku kishte shkuar për pushime por
edhe për punë. Ajo rrëfeu se është beqare e dëshiron të bëjë para.
Albëria punon atje edhe për një agjenci imobiliare, ku siç u shpreh
është angazhuar për shitjen e shtëpive disamilionëshe. “S’kam të
dashur. Po e shoh që të
zgjedh një të mirë. Po jam
shumë rehat kështu,
s’kam kohë të gjej të
dashur. Duhet të punoj
njëherë, të bëj lekë. Kam
ardhur të shoh disa shtë-
pi këtu. Domethënë,
përveçse për ta shijuar,
kam ardhur të bëj biznes
në Hemptons. Më vonë
do t’ju tregoj disa prona
dhe ndoshta jeni të intere-
suar t’i blini. Unë jam në
Hemptons dhe agjencia
ka disa prona që do t’i
shesë. Këto shtëpi kush-
tojnë miliona dollarë, ndaj
më uroni fat”, - tha ndër
të tjera këngëtarja.

Tregojani kritikat tjetërkujt:
Miriami e puth vajzën
në buzë sa të dojë!

Sa më shumë i kritikoni VIP-at pse i puthin fëmijët në buzë, aq
më shumë karikohen ata që t’i puthin të vegjlit e tyre e t’i ndajnë
pastaj fotot me gjithë ndjekësit. Personazhe të famshëm siç

janë David dhe Victoria Beckam, si dhe në Shqipëri bukuroshja Adro-
la Dushi, janë sulmuar pasi kanë puthur fëmijët e tyre në buzë. Këtë
radhë është shënjestruar Miriam Cani, e cila ka puthur vajzën e saj.
Në foton postuar në “Instagram”, këngëtarja shkruan: “Mirëmëngjes
nga parajsa”. Kanë qenë të shumta reagimet e ndjekësve të saj, ku
shumica e tyre sh-
kruajnë komente
pozitive, ndërsa
pjesa tjetër trego-
hen skeptikë. Miri-
ami nuk i lë komen-
tet pa përgjigje.
Dikush i shkruan
se nuk puthet fëm-
ija në buzë. Ajo i
përgjigjet: “Ashtu?
Kush e thotë
këtë?” E puthura në
buzë nuk ka asgjë
të keqe, pasi ajo
është një formë e
shprehjes së
dashurisë, sipas
Miriamit dhe pjesës
më të madhe të
ndjekësve.

Aida Doçi njihet për zërin e saj të
ëmbël. Diçka mjaft e bukur i ka
ndodhur Aidës së fundmi. Aktori

turk Oktay Kaynarca, pasi kishte dëgjuar
disa prej këngëve të saj, e ka ftuar atë
për performancë ‘live’. Vetë këngëtarja
ka falënderuar aktorin për mesazhin e
bukur dhe ftesën që i ka bërë. Aida nuk
ka ngurruar ta tregojë lumturinë dhe
vlerësimin që i është bërë nga aktori.
Nëpërmjet një fotoje postuar në profilin e
saj në “Instagram” ajo ka bërë publike
mesazhet e shkëmbyera me aktorin.
Kaynarca njihet për rolet e tij të
suksesshme në serialet turke.
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Policia: 51-vjeçarja ndërroi jetë në spital

Masakroi bashkëshorten me sqepar për
xhelozi, prangoset 55-vjeçari Tajar Kazanxhi

Kanosi me armë ish-bashkëjetuesen,
arrestohet ish-deputeti socialist

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Policia e Elbasanit ka arrestuar dje ish-
deputetin socialist Hamit Kosta, pasi akuzohet se ka
kanosur me armë zjarri ish-bashkëjetuesen e tij. Më-
sohet se 62-vjeçari u prangos në lagjen "5 Maji" të këtij
qyteti teksa ishte duke udhë-
tuar me automjetin e tij tip
"Hamer" me targa PE2505A.
Sipas bluve, dyshohet që Ko-
sta të ketë kanosur me fjalë
dhe me armë 38-vjeçaren E.T.,
banuese në Elbasan. Gjatë
kontrollit të ushtruar në au-
tomjetin e 62-vjeçarit, është
gjetur e sekuestruar në cilës-
inë e provës materiale një pis-
toletë me 6 fishekë, model 9
mm, të vendosur në krehrin
e saj. Ndërkaq, materialet i
kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan, për
veprime të mëtejshme për veprat penale: "Kanosje"
dhe "Prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftar-
ake dhe e municionit".

Baballarët e dy viktimave: Lajmin e kobshëm për djemtë e morëm në telefon, dhimbja jonë është shumë e madhe

"Ja si u mbytën në liqen vëllai e kushëriri"
Elsaid Tahiri: Niveli i ujit u rrit shpejt, braktisëm varkën e notuam drejt bregut

LUSHNJË LUSHNJË LUSHNJË LUSHNJË LUSHNJË - Xhelozia
ka çuar deri në çmenduri
një 55-vjeçar nga Lushnja.
Tajar Kazanxhi ka masak-
ruar bashkëshorten e tij
me sqepar. Pas dhunës së
ushtruar, 51-vjeçarja Na-
tasha Kazanxhi ka përfun-
duar e plagosur rëndë në
spitalin e qytetit të Lush-
njës. Pavarësisht ndihmës
së dhënë nga bluzat e
bardha të këtij spitali, gru-
aja ka ndërruar jetë.
Burime zyrtare nga Drej-
toria e Policisë së Qarkut
të Fierit bënë me dije se
ngjarja e rëndë ndodhi
rreth orës 18:15, në fsha-
tin Pulg të rrethit të Lush-
njës. Në njoftimin para-
prak për mediat, blutë po-

huan se pas një konflikti në
banesë, Tajar Kazanxhi ka
goditur bashkëshorten e tij
me mjete të forta, dhe për
pasojë ajo është dërguar
urgjentisht në spital në

gjendje të rëndë shëndetë-
sore. Pas sinjalizimit për ng-
jarjen, policia ka shkuar në
vendngjarje dhe ka nisur he-
timet, ndërsa ka shoqëruar
në komisariat agresorin.

