
Vijon në faqen 20

1997-ta “polli” Shqipërinë me situata 
kriminale dhe shoqëri të inkrimin-

uar. Edhe kur fi rmat po binin një nga 
një të falimentuara sepse nuk kishin 
mundësi shlyerje ...

1997… pas 20 vitesh, çfarë 
mund të shohim ndryshe? 

Nga PËRPARIM KABO
Opinioni

 Ditësi

(Në foto) Viktima, Vangjel Çiko. Aleksandër Bardhi
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Suplement

“SUMMER PAGES”

Pushimet e
politikanëve, 

flasin Pampuri 
Kushi e Hajdarmataj
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Intervista/ Flet kreu i Ushtarakëve në Rezervë

Thoma Konduri: Detyrohemi të kthejmë mbrapsht 2-37 milionë Thoma Konduri: Detyrohemi të kthejmë mbrapsht 2-37 milionë 
lekë të vjetra. Për statusin e ri na lanë jashtë grupit të punëslekë të vjetra. Për statusin e ri na lanë jashtë grupit të punës

Ushtarakët, në 
5 shtator gjyqi 

kundër vendimit të
Gjykatës së Lartë

Shoqata Kombëtare e Ushtarakëve në Rezervë të Shq-
ipërisë po përfundon procedurat e fundit për gjyqin që 
do të mbahet në 6 shtator të këtij viti kundër ...

Në faqet 2-3

DEBATI POLITIK 

Rikthimi i vizave
për Shqipërinë?

Asnjë shtet s’mund
të vendosë vetë
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FOTOT E ÇIFTIT

Burri vret gruan 
dhe veten, Lita,
vëllait: Mbaroi, 

s’e kthej dot

SERIALI I VRASJEVE PAS ATENTATIT NDAJ ALEKSANDER BARDHIT NE SHTATOR 2016

HAKMARRJA, VRITET ME 6
PLUMBA NE KOKE “GELO”

Serbia keqpërdor debatin 
për “kombin kosovar”

Në politikën e saj ndaj kombit shqip-
tar Serbia shpeshherë ka përdorur 

njerëzit tanë, mendjet tona, debatet 
tona të kota “filozofike”, të nxitura 
nga ajo. ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga SHABAN MURATIi

Vangjel Çiko është babai i njërit prej tre atentatorëve të mirditorit. Vajza 
sheh të gjithë krimin. Fjalët e së shoqes kur pa burrin të masakruar 

Nga VOLTIZA DURO

 

Si iu gjet në dhomë
400 kg hashash,

administratorit të 
hotelit në Himarë 

KAPET MBI 1 TON DROGE

Në faqen 7

 

Tomori, tempulli
i lashtë i Dodonës,
lavdi e madhështi e
gjenezës shqiptare

Në faqet 18-19

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

“Arrestuam tre redaktorët, Biba, Ramku dhe Dume”

Në faqet 8-9

Dokumenti sekret i Feçorr Shehut për grupin ku implikohej Kadrie Kadare
Nga DASHNOR KALOÇI të veprimtarisë armiqësore 

e keqëbërese gjatë muajve 
korrik-gusht dhe ngjarjet 
negative në rradhët e vetë 
efektivit të MPB-së”, dërguar 
sekretarit të parë të Komitetit 
Qendror të PPSH-së, Enver 
Hoxhës, i cili e ka mbushur 
atë raport plot me ...

Dokumenti që po publiko-
jmë në këtë pjesë të librit, 

është një raport-informacion 
me siglën “Sekret” që mban 
datën 28.8.1980, i ministrit 
të Punëve të Brendshme të 
asaj kohe, Feçorr Shehu, 
me temë: “Mbi disa çështje 
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REAGIMET
HEQJA E VIZAVE



Rikthimi i vizave, flet drejtoresha e Kufirit: S'kemi asnjë ankesë nga Holanda

Kërkesa e Holandës për vizat,
Bushati: Klithma nga PD-ja

Ministri ironizon opozitën: Shërim të shpejtë
REAGIMI
"Gjinkallat e
dëshpëruara të 25
qershorit po i
kalojnë ethet e
gushtit me klithma
për kthimin e
vizave! Shërim të
shpejtë"- shkruan
Bushati në
'Facebook'.

KËRKESA
Policia dhe prokuroria në Amsterdam kanë
hartuar një raport ku kërkojnë nga qeveria
e tyre pezullimin e vizave për shqiptarët.
Autoritetet në Amsterdam deklarojnë se
shqiptarët gjithnjë e më shumë po luajnë
një rol kyç në trafikimin e drogës dhe
pastrimit të parave gjatë viteve të fundit.

Rikthimi i vizave për Shqipërinë?

Asnjë shtet nuk mund të
vendosë individualisht

Valentina Madani

Ministri i Punëve të
Jashtme, Ditmir
Bushati reagoi dje

pas propozimit të Holandës
për rikthimin e regjimit të
vizave për Shqipërinë, pasi
sipas saj janë rritur grupet
kriminale shqiptare dhe
kërkesat për azil. Bushati
ironizon opozitën dhe zërat
që kanë komentuar këtë
çështje, duke u shprehur se
gjinkallat e dëshpëruara të
25 qershorit po i kalojnë
ethet e gushtit me klithma.
"Gjinkallat e dëshpëruara të
25 Qershorit po i kalojnë
ethet e gushtit me klithma
për kthimin e vizave! Shërim
të shpejtë"- shkruan Bus-
hati në 'Facebook'. Më herët
Drejtoresha e Kufirit dhe e
Migracionit në Ministrinë e
Brendshme bëri dje të ditur
se nga pala holandeze nuk
ka asnjë ankesë për sh-
qiptarët. Kurse në lidhje me
krimin do të ketë bash-
këpunim mes policive të dy
shteteve. Këtë deklaratë ajo
e bëri nga Kakavija ku ka
fluks emigrantësh për shkak
se pala greke punon me pak
sportele. "Ne nuk kemi asn-
jë ankesë nga pala holandeze
për problematika të shteta-
sve shqiptarë që udhëtojnë
apo qëndrojnë në këtë shtet
në kuadër të marrëveshjes
Shengen". Kështu u shpreh
drejtoresha e Përgjithshme
e Kufirit dhe Migracionit
Aida Hajnaj, në lidhje me
mundësinë e rikthimit të
vizave për shtetasit sh-
qiptarë nga qeveria holan-
deze. Hajnaj konfirmoi se
me palën holandeze do të
punohet për evidentimin e
rasteve të përfshirjes në ve-
primtari kriminale të shteta-
sve shqiptarë në Holandë.
"Unë e theksoj edhe njëherë
se, për sa i përket kërkesave
për azil të shtetasve sh-
qiptarë në shtetin e Holan-
dës, ne nuk kemi pasur asn-
jë kontestim nga pala homo-
loge, nga autoritetet holan-
deze në lidhje me këtë

fenomen. Dhe për sa i përket
pjesës së kriminalitetit të
shtetasve shqiptarë në
Holandë, unë theksoj edhe
njëherë se Policia e Shtetit
shqiptar bashkëpunon
ngushtësisht me të gjitha
homologet e veta, me misio-

net, atashetë që janë vendo-
sur në Shqipëri, që mbësh-
tesin policinë shqiptare dhe
janë të gatshëm për të ngri-
tur grupe pune të përbash-
këta hetimi, për të hetuar
dhe goditur të gjitha këto
grupe kriminale, duke fillu-

ar që nga transfertat finan-
ciare të tyre e deri te kon-
fiskimi i aseteve që ato kanë
në Shqipëri", u shpreh drej-
toresha e Kufirit dhe Migra-
cionit. Për sa i përket masave
të marra për azilkërkuesit
zj.Hajnaj informoi se "Aktu-

alisht ne mund të themi që
me masat që janë marrë ne
kemi një ulje të shtetasve
shqiptarë nga informacionet
që kemi marrë nga ho-
mologët tanë në lidhje me
kërkesat e tyre për azil në
vendet e BE. Për sa i përket

Asnjë shtet nuk mund
të vendosë individu-

alisht për rikthimin e
vizave. Sipas rregullores
mbi regjimin e vizave,
kriter penalizues është
kur numri i azilkërkuesve
është i madh dhe kur në
të njëjtën kohë shteti prej
nga vijnë këto kërkesa
nuk bashkëpunon për
riatdhesimet e
azilkërkuesve, gjë që, në
fakt, nuk ka ndodhur me
Shqipërinë, ku në mënyrë
të vazhdueshme riatdhe-
sohen persona që
kërkojnë azil pa plotësuar
kriteret. Edhe në rastet
kur shteti nuk bash-
këpunon, atij i lihet një
afat 6 mujor për të refle-
ktuar, dhe vetëm në ras-
tet kur sërish bash-
këpunimi për riatdhes-
ime mungon, atëherë
mund të ketë penaliz-
ime. Megjithatë, në ras-
tet kur një shtet shpreh
shqetësimin për numrin
e lartë të azilkërkuesve,

parlamenti dhe Komisioni
Europian duhet të monitor-
ojë përmbushjen e kriter-
eve, emigracionin e rregullt,
përfitimet ekonomike, si dhe
mbrojtjen e të drejtave e
thelbësore të tyre. Në raste
të rralla, vendet e zonës
Shengen mund të vendosin

një kontroll intensiv nga
1-30 ditë në të gjitha
pikat kufitare. Megjith-
atë, sipas rregullores,
kërkesa për rikthimin e
regjimit të vizave kërkon
votë unanime nga Këshil-
li i Ministrave të Bash-
kimit Europian.

Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Va
sili, reagoi dje i shqetësuar pas lajmit se policia

holandeze i kishte propozuar qeverisë së saj rik-
thimin e vizave me Shqipërisë. Vasili thekson se
heqja e vizave për shqiptarët ishte një nga arritjet
më madhore të pluralizmit, por tani rrezikon të zh-
bëhet, shton ai. Kreu i grupit parlamentar të LSI bën
me faj Kryeministrin Rama ndërsa shpjegon se
"Paralajmërimet nga Europa kanë qenë pa fund, por
shurdhëria dhe paaftësia kriminale e Kryeministrit
ka qenë fatale". Ky reagim erdhi pas lajmit se poli-
cia e Holandës i kishte kërkuar qeverisë së saj të
rikthente regjimin e vizave për qytetarët shqiptarë
për shkak të kriminalitetit në rritje të shtetasve
nga Shqipëria në këtë vend. Qeveria e Holandës
nuk ka marrë asnjë vendim mbi këtë kërkesë.

Vizat, Vasili-Ramës: Ku je?

“Europa të vuri një
zero të madhe”

rastit të Holandës, ne nuk
kemi pasur asnjë lloj prob-
lemi ose shqetësimi nga ana
e tyre në lidhje me kërkesat
e shtetasve shqiptarë për
azil. Sidomos për këtë peri-
udhë nga janari deri në
gusht që ne po flasim".
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"Rikthimi i vizave, alarm për të gjithë! Roli kyç i grupeve mafioze në politikë s'fshihet dot"

Nishani: Pa pastruar parlamentin
nga kriminelët, ta harrojmë Europën
"Çelja e negociatave këtë vit, përfundimisht e humbur"

DEKLARATA
"Nëse nuk shohim
pastrim të parlamentit
nga kriminelët
ordinerë, por me
shumë para, nëse
nuk shohim..., do ta
harrojmë shumë
shpejt ta shohim
Evropën live, (fëmijët,
nipërit e mbesat
emigrantë, spitalet për
kurim, shkollat për
arsimim, tregjet për
biznes etj.). Po, do ta
shohim përmes BBC
dhe Euronews!",
shprehet z.Nishani.

Kthimi i vizave,
Mediu: Ngjarje e

rëndë, përgjegjësia
e Ramës

Për kreun e PR-së Fat
mir Mediu kërkesa e

Holandës për vendosjen e
vizave është një ngjarje
shumë e rëndë. Sipas tij,
ajo ngarkon me përgjegjë-
si të drejtpërdrejtë Edi
Ramën, qeverinë dhe ko-
alicionin e tij. "Shqipëria
jo vetëm nuk ka hedhë as-
një hap drejt anëtarësimit
ne BE, por dhe ato që u ar-
ritën me mund e sakrifica
po kthehen mbrapsht.
Nën këtë qeveri Shqipëria
njihet vetëm për korrup-
sion, drogë dhe krimi, gjë
e cila ndëshkon pa të drejtë
miliona shqiptarë të nder-
shëm që kanë një jetë që
punojnë në emigracion.
Cenon nëna e baballarë,
gjyshër dhe gjyshe që
duan të jenë pranë fëm-
ijëve të tyre, nipave dhe
mbesave, në të mirë dhe të
keq. Rivendosja e vizave
apo kushtëzimi i udhëtim-
it të shqiptarëve do të kri-
jonte një problem të madh
për biznesin dhe ekonom-
inë shqiptare. Qeveria
s'mund të heshtë, ajo ësh-
të përgjegjëse për azilin,
krimin, trafiqet, këto ng-
jarje s'mund të kalohen si
ngjarje spontane. Opozita
duhet të angazhohet seri-
ozisht me këtë problem
dhe së bashku me qyteta-
rët të detyrojë qeverinë të
flasë dhe veprojë", shpre-
het z.Mediu.

Berisha: Në Shqipëri
vrasje e drogë,

timonieri lëpin tepsinë!
Ish-kryeministri Sali Berisha ka ironizuar praktikën

e pasardhësit të tij, Edi Rama, ku ky i fundit çdo
mëngjes përshëndet ndjekësit e tij me një mesazh në
"Facebook". Si kundërpërgjigje Berisha ka postuar një
mesazh të qytetarit dixhital, ndërsa shkruan: "Një
mirëdita për timonierin nga qytetari dixhital". Qyteta-
ri dixhital i ka shkruar Berishës për zhvillimet e sot-
me, që nga vrasja në Ksamil, dro-
ga e kapur në ujërat italiane, kri-
mi i dyfishtë në Kamzë si dhe pla-
gosja në "Don Bosko". "Një mirëd-
ita për timonierin nga qytetari dix-
hital! "Përshëndetje doktor, vrasje,
therje, atentate, krim, drogë jenë
lajmet e datës së sotme për Sh-
qipërinë e Noriegës sot ndaj dhe
desha të ia përcjell si mirëdita në
vend të mirë mëngjesit të tij ti-
monierit të tepsisë! Kështu sot
(dje) njoftohet për vrasje të dyfishtë në Tiranë, ther-
je me thikë në Tirane vrasje në Ksamil, kapen nga
policia italiane skafi  me një tonë drogë dhe tre skaf-
istë shqiptarë. Kurse timonieri lëpin tepsinë!", thu-
het në mesazhin e publikuar nga z.Berisha.