Ndërkaq, burime pranë
grupit hetimor u shprehën
se dyshohet se krimi në
familjen Kazanxhi ka
ndodhur për motive xheloz-
ie. 55-vjeçari akuzohet për
veprën penale të "Vrasjes
për shkak të marrëdhënieve
familjare". Pritet që Gjykata
e Shkallës së parë e Lush-
njës të vendosë masën e sig-
urisë ndaj Tajar Kazanxhi.
Ndërkaq, grupi hetimor po
punon për zbardhjen e plotë
të rrethanave të kësaj ngjar-
jeje, e cila tronditi Lush-
njën dhe jo vetëm.      al.gu.al.gu.al.gu.al.gu.al.gu.

Senad Nikshiqi
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Një ditë pas tragjedisë
së ndodhur në liqe
nin e Shkodrës ku

humbën jetën dy kushërin-
jtë minorenë (djem xhaxhal-
larësh), familja Tahiri në fs-
hatin Boriç i Madh në Malës-
inë e Madhe ka hapur dyert
e mortit. Mësohet se Ervis
dhe Sabian Tahiri, përkatë-
sisht 13 dhe 15 vjeç, së bash-
ku me dy kushërinj të tjerë
dhe 3 shokë (7 persona), sh-
kuan për t'u larë në liqen,
por argëtimi i tyre u kthye
në tragjedi. Rifat dhe Naim
Tahiri, dy baballarët e
djemve të mbytur, lajmin e
kobshëm e kanë marrë vesh
përmes një telefonate nga
disa të panjohur. Elsaidi, vël-
lai i viktimës Ervis Tahiri,
ishte në varkën që e mori
rrjedha e liqenit. Ai rrëfeu
dje për "Gazeta Shqiptare"
momentet e tmerrit. Vëllai i
viktimës tregoi me detaje se
si ai dhe 4 të tjerët arritën
të dilnin të gjallë në breg.
RRËFIMI I TË
MBIJETUARIT

"U nisëm nga shtëpia
rreth orës 12:00 të së enjtes
dhe shkuam në liqen për t'u
larë. Aty morëm një lundër
(varkë) që është e jona dhe
hymë në liqen, pasi nuk e
menduam se mund të na
ndodhte ndonjë gjë e keqe.
Isha unë, vëllai im që fat-
keqësisht u mbyt, djali i
xhaxhait që edhe ai fatkeqë-
sisht u mbyt, djali i tezës së
babait dhe 3 të tjerë që er-
dhën me ne, shokët tanë. Pra
në total kemi qenë 7 perso-
na. Pesë arritëm të dilnim,
ndërsa dy të tjerë, fatkeqë-
sisht mbetën brenda në ujë.

Ne dolëm në liqen për qejf.
Si shumë banorë e të rinj të
zonës, thjesht morëm lun-
drën për të shëtitur. Nuk e
dinim fare se mund të
ndodhte një gjë e tillë dhe as
na e merrte mendja aspak se
dikush mund të mbytej.
Nuk kemi parandier asgjë të
keqe. Ne dimë not, edhe vël-
lai me djalin e xhaxhait di-
nin not. Nuk ishim shumë
larg bregut, as 100 metra. Po
të parandienim diçka të
keqe, s'do të kishim shkuar
për asnjë arsye. Moti realisht
ishte i vranët, erë kishte,
por edhe pak dallgë kishte.
Neve nuk na u duk moti aq i
keq apo dallgët aq të mëdha
sa të na rrezikonin. Na u duk
një situatë normale. Aty ku
ishim ne, uji ishte i cekët", -
tha 16-vjeçari Elsaid Tahiri.
Ndërkohë, ai pohoi se "Mund
të ketë qenë ora 14:00 ose
14:30, kur morëm për t'u
kthyer drejt bregut. Pra
rreth 2 orë ose 2 orë e gjysmë
jemi larë në liqen. Pastaj si
papritur uji nisi që të thel-
lohej vetvetiu. Na zuri të
gjithëve në befasi, sepse

menjëherë nisi të rritej nive-
li i ujit derisa na kapërceu të
gjithëve. Na kaloi uji mbi
kokat tona. Duke qenë në
këtë situatë të vështirë ku
uji na kishte mbuluar, në
moment ne të gjithë mend-
uam që të lëmë lundrën dhe
të nisemi me not. Ky ishte
një vendim për të cilin të
gjithë ramë dakord. Morëm
për të dalë në breg me not.
Nga 7 persona që ishim, 5,
edhe pse me vështirësi, ar-
ritëm të dilnim. Ndërsa, vël-
lai e kushëriri im u mbytën.
Për momentin ishte e pabe-

sueshme. S'gjej fjalë të
shprehem se si ndihem. Nuk
e di çfarë të them. Ne të
tjerëve na ndihmoi Zoti. Vël-
lai dhe djali i xhaxhait dinin
not, por mund të jenë lodhur
ose i ka zënë paniku dhe fat-
keqësisht sot nuk i kemi më.
Ne e braktisëm lundrën
sepse rrjedha ishte e fortë
dhe me sa pamë vinte nga
era e fortë. Uji na mbuloi dhe
s'kishim zgjidhje tjetër. Lun-
dra nuk na shërbente më".
Gjithashtu, Elsaidi tha se në
liqen kishin qenë një ditë
para ngjarjes tragjike.

BABALLARËT E
DY VIKTIMAVE

Për mes dhimbjes së
thellë, Rifat Tahiri tregoi se
si e mori lajmin e
tmerrshëm. "Unë isha në
shtëpi kur më ra telefoni.
Nuk e njihja numrin. Më
tha personi që më mori se
fëmijëve u ka ikur lundra.
Fillimisht nuk mendova as-
gjë të keqe. Pas pak më
morën sërish dhe më
thanë: 'Eja këtu shpejt se të
janë mbytur djali dhe nipi'.
U nisa me shpejtësi, por
nuk mund të bëja asgjë
sepse djemtë ishin mbytur.
Nuk mund ta besoj një gjë
të tillë. Sabiani ishte djali
im i vetëm, ndërsa kam
edhe dy vajza. Është një
ngjarje shumë e rëndë për
të gjithë familjen tonë.
Djemtë kanë shkuar për t'u
larë në liqen si shumë herë
të tjera, por fatkeqësisht u
ka ndodhur ajo situatë e
vështirë duke u marrë
jetën", - tha babai i vik-
timës. Sabian Tahiri. Ndër-
sa, Naim Tahiri, babai i
Ervis Tahirit u shpreh:

"Nuk e di se kush më ka
marrë në telefon. Mund të
ketë qenë ora 16:00 kur më
treguan për ngjarjen. S'e
besoja dot. Madje nuk dola
as nga shtëpia sepse nuk e
dija se çfarë të bëja në ato
momente. Kur kaloi edhe
pak kohë, ma konfirmuan
edhe zyrtarisht ngjarjen e
rëndë. Nuk e di çfarë të
them dhe nuk mund ta
shpjegoj atë që ndjej në
këto momente. Më pas er-
dhi policia dhe u nxorën
trupat e pajetë. Nuk patëm
nevojë të kërkojmë ndihmë
sepse u nxorën shpejt. Nuk
e kisha menduar kurrë se
një gjë e tillë mund të
ndodhë. Nuk e di se si ka
ndodhur ngjarja, sepse nuk
kam qenë aty. Më pas më
tregoi djali tjetër që ishte
në lundër. Dhimbja për ne
është shumë e madhe".

RREFIMI
"Papritur uji nisi të
thellohej vetvetiu. Na
zuri të gjithëve në
befasi, sepse
menjëherë nisi të rritej
niveli i ujit derisa na
kapërceu të gjithëve.
Na kaloi uji mbi kokat
tona. Duke qenë në
këtë situatë të
vështirë, ku uji na
kishte mbuluar, në
moment ne të gjithë
menduam që të lëmë
lundrën dhe të nisemi
me not. Ky ishte një
vendim për të cilin të
gjithë ramë dakord.
Morëm për të dalë në
breg me not. Nga 7
persona që ishim, 5,
edhe pse me
vështirësi, arritëm të
dilnim. Ndërsa, vëllai e
kushëriri im u
mbytën."

16-vjeçari i mbijetuar, Elsaid Tahiri duke folur për “GSH” Babai i njërit prej viktimave, Rifat Tahiri

Banorët duke ngushëlluar familjen Tahiri

Hamit Kosta
Banesa e familjes Kazanxhi ku ndodhi vrasja
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Barcelona jam unë!
(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)

... pak ditë pushime. Me aq sakrifi-
ca sa kursehen paratë, kur ne
kemi një punë të ndershme,
dëshira jonë më e madhe është që
ato pak ditë në të cilat do të push-
ojmë, të jenë plotësisht tonat,
vetëm tonat. Kursejmë duke pakë-
suar daljet me familjarë e miq.
Kursejmë duke kufizuar huqet e
kërkesat tona vetjake. Kursejmë
duke lëshuar në cilësinë e ushqi-
meve, veshjeve, mallrave e shërbi-
meve që marrim, duke marrë ato
me çmimin më të lirë. Ka prindër
e familje që kursejnë duke
zvogëluar edhe sasinë e ushqimit
ditor. Ka prindër e familje që, për
t'u siguruar familjeve të tyre push-
ime verore, mbajnë për vite të tëra
pa i ndërruar dot, të njëjtat tesha.
E kështu me radhë.... Zoti e krijoi
botën në 6 ditë, dhe të shtatën e
bëri pushim. Edhe njeriu që është
krijuar në shëmbëlltyrën e Tij,
punon plot mund e sakrifica gati 1
vit të tërë, vetëm për pak ditë
pushime. Njeriu mezi pret që në
ato ditë pushimi, të jetë zot i ditëve
dhe vetes së tij. Por ja që të gjithë
këtë rend paqësor, ndonëse të vësh-
tirë njerëzor, vijnë disa djaj që e
kthejnë në makth të papërshk-
rueshëm.

Të imagjinojmë pak veten. Pas
1 viti të sertë e plot derte, ne më
në fund kemi blerë biletat famil-
jare për të kaluar disa ditë push-
ime në Barcelonë. Biletat na kanë
kushtuar sa njëri sy i ballit. Kemi
prenotuar edhe hotelin, që së bash-
ku me llogaritjet e vakteve dhe
daljeve e lëvizjeve nëpër Barce-
lonë, gjithashtu na ka kushtuar sa
syri tjetër i ballit. Kemi mbërritur
në mbrëmje në qytetin e Gaudit.
Sapo kemi lënë bagazhet në hotel
e bashkë me fëmijët kemi dalë të
shijojmë magjinë e ecjes nga "Pla-
za Katalunya" nëpër "Las Ram-
blas" drejt Portit. Duam të shohim
animatorët nëpër "Las Ramblas",
të dëgjojmë muzikën që e luajnë
artistë virtuozë, të provojmë nga
një gotë sangria dhe të zhytemi në
detin e njerëzve si ne që vijnë nga
anekënd botës. Ndërkohë që ti ndi-
hesh i përfshirë nga e gjitha kjo
pritshmëri dehëse dhe lumtu-
ruese, ia beh një furgon djajsh që
të vret a tmerron fëmijët, të
dashurit e zemrës, e ta ndal botën
aty. A ka gjë më të zymtë sot për
ne njerëzit e paqes, sesa kjo vde-

kje a tmerr i ardhur prej ferrit? E
di që do të më thoni se ka qytete,
vende, njerëz e kombe që jetojnë
çdo ditë të jetës së tyre kështu, nën
befasinë gjakatare të ferrit që ka
zbritur mbi ta. E di. Nuk kam fjalë
ta përshkruaj dot dhimbjen që nd-
jej për këtë të vërtetë njerëzore.
Jam i pafuqishëm ta ndryshoj.
Mundem vetëm ta dënoj e mallkoj
me gjithë forcën e shpirtit,
mendjes e zemrës sime, ferrin
bashkë me djajtë e tij që kanë zbri-
tur mbi tokë, kushdo qoftë thirrë-
si, shkaktari a fajtori. Megjithatë
nuk e pranoj e as e justifikoj dot
kurrë që ky ferr të lëshohet si vallë-
zim i Djallit mbi jetët e pafajshme
të njerëzve që jetojnë në paqe. As-

një ideal, asnjë arsyetim, asnjë
logjikë, asnjë shkas, besim a kush-
trim, nuk mund të pranohet si sh-
tysë a argument për kosën e vde-
kjes që shprazet me akte terroriste
mbi njerëz të pafajshëm.