Heqja e vizave, Çupi:
Rama po e kthen

Shqipërinë në komunizëm
Deputetja e PD-së Dhurata Çupi akuzon kryemi

nistrin Edi Rama se po kthen vendin në komu-
nizëm duke rrezikuar heqjen e vizave me vendet e BE.
"Akoma janë të gjalla në memorien e mijëra shqiptarëve
radhët e gjata pranë ambasadave në Tiranë për t'u pa-
jisur me vizë. Burra, gra, fëmijë, të rinj e të reja rrin-
in me ditë të tëra në pritje pas dyerve. Dikush për
nevoja emigrimi, dik0amiljen apo
dhe për një vizitë shëndetësore. Të
rinjtë në përpjekje për shkollim.
Viti 2010 ishte viti i çlirimit të
madh. Liberalizimi i vizave për Sh-
qiptarët ishte ëndërr që u bë re-
alitet. Sigurisht që ky liberalizim
ishte si rrjedhojë e një pune të jas-
htëzakonshme dhe reformave të
mëdha të qeverisjes së Partisë
Demokratike. Sot jemi në pragun
e rivendosjes së vizave dhe, nëse
kjo qeveri arrin "suksesin" e madh të kthimit të
vizave, shumë shpejt Shqipëria do të ketë edhe
kthimin e skafeve dhe trafikimin njerëzor. Ky është
turpi më i madh i kësaj qeverie që me vetëdije po i
dënon shqiptarët", deklaron zj. Çupi.

Valentina Madani

Për ish-presidentin Nis
hani, rikthimi nga
Holanda i vizave për

shqiptarët është një alarm që
vjen për shkak të
azilkërkuesve dhe nivelit të
lartë të krimit dhe drogës në
Shqipëri. Në një status në
faqen e tij në "Facebook", Nis-
hani shkruan se, nëse nuk do
të ketë konfiskime të pasur-
ive të kriminelëve dhe politi-
kanëve që deklarojnë miliar-
da pa punuar asnjë ditë,
atëherë shqiptarët do ta sho-
hin Europën vetëm përmes
televizioneve. Sipas tij nëse
parlamenti nuk pastrohet
nga kriminelët, duhet ta har-
rojmë Evropën. "Vendet e
Bashkimit Evropian nisën të
reagojnë ndaj anormalitetit
të rëndë që po konsolidohet
tashmë me shpejtësi në Sh-
qipëri. Në Holandë që, në,
fakt njihet edhe si barometri
i politikave dhe zhvillimeve
të mëtejshme në hapësirën
evropiane është kërkuar zyr-
tarisht rivendosja e sistemit
të vizave me Shqipërinë",
shprehet z. Nishani. Sipas tij
ky nuk është ende një ven-
dim përfundimtar politik dhe
institucional i Holandës, por
ka dy elemente shumë
domethënës që praktikisht i
vendos shqiptarët në fije të
perit. "E para, kërkesa është
zyrtare nga agjencitë që janë
të ngarkuara me çështjen e
sigurisë dhe luftën kundër
kriminalitetit. E thënë ndry-
she politika dhe institucionet
shtetërore vendimmarrëse
do ta kenë shumë të vështirë
të mos i përgjigjen kërkesës
së këtyre agjencive e nga ana
tjetër t'u kërkojnë atyre ga-
rantimin maksimal të sig-
urisë dhe rendit për qyteta-
rët e tyre. Përkundër, politi-
kanët vendimmarrës do dil-
nin përgjegjës direkt përballë
qytetarëve që do të votojnë
për ta. E dyta, që nga dhjetori
i vitit 2016 Këshilli i Minis-
trave të BE ka miratuar tash-
më mekanizmin e pezullimit
të lëvizjes së lirë për vendet
jo anëtare ku çdo vend
anëtar mund ta aktivizojë
atë. Kriteret e parashikuara
në këtë mekanizëm aktual-
isht penalizojnë drejtpër-
drejt Shqipërinë më së shum-
ti", shprehet ish-presidenti
Nishani. Ai shpreh shqetë-
simin se kërkesa për azil nga
qytetarët e Shqipërisë është
katastrofike (në baraspeshë

me Sirinë në luftë) dhe kri-
mi i organizuar me bazë
trafikun e drogës në majat
më të larta të 25 vjetëve të
fundit dhe më e larta nga ra-
joni ynë. "Shqipëria mbërri-
ti në këtë derexhe nga një sit-
uatë krejt normale në 2007 -
2013 në "macen e zezë" për
sigurinë e qytetarëve evropi-
an në 2015 - 2017 me një pa-
përgjegjshmëri in-extremis
dhe përmes një qetësie
olimpike të aktorëve
përgjegjës duke menduar se
duke i vënë në gjumin e
hashashit shqiptarët nuk do
ndihej askush tjetër. Por ja që
qeveritë dhe institucionet e
vendeve anëtare evropiane
kanë filluar të shohin rrez-
ikun dhe kërcënimin e dëmit

që po iu bëhet qytetarëve të
tyre nga lëvizja masive nga
Shqipëria dhe kryesisht
strukturimi mafioz i grupi-
meve dhe rrjetit të trafikimit
të drogave", deklaroi
z.Nishani. Ai shpreh shqetë-
simin se përfitimet nga nor-
maliteti shqiptar i 2008, rrez-
ikohen seriozisht të humben
nga anormaliteti ynë i 2017. Në
një situatë të tillë Nishani
këshillon: "Një goditje fatale,
në front kombëtar nga Dibra
në Tepelenë, nga Vlora në Sh-
kodër, nga Durrësi në Elbasan
e nga Fieri në Tiranë ndaj gru-
peve të krimit të organizuar
tashmë në fashion të plotë ma-
fioz është dhe duhet të jetë
hapi i parë publik dhe institu-
cional. Nëse nuk shohim kon-

fiskime të pasurive kriminale,
duke filluar me të atyre orga-
nizatave të përfshira në pro-
cesin elektoral për të defor-
muar ndërgjegjen e qyteta-
rëve, nëse nuk shohim pro-
cese ligjore të vërteta dhe
transparente të hetimit dhe
gjykimit të ashtuquajturve
politikanë, që deklarojnë mil-
iarda pa punuar asnjë ditë,
nëse nuk shohim pastrim të

parlamentit nga kriminelët or-
dinerë, por me shumë para
(droge dhe prostitucioni kup-
tohet), nëse nuk shohim…. (ka
shumë syresh), do ta harrojmë
shumë shpejt ta shohim
Evropën live, (fëmijët, nipërit
e mbesat emigrant, spitalet
për kurim, shkollat për ar-
simim, tregjet për biznes etj.).
Po, do ta shohim përmes BBC
dhe Euronews!"

PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ERMIR GODAJ

 "Permbaruesi gjyqesor privat Ermir Godaj zhvillon ankandin e trete per shitjen e pasurise se paluajtshme
"Pemtore + Truall", me Nr.Pasurie 5/15, Zona Kadastrale 1158, Vol.1, Faqe 72, me siperfaqe totale 500 m², nga
te cilat truall me sip. 200 m² dhe ndertese me sip.99 m², te ndodhur ne Berdice e Mesme, Shkoder, e lene kolateral
per garantimin e kredise, per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit ProCredit Bank Sh.a., per shumen
8'653'746.56 (tete milion e gjashteqind e pesedhjete e tre mije e shtateqind e dyzete e gjashte pike pesedhjete
e gjashte)Leke.
    Çmimi me të cilin fillon ankandi i trete është ne vleren 5'906'858(pese milion e nenteqind e gjashte mije
e teteqind e pesedhjete e tete)leke.
    Ankandi i trete zhvillohet ne date 31.08.2017, ora 16.00 ne zyren e përmbaruesit gjyqesor privat Ermir
Godaj, Rruga "Abdi Toptani", Qendra Torre Drin, kt.2, nr.33, Tirane, dhe per informacion mund te kontaktoni
ne nr.0682099471, 0695370060, email ermirgodaj@zyrapermbarimit.com."



E hënë 21 Gusht 20174 - POLITIKE

Ftesë qytetarëve për zyrën e re të bashkëqeverisjes, 1 javë kohë për të aplikuar

Zyra e bashkëqeverisjes,
Rama: Deri tani 275 aplikime
Të interesuarit letër motivimi dhe rekomandimi

"Rama mbrojtje speciale për deputetin"

PD, thirrje Rakipit: Vdiq një
person, dorëzo mandatin

QEVERIA
REFORMAT



KRIJIMI
Zyra e
bashkëqeverisjes
me qytetarët
është një risi e
propozuar nga
Kryeministri, i cili
ka bërë të ditur se
ajo do të ngrihet
menjëherë me
krijimin e qeverisë
së re.

Buxheti me
suficit, nuk
realizohen
shpenzimet

Edhe në fund të mua
jit të 7-të të këtij viti,

buxheti i shtetit vazhdon
që të rezultojë me suficit.
Shkak për këtë është
bërë lëvrimi i pakët i
fondeve të shpenzimeve,
ku rrudhja më e madhe
ka ardhur nga mungesa e
financimeve në projektet
infrastrukturore. Parash-
ikimet e bëra në buxhe-
tin fillestar nga qeveria
ishin që deri në fund të
këtij viti, buxheti i sh-
tetit të arrinte një deficit
në nivelin e 31.2 miliard
lekëve, ose 280 milionë
dollarëve. Por sipas
TvKlan ka ndodhur e
kundërta, deri më sot
arka e shtetit ka ende 25
milionë dollarë të pash-
penzuara sipas planit,
ndërsa 50 milionë mun-
gojnë te projektet e
mëdha, të cilat japin im-
pakt në ekonomi, siç janë
projektet në rrugë, shkol-
la dhe spitale. Me aktin
normativ të buxhetit,
qeveria është e vendosur
që të vazhdojë të njëjtën
ecuri të shpenzimeve me
synimin që të arrijë të
ezaurojë të gjithë nivelin
e deficitit që ka vendosur
në buxhet.

Zyrë punësimi

Deri me datën 27
gusht janë të hapu
ra aplikimet për t'u

punësuar në zyrën e bash-
këqeverisjes me qytetarët.
Sipas kryeministrit Edi
Rama, numri i aplikuesve
deri dje ka shkuar 275. Të in-
teresuarit duhet të paraqesin
edhe një letër motivimi ku të
shpjegojnë përse duan të
punojnë në këtë zyrë, CV-në
e tyre dhe dy letra rekoman-
dimi. Zyra e bashkëqeverisjes
me qytetarët është një risi e
propozuar nga Kryeministri,
i cili ka bërë të ditur se ajo do
të ngrihet menjëherë me kr-
ijimin e qeverisë së re.
Kryeministri Edi Rama falën-
deroi të gjithë ata që kanë ap-
likuar për t'u punësuar në
zyrën e bashkëqeverisjes me
qytetarët. "Edhe një  javë  për
të  aplikuar! Numri i apliki-
meve për t'u punësuar në
zyrën e bashkëqeverisjes me
qytetarët është  275. Falën-
derojmë  të  interesuarit për
aplikimet e tyre sipas kërke-
save të  aplikimit, për të  cilin
rikujtojmë  se kërkohet letër
motivimi (pse dua të  punoj në
këtë  zyre) + CV + 2 letra re-
komandimi të  kandidaturës
(nga ish-dekanë ose pedagogë
të fakultetit ku aplikanti ka
kryer studimet; punëdhënës
të  mëparshëm; figura të  res-
pektuara të  komunitetit ku
aplikanti ka banuar apo ba-
non aktualisht). Përndryshe
aplikimi konsiderohet i pavlef-
shëm. Aplikimet janë të hapu-
ra deri në 27 gusht. Të  gjithë
ata që lexojnë për herë të  parë
për këtë  zyrë të posaçme, e
cila do të  ngrihet menjëherë
me krijimin e qeverisë së re,
mund të  marrin një  informa-
cion të  plotë  në  postimin nr.1
me të  njëjtin titull. Falemind-
erit. Grupi i Punës për ng-
ritjen e zyrës së bashkëqever-
isjes", shkruan Kryeministri
Edi Rama në  "Facebook". Me
datën 31 korrik, z.Rama bëri
publike një tjetër adresë
emaili ku sipas tij, të aplikojnë

Partia Demokratike i
është rikthyer sërish

aksidentit që shkaktoi de-
puteti i Partisë Drejtësi,
Integrim dhe Unitet, Aqif
Rakipi, nga i cili mbeti i
vdekur shtetasi Seit Sor-
ra. Një javë pas këtij aksi-
denti, Partia Demokratike
denoncon mosveprimin e
prokurorisë për sa i përket
këtij aksidenti. Sipas
selisë blu, deputeti Rakipi
ka kryer veprën penale të
ikjes nga vendi i ngjarjes,
vepër e cila dënohet deri
në 1 vit burg. Ky favoriz-
im siç e quajnë
demokratët vjen për sh-
kak të miqësisë së depu-
tetit Rakipi me Kryemi-
nistrin Edi Rama. Partia
Demokratike i bën thirrje
deputetit Rakipi të heqë
dorë nga mandati i tij dhe
të shkojë përpara drejtë-
sisë si qytetar i thjeshtë.
"U bë një javë që deputeti

mik i Edi Ramës, Aqif Raki-
pi, ka ikur nga vendi i ng-
jarjes ku aksidentoi për vde-
kje qytetarin Seit Sorra, dhe
asnjë masë nuk është marrë
ndaj tij. Sipas nenit 273 të
Kodit Penal, Aqif Rakipi ka
kryer vepër penale me

largimin nga vendi i ng-
jarjes, që dënohet deri në 1
vit burg. Mirëpo prokuroria
ende nuk ka hedhur asnjë
hap drejt kësaj çështjeje,
dhe deputeti Rakipi po shi-
jon favoret dhe pa preksh-
mërinë qe ia jep lidhja me

Edi Ramën. Partia
Demokratike i bën thirrje
deputetit të heqë dorë nga
mandati dhe të shkojë para
drejtësisë si qytetar i
thjeshtë e të mbajë
përgjegjësi para ligjit. Par-
tia Demokratike i bën thir-
rje Edi Ramës të tërheqë
mbrojtjen speciale qe i jep
mikut te tij, e të lejojë hetim
të plotë e te pandikuar të
ngjarjes. Këto janë rastet
kur shihet nëse drejtësia
funksionon për të gjithë
njësoj, apo për miqtë e
kryeministrit ka favorizime
dhe paprekshmëri", thuhet
në deklaratën e PD-së .

të gjitha ata djem dhe vajza që
duan të punojnë për bash-
këqeverisjen me qytetarët.
Kryeministri njoftoi në "Face-
book" se platforma e bash-
këqeverisjes me njerëzit e za-
konshëm do të bëhet publike
pas formimit të qeverisë së re.
"zyraebashkeqeverisjes@
kryeministria.al është adresa

ku mund të aplikojë për t'u
testuar në konkursin e orga-
nizuar për këtë qëllim, çdo va-
jzë apo djalë, me shkollë të
lartë natyrisht dhe përkush-
tim qytetar, që dëshiron të
bëhet pjesë e skuadrës së  plat-
formës online të bashkëqever-
isjes me njerëzit e zakonshëm
#përShqipërinëqëDuam me

#Shtet #Punë #Mirëqenie.
Platforma e bashkëqever-
isjes, do të jetë online men-
jëherë pas betimit të qeverisë
së re. Siç e kemi shpjeguar
më parë, kjo platformë do të
jetë hapësira publike e kr-
ijimit dhe organizimit të ko-
alicionit tonë të madh qever-
isës me njerëzit e zakonshëm.

Në këtë platformë të re komu-
nikimi, ndërveprimi e bash-
këpunimi mes anëtarëve të
qeverisë dhe qytetarë të
regjistruar si anëtarë të koali-
cionit qeverisës, çdokush prej
këtyre të fundit, do të mund
të thotë fjalën e vet për çësh-
tje të aktualitetit politik",
njoftoi z.Rama.

Kryeministri Edi Rama

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

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
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65-vjeçari u vetëvra pranë Dije Litës në kuzhinën e shtëpisë. Dyshimet e policisë

Krim i dyfishtë në Kamëz, burri
vret gruan dhe veten me kallashnikov
Halil Lita njoftoi vëllanë: Mbaroi, s'e kthej dot Kërkohej në Itali

për grabitje,
kapet në Tiranë

pa patentë
Një 23-vjeçar sh

qiptar, i cili kërko-
hej nga autoritetet ital-
iane pasi ishte i dënuar
me 10 vjet heqje lirie,
është arrestuar në ven-
din tonë, pasi u kap pa
patentë. Burime zyrtare
të policisë bënë me dije
se i arrestuari është
Athanas Xhuveli,  23
vjeç, banues në Tiranë,
lindur në Vlorë. 23-
vjeçari ishte i shpallur
në kërkim nga Gjykata e
Aquila/Itali, e cila në
vitin 2013 e ka dënuar
me 10 vjet burg për kry-
erjen e veprës penale
"Grabitje dhe dëmtim",
parashikuar nga Neni
627 i Kodit Penal italian.
Pas një pune të mirë or-
ganizuar disa ditore ësh-
të bërë i mundur ar-
restimi në flagrancë i
këtij shtetasi në rrugën
"5 Maji", në drejtim të
një mjeti të markës
"Kymco", ku pas verifiki-
meve ka rezultuar pa
leje drejtimi. Ndërsa,
gjatë kontrollit të
banesës së marrë me
qira prej tij, në afërsi të
zonës së tregut "5 Maji",
iu gjetën dhe sekuestru-
an një armë zjarri tip
pistoletë e markës "Ber-
etta", kalibri 9 mm; 273.8
gr kanabis; një maskë e
zezë; dy palë doreza të
zeza; një peshore elek-
tronike; si dhe mjeti i
markës "Kymco". Tash-
më, i riu akuzohet për
veprat penale "Prodhimi
dhe mbajtja pa leje e
armëve luftarake dhe e
municionit", "Prodhimi
dhe shitja e narkotikëve"
dhe "Drejtimi i autom-
jeteve në mënyrë të par-
regullt".

Policia u dokumenton 4 ngjarje, merrnin euro e dollarë

Vidhnin pushuesit në Shëngjin, prangoset
njëri prej autorëve, njëri në kërkim

Plagosi me thikë 24-vjeçarin,
arrestohet në flagrancë i riu

Policia e Tiranës ka vënë në pranga një
29-vjeçar, pasi akuzohet se ka plagosur me

thikë një person. Burime zyrtare nga policia
e Tiranës bënë me dije se Besnik Kolndreu,
banues në kryeqytet akuzohet se rreth orës
10:15 minuta, në rrugën "Don Bosko", ka qël-
luar me mjet prerës shtetasin me inicialet S.
M., 34 vjeç. Ky i fundit u transportua men-
jëherë në spital për të marrë ndihmën e
nevojshme dhe ndodhet nën kujdesin e

LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Vidhnin vlera
monetare dhe sende te
tjera personale pushuesve
në çadrat e tyre në
plazhin e Shëngjinit, ndal-
ohen 2 adoleshentë, një
shpallet në kërkim, ndër-
sa një tjetër procedohet
në gjendje të lirë. Burime
zyrtare nga policia e
Lezhës bënë me dije se
policia arrestoi dje shteta-
sit me inicialet P.D. (me
precedent të mëparshëm
penale) 14 vjeç, B.Ç. 16
vjeç, banues në Lezhë, të
dy banues në këtë qytet.
Po ashtu, policia tha se
kanë shpallur në kërkim
dhe janë duke punuar për
kapjen e shtetasit M.P. 16
vjeç, ndërsa po hetohet në
gjendje të lirë 15-vjeçari
me iniciale E.Gj., banues
në Lezhë. Zyrtarisht,
blutë e Lezhës sqaruan se

nga veprimet hetimore të
kryera është arritur të doku-
mentohet autorësia e disa
vjedhjeve të ndodhura në
plazhin e Shëngjinit, ku ka
rezultuar se këta persona në
bashkëpunim me njëri-

tjetrin janë autor të kryerjes
së tyre. Konkretisht, vjedh-
jet kanë ndodhur: Më datë
18.08.2017, në Shëngjin, i
kanë vjedhur 600 euro, 7000
lekë dhe dy telefona celular
shtetasit A.B.; më datë

16.08.2017, në plazhin e
Kunes- Shëngjin, i kanë
vjedhur 1140 dollar, 130
euro, 24.000 lekë, tre telefo-
na celular dhe dokumente të
ndryshme shtetasit A.B.; më
datë 10.08.2017, në Shëngjin,
kanë tentuar të vjedhin fen-
erin e mjetit BMW në pronë-
si shtetasit D.S.; më datë
02.08.2017, në plazhin e
Shëngjinit i kanë vjedhur
100 euro, 4000 lekë dhe një
telefon celular Samsung, sh-
tetasit A.V. Materialet proce-
durale i kaluan Prokurorisë
së Rrethit Gjyqësor Shkodër,
(Seksionit për të mitur) për
veprën penale "Vjedhja e
kryer në bashkëpunim".

mjekëve. Autori i dyshuar i ngjarjes u kap
në flagrancë nga shërbimet e komisariatit
nr.3 së bashku me Forcat "Shqiponja".
Burime pranë uniformave blu bënë dje me
dije se nga hetimet paraprake ka rezultuar
se të dy këta persona, fillimisht janë konf-
liktuar me njëri-tjetrin për motive të dobë-
ta, çka çoi deri në përdorimin e thikës.
Ndërkaq, grupi hetimor po punon për sqa-
rimin e plotë të rrethanave të këtij konflikti.

Xhensila Kodra

Krimi në familje tron
diti dje kryeqytetin,
ku një 65-vjeçar vrau

me kallashnikov bash-
këshorten e më pas veten.
Ngjarja e rëndë u shënua
rreth orës 11:00 të së dielës,
në banesën luksoze të çiftit
Lita, në zonën e Frutikul-
turës në Kamëz. Çifti me
origjinë nga Kukësi, që prej
shumë vitesh ishin shpërn-
gulur për të jetuar në zonën
e Kamzës, jetonin të vetëm
në banesë, pasi 3 vajzat i
kishin të martuara, ndërsa
2 djemtë jetonin jashtë Sh-
qipërisë si emigrantë
ekonomikë. Edhe në mo-
mentin që mes tyre dysho-
het të ketë nisur një debat,
Halil dhe Dije Lita ndod-
heshin të vetëm në banesë.
Pas zënkës, 65-vjeçari ka
marrë armën dhe ka qëllu-
ar katër herë në drejtim të
gruas së tij 5 vite më të vogël
se ai. Pasi kreu krimin, Lita,
në gjendje të rënduar
psikologjike ka thirri të vël-
lanë që ndodhej në vilën
ngjitur dhe i ka thënë se
gjithçka kishte përfunduar
dhe se nuk e kthente dot më
pas. Por, ndërsa i vëllai ka
shpejtuar për të qenë pranë
tij, 65-vjeçari është rifutur
sërish brenda në shtëpi dhe
pranë gruas së ndjerë ka qël-
luar veten me një plumb në
kokë. Policia, e cila u njoftua
për krimin e rëndë nga të
afërt të dy viktimave, mbër-
riti menjëherë në vendin e
ngjarjes dhe nisi punën për
zbardhjen e plotë të rretha-
nave të krimit. Nga hetimet
paraprake, policia ka dy-
shime se krimi ka ndodhur
për xhelozi, megjithatë po
heton nëse ka pasur konf-
likte të mëparshme mes çift-
it si dhe për ndonjë konflikt
të mundshëm me persona
të tjerë.
NGJARJA

Ishte ora 11:00 kur të sh-
tënat e kallashnikovit ng-
ritën në këmbë të afërmit e
çiftit Lita, pasi edhe ata ba-
nonin pranë banesës së tyre.
Burime pranë uniformave
blu bënë dje me dije se kanë
dyshime se mes tyre mund
të kishte nisur një debat për
motive të dobëta, ndërsa si
pistë kryesore kanë atë për
shkak të xhelozisë. E gjithë
skena e krimit mësohet se
ka ndodhur në kuzhinën e
vilës ku ata jetonin. Për
krimin e rëndë policia u
njoftua nga vëllai dhe ku-
nati i viktimave dhe men-
jëherë shkuan në vendng-
jarje dhe nisën hetimet për
të hedhur dritë mbi motivet
e saj. Po ashtu, oficerët e kri-
meve morën dje edhe dësh-
mitë e familjarëve të vikti-
mave, ndërsa trupat e pajetë
të tyre u transferuan për në
morgun e Tiranës për t'iu
nënshtruar ekspertizës mje-
ko-ligjore. Burimet e lartpër-
mendura thanë se personi i
fundit që kishte komunikuar
me 65-vjeçarin para se të
kryente vetëvrasjen kishte
qenë i vëllai. "Gjithçka u bë.

Mbaroi. S'e kthej dot më pas".
Kjo ishte fraza e vetme që
Halil Lita i kishte thënë të
vëllait, pasi kishte vrarë me
kallashnikov bashkëshorten.
Me të mësuar lajmin e
hidhur, i vëllai i 65-vjeçarit ka
nxituar t'i shkojë pranë, por
nuk ka mundur, pasi Halili

është futur menjëherë në
banesë dhe pranë trupit të
pajetë të së shoqes i ka dhënë
fund edhe jetës së tij.
BANORËT

Familja Lita nga Kukësi,
e cila kishte zbritur për një
jetë më të mirë në zonën e
Frutikulturës në Kamzë,

nuk njihej si problematike,
madje si viktimat ashtu edhe
fëmijët e tyre gëzonin repu-
tacion të mirë. Të pyetur dje
nga "Gazeta Shqiptare", disa
prej banorëve të zonës thanë
se ishin tronditur kur mësu-
an për ngjarjen. Sipas tyre,
çifti Halil dhe Doje Lila nuk

njiheshin si persona apo
familje problematike dhe se
jetonin në kushte të mira
ekonomike. Mësohet se njëri
prej djemve të kësaj shtëpie
kishte ardhur në vendin
tonë për të kaluar pushimet
dhe ishte larguar sërish jas-
htë ditën e shtunë.

Viktimat, Halil
dhe Dije Lita Banesa ku jetonte çifti



E hënë 21 Gusht 20176 - RRETHE

Seriali i vrasjeve që pas atentatit të Aleksandër Bardhit në shtator të 2016-ës

Hakmarrja, ekzekutohet me 6 plumba
në kokë babai i të akuzuarit për vrasje
Vajza e "Gelos" sheh skenën, fjalët e gruas kur pa burrin të masakruar

Si u vra Aleksandër Bardhi në makinë kur
tre të rinjtë po nxirrnin bimët e kanabisit

Albiano Xhezairi,
i arrestuar për
drogë në Greqi

Albiano Xhezairi ësh
të personi i cili aku-

zohet se ka qëlluar për
vdekje mbi Aleksandër
Bardhin. Ndonëse deri
më tani ai është cilësuar
si personi i vetëm i shpal-
lur në kërkim për vrasjen
e 47-vjeçarit, "Gazeta Sh-
qiptare" ka mundur të
mësojë se ai ndodhet i
arrestuar në Greqi.
Burime të sigurta thanë
dje për gazetën se Xhezai-
ri është arrestuar më 11
maj 2017 në Athinë. Ar-
restimi i tij në vendin
fqinj është bërë, pasi aku-
zohej si pjesë e një grupi
kriminal që merrej me
trafikun e drogës nga Sh-
qipëria në Greqi dhe
kishte rolin e personit që
merrte drogën në kufirin
greko-shqiptar. Mësohet
se Xhezairi jetonte në një
shtëpi në Galatsi, Athinë.
Aty ai mbante edhe
drogën, të cilën më pas e
shiste në Athinë. Pasi u
prangos, Albianos iu
gjetën në banesë 3 kg e
862 gr marijuanë, 1 pisto-
letë, 1 thikë dhe 1 pe-
shore. Ndonëse i riu ish-
te arrestuar më datë 11
maj, arrestimi i tij është
bërë publik në datën 17,
kjo për shkak të hetimeve
intensive që po kry-
heshin ndaj tij. Ndërkaq,
pasi mediat greke rapor-
tuan për arrestimin e të
riut, shkruan gjithashtu
se ai ishte në kërkim për
një vrasje të ndodhur në
Shqipëri.