Në Barcelonë, 8 vite më parë unë
kam zgjedhur të bëj muajin e mjaltit
bashkë me time shoqe. Barcelona
është kthyer në një pikë referimi
për dashurinë dhe familjen tonë.
Kthehemi herë pas here në Barce-
lonë, sepse e kemi si ritual dashu-
rie që duhet ta kryejmë gëzuesh-
mërisht. Edhe këtë 17 gusht, mund
të kishim qenë aty. E jo vetëm unë
dhe ime shoqe, por bashkë me dy
djemtë tanë të vegjël, Davidin dhe
Martinin. Më dridhet mishi kur

Nga Arian Galdini

Opinioni i   Ditës

mendoj se atë tmerr e lemeri që pro-
vuan mbrëmë të tjerë njerëz të
pafajshëm, njerëz të dashuruar,
familjarë, prindër, fëmijë, mund ta
kishim provuar edhe ne.

Kjo derdhje e ferrit mbi tokë, e
ka një axhendë. Axhenda e djajve
të terrorizmit është që t'i dorëzojë
njerëzit para frikës. Sepse njeriu që
i dorëzohet frikës, është një hap
larg nga shndërrimi në adhurues
djajsh. Sot unë jam Barcelona. Jam
Barcelona sepse jam njeriu, jam
dashuria. Sot e jetoj dhe e pranoj
dhimbjen për atë që ka ndodhur në
mbrëmjen e 17 gushtit në "Las
Ramblas", por e refuzoj frikën.
Zgjedh dashurinë. Njerëzit zgje-
dhin gjithmonë dashurinë.

GAFORJA
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BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI
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VIRGJERESHA
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Ritmin e duhur për t'u ndjerë mirë me vet-
en tuaj dhe të tjerët jua dhuron çifti Hënë-
Venus, duke mbrojtur miqësitë dhe kontak-
tet në mjedisin tuaj. Klimë miqësore nga
ju dhe nga miqtë tuaj: çdo argument për-
ballohet me bashkëpunim të madh.

Hëna dhe Venusi në kuadraturë, tregues
të një familje të dashur dhe të kuptueshme.
Tregoni autonominë tuaj me sjellje të pa-
pritura. Sot janë gjërat e paparashikuara
që ju drejtojnë, duke vënë në diskutim plan-
et e bëra më parë.

Ditë pozitive për fitimet, të cilat do i shpen-
zoni shpejt falë bujarisë tuaj: në shoqëri
jeni i pari që hapni portofolin. Investimi në
një projekt për momentin është i parakohs-
hëm, sidomos nëse keni ide pak të qarta
për sa i përket buxhetit.

Jo shumë tolerant ndaj idesë se pushi-
meve po ju vjen fundi, sot do vendosni të
rrini në shtrat deri vonë, me shumë gazeta
dhe mëngjesin mbi komodinë. Më Hënën
bashkëpunëtore në shenjë, sot do shijoni
çdo gjë që bëni, pa u kushtëzuar nga or-
aret dhe programet.

E shtunë e vetmuar. Hëna ju tërheq në një
ishull nostalgjie dhe ndjeshmërie të mad-
he, duke ju ngritur lart në fantazinë tuaj. Të
zënë me probleme familjare gjatë ditës, në
darkë do shijoni kohën tuaj, pa programe
dhe takime.

Bashkëpunim maksimal si me partnerin
ashtu edhe me miqtë tuaj: kuptoheni me
një shikim. Të gjitha aktivitetet e organi-
zuara bashkë do realizohen për mrekulli.
Nëse sot jeni në punë, shpirt i  bash-
këpunues sjell qetësi. Do jeni produktiv dhe
efikas, dhe pa stres.

Dashuria mund të vijë papritur, ndoshta
pas një takimi që në fillim ju acaron, por
më pas do qeshni dhe në fund.... do kapit-
ulloni. Ndryshimet e papritura në planet
tuaja ju nervozojnë, por nëse jeni me push-
ime, bëni mirë të mos shqetësoheni.

Romantik, të dashur dhe jashtëzakonisht
të ëmbël, me Hënën dhe Venusin në
trekëndësh me shenjën tuaj. Një ligësi e
butë ju bën të merrni gjithçka që dëshironi.
Me partnerin planifikoni udhëtimin e ardhs-
hëm: një turne mes artit dhe natyrës do
jetë si një muaj mjalti i dytë!

Nëse e kaluara ju ka zhgënjyer, keqardhja
nuk shërben për asgjë: përse kujtoni eks-
periencat e kaluara kur keni një të ardhme
premtuese për të ndërtuar? Do gjeni
mënyrën për të plotësuar nevojën tuaj për
liri dhe hapësirë, por duke shmangur gjërat
e tepruara.

Rezultati i ditës do varet kryesisht nga am-
bienti ku ndodheni sot. Realizimi i
dëshirave që keni është kryesor në planet
tuaja. Këshilla e yjeve është të shmangni
çdo gjë të tepruar, art në të cilin jeni mjesh-
tër të vërtetë.