Arbër Sulo

KSAMILKSAMILKSAMILKSAMILKSAMIL

Zinxhiri i hakmarrjes
për vrasjen e Ale
ksandër Bardhit më 24

shtator 2016 në fshatin
Shëndëlli të Sarandës,
duket se nuk ka të sosur.
Viktimë e radhës ka mbetur
50-vjeçari Vangjel Çiko, i
njohur ndryshe me emrin
"Gelo". Ai u qëllua për vde-
kje mbrëmjen e së shtunës,
teksa po parkonte mjetin e
tij tip "Mercedes-Benz" në
oborrin e banesës së tij. Ng-
jarja e rëndë ndodhi rreth
orës 23:50 në lagjen "Baxho",
në rrugën "Eqerem Çabej".
Burime pranë uniformave
blu bënë me dije se viktimës
i ishte zënë pritë, ndërsa
ekzekutimi ndodhi në sy të
vajzës së 50-vjeçarit. Kësh-
tu, atentatori, që sipas dësh-
misë së vajzës së viktimës
ishte fshehur pas një peme
ulliri, qëlloi me 6 plumba
kallashnikovi mbi 50-
vjeçarin, njëri prej të cilëve
e preku atë midis buzës së
sipërme dhe hundës. Vajza
e viktimës, e cila ka parë
skenën e krimit nga porta e
banesës, në gjendje të rënd-
uar psikologjike tregoi për
oficerët e policisë se autori
i ngjarjes u largua me këm-
bë drejt një automjeti që e
priste aty pranë. Por, mjeti
nuk u ndez dhe për këtë ai
u detyrua të largohej me
vrap përmes një rrugice.
Ndërkohë që personi që ish-
te duke pritur atentatorin
për ta larguar nga vendi i
ngjarjes arriti të ndezë mje-
tin vetëm pak çaste më tej
dhe u largua me shpejtësi
prej andej. Sapo dëgjoi të
shtënat, në oborrin e
banesës doli edhe bash-
këshortja e Vangjel Çikos, e
cila sapo mësoi për lajmin e
kobshëm pësoi një tronditje
të rëndë. "Më kanë vrarë
Gelon", bërtiste ajo me të
madhe, ndërsa përpiqej të
lëvizte trupin e të shoqit
nga makina. E njoftuar për
ngjarjen, policia mbërriti
menjëherë, por pa mundur
t'i kapë autorin dhe bash-
këpunëtorin e tij. Për të bërë
të mundur këtë, uniformat
blu të Sarandës si dhe FBSH
ngritën postblloqe të shum-
ta në akset kryesore të Sa-
randës dhe Ksamilit, por sër-
ish nuk mundën të binin në
gjurmën e agresorëve.
Sakaq, viktima është një
emër i njohur për policinë.
Vangjel Çiko është dënuar
në vitin 2007 me 7 vjet burg,
pasi në shkurt të 2006-ës
bashkë me një shokun e tij
janë kapur në Konispol me
51 kg marijuanë. Në atë
kohë, policia mundi të arres-
tonte vetëm shokun e Çikos,
ndërsa ky i fundit u kap në
muajin maj të po atij viti.
Kurse djali i tij, Dhimitër
Çiko, rezulton i dënuar nga
Gjykata e Krimeve të Rën-
da pasi në qershor 2014, ësh-
të kapur në ujërat e
Ksamilit, i veshur si palom-
bar, në tentativë për të
trafikuar me not drejt Kor-

fuzit 4 kg marijuanë që i
kishte lidhur në këmbë.
PISTA E HETIMIT

Për policinë, pista krye-
sore në të cilën është duke
u hetuar krimi që i mori
jetën 50-vjeçarit, është ajo e
hakmarrjes. Vangjel Çiko,
është babai i 21-vjeçarit
Dhimitër Çiko. Ky i fundit,
së bashku me 19-vjeçarin
Amarildo Lame dhe 21-
vjeçarin Albiano Xhezairi,
akuzohen se më 24 shtator
2016, vranë 47-vjeçarin Ale-
ksandër Bardhi, ngjarje e
ndodhur në fshatin Shëndël-
li të Sarandës. Bardhi është
vëllai i ish-kryeplakut të

Shëndëllisë dhe ish-adminis-
trator i Kaçinarit në Mirditë,
Petrit Bardhit. Por, disa ditë
më vonë policia vuri në
pranga vetëm Çikon dhe La-
men, ndërkohë që Xhezairi
vijonte të ishte në kërkim.
Ndërkaq, burime të sigurta
pranë policisë pohuan dje, se
ai tashmë ndodhet i arrestu-
ar në Athinë. Mësohet se
Albiano Xhezairi është
kapur nga policia greke në
muajin maj të këtij viti si
pjesë e një grupi kriminal që
merrej me trafikun e drogës
nga Shqipëria në Greqi dhe
kishte rolin e personit që
merrte drogën në kufirin gre-

ko-shqiptar. Por, pas vrasjes
së Aleksandër Bardhit, asgjë
nuk përfundoi me aq. Në 30
tetor 2016, babai i Albiano
Xhezairit, Agroni, gjeti një
sasi lëndë plasëse të llojit
tritol të lidhur me celular në
automjetin e tij. Bomba nuk
arriti të plasë dhe më pas u
çaktivizua nga forcat RE-
NEA. Por paralajmërimi nuk
do të mbetej me aq për të,
pasi më 11 dhjetor 2016, 53-
vjeçari Agron Xhezairi u vra
në një pritë teksa po hynte
në banesën e tij. Ai u qëllua
me kallashnikov nga një dis-
tancë e afërt dhe mbeti i vde-
kur në vend, ngjarje kjo e

cila ende nuk është
zbardhur nga policia. Sakaq,
burimet e lartpërmendura
pohuan se kanë dyshime të
forta se zinxhiri i vrasjeve ka
lidhje me njëra-tjetrën, duke
krijuar kështu një sagë të
fortë "gjakmarrjeje". Për
këtë ngjarje, policia ka sho-
qëruan në Komisariatin e
Sarandës disa persona. Më-
sohet se në mesin e tyre janë
edhe persona si të dyshuar
për ngjarjen. Po ashtu, poli-
cia dyshon që autorët e krim-
it të rëndë të jenë edhe
vrasës me pagesë, gjë e cila
do ta vështirësonte më tej
hetimin.

Aleksandër Bardhi u
vra më datë 24.09.2016

në fshatin Shëndëlli. Pas
krimit, policia mori infor-
macion se natën e ngjarjes,
në vendin ku ndodhi krimi
kanë qenë shtetasit Dhim-
itër Çiko, Amarildo Lame
dhe Albiano Xhezairi. Çiko
e Lame u shoqëruan në ko-
misariat, dhe në sajë të he-
timeve rezultoi se kishin
gisht në vrasjen e Bardhit.
Dhimitër Çiko, në prani të
babait të tij Vangjel Çiko
dhe të avokatit të tij, ka
shpjeguar se ditën e ng-
jarjes është takuar me Al-
biano Xhezairin dhe Ama-
rildo Lamen në vendin e
quajtur "Pallavraq" në
Ksamil dhe kanë biseduar
se do të shkonim në
Shëndëlli për të vjedhur
disa bimë hashashi, pasi
janë përdorues të tij. Pasi
ndanë detyrat, ai vajti dhe
mori një varkë dhe shkoi të

merrte dy shokët e tij me
varkë. Kur erdhën Amarildo
dhe Albiano, kishin me vete
dy armë kallashnikov. Pasi
mbërritën në Shëndëlli, ku
kishin informacion se ishte
mbjellë drogë, kanë parë një
motor "Papaq" afër një are
dhe nga frika filluan të qël-
lonin në ajër me automatik,
pasi kujtuan se kishte njeri.
Njërin automatik e mbante

ai, ndërsa tjetrin e kishte
Albiano Xhezairi. Pasi u fu-
tën në parcelën me hashash,
të tre filluan të prisnin
bimën. Kur po i nxirrnin ato,
kanë parë dritat e një mak-
ine që po vinte në drejtimin
e tyre. Ai ka filluar të largo-
het bashkë me armën në
dorë dhe duke ikur i ka thënë
Albianos që, 'hajde të ikim
se po vjen një makinë'. Kur
ka kthyer kokën nga frika, ka
parë se makina u afrua me
shumë shpejtësi dhe në këtë
moment ka dëgjuar të shtë-
na me armë. Por pasi nuk ka
dëgjuar që Xhezairi të
kthente përgjigje, ka vazhd-
uar të largohet me vrap për
në drejtim të varkës. Kur ka
mbërritur atje, ka parë Ama-
rildo Lamen, i cili kishte
mbërritur përpara tij. Pastaj
pas pak ka ardhur edhe Albi-
ano, që mbante në dorë një

automatik. Pasi kanë hipur në
varkë, kanë shkuar në Ksamil
dhe armët i ka marrë Albiano
Xhezairi. Ndërsa, Amarildo
Lame ka deklaruar se janë
takuar bashkë me dy shokët
e tij në Ksamil dhe pasi janë
takuar, kanë shkuar në
Butrint, ku kanë marrë mo-
torin e varkës së Dhimitrit
dhe pastaj kanë shkuar me
varkë për në breg të liqenit të
Butrintit. Më pas kanë sh-
kuar në drejtim të fushave të
fshatit Shëndëlli. Ndërsa, për
sa i përket momentit kur panë
dritat e makinës teksa po nx-
irrnin bimët e kanabisit, ai ka
treguar se është larguar në
drejtim të vendit ku ishte var-
ka, dhe drejt tij është nisur
dhe Dhimitri, ndërsa Albiano
në një distancë rreth 20 me-
tra, u ul në gjunjë dhe filloi të
gjuante me automatik në
drejtim të makinës me

Viktima, Vangjel Çiko

Aleksandër Bardhi

Vendi ku ndodhi ngjarja

breshëri, derisa i mbaroi të
gjithë fishekët. Pasi Albi-
ano Xhezairi ka ardhur te
varka, ka dëgjuar t'i thotë
Dhimitrit: "Më duket se e
vrava shoferin, se kur qëll-
ova, makina nuk po lëvizte
më dhe ai po bërtiste".
Armët i mori përsëri Albi-
ano dhe i çoi te shtëpia e tij
në Ksamil.
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Hamit Kosta mohon akuzat

Kërcënoi me armë ish-gruan,
burg ish-deputetit të PS-së

Pronari: S'kam konflikte

Shpërthen me eksploziv
një makinë në Vlorë

Në Himarë kapet administratori i një hoteli, iu gjetën mbi 400 kg drogë në dhomë

Bllokohet mbi 1 ton kanabis
sativa, do trafikohej në Itali
Policia arreston dy skafistët shqiptarë

Do transportonin 78 kg marijuanë
në Greqi, dy në pranga, tre në kërkim

GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Dy persona janë vënë në pran-
gat e policisë dhe tre të tjerë janë shpallur
në kërkim pasi akuzohen se në bash-
këpunim me njëri-tjetrin do të transporto-
nin një sasi lënde narkotike nga vendi ynë
për në Greqi. Fillimisht, policia greke ka
pikasur me kamera termike 5 shtetas që
ishin duke transportuar disa çanta në zonën
pyjore Kotilo në Kostur. Menjëherë pas
kësaj, ka nisur ndjekja, ku është bërë e

mundur vetëm vënia në pranga e dy per-
sonave. Mësohet se dy të arrestuarit janë
shtetas shqiptarë, rreth 22 dhe 31 vjeç,
emrat e të cilëve nuk bëhen të ditur për
shkak të hetimeve. Trafikantët, sapo kon-
statuan se po ndiqeshin nga policia, kishin
braktisur 5 çanta me 66 pako me 78 kg 460
gr marijuanë. Ndërsa, 3 trafikantët e tjerë,
të cilët janë shpallur në kërkim, dyshohet
të jenë futur në tokën shqiptare.        ar       ar       ar       ar       ar.su.su.su.su.su

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Gjykata e
Shkallës së Parë në Elbasan
caktoi masën e sigurisë "ar-
rest me burg" për ish-depu-
tetin e Partisë Socialiste,
Hamit Kostën. Ky i fundit u
denoncua nga ish-bashkë-
jetuesja e tij Elsa Tabaku,
pasi ish-deputeti e kishte
kërcënuar me armë. Men-
jëherë pas këtij kallëzimi,
blutë e Elbasanit bënë të
mundur vënien në pranga
të Kostës. Zyrtarisht, pak
ditë më parë policia tha se
arrestimi i tij u bë pasi në
lagjen "5 Maji" me automje-
tin tip "Hamer" me targa

PE2505A dyshohet të ketë
kanosur me fjalë dhe me armë
zjarri ish-bashkëjetuesen, sh-
tetasen E.T., 38 vjeçe banuese
në Elbasan. Ndërkaq, avokati
i tij mbrojtës i kërkoi gjykatës
një masë më të lehtë sigurie
për shkak se klienti i tij nuk
paraqet rrezikshmëri. Por, pa-
varësisht kësaj, togat e zeza
pranuar kërkesën e prokuror-
isë dhe i caktuan ish-deputetit
masën e arrestit me burg. Pas
arrestimit, gjatë kontrollit të
mjetit të 62-vjeçarit, grupi he-
timor gjeti dhe sekuestroi në
cilësinë e provës materiale, një
armë zjarri pistoletë me gjash-

të fishekë model 9 mm të ven-
dosur në krehrin e saj. Por, gjatë
marrjes së tij në pyetje, Kosta
nuk e ka pranuar akuzën dhe
ka pohuar se debati kishte ni-
sur për vajzën e tyre. Tashmë,
ish-deputeti është nën akuzë
për dy vepra të ndryshme pe-
nale, për atë të kanosjes dhe
armëmbajtjes pa leje.