E shtunë e ngarkuar me angazhime sho-
qërore dhe familjare, pas rikthimit nga
pushimet. Nja falënderim nga zemra Uran-
it, i cili duke ndryshuar kartat, do transfor-
mojë një pengesë në një shans fatlum.

Hëna dhe Venusi në trekëndësh me shen-
jën ju bëjnë jashtëzakonisht romantik, por
edhe ekstravagant dhe krijues. Nëse në
dashuri do ndiqni intuitën nuk do gaboni.
Drejtoni antenat, talenti juaj i spikatur mund
të përfitojë nga frymëzime të reja të çmuara.
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FRONI I PERËNDIVE!
Tomori, aty ku Zoti flet shqipNga Azgan HAKLAJ

(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)

... ishte një nga tempujt më të
shenjtë e më të njohur të botës që
nga epoka pellazgjike. Vazhdimësia
e adhurimit të këtij tempulli
madhështor të besimit e të natyrës,
njëherësh nga shqiptarët, tregon jo
vetëm autoktoninë e racës pellaz-
go-iliro-arbërore, por njëherësh
edhe faktin kuptimplotë se stërgjy-
shërit tanë apo "Pellazgët hyjnorë",
siç shpreheshin për ta mendjendri-
turit e Rilindjes Kombëtare. Ata
patën krijuar që në krye të herës
një marrëdhënie speciale e të drejt-
përdrejtë me zotin e dheut, të cilin
grekët e vjetër të ardhur shumë
shekuj më pas, në territorin ku
dikur lulëzonin jeta, kultura dhe
civilizimi pellazgjik, e tjetërsuan
me dinakëri në Zeus dhe e ven-
dosën me seli në Olimp.

Tomorri, i vendosur në kër-
thizën e trojeve të stërlashta pel-
lazgo-ilire, është faltorja ku të
parët tanë i blatonin lutje dhe dhu-
rata krijuesit të gjithësisë. Kulti i
12 perëndive pellazge ishte aq
frymëzues për Aleksandrin e
Madh - nëna e të cilit, Olimbia, ish-
te bijë e Mollosëve, fis epirot - sa
në përfundim të fushatës së tij tri-
umfuese në Lindje, ky perandor e
strateg gjenial i racës sonë ngriti
në Indi një panteon madhështor,
në përkujtim të tyre. Si kryekult i
historisë të besimeve tona, Baba
Tomori gërsheton më shumë se cil-
ido vend tjetër vazhdimësinë dhe
shtresëzimin e besimeve nga ai
pagan, paleokristian dhe së fund-
mi bektashizmin, të themeluar nga
Ilministi Hyjnor Haxhi Bektash
Veliu. Bektashizmi shqiptar u
identifikua që në lindje si një fe ko-
mbëtare, i cili me figurat më të
shquara të tij dhe përmes tem-
pujve, diturisë, mbajti të ndezur
pishtarin e lirisë e të dashurisë për
Atdheun. Nuk është rastësi që
vëllezërit Frashëri së bashku me
Pashko Vasën konsiderohen me të
drejtë "etërit e nacionalizmit e të
Rilindjes Kombëtare". Vëllezërit
Frashëri, Faik Konica, Ismail Qe-
mali, Aqif Pashë Elbasani, Murat
Toptani e të tjerë ideologë e prijës
të lirisë, të dalë nga gjiri i komuni-
tetit bektashian, janë krenaria
jonë dhe ballina e historisë sonë ko-
mbëtare.

Asnjë besim tjetër nuk e ka bërë
të veten shprehjen profetike të Pa-
shko Vasës: "Feja e shqiptarit ësh-
të shqiptaria", siç e ka bërë komu-
niteti bektashian. Flamuri shqiptar
kuqezi shpaloset madhështor në
Selinë e Shenjtë të Kryegjyshatës
Botërore Bektashiane në Tiranë,
ashtu si në objektet e kultit të saj
në mbarë trojet etnike të kombit
shqiptar. Tomori është kështjella e
pamposhtur e lirisë, e historisë ko-
mbëtare dhe e identitetit tonë et-
nik. Dhjetëra perandorë i kanë rënë
kryq e tërthor Shqipërisë dhe Ball-
kanit. Kanë ikur dhe janë varrosur
në gërmadhat e historisë, pa ia ar-
ritur dot të zhdukin dhe të
asimilojnë gjuhën tonë hyjnore,
gjuhën me të cilën vetë Zoti i flet
në këtë tempull madhështor mbarë
njerëzimit.

"Aty ku është shpirti i Zotit, aty
është liria", thotë një fjalë e urtë
latine. Liria e kombit shqiptar e ka

Tri dekada më parë, Nënë Tereza
e bekoi selinë e Kryegjyshatës
Botërore Bektashiane dhe u
përqafua si motra me vëllanë me
Haxhi Dede Reshat Bardhin. Këta
bij të pavdekshëm të Shqipes janë
shenjtorët më të rinj të racës ar-
bërore. Nënë Tereza dhe Reshat Bar-
dhi, këta banorë të përjetshëm të
parajsës, janë simbolet më të ndritu-
ra, jo vetëm të unitetit shpirtëror, por
dhe kulturor e politik të kombit sh-
qiptar. Bektashizmi dhe Shqipëria
janë një dhe të pandarë, ashtu siç
është trinomi ynë: gjuha-kombi-fla-
muri. Është nderi dhe privilegji më i
madh që selia e shenjtë e Kryegjys-
hatës Botërore është sot dhe përjetë-
sisht në Tiranë, në kryeqendrën e
kombit shqiptar. Shpirtndrituri Dede
Reshati e pati bekuar flamurin sh-
qiptar që Forcat tona të Armatosura
e shpalosën me krenari në misionet
paqeruajtëse në Afganistan, në Irak,
por edhe flamurin amerikan si sim-
bol të atdheut të lirisë. Ky është me-
sazhi i bektashizmit shqiptar: Paqe,
harmoni, tolerancë, vëllazërim.
Bashkim në një shtet-komb të orien-
tuar nga vlerat evropiane, të lirisë,
demokracisë dhe progresit.