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Një sasi ek-
splozivi i është vendosur
mjetit të një 35-vjeçari
në qytetin bregdetar të
Vlorës.  Ngjarja ka
ndodhur rreth orës 03:40
minuta, në lagjen "Isa
Boletini".  Si  pasojë e
shpërthimit,  fatmirë-
sisht nuk ka pasur të lën-
duar në njerëz,  por
dëmet materiale ishin të
k o n s i d e r u e s h m e .
Burime pranë policisë
bënë dje me dije se
mjetit që iu vendos lën-
da plasëse ishte në
pronësi të shtetasit Pla-

ton Sinanaj. Ndërkaq, me
t 'u njoftuar për shpër-
thimin, efektivë të shumtë
të policisë kanë mbërritur
në vendin e ngjarjes dhe
kanë nisur punën për
zbardhjen e plotë të rre-
thanave si  dhe identi-
fikimin dhe vënien në
pranga të autorit të krim-
it. Eksplozivi ishte vendo-
sur në mjetin tip "Ford Fo-
cus" me targa "AA 818 KF",
i cili ishte i parkuar pranë
banesës së 35-vjeçarit.
Ndërkaq, grupi hetimor ka
marrë në pyetje të riun, i
cili mësohet të ketë thënë

se nuk ka konflikte me
njeri. Por, pavarësisht de-
klaratës së tij, burimet e
policisë pohuan se si pistë
kryesore për ngjarjen e
rëndë janë duke hetuar
për ndonjë konflikt të
mundshëm që Sinanaj
mund të ketë pasur me
persona të tjerë.

Vodhën
turistët e

huaj, kapet
një prej
autorëve

PUKË PUKË PUKË PUKË PUKË - Policia ka
zbardhur grabitjen me
dhunë të dy shtetasve të
huaj, ngjarje e ndodhur
më datë 18 gusht 2017.
Për këtë ngjarje blutë
kanë bërë të mundur
vënien në pranga të au-
torit të dyshuar. Burime
zyrtare të policisë bënë
me dije se i arrestuari
është Zamir Pjetra, 33
vjeç, banues në Fierzë,
Bashkia Fushë Arrëz.
Ndalimi i këtij personi u
bë pasi më datë
18.08.2017, në orën 23:30,
në fshatin Fierzë, Bash-
kia Fushë Arrëz, në bash-
këpunim me një shtetas
tjetër ende të paidenti-
fikuar, iu kanë marrë me
dhunë shtetasve të huaj
E. V, 54 vjeçe dhe K. S, 61
vjeç, banues në Vjenë,
Austri, një sasi parash
prej 300 euro dhe një tele-
fon celular. Aktualisht,
policia është duke punu-
ar për identifikimin dhe
kapjen e autorit të dytë të
kësaj ngjarje. Ndërsa,
materialet i kaluan
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Pukë për ve-
prën penale "Vjedhja me
dhunë" e kryer në bash-
këpunim.

Aktivizimi i alarmit
nga Policia Kufitare
e Vlorës dhe Guardia

di Finanza në Shqipëri ka
mjaftuar që në det të fillon-
te një operacion antidrogë.
Në kohë rekord, është pika-
sur një skaf, që udhëtonte
drejt Italisë dhe dyshimet se
ishte i ngarkuar me drogë u
shtuan kur skafistët nisën të
bënin manovra të rrezik-
shme për t'i shpëtuar nd-
jekjes. Por operacioni që ng-
riti në këmbë policinë sh-
qiptare dhe atë italiane, u fi-
nalizuar me arrestimin e dy
skafistëve dhe sekuestrimin
e një sasie prej rreth 650 kg
hashash. Policia e Shtetit
bëri me dije se pas disa orësh
ndjekje, skafistët, të dy sh-
tetas shqiptarë, për t'i shpë-
tuar policisë e hodhën
drogën në det. Megjithatë
përpjekjet e tyre për t'u
shpëtuar prangave, rezul-
tuan të kota, pasi të dy u ar-
restuan në ujërat territori-
ale italiane. Konkretisht,
policia arrestoi shtetasit me
iniciale L.R. 34 vjeç dhe H.D.
23 vjeç. Për finalizimin me
sukses të operacionit u
nevojit edhe ndërhyrja nga
ajri, ndihmë, e cila i erdhi
policisë nga njësia ajrore
Frontex. Ndërsa, për sa i për-
ket sasisë së drogës men-
dohet të jetë më e madhe,
ndaj policia po ushtron kon-
trolle në det. Por, menjëherë
pas këtij operacioni, policia
kreu kontrolle të imtë-
sishme në zonë ku u sekues-
trua rreth 700 kg kanabis. Si
rezultat i krehjes së zonës
nga Delta Forcë, Policia
Kufitare Vlorë, Drejtoria
Vendore e Policisë Vlorë dhe
GdF u bë e mundur gjetja
dhe sekuestrimi i sasisë
tjetër të lëndës narkotike
kanabis sativa, e cila ishte
gati për t'u trafikuar. Lënda
narkotike u gjet pranë
"hidrovorit" në Akërni, No-
voselë, të fshehur në një
zonë pyjore, e cila ishte e fu-
tur në 29 pako të mëdha me
peshë 20 deri në 25 kg seci-
la. Gjithashtu, janë gjetur
dhe sekuestruar 48 bidonë
me benzinë me nga 60 litra
secili, gjithsej 2880 litra.
Gjithashtu, në afërsi të
lëndës narkotike është gje-
tur edhe një automjet tip

furgon të markës "Iveko",
bosh. Nga hetimet paraprake
dyshohet se dy personat e
kapur në Itali në operacion-
in e përbashkët, në bash-
këpunim me dy persona të
tjerë ku për arsye hetimi
nuk jepen të dhëna për ta, do
të trafikonin në Itali edhe
këtë sasi lënde narkotike të
sekuestruar në Akërni. Vi-
jon operacioni dhe shkëm-
bimet intensive të informa-
cioneve me Zyrën Interforcë
të policisë italiane dhe
Guardia di Finanza.
DROGA NË HOTELIN
E HIMARËS

Administratori i një hote-
li në Piqeras të Himarës ësh-
të vënë në prangat e poli-
cisë, pasi nga kontrolli i ush-
truar në njërën prej
dhomave të hotelit u gjet një
sasi e konsiderueshme
kanabisi. I arrestuari është
shtetasi Dhimitër Qëndro,
ndërsa në cilësinë e provës
materiale u sekuestruan 422
kg e 300 gram lëndë narko-
tike, si dhe një armë zjarri

automatik. Specialistët e Sek-
torit të Hetimit të Narko-
tikëve në Drejtorinë Vendore
të Policisë Vlorë, pas një heti-
mi intensiv, finalizuan me
sukses operacionin e koduar
"Hotel room". "Gjatë kontrol-
lit të ushtruar në një nga
dhomat e një hoteli, në ad-

ministrim të shtetasit Dh.Q.,
në fshatin Piqeras, kanë kon-
statuar një sasi lënde narko-
tike kanabis sativa me peshë
422 kg e 300 gram si edhe një
armë zjarri automatik me dy
krehër. Në përfundim të he-
timeve policia ka bërë të
mundur kapjen dhe ar-

Hamit Kosta Makina që shpërtheu

Gomonia që transportoi 600 kg drogë Droga e sekuestruar në hotel

restimin në flagrancë si pose-
dues të lëndës narkotike",
thuhet në njoftimin zyrtar të
policisë. Sakaq, 54-vjeçari
është nën akuzë për veprat
penale "Prodhimi dhe shitja
e narkotikëve" dhe "Prodhimi
dhe mbajtja pa leje e armëve
luftarake dhe municionit".
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Dokumenti që po publikojmë
në këtë pjesë të librit, ësh
të një raport-informacion

me siglën "Sekret" që mban datën
28.8.1980, i ministrit të Punëve të
Brendshme të asaj kohe, Feçorr
Shehu, me temë: "Mbi disa çësh-
tje të veprimtarisë armiqësore e
keqëbërese gjatë muajve korrik-
gusht dhe ngjarjet negative në
rradhët e vetë efektivit të MPB-
së", dërguar sekretarit të parë të
Komitetit Qendror të PPSH-së,
Enver Hoxhës, i cili e ka mbushur
atë raport plot me shënime nga
faqja e parë tek e fundit. Një nga
pikat kryesore dhe të radhitura në
krye të raportit të ministrit Feçorr
Shehu, që sapo kishte ardhur në
atë post në vendin e ish-shefit të
tij Hazbiu, është ai ku flitet për
arrestimin e "elementëve antipar-
ti" si; Beqir Ndou, Elami Hado,
Eqerem Biba, Xhelal Ramku, Hy-
senil Dume, Minella Bala e Llam-
bro Nesturi. Ndërsa Ndou dhe
Hado ishin ushtarakë të karrierës
(ish-kolonelë), Biba, Ramku dhe
Dume, ishin të tre redaktorë në
Shtëpinë Botuese "Naim Frashëri"
në Tiranë. Dhe të tre ata i përkis-
nin një grupi intelektualësh që
akuzoheshin për agjitacion e pro-
pagandë ndaj vijës së partisë. Në
këtë grup ku "implikohej" edhe
Kadrie Kadare, (motra e shkrim-
tarit të njohur, Ismail Kadare)
akuzat ishin mjaft të rënda, pasi,
sipas informacioneve të Sigurim-
it të Shtetit, marrë në rrugë oper-
ative nëpërmjet bashkëpunë-
torëve të tyre apo me "Teknikë Op-
erative" (përgjues), ata "kishin
folur gjëra monstruoze edhe për
sekretarin e Parë të Komitetit
Qëndror të PPSH-së, Enver Hox-
hën…?! (Gjëra që tashmë janë të
njohura, pasi janë botuar doku-
mentet arkivore dhe bërë publike
edhe nga ish-drejtori i Arkivit të
Ministrisë së Brendshme, studiue-
si e historiani i njohur, Kastriot
Dervishi). Dhe në përfundim të
këtij procesi tashmë të njohur të
koduar "Shtrigat" dhe "Shiringa",
pati disa dënime me burgime të
rënda, internime, vetëvrasje dhe
këshillime, siç ishte Kadrie Ka-

KOMUNIZMI
SHKRIMTARET



EKSKLUZIVE/  Publikohet dokumenti sekret i vitit 1980 i ministrit të Punëve të
Brendshme, Feçorr Shehu, për arrestimin e grupit ku implikohej Kadrie Kadare

Letra për Enverin: Arrestuam si elementë antiparti
tre redaktorët, Biba, Ramku dhe Dume

Raporti sekret: Për krime kundër shtetit janë arrestuar 51 persona, nga
të cilët elementë antiparti Beqir Ndou, Elami Hado, Eqerem Biba etj.

Dashnor Kaloçi

dare. Dokumentin në fjalë po e pub-
likojmë me shkurtime, (është me
20 faqe), duke u përqendruar krye-
sisht vetëm te pika e parë e tij, ku
flitet për tre redaktorët e Shtëpisë
Botuese, "Naim Frashëri", si dhe
te një i ashtuquajturi "grupi
agjenturor i UDB-së në Zerqan të
Peshkopisë, apo ai "përvetësuesve
në agro-eksport" që ndiqeshin për
veprimtari armiqësore, siç dhe u
dënuan më pas.

REPUBLIKA POPULLORE SO-
CIALISTE E SHQIPERISE Sekret

MINISTRIA E PUNEVE TE
BRENDESHME Ekzemplar Nr.1

DREJTORIA E PARE
Nr. 3436
Tiranë, më 29.8.1980

LENDA: Mbi disa çështje të ve-
primtarisë armiqësore e keqbërese
gjatë muajve korrik-gusht dhe ng-
jarjet negative në rradhët e vetë
efektivit të MPB-së.

SEKRETARIT TE PARE TE KO-
MITETIT QENDROR TE PPSH

SHOKUT ENVER HOXHA
TIRANE
Duke analizuar treguesit krye-

sorë të kriminalitetit në fund të 6
mujorit të parë të këtij viti, arrijmë
në konkluzionin se veprimtaria
armiqësore e keqbërëse edhe gjatë
kësaj periudhe ka qenë intensive
e ashpër e komplekse kundër vijës

së përgjithëshme të Partisë dhe
udhëheqjes së saj: unitetit mora-
lo-politik të popullit, bazës
ekonomike e aftësive mbrojtëse të
vëndit.

Më konkretisht treguesit krye-
sorë:

A) Proceduar (marrë të pande-
hur) 2383 persona, prej të cilëve
1976 i janë dërguar gjyqit (866 në
gjëndje arresti) sepse kanë kryer
këto vepra shoqërisht të rrezik-
shëm:…….

b) Gjithsej 1976. Këshilluar de-
maskuar 444 + 37

c) Internuar dhe dëbuar 109 + 3
…………………………………
1. Në numrin e personave të pro-

ceduar e dhënë gjyqit gjatë 6 mu-
jorit, në krahasim me periudhën
krahasuese të vitit 1979, rritje
kanë pasur rrethet e Shkodrës, Fi-
eri, Elbasani, Lezha, Mirdita,
Gramshi, ndërsa ulje kanë pasur
rrethet: Berat, Gjirokastër, Li-
brazhd, Mat, Pukë, Pogradec, Sa-
randë e Skrapar.

 2. Sipas porosive të dhëna nga
KQ i Partisë dhe Qeverisë; punu-
am vendimin e Këshillit të Minis-
trave mbi luftën kundër kriminali-
tetit në të gjithë sistemin e Minis-
trisë së Punëve të Brendëshme.
Nga baza deri në qëndër, u bënë
analiza të posaçme dhe u saktësu-
an detyra konkrete.

 Si efekt dhe i këtyre masave
vërehet, veç të tjerave një rritje e

forcës zbuluese. Kështu, vetëm në
muajin korrik u zbuluan dhe u pro-
ceduan 415 persona, nga të cilët
121 për përvetësim të pasurisë so-
cialiste, 65 për vjedhje të pasurisë
së shtetasve, 37 për krime në dë-
tyrë, 11 për vrasje, 17 për shkelje
të rregullave të qarkullimit rrugor,
10 për marrëdënie seksuale me
dhunë dhe 154 për krime të tjera.

 Për krime kundër shtetit (në
muajin korrik-gusht) janë arrestu-
ar 51 persona, nga të cilët element
antiparti Beqir Ndou, Elami Hado,
Eqerem Biba, Xhelal Ramku e Hy-
senil Dume (tre të fundit redaktorë
në Shtëpinë Botuese "Naim
Frashëri"), si dhe Minella Bala e
Llambro Nesturi për veprimtari
spiunazhi.

 3. Disa nga proceset e rendë-
sishme, ku është përqëndruar
vëmëndja, kanë qenë:

 a) Pëfundmi i hetimeve ndaj 3
agjentëve (rezidenturës) të zbu-
limit jugosllav në rrethin e Pesh-
kopisë (kooperativa e Zerqanit),
nga ku rezulton e dokumentuar se:

 Organizatori i kësaj reziden-
ture, Mustafa Lika, që ish vënë në
shërbim të zbulimit jugosllav qysh
në vitin 1965 (rekrutuar nga të ar-
ratisurit Fiqëri Previzi e Sami
Aliu, kur ishin si vizitorë tek vël-
lai në Turqi), pasi rekrutoi armiqtë
e tjerë Hysen Deda e Naxhi Lami,
kanë vepruar intensivisht për të
zbatuar detyrat e dhëna nga zbuli-
mi jugosllav; zgjerimin e grupit me
element të tjerë; zhvillimin e agji-
tacionit e propagandës armiqësore
kundër vijës e politikës së Partisë,
grumbullimin e të dhënave me kar-
akter ushtarak, ekonomik e politik,
kryerje e sabotimeve në ekonomi
dhe prishje e unitetit në organiza-
tën bazë dhe në popull, duke nxi-
tur grindjet ndërmjet famil-
jeve dhe fiseve në fshat etj.

Së shpejti libri
më i ri "Shkrimtarët

dhe artistët nën
diktatin komunist…",

i gazetarit dhe
studiuesit të njohur,

Dashnor Kaloçi

““



Kadrie Kadare

Feçorr Shehu në gjyq
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 Gjykimi publik dhe dën-
imi i këtyre elementëve

(Mustafa Likës me pushkatim dhe
Hysen Deda e Naxhi Lami respek-
tivisht me 23 de 20 vjet heqje të li-
risë), shërbeu, veç të tjerave, edhe
për rritje e vigjëlencës së masave
jo vetëm në kooperativën bujqë-
sore të Zerqanit ku ata kanë vepru-
ar, por në të gjithë rrethin e Pesh-
kopisë.

 Megjithatë kemi mendimin se
Komiteti i Partisë së rrethit të
Peshkopisë t'i vërë detyrë degës së
Punëve të Brendëshme, Gjykatës
dhe Prokurorisë që të përgjithë-
sojnë në një material të kon-
sumueshëm për masat, qëllimin,
format dhe metodat që kanë për-
dorur këta agjentë të zbulimit
jugosllav, sidomos në drejtim të
dëmtimit të ekonomisë kooper-
aiviste dhe përçarjes së unitetit të
popullit.

 Punimi i orgqanizuar i një ma-
teriali të tillë me masën kooperat-
iviste të rrethit do t'i shërbente
mjaft rritjes së mëtejshme të vigjë-
lencës revolucionare e reagimit të
tyre me forcë kundra shpërdori-
meve e shkeljeve të ligjeve e nor-
mave për ruajtjen e administrimin
e ekonomisë kooperativiste.

……………………………………..
ç)Grupi i përvetësuesëve në

ndërrmarrjen e Agroeksportit në
Tiranë, ku nga ndjekja në rrugë
operative dhe hetimi i tre të pan-
dehurve (Nysret Imami, ish-atashe
tregtar në Itali, Rrahman Hasama-
ta, ish-kryetar dege në Agroekspos-
rt dhe Dragush Kurti ish-special-
ist në Ministrinë e Shëndetësisë),
tërheq vëmëndjen fakti se ata
kamë fillua të shpërdorojnë dhe
përvetësojnë pasurinë socialiste
qysh nga viti 1976, e deri sa u zbu-
luan, nëpërmjet marrjes sistema-
tike të medikamenteve e sendeve
të tjera me vlerë që dërgoheshin si
kampionë nga firmat e huaja (disa
veprime janë bërë duke kuptuar të
huajt se ato bëhen fshehurazi nga
shteti). Në këtë rrugë, (marrjen e

sendeve dhe medikamenteve në
sasira të ndryshme) deri tash ësh-
të zbuluar se janë implikuar 63
persona të ndryshëm.

Jemi duke hetuar me kujdes
çështjen për të zbuluar deri në
fund shtrirjen e kësaj veprimtarie
(deri tani dëmi shkaktuar shtetit
arrtin në 60.876 lekë), dhe se mos
ka veprimtari armiqësore. Në të
njëjten kohë, duke patur parasys
që të mos rritim numrin e të pro-
ceduarve, personat që kanë për-
fituar në rrugë të jashtëligjëshme
do të detyrohen të çdëmtojnë arkën
e shtetit dhe do të evidentojmë
shkaqet që kanë lejuar kryerjen e
kësaj veprimtarie, mungesa e kon-
trollit nga ministria e Tregëtisë së
Jashtëme dhe ajo e Shëndetësisë.

…………………………………
dh) Shëmbulli që flet për gërsh-

etimin e veprimtarisë keqëbërëse
me atë armiqësore, veç të tjerave
është dhe veprimtaria e një grupi
të organizuar prej 5 të rinjësh në
rrethin e Elbasanit (punonjës të
kombinatit metalurgjik "Çeliku i
Partisë" dhe kombinatit të drurit).
Hetimi vërtetoi se këta, veç disa
vjedhjeve të pasurisë së shtetasve,
kanë përvetësuar pasurinë social-
iste me një vlerë 26.170 lekë, duke
thyer 3 kasaforta (arka me të holla)
dhe 12 objekte të tregëtisë së ush-
qimit social. Në të njëtën kohë
kanë biseduar dhe janë përgatitur
për t'u arratisur në Jugosllavi. Për
ralizimin e këtij qëllimi kanë
vjedhur një revolver në muzeumin
e rrethit dhe kanë tentuar të vje-
dhin depon e armatimit të shkollës
së lirë ushtarake të kombinatit të
drurit "Nako Spiro".

 Duke analizuar forma dhe me-
todat që kanë përdorur zbulimi
jugosllav në rekrutimin e agjetëve
në rrethin e Peshkopisë, si dhe të
dhënat e tjera në këtë drejtim
pune, zbërthyem edhe njëherë
përpara organeve të Sigurimit të
Shtetit (në aparatin qëndror dhe
në rrethe), detyrën për intesi-
fikimin e punës agjenturore-oper-
ative në drejtim të çështjeve që
ndiqen për tendencën e zbuli-
meve të huaja, sidomos të për-

punimit të lidhjeve të arratisurve
dhe persnave që penetrojnë
nëpërmjet kanaleve legale. Do
punojmë një temë për veçoritë që
kanë përpunimet agjenturore për
spiunë dhe do të rritet ndihma e
aparatit qëndror në bazë, pse shu-
mica e punëtorëve operativë janë
me stash pune relativisht të pakët
(Aktualisht përpunimet për këtë
tendencë zënë 38.2% të numrit të
përgjithshëm të përpunimeve).

Rëndësi po i kushtojmë nd-
jekjes së përpunimeve për agjita-
cion e propagandë (aktualisht ato
zënë 42.% të tërësisë së përpuni-
meve), me qëllim që të bëhet difer-
encimi i duhur, duke i goditur
shpejt elementët armiq dhe shpë-
tuar ata që bien viktimë e kësaj
veprimtarie.

Në këtë kuadër, gjatë këtij viti
janë këshilluar 266 persona (179
nga të clët ndiqeshin në përpunim
për agjitacion e propagandë), masë
kjo që në tërësi ka dhënë rezultate
pozitive.

Për ashpërsi të veprimtarisë
armiqësore nëpërmjet agjitacion-
it e propagandës dhe tendencës së
organizimit, tërheq vëmëndjen
zbulimi i disa njerëzve të dekla-
suar në rrethin e Durrësit. Të tillë
gjatë kësaj periudhe janë arrestu-
ar 10 vetë dhe implikohe 40 të
tjerë.

Si rezultat i propagandës së
armikut, gjatë këtyre muajve janë
arratisur jashtë shtetit 13 persona,
kurse në të njëjtën periudhë të
vitit të kaluar u arratisën 11 per-
sona.

Për prevenimin e arratisjeve
jashtë shtetit janë marrë një seri
masash nga sigurimi, për forcimin
e regjimnit në kufi etj. mendojmë
se ndoshta do të ishte me vënd që
problem i rritjes së vigjëlencës nga
masat punonjëse të ngrihet edhe
njëherë, pse disa të arratisur, krye-
sisht, janë me përbërje të mirë poli-
tike.

…………………………………

MINISTRI I PUNEVE TË
BRENDESHME

 (Feçorr Shehu)





Enver Hoxha në zyrë
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Statusi i ri i ushtarakut, lihet jashtë grupit të punës SHKURSH-ja

Ushtarakët, në 5 shtator gjyqi
kundër Gjykatës së Lartë

Konduri: Detyrohemi të kthejmë mbrapsht 2-37 milionë lekë të vjetra

GJYQET
STATUSI I USHTARAKUT



Shoqata Kombëtare e Ush
tarakëve në Rezervë të
Shqipërisë po përfundon

procedurat e fundit për gjyqin
që do të mbahet në 6 shtator
të këtij viti kundër Gjykatës
së Lartë. Në bazë të vendimit
unifikues nga gjykata, pas për-
llogaritjes së pensioneve, ush-
tarakët detyrohen të kthejnë
mbrapsht vlerën që varion
nga 2 milionë lekë deri në 37
milionë lekë të vjetër. Mbi 20

mijë ushtarakë, të gjithë
anëtarë të kësaj shoqate nga i
gjithë vendi, prej vitesh po për-

ballen me dyert e gjykatave
për zbatimin e statusit të ush-
tarakut dhe mbrojtjen e të
drejtave të tyre. Në një interv-
istë për "Gazetën Shqiptare",
presidenti i SHKURSH-it, Th-
oma Konduri tregon se ky ven-
dim absurd i Gjykatës së Lartë
nëpërkëmb dinjitetin e usht-
arakut dhe shkel veçanërisht
të drejtat ekonomike të usht-

arakëve të liruar.
KKKKKur është krijuar Shoqa-ur është krijuar Shoqa-ur është krijuar Shoqa-ur është krijuar Shoqa-ur është krijuar Shoqa-

ta Kombëtare e Ushtarakëveta Kombëtare e Ushtarakëveta Kombëtare e Ushtarakëveta Kombëtare e Ushtarakëveta Kombëtare e Ushtarakëve
në Rnë Rnë Rnë Rnë Reeeeezzzzzervë të Shqipërisë dheervë të Shqipërisë dheervë të Shqipërisë dheervë të Shqipërisë dheervë të Shqipërisë dhe
cili është misioni i saj?cili është misioni i saj?cili është misioni i saj?cili është misioni i saj?cili është misioni i saj?

Krijimi i kësaj shoqate da-
ton më 8 prill 1996 dhe misio-
ni kryesor i saj është të mbajë
ushtarakët të bashkuar, të
mbrojë interesat ekonomike të
tyre, të ruajë traditat më të

mira të ushtrisë, të integrojë
ushtarakët në jetën civile si
dhe në gjirin e NATO-s. Por fak-
tori kryesor që na ka dhënë en-
ergji të mos dorëzohemi është
shkelja e të drejtave
ekonomike që ka bërë shteti
shqiptar ndër vite ndaj usht-
arakëve në lirim.

Cilat janë disa nga pikat nëCilat janë disa nga pikat nëCilat janë disa nga pikat nëCilat janë disa nga pikat nëCilat janë disa nga pikat në
të cilat konsiston moszbatimitë cilat konsiston moszbatimitë cilat konsiston moszbatimitë cilat konsiston moszbatimitë cilat konsiston moszbatimi
i statusit të ushtarakut?i statusit të ushtarakut?i statusit të ushtarakut?i statusit të ushtarakut?i statusit të ushtarakut?

Për herë të parë statusi i
ushtarakut është miratuar në
korrik të vitit 1991, por është
injoruar totalisht nga gjykata
dhe qeveritë e të gjitha ko-

hërave. Ka rreth 20 nene të
cilat i japin të drejtë kësaj kat-
egorie ushtarake, ndërkohë që
për nenin 35 mbi pensionin e
parakohshëm dhe nenin 41
mbi rimbursimin e barnave
kanë dalë vendime e ligje të
tjera cenuese të së drejtave
tona. Instituti i Barnave nuk e
pranoi VKM-në mbi nenin 41
dhe rimbursimi i ilaçeve për
ushtarakët në lirim nuk gjeti
kurrë zbatim.

Si e priti SHKURSH ven-Si e priti SHKURSH ven-Si e priti SHKURSH ven-Si e priti SHKURSH ven-Si e priti SHKURSH ven-
dimin unifikues të marrë ngadimin unifikues të marrë ngadimin unifikues të marrë ngadimin unifikues të marrë ngadimin unifikues të marrë nga
Kolegjet e Bashkuara tëKolegjet e Bashkuara tëKolegjet e Bashkuara tëKolegjet e Bashkuara tëKolegjet e Bashkuara të
Gjykatës së Lartë? Pra,Gjykatës së Lartë? Pra,Gjykatës së Lartë? Pra,Gjykatës së Lartë? Pra,Gjykatës së Lartë? Pra,

DINJITETI I NËPËRKËMBUR
"Pensioni i parakohshëm i mohuar ka një
histori të gjatë gjyqesh dhe e ka çuar dinjitetin
e ushtarakëve në atë nivel sa mund të tallen
punonjësit e sigurimeve shoqërore."

Presidenti i SHKURSH-it,
Thoma Konduri



Foto ilustruese

Voltiza Duro

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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do të ketë një rillog-do të ketë një rillog-do të ketë një rillog-do të ketë një rillog-do të ketë një rillog-
aritje të pensioneve?aritje të pensioneve?aritje të pensioneve?aritje të pensioneve?aritje të pensioneve?

Vendimi unifikues i
Gjykatës së Lartë mohon total-
isht të drejtat e ushtarakëve dhe
nëpërkëmb dinjitetin e tyre.
Shoqata jonë po përgatitet për ta
dërguar çështjen në Gjykatën
Kushtetuese dhe në datën 6 sh-
tator 2017 do të përballemi në
gjyq me vendimet absurde të
Gjykatës së Lartë.