"Pa atdhe, nuk ka fe". "Jetëgjatë-
sia e një populli varet nga jetëgjatë-
sia e trashëgimisë shpirtërore të tij".
Këto profeci të profetit Muhamed,
misionet e përbashkëta kombëtare
e hyjnore konkretizuan një bash-
këpunim të Unionit Artistik të Ko-
mbit Shqiptar dhe Kryegjyshatës
Botërore, nën kujdesin e veçantë të
Haxhi Dede Edmond Brahimajt.
Më dt. 22 gusht, në malin Zot-Tomor
do të organizojmë koncertin tema-
tiko-artistik, që vitin tjetër do të
kthehet në Festival i përvitshëm
Kombëtar: "Froni i Perëndive". Këtë
vit do të marrin pjesë artistë, grupe
artistike, shoqata kulturoro-artis-
tike nga të gjitha trojet etnike. Unio-
ni Artistik i Kombit Shqiptar
nderon me titullin: "Misionar i Ko-
mbit" Kryegjyshin Botëror të
Bektashizmit, Haxhi Dede Edmond
Brahimaj. Vitin tjetër e në vazh-
dim, hartës së festivaleve ko-
mbëtare të organizuara nga Unioni
Artistik i Kombit Shqiptar tash 15
vite, do t'i shtohet edhe një festival
hyjnor, i përvitshëm, "Froni i Perën-
dive". Ky bashkëpunim vjen pas një
bashkëpunimi me sukses me Ko-
munitetin Mysliman në Tiranë.
Para disa vitesh, për herë të parë
në një spektakël madhështor, Unio-
ni Artistik i Kombit Shqiptar, në
Pallatin e Kongreseve, organizoi
për herë të parë ditëlindjen e pro-
fetit Muhamed. Çdo vit, në bash-
këpunim me agjencinë e spektak-
leve "Jehona e Shkodrës", Unioni
Artistik i Kombit Shqiptar organi-
zon me rastin e Krishtlindjeve, më
25 dhjetor: "Sofrën Shkodrane".

Ne shqiptarët duhet të jemi kre-
narë për historinë tonë.

Gjeneza jonë është e hershme,
heroike, e lavdishme, atdhetare e
patriotike. Ndihemi krenarë që
kemi tempullin më të lashtë të
botës, Dodonën pellazgjike, Tomor-
in e sotëm, orakullin dhe faltoren e
Zeusit, perëndisë më të fuqishme të
mitologjisë greke dhe prejardhja e
tij është prej trojeve tona, prej
paraardhësve tanë, e dokumentuar
dhe e pranuar nga studiuesit e
botës, por edhe nga vetë ata helenë.

selinë këtu në Tomor. Strategët dhe
mbretërit e ndritshëm ilirë, Bardhy-
li, Pirro, Agroni e Teuta i faleshin
Tomorit dhe e adhuronin si fron të
Zotit. Perandorët ilirë të Romës dhe
shenjtorët kristianë të trojeve tona
e njihnin më së miri dhe evokonin
me krenari historinë e tij. Historia
më e lashtë e Shqipërisë rrotullo-
het rreth Tomorit Hyjnor, rreth
Malit-Zot, ashtu siç rrotullohet
Toka rreth boshtit të saj. Baba To-
mori është kryefjala dhe kallëzuesi
më autentik i gjenezës shqiptare.
Aty gjendet kulmi, shkëlqimi i
lavdisë, shenjtërisë dhe madhësh-
tisë së kombit shqiptar. Nga ky
kulm i lartë mund të shohësh larg
e thellë, të çash mjegullnajën e ko-

hës e tisin e hapësirës, të fluturosh
si shqiponjë dodoniane, zeusiane.
Edhe pse koha me largësinë e saj
kërkon ta venitë këtë madhështi,
konturet e tempullit të lashtë gjith-
një rriten në horizont.

Emrat e tempullit të lashtë të
Tomorit e Dodonës pellazgjike, e
cila u bë orakulli i Zeusit, perëndisë
më të fuqishme të mitologjisë
greke, dokumentohen herët në his-
tori. Në poemat e Homerit ata janë
vërsnikë, binjakë. Tek 'Iliada' cit-
ojmë: "O mbret, Zeus, Dodonës pel-
lazgjik, që banon larg, duku sund-
uar Dodonën (Tomorin e sotëm), që
e rrahin dimra të egër". Historiani
Aravantioit, në librin e tij botuar
në Janinë në vitin 1859, nënvizon:
"Dodona ishte qendër pellazge,
parahelene, shumë më e hershme
se gjuha, perënditë dhe mitologjia
greke". Këtë konstatim e kanë
pranuar edhe autorët më të
zëshëm helenë. Babai i historisë
greke, Herodoti, apostrofon faktin
se: "Faltorja e Dodonës është më e
vjetra mbi dhé", pra më e lashta,
dhe aty vinin blatime nga të gjithë
popujt e Evropës që ndodheshin në
veri të Ilirisë. Hesiodi në poemën
"Carmina" përshkruan Hellopinë
dhe e cilëson si atdheu i Dodonës.
Ai pohon se: "Dodona dhe Lisi ish-
in qendrat e pellazgëve". Pseudo
Skylasi, Tuqiditi, Klod Ptolemeu,
Tit Livi dëshmojnë se "elejtë", fis
epirotë, përkatësisht ilirë, u
përhapën në Italinë e Jugut. Eskili,

shek. V p.e.s., te "Prometeu i
lidhur" na thotë: "Kur të keni arri-
tur në tokën e Molosëve të Do-
donës së Sipërme, ka një orakull
dhe tempull të Jupiterit Thesprot".
Ai pohon se tempulli i Dodonës
gjendet në majë të një mali të lartë
që është Tomori i sotëm. Rilindësi

Sami Frashëri shkruan se, edhe në
kohët më të qytetëruara të Greqisë,
tempulli i famshëm i Dodonës, që
gjendej në Epir, u përkiste pel-
lazgëve. Priftërinjtë, që shërbenin
në tempull, dhe popullsia rreth tij
flisnin gjuhën e pellazgëve. Viz-
itorët që vinin nga krahinat greke
merreshin vesh me përkthyes.
Priftëreshat e faltores së Dodonës
(Tomorit të sotëm) nuk flisnin
helenisht.