Cila kategori e ushtar-Cila kategori e ushtar-Cila kategori e ushtar-Cila kategori e ushtar-Cila kategori e ushtar-
akëve preket nga ky vendimakëve preket nga ky vendimakëve preket nga ky vendimakëve preket nga ky vendimakëve preket nga ky vendim
i Gjykatës së Lartë?i Gjykatës së Lartë?i Gjykatës së Lartë?i Gjykatës së Lartë?i Gjykatës së Lartë?

Ky vendim prek mbi 1
mijë ushtarakë që kanë fitu-

pse pensioni sipas llogaritjeve
mund të shkonte më tepër, nuk
kishe të drejtë të shpërble-
heshe më shumë se 25000 lekë
të reja. Ndërkohë, për të gjithë
të liruarit pas janarit të vitit
2015-të, ky ligj nuk zbatohej më.
Ne kërkojmë që të zbutet difer-
enca e pensionit që merr një i
liruar para 2014-ës me ushtar-
akët e liruar pas 2015-ës. Gjith-
ashtu, kërkojmë shfuqizimin
total të aktit normative numër
5 që konsiston në uljen e vlerës
së pensioneve, nga 1800 lekë në
vetëm 12000 lekë të reja.

Çfarë nënkuptohet me din-Çfarë nënkuptohet me din-Çfarë nënkuptohet me din-Çfarë nënkuptohet me din-Çfarë nënkuptohet me din-
jitet të humbur të ushtarakut?jitet të humbur të ushtarakut?jitet të humbur të ushtarakut?jitet të humbur të ushtarakut?jitet të humbur të ushtarakut?

Forcat politike në vend
kanë premtuar vazhdimisht
që do të zbatohet statusi i ush-
tarakut dhe do të vendoset në
vend dinjiteti i nëpërkëmbur
për vite me radhë. Justifiki-
mi i pamundësisë financiare
tashmë është i papran-
ueshëm, sepse shumë nga el-
ementët e statusit kanë
nevojë vetëm për mirënjohje
të kontributit të ushtarakëve
dhe respekt për ta pas ndër-
prerjes së karrierës.

CilaCilaCilaCilaCilat janë kërt janë kërt janë kërt janë kërt janë kërkkkkkesaesaesaesaesat e usht-t e usht-t e usht-t e usht-t e usht-
arakëve në lirim ndaj push-arakëve në lirim ndaj push-arakëve në lirim ndaj push-arakëve në lirim ndaj push-arakëve në lirim ndaj push-
tetarëve?tetarëve?tetarëve?tetarëve?tetarëve?

Ka një sërë kërkesash ndër
të cilat mund të përmendim:
nxjerrja e VKM për transfer-
imin e shërbimeve të spitalit
ushtarak, për ceremonialin
mortor të ushtarakëve që nda-
hen nga jeta; nxjerrja e ur-
dhrit të Ministrit të Mbrojtjes
për t'i dhënë të drejtë të gjithë
ushtarakëve të vendit, në

rezervë, në lirim a në pension
që të frekuentojnë shtëpitë e
pushimit të ushtarakëve, pasi
në të shumtën e rasteve
bllokohen nga civilë që nuk
kanë kurrfarë lidhje me ush-
trinë. Gjithashtu, bazuar në
nenin 42, ushtaraku ka të
drejtë të marrë pjesë në të
gjitha ceremonitë festive apo
përkujtimore, por Ministria e
Mbrojtjes, Shtabi i Përgjiths-
hëm apo komandat rajonale
nuk kanë protokoll për këtë.

A pritet të ketë ndryshimeA pritet të ketë ndryshimeA pritet të ketë ndryshimeA pritet të ketë ndryshimeA pritet të ketë ndryshime
në statusin e ushtarakut?në statusin e ushtarakut?në statusin e ushtarakut?në statusin e ushtarakut?në statusin e ushtarakut?

Vlen të theksohet se në
fillim të vitit 2017-të është har-
tuar projekti i ri i statusit të
ushtarakut. Për këtë shoqata
jonë bëri kërkesë për t'u bërë
pjesë e grupit të punës, por nuk
morëm kurrë një përgjigje nga
Ministria e Mbrojtjes. Pavarë-
sisht kësaj ne kemi parashtru-
ar idetë tona për ndryshimet
në status duke përcaktuar
qartë "vijat e kuqe" që nuk du-
hen prekur siç janë të gjitha ar-
ritjet e të drejtave tona në sta-
tusin ekzistues.

Cili do të jetë reagimi juajCili do të jetë reagimi juajCili do të jetë reagimi juajCili do të jetë reagimi juajCili do të jetë reagimi juaj
në rast se preken të drejtatnë rast se preken të drejtatnë rast se preken të drejtatnë rast se preken të drejtatnë rast se preken të drejtat
tuaja?tuaja?tuaja?tuaja?tuaja?

Çdo ndryshim në status që
përmirëson situatën është i
mirëpritur nga shoqata jonë,
në rastin e parë që do konsta-
tojmë cenim të të drejtave të
arritura do përballemi me
dyert e gjykatave. Shumë
herë kemi kërkuar të njihemi
me projektin, por si gjith-
monë nuk kemi marrë asnjë
përgjigje.

ar gjyqet dhe tashmë kthe-
hen në debitorë. Është ab-
surde pasi shumica e
gjyqtarëve që kanë firmosur
vendimin unifikues, para
kanë dhënë vendime pro ush-
tarakëve. Pas rillogaritjes,
ushtarakët detyrohen të
kthejnë mbrapsht vlerën që
varion nga 2 milionë lekë
deri në 37 milionë lekë të
vjetër. Pensioni i parakohs-
hëm i mohuar ka një histori
të gjatë gjyqesh dhe e ka çuar
dinjitetin e ushtarakëve në
atë nivel sa mund të tallen
punonjësit e sigurimeve sho-
qërore.

Cilat janë pakënaqësitë eCilat janë pakënaqësitë eCilat janë pakënaqësitë eCilat janë pakënaqësitë eCilat janë pakënaqësitë e
ushtarakëve lidhur me pen-ushtarakëve lidhur me pen-ushtarakëve lidhur me pen-ushtarakëve lidhur me pen-ushtarakëve lidhur me pen-
sionet?sionet?sionet?sionet?sionet?

Deri në dhjetor të 2014-ës
ligji vendoste një tavan për pen-
sionet, në bazë të së cilit një
ushtarak i liruar nuk mund të
merrte më shumë se dy pen-
sione bazë. Një pension bazë
është 12500 lekë të reja; edhe

PENSIONET
"Ne kërkojmë që të
zbutet diferenca e
pensionit që merr një
i liruar para 2014-ës
me ushtarakët e
liruar pas 2015-ës.
Gjithashtu, kërkojmë
shfuqizimin total të
aktit normativ numër
5 që konsiston në
uljen e vlerës së
pensioneve, nga
1800 lekë në vetëm
12000 lekë të reja."



Bashkia e Tiranës ka finalizuar rehabilitimin e
sheshit të fshatit Qeha, Petrelë, nga i cili rreth

900 banorë të zonës tashmë kanë një ambient çlodhës
për aktivitete të ndryshme social-kulturore. Ky ësh-
të projekti i parë pilot në kuadër të nismës "Rilind-
ja urbane" e qyteteve të Shqipërisë, që po shtrihet
edhe në fshatra të tjera të kryeqytetit. Pasi inspek-
toi përfundimin e punimeve në fshatin Qeha, krye-
tari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj u shpreh: "Sot
kurorëzojmë një projekt-pilot, i cili është frymëzuar
nga projekti i kryeministrit për Rilindjen Urbane.
Menduam se mund të kishim një mini-Rilindje Ur-
bane brenda Bashkisë së Tiranës, ku siç kemi bërë
me sheshin 'Skënderbej', mund të punojmë me të
gjitha sheshet e fshatrave tona. E filluam në Qeha,
një fshat simbol, me një klimë fantastike, që gjith-
ashtu po popullohet nga qytetarë të rinj që zgjedhin
të jetojnë në fshat për t'iu larguar trafikut dhe zhur-
mës së Tiranës". Për rehabilitimin e sheshit të këtij
fshati u bë asfaltimi i rrugës ekzistuese, ndërtimi i
kanalizimeve të ujërave, si dhe kompletimi me rrje-
tin e ndriçimit. Gjithashtu, janë ndërtuar zona me
gjelbërim me pemë të larta e mjedise çlodhëse. Si-
pas Veliaj, investime të tilla synojnë të rikthejnë
jetën në fshat në mënyrë që të ketë shanse të bara-
barta për të gjithë të rinjtë, si në qendër, ashtu
edhe në zonat rurale të kryeqytetit.

Veliaj: Shanse të barabarta për gjithë të rinjtë
Përfundon rehabilitimi i sheshit

në fshatin Qeha, Petrelë

Erion Veliaj në takim me banorët e fshatit Qeha

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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Instalohen barriera çimentoje, makinat me qira lejohen vetëm për personat me aftësi të kufizuara

ISIS kërcënon Italinë: Tani radhën e keni ju
Autoritetet italiane përforcojnë masat e sigurisë

"Katedralja, shënjestra e grupit terrorist"

Organizohet mesha në nderim
të 14 viktimave të Barcelonës

Pas sulmeve terroriste
në Spanjë, Finlandë e
Rusi, ISIS-i kërcënon

Italinë, duke paralajmëruar
se janë objektivi i ardhshëm
i sulmeve të tyre. Nëpërm-
jet uebsajtit monitorues të
organizatës xhihadiste, Ital-
ia ka konfirmuar deklaratën
kërcënuese të ISIS-it, ku
thuhej: "Radhën e keni ju".
Ndërkohë, autoritetet ital-
iane janë në gatishmëri të
lartë veçanërisht në Romë
dhe Palermo, ku në këtë të
fundit janë vendosur barri-
era për të ndaluar hyrjen e
automjeteve, përjashtuar
ambulancat dhe zjarrfikëset.
Shteti gjithashtu ka përforc-
uar masat e sigurisë sidomos
në kontrollin e personave që
marrin automjete me qira,
raportuan dje mediat ital-
iane. Ndërsa, për sa i përket
marrjes së automjeteve me
qira, mediat shkruan se kjo

gjë do të lejohet në qendrat
kryesore vetëm për automje-
tet që transportojnë persona
me aftësi të kufizuara.
Qeveria italiane, përveç për-
forcimit të masave të sig-
urisë, shumë shpejt do të in-
stalojë barriera të reja çi-
mentoje në pikat më të
ndjeshme të qytetit. Në
Firence, kryebashkiaku i
qytetit është shprehur se,
nëse do të jetë e nevojshme,
në ditët në vijim do të shto-
hen barrierat. Gjithashtu

është shtuar numri i ush-
tarëve që patrullojnë në
rrugë. Por në Verona numri
i barrierave tashmë është
rritur dhe autoritetet ital-
iane synojnë se deri në tetor
zonat kryesore të qytetit do
të jenë më të siguruara.
Ndërkohë që në Milano vë-
mendja e autoriteteve është
përqendruar në zonat më të
populluara, dhe agjentët e
policisë do të patrullojnë së
bashku me Antiterrorizmin
gjatë kohës që në qytet do

të ketë organizime të kon-
certeve dhe eventeve të
ndryshme. Por ky nuk ësh-

të rasti i parë që Italia
kërcënohet nga ISIS-i. Kuj-
tojmë se në vitin 2016 orga-

nizata xhihadiste u shpreh
se objektivi i radhës për
sulm do të jetë Roma.

Dje, në katedralen e
famshme "Sagrada

Familia" të Barcelonës u
mbajt një meshë për 14
viktimat e sulmit terror-
ist. Në këtë meshë morën
pjesë mbreti i Spanjës Fe-
lipe, mbretëresha Leticia,
kryeministri i vendit Mar-
iano Rahoi si dhe shumë
zyrtarë të tjerë të vendit.
Mediat spanjolle u shpre-
hën se kjo katedrale ka qenë në shënjestër
të grupit terrorist ISIS. Për këtë arsye
forcat policore kanë bllokuar tërësisht
rrugët që të çonin në Katedrale dhe kanë

mbajtur nën kontroll të
rreptë ndërtesën. Ndërko-
hë, në të gjithë vendin
policia ka rritur kërkimet
për drejtuesin e kamion-
it Younes Abouyaaqoub,
22-vjeçarin nga Maroku, i
cili shkaktoi tragjedinë
në bulevardin "Las Ram-
blas" të Barcelonës. Au-
toritetet spanjolle kanë
njoftuar se vazhdon pro-

cesi i identifikimit të viktimave në sul-
min e Barcelonës, por do të marrë më
shumë kohë për  for malitetet  e
nevojshme dhe testimet e ADN-së.

Ina Allkanjari

Faksimile e deklaratës së ISIS-it në websajt

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

United Nations Development Programme

TENDER ANNOUNCEMENT

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

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

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

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

Relevant dates: All interested companies should provide their offer in the following address,
not later than 22nd of September 2017 @10:00 AM

Address for communications:
Email: procurement.al@undp.org
Or
Str. “Skenderbej”, Gurten Center (Volkswagen building), 2nd floor
Tirana, Albania
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Si janë çmimet?
Sa u përket çmimeve, janë

stratosferike, duke filluar nga she-
zlongët, për të vazhduar pastaj
te restorantet apo akomodimi.
Miqtë tanë italianë që na vizituan
këtë verë na pohuan po të njëjtën
gjë për çmimet. Në njëfarë
mënyre u kënaqën me pjesën e
bregdetit, por ngelën të habitur

Ku po i kalojnë pushimet
politikanët shqiptarë?