Në mitologji thuhet se të gjithë
njerëzit që vinin nga të gjitha anët
e botës kërkonin të dinin parash-
ikimin e fatit të tyre. Tri gratë që
përmend Straboni lidhen me emrin
e fisit "Graik", "Gratë", që
gjendeshin në Epir. Fjala 'gra' ësh-
të vendase, pellazge, shqipe. Babai
i historisë greke, Herodoti, thekson
një fakt të madh shkencor për tem-
pullin më të lashtë të botës: "Dodo-
na është ndërtuar nga banorët ven-
das të Epirit; prej kësaj vatre, tra-
dita e shenjtërisë së Zeusit është
përhapur në drejtim të Greqisë së
sotme e më gjerë. Në këtë Mal-Zot
kremtohet festa e Abaz Aliut,
heroit të luftës së Qerbelasë, figurë
emblematike e pelegrinazhit
botëror e gërshetuar me mitin e
Dodonës, më dt. 20-25 gusht të çdo
viti. Gjurma e Abaz Aliut lidhet me
historinë dhe legjendën se si ai ka
ardhur në Tomor.

Rilindësi yni i madh, Naim
Frashëri, në poemën "Qerbelaja"
thotë:

 "Abaz Aliu zu T "Abaz Aliu zu T "Abaz Aliu zu T "Abaz Aliu zu T "Abaz Aliu zu Tomorë,omorë,omorë,omorë,omorë,
Erdhi afër nesh.Erdhi afër nesh.Erdhi afër nesh.Erdhi afër nesh.Erdhi afër nesh.
Shqipëria s'mbetet e gjorë,Shqipëria s'mbetet e gjorë,Shqipëria s'mbetet e gjorë,Shqipëria s'mbetet e gjorë,Shqipëria s'mbetet e gjorë,
Se Zoti atë e desh."Se Zoti atë e desh."Se Zoti atë e desh."Se Zoti atë e desh."Se Zoti atë e desh."

Heroi i luftës së Qerbelasë
trashëgoi fuqitë e tij të mbinatyr-
shme dhe prej këtej për pesë ditë
shkoi në Olimp, prandaj dhe pele-
grinazhi i Malit të Tomorit që nga
koha e ardhjes së Abaz Aliut, krem-
tohet nga dt. 20-25 gusht për pesë
ditë rresht të qëndrimit dhe largim-
it të tij. 'Ditët e Tomorit' janë ditë
blatimi dhe lutjesh për perënditë,
janë ditë përkushtimi dhe flijimesh,
për çdo njeri pavarësisht çfarë be-
simi ka. Ky pelegrinazh, tashmë i
përvitshëm, ka marrë përmasa

botërore. Në Tomor, në Olimpin sh-
qiptar, perëndinë e ligjësisë, selinë
e zanave të maleve siç e quan poeti
ynë Naim Frashëri te "Bagëti e
Bujqësi" apo "Hija e Tomorit", ndry-
she: "Perëndia e Tomorit" te "Gjahu
i malësorëve" të Kristoforidhit,
edhe këtë vit do të marshojnë qin-
dra-mijëra pelegrinë nga e gjithë
bota. Jo larg prej këtu janë trojet e
Qyprillinjve të kësaj dinastie të
shquar, nga radhët e së cilës dolën
kryeministrat, burrështetas e refor-
matorë të mëdhenj, të cilët e ng-
ritën Perandorinë Osmane në
apogjeun e saj dhe lanë gjurmë të
thella në histori. Vetë Mustafa Qe-
mal Ataturku, "Babai i Turqisë mod-
erne", kur Kryegjyshata Botërore
Bektashiane e vendosi selinë në
Tiranë, i është shprehur një diplo-
mati të huaj se: "Bektashizmi është
kurora e artë e Islamizmit dhe ajo i
takon Shqipërisë". Poeti ynë Naim
Frashëri, ideolog i bektashizmit, i
atdhedashurisë e njëherësh patri-
ark i kulturës sonë, me postulatin
memorial: "Ti dritë që lind andej
nga perëndon" e ka konstruktuar
bektashizmin si një besim thellë-
sisht atdhetar, kombëtar dhe evro-
pian njëherësh. Nëse toleranca fe-
tare është kryevepra e civilizimit
dhe humanizmit shqiptar, kontribu-
ti i udhëheqësve të klerit dhe
liderëve shpirtërorë të bektashizmit
është i dorës së parë dhe i një
rëndësie historike për të sotmen
dhe të ardhmen e Shqipërisë.

Opinioni i   Ditës

"Pa atdhe,
nuk ka fe"
(Profeti

Muhamed)

““
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Eshtë skuadra e donatorëve
7. Mbyllin një turp.
9. Mund të jetë unik
11. Një i absurdit është i Samuel Beckett
14. Qyteti i përjetshëm.
15. Interpreton Sandokan.
17. I ka tek tenda.
18. Eshtë këngëtar lirik
19. Arturo i Brecht.
20. John, i forti i Sylvetster Stallone-s.
21. Françesku kantautor.
22. Eshtë religjion politeist.
25. Qerre pa qe.
26. Gjysmë alarmi.
27. Eshtë shtypi i ZP.
30.  Kush ka... ka zët.

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

31. Altini mesfushor.
32. Janë vajzat në atletikë.
34. Eshtë shpend lagune.
36. Gjysmë thyese.
37. Udhëhoqi Argonautët.
39. Mund të jenë fotografikë të tillë.
40. Fillojnë panikun.

VERTIKAL

1. Janë çnjerëzore.
2. Mund të jetë e hollë dhe therëse.
3. Edi në krye të PS.
4. Eshtë lloj papagalli.
5. Fund turni.
6. Eshtë dëshmore... çudibërëse.
7. Para devils për lojtarët e Manchester United.