Egla Xhemali

Duket se bregdeti i jugut ka
qenë destinacioni më i
pëlqyer i kësaj vere për

politikanët shqiptarë. Ka dhe
nga ata që kanë preferuar të
bëjnë plane miks, për të push-
uar mes malit dhe detit. Në një
rrëfim për “Gazeta Shqiptare”,
veç bukurive që ofron natyra,
deti dhe gjithë resurset, ata kanë
vënë në pah dhe disa nga prob-
lematikat që i kanë shqetësuar
në këto ditë të nxehta. Bëhet
fjalë për çmimet stratosferike,

infrastrukturën dhe papastërtitë
në det. Deputetja e Partisë
Demokratike, Orjola Pampuri
theksoi çështjen e papastërtive
në gjithë bregdetin e jugut, shër-
bimin që, sipas saj, lë për të
dëshiruar, dhe çmimet e larta

duke filluar që nga gjërat më
minimale që duhen gjatë push-
imeve. Për Evis Kushin kjo verë
ka qenë aktive. Deputetja e
Partisë Socialiste na tregoi për
bukuritë e Himarës, diversitetin
e natyrës, ndërsa u shpreh se

shërbimet turistike kanë nevojë
për përmirësime. Ndërkaq,
Kushi tha se është entuziaste sa
u përket turistëve të huaj që po
e vizitojnë Shqipërinë. Mimoza
Hajdarmataj ka zgjedhur të
pushojë në mal dhe në det.

Demokratja tha se ngelet prob-
lematike çështja e infrastruk-
turës, pasi akse të tëra janë pa
ndriçim. Sipas saj, “Zoti ka bërë
mrekulli me natyrën e vendit tonë,
por njeriu dhe politika me lakmitë
e veta, po e prishin çdo ditë”.

Ku po i kaloni pushimet?
Familjarisht pothuajse çdo verë
bëjmë një plan miks pushimesh
mes malit dhe detit. Edhe këtë
verë pushimet më së shumti po
i kalojmë në Shëngjin dhe në
shtëpinë tonë në fshatin Zherk,
Tropojë, gati si në bjeshkë. Një
ndërthurje shumë e bukur, e
dobishme dhe e shëndetshme
klime. Zgjedh këto dy destina-
cione, sepse ndihem mirë kur
pushoj në vendin tim dhe mes
njerëzve të mi.

Nëse mund të quhen push-
ime, nuk mungon dhe ndonjë
ndalesë e shpejtë
Europë te të afërmit
e mi dhe të tim sho-
qi.

Presim dhe sho-
qërojmë me zell, të
afërm që kanë emi-
gruar prej vitesh, por
vijnë me fëmijët për t’i
kaluar edhe ata pushimet në
Shqipëri.

Valbona mbetet destinacioni
i preferuar për ta dhe unë jam
kthyer tashmë në rolin e guidier-
it, rol që e bëj me qejf të madh.

Si janë çmimet?
Deri diku të përshtatshme, jo

abuzive. Por është trishtuese
kur mendon se 70% e familjeve
shqiptare, sidomos në Veri, me
këtë varfëri dhe mjerim të gjatë

Ku po i kaloni pushimet?
Këtë verë kam preferuar të

mos qëndroj gjatë gjithë peri-
udhës së pushimeve vetëm në
një vend, por kam dashur të shë-
tis dhe vizitoj zona dhe destina-
cione të ndryshme përgjatë
gjithë bregdetit. Natyrisht, perla
më absolute mbi gjithë të tjerat
mbetet jugu i Shqipërisë, ku këtë
vit mbeta shumë e impresionu-
ar veçanërisht nga Himara dhe
Llamani. Përveç bukurive të rral-
la natyrore atje, janë bërë edhe
shumë investime në infrastruk-
turë, por edhe është përmirë-
suar ndjeshëm shërbimi nëpër
hotele dhe restorante.

Si janë çmimet?
Është pozitiv fakti që tashmë

ka edhe më shumë zgjedhje sa
u takon cilësisë dhe çmimeve,
ku çdo pushues mund të gjejë
veten në varësi të preferencave,
të të ardhurave apo të shumës
që dëshiron të shpenzojë. Gjith-
ashtu një tjetër destinacion tur-
istik që unë personalisht e pref-
eroj shumë është Pogradeci, ku
çdo vit shkoj të paktën një fund-
javë bashkë me familjen. Më
pëlqen shumë liqeni, klima e
freskët, qyteti dhe traditat e tij në
shumë fusha, po sidomos në
gatimin e koranit shumë të
shijshëm dhe të veçantë.
Ndërkohë këtë fundjavë kam

që po jetojnë, i konsiderojnë
pushimet një realitet të paarrit-
shëm. Nga ana tjetër, mendoj
se problem mbetet në të gjithë
Shqipërinë, cilësia e shërbi-
meve si nga hoteleritë dhe

kuzhina. Pronarëve
që ofrojnë shërbime
të tilla u vështirëso-
het puna edhe nga
mungesa e shërbi-
meve të shtetit. P.sh.
kush ka vizituar Val-
bonën këtë sezon
është çuditur se si
mund të ketë mung-

esë të energjisë elektrike pikër-
isht aty, në vendin që furnizon
gjithë vendin me energji.

Asaj perle natyrore nuk i sh-
kon hiç oshtima e gjenera-
torëve.

Po ashtu mungon dukshëm
shërbimi mjekësor në zonat tur-
istike.

Po infrastruktura?
E lodhshme, por mbi të gjitha e

pasigurt, dhe këtë e vërteton bi-
lanci i dhimbshëm i ngjarjeve të
kësaj vere me humbje jetësh
njerëzore dhe orët e zgjatura që
duhet të kalosh prej trafikut të
superngarkuar. Rrugët pa
ndriçim dhe pa sinjalistikën e
duhur. Nuk sheh një punëtor apo
makineri të mirëmbajtjes së
rrugëve në terren(siç duket
punojnë vetëm në vjeshtë dhe
dimër).

Të mos flasim pastaj për akse
të tëra të braktisura, në zona me
resurse të jashtëzakonshme.
Rama e cilëson Veriun magjik,
por vetëm në “FB” dhe për batu-
ta siç duket, pasi asnjë kilometër
rrugë nuk ka shtruar deri tani.

P.sh. është e patolerueshme
që rruga e Komanit, që mundë-
son ardhjen e qindra dhe mijëra
pushuesve nga vendi dhe jash-
të është lënë në mëshirë të fatit.
Zoti ka bërë mrekulli me natyrën
e vendit tonë, por njeriu dhe poli-
tika me lakmitë e veta, po e prish-
in çdo ditë.

me pjesën e të shpenzuarit. Ital-
ia, që është vend i madh, ka si i
përballon çmimet “e kripura”,
pasi ka të ardhura të larta. Është
shumë e vështirë që kjo të
ndodhë këtu te ne, në një familje
me të ardhura mesatare. Le të
themi është e papërballueshme
dhe shërbimi lë gjithmonë e më
shumë për të dëshiruar.

Po infrastruktura?
E vetmja gjë që do e konsid-

eroja pozitive është pjesa e in-
frastrukturës. Nga Vlora deri në
Sarandë udhëtimi ka qenë i
qetë e jemi ndjerë mirë, pastaj
pjesa tjetër ngelet për t’u parë.
Ditët e fundit kemi dëgjuar për

mbytje të pushuesve në
Ksamil. Çështja e sigurisë ësh-
të po ashtu problematike. Në
këtë mënyrë jemi ne ata që po i
largojmë turistët. Të ndikuar nga
publiciteti, fotot, videot dhe
gjithçka tjetër promovuese për
brigjet tona, ata zgjedhin Sh-
qipërinë për të pushuar. Këtu

përballen me një tjetër realitet,
dhe kjo është tepër zhgën-
jyese. Kjo do na kushtojë
shumë. Me gjithë problema-
tikat që përmenda, pushimet
kthehen në momente stre-
suese.

Për t’iu rikthyer edhe një
herë pushimeve, zgjodhëm
Shqipërinë që të jemi më afër,
nëse larg qoftë ndodh diçka e
papritur, por edhe se këtë verë
pushimet kanë qenë më pak
se vitet e kaluara. Që të kesh
energji pozitive për t’u përbal-
lur me impenjimet e një viti të
gjatë duhet patjetër të bësh
pushime të mira. Gjatë këtyre
pushimeve jam zhgënjyer nga
gjendja e bregdetit të jugut.

ORJOLA PAMPURI
Ku po i kaloni pushimet?
Këtë vit së bashku me familjen
po pushojmë në bregdetin e
jugut. Kemi preferuar të lëvizim
sa në një vend në tjetrin. Ajo që
vihet re është papastërtia e mad-
he në det, ku kalojnë dhe derd-
hen ndër të tjera ujërat e zeza.
Ksamili, Drimadhi, Vlora, Saran-
da e kanë pasur ujin kristal, por
tani nuk njihen më si të tilla. Kemi
preferuar që të vizitojmë gjithë
rivierën e jugut, ndryshe nga vitet
e tjera që kemi pushuar jashtë
(Greqi, Turqi etj.).

MIMOZA HAJDARMATAJ EVIS KUSHI

planifikuar të shkoj në Spille, i
cili është një tjetër destinacion
turistik që besoj se duhet vlerë-
suar nga pushuesit, sepse
vërtet vitet e fundit janë bërë
shumë investime në infrastruk-
turë dhe shërbime turistike.
Këto investime bashkë me de-
tin e ngrohtë, rërën e mrekul-
lueshme dhe pyllin e freskët me
pisha, ofrojnë një relaks të
padiskutueshëm dhe argëtim
për të gjitha moshat.

Po infrastruktura?
Natyrisht që gjithmonë ka

nevojë për më shumë inves-
time në infrastrukturë dhe
përmirësime në shërbimet tur-
istike, por ndihem shumë mirë
që këtë vit ka pasur shumë më
tepër interes nga turistët e huaj,
të cilët po e vlerësojnë Sh-
qipërinë gjithnjë e më shumë
për diversitetin në bukuritë e
rralla natyrore, traditat e pasu-
ra dhe mikpritjen.
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“ALO”: MË PAS DJALI NGA SHQIPËRIA
U DETYRUA T’I DHURONTE NJË JAHT

Enca provokon sërish fansat, ja
çfarë bën me gjoksin

Ajo njihet si mbretëresha e rrjeteve sociale në Shqipëri. Nuk lë
rast pa shfrytëzuar për të publikuar foto të ndryshme nga

përditshmëria e saj, që nuk mungojnë të jenë tepër provokuese.
Është pikërisht këngëtarja Enca Haxhia, e cila këtë herë ka pub-
likuar një video në profilin e saj në “SnapChat” ku shfaqet në
makinë dhe shkruan se është duke iu drejtuar një shkuma-party.
Çka bie në sy është gjoksi i saj, të cilin Enca nuk lë rast pa e ekspo-
zuar.

Ilda Bejleri na rezervon
surpriza? Kjo është
diçka që nuk e prisnim
Me sa duket, shtatori

është muaji i risive. Pas
një vere të nxehtë dhe pushi-
meve e relaksit, shtatori
është muaji i rikthimit në
punë, dhe duket se do ketë
ndryshime gjatë këtij sezoni
të ri televiziv edhe te gazet-
aret e sportit. Ka qenë vetë
Bora Zemani e cila përmes
një fotoje në “Instagram” ka
bërë të ditur se shumë shpejt
do të nisë emisionin “Bar
Sport Skedina”, i drejtuar
deri tani nga Ilda Bejleri.
Nuk dihet nëse Ilda do të
marrë një emision të ri gjatë
këtij sezoni.

Menjëherë pas fotos së
publikuar në rrjetet

sociale ku shfaqeshin
Danjeli dhe Fotinia teksa
preknin barkun e kësaj të
fundit me mbishkrimin “La
Foda’s Family”, lajmi për
një shtatzëni të mundshme
u përhap me shpejtësi në
portale të ndryshme dhe
rrjete sociale. Të shumtë
ishin ata që uruan çiftin
për shtatzëninë. Dje çifti
ka reaguar, duke
shpjeguar që kënaqësia
është e madhe, ndjenjat
mes tyre po ashtu, por se
është akoma herët për të
pasur një fëmijë. Duket se
çdo gjë ka qenë një keqk-
uptim i ‘ëmbël’.

Fotinia shtatzënë? Reagon për
herë të parë çifti: Me gjithë
dëshirën e ndjenjat mes nesh…

Është përfolur shumë për ndarjen e tyre, të balerinit Albi Nako
dhe Klaudia Pepës. Ndërkohë që balerina seksi është duke i

kaluar pushimet në vendin tonë. Ajo është shfaqur në formë mjaft
të mirë fizike, ndërkohë që ka publikuar në rrjete sociale disa foto
me bikini. Gjithashtu, në fotot e fundit të publikuara, Pepa ka
treguar edhe se me kë është duke i kaluar këto pushime. Bëhet fjalë
pikërisht për motrën e saj, Pamelën. Kujtojmë se vetëm pak kohë më
parë është konfirmuar ndarja e saj nga bashkëshorti, koreografi
Albi Nako.

Klaudia Pepa po shijon
pushimet dhe nuk është
vetëm, ja kush e shoqëron
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Jeni shtatzënë?
Ja cilat janë ushqimet
që (s) duhet të konsumoni

Një grua shtatzënë duhet të
jetë e sigurt që dieta e saj
siguron mjaftueshëm lëndë

ushqimore dhe energji për zhvil-
limin e duhur të fëmijës si dhe të
sigurohet që trupi i saj është mjaf-
tueshëm i shëndetshëm për t’u për-
ballur me ndryshimet që janë duke
ndodhur. Për një shtazani të shën-
detshme, dieta e nënës duhet të jetë
e balancuar dhe e pasur me lëndë
ushqimore, që nënkupton një bal-
ancë të duhur të proteinave, kar-
bohidrateve dhe yndyrnave si dhe
konsumim të një game të gjerë per-
imesh dhe frutash.

Kaloritë e marra nga një grua
rriten gjatë shtatzënisë. Gjithsesi,
kjo nuk do të thotë që ajo duhet të
ushqehet për dy persona. Konsumi
i kalorive nuk dyfishohet, por
vetëm rritet. Nëse një nënë është
në pritje të vetëm një fëmije, kilet
e fituara në peshë variojnë shumë.
Sipas Institutit të Mjekësisë në
SHBA, një grua, indeksi i masës
trupore( BMI) i së cilës është mi-
dis 18.5-24.9, duhet të fitojë 11.4-15.9
kg gjatë nëntë muajve të sh-
tatzënisë. Një grua që është mbi
peshë në fillim të shtatzënisë du-
het të fitojë rreth 6.8-11.4 kg. Reko-
mandimet mbi peshën