8. U shkrua nga Kadare
10. Conan ai i Schwarzenegger.
11. Pak titanike.
12. Arbeni pa çifte.
13. I ka tek treni.
15. Mund të jenë pushimi
16. Mund të prishej nga jë... kleçkë.
18. Në krye të bashkisë.
20. Eshtë kundërshtar në dashuri
23. Meta në krye të LSI.
24. I vidhet ustait.
27. Jeppet e Artë në Cannes.
28. Eshtë pije e jona.
29. Kufizojnë kënde.
31. Fillojnë lehtë.
33. Eshtë dritëshkurtri.
35. Eshtë numri i... të parit.
38. Fillojnë nazet.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

BUDA
- Dhuna është frut i dëshirës.

- Njëqind vite të jetës së një njeriu që nuk merr në
konsideratë Ligjin Suprem, është e krahasueshme
vetëm me 1 ditë të jetës së atij që e respekton.

- Nuk kalohet jeta duke dhënë spjegime, pasi miqtë
e tu nuk kanë nevojë për to, armiqtë nuk të be-
sojnë ndërsa budallenjtë nuk të kuptojnë.

- Askush nuk mund të kthehet prapa dhe të ketë
një fillim të ri, por çdokush mund të fillojë sot dhe
të ketë një fund të ri...

- ''Disa herë, akoma dhe gjërat më të
parëndësishme do të mund të ishin
gjëra të jashtëzakonshme, nëse do t'i
bënim me njerëzit e duhur''.

Elizabeth Green

- ''Të mund të flesh i qetë, të mund të
duash dhe të mbash mend se këtu jemi
të gjithë kalimtarë''. Jorge Luis Borges

- '' I mundur nuk është ai që humb, por ai
që dorëzohet''.

 - ''Vullneti është ai që të bën të fitosh
atëherë kur logjika të thotë se ke
humbur''.  Carlos Castaneda

HORIZONTAL
1. Mund të jetë e pasur me minerale.
7. Ascoli në tabela.
11. Një mund të jetë diplomatik.
12. Premtojnë të bëhen kampionë të tillë.
14. Janë felinë të egër.
16. Marubi i fotografisë.
18. Janë meduza.
19. Një anarkist i famshëm.
21. Smith filozof.
22. Susanna shkrimtare italiane.
23. Shkurt për company.
24. Organizma Autonome Kombëtare.
27. Mbarojnë punime.
28. Ndezur në aparaturë.
29. Bëjnë arte me re.
30. Nduket për gjysmë.
31. Mbyllin fushatat
32. Luca bomber.
34. Emri i parë i Pasolini-t.
35. Një mund të jetë fetar.

37. Lidhen të parat.
38. Fundi i një faze.
39. Emri i Bismarck.
40. Kant e Diabolik.
42. Ze... në traget.
44. Ente Informacioni Rajonale.
45. Triolet e Trëndafilë me kredi.
47. Rruga e Ferenc Molnar.
48. Në krye të notarëve.
50. Gjysmë tatimi.
51. Ushtrihet me cd false.

VERTIKAL.
1. Numër i shkurtër.
2. Britame Arkimedit.
3. Inicialet e Paganini-t.
4. Fundi i Turandot.
5. Eshtë fjetore ushtarësh
6. Parker regjisor.
7. Kështu quhet që ushqim kundër intok-
sikimit.
8. Një birrë e jona.

9. Mund të jenë përurimi.
10. Festat pa fat
11. Qendër ditore
13. Janë nomadë.
15. Fillojnë atkletikën.
16. Eshtë brinjë në skuadër.
17. Sidney i Serpico.
18. Qe centauri që mësonte Akilin.
20. Në mes të një kanali.
25. Bëhet për zakon.
26. Tregon martesë.
27. Një super... për shopping.
33. Vala e stadiumit.
34. Fillojnë poshtë.
36. Një provë... inteligjence.
38. Vaçe e famshme e këngës tonë.
41. Fillojnë vallen.
42. Para es Salaam.
43. Linearë pa larë.
46. Nota e diapzonit.
47. Mbyllin një shtëpi.
49. I keni në dorë.

M I K E K M S E

E K A R O M A K E T

K M I L I T A N T E T

M A T E M A T I K A

P A S A N I K T S

E K U A N E T A R E T

R E T E E I R A N I

I T R B L A K E L

M I A R E D E K I

E M E T A L E I S

T E K E M K U M T

M O R A V I A M A E

P A B M E L E R G O

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

O H A R A D A R O M A T

Ç I K L I S T E T

S T A D I U M E T A P E L

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

K E N T N G O P J E V

K A T I A S I E E S E

A R N I O L A I R

M A S S I M O Z A N O R E

A M A N A N N A N N

T T E R R E N I E I N E

A R K A A S T R O A M A

D I A N A H T A N T I K

A T L A N T I K E O T L S

P E I T A R I F A T I L E

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

P E K E N E T A O R A R D

P A U L I N R R I

A K A E O T A A D O D I M

R U M U N E E K I E R A

E T J S I T E R I A M A N

T E I V G O R D I A N E

I N T A R O M A E T I T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

50 51

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16

17 18

19 20

21 22 23 24

25 26

27 28 29 30

31 32 33

34 35 36

37 38

39 40

3 1 8 4 2 4 13 1 13

18 3 1 4 18 3 17 13 1

8 1 10 10 10 1 3 1 6 8

6 1 10 2 3 6 14 1 12 2 4

13 3 5 4 2 8 4 1 12 4 2

15 9 6 15 1 12 4 6 6 3 18

17 2 4 5 12 2 14 17 5 3

8 1 7 6 3 1 10 1

4 5 12 4 6 4 18 7 7 6

1 A 3 R 2 E 8 S 1 5 2 3

13 19 1 3 20 5 4 6 10 6

1 1 10 2 3 2 12 15 18 2 8
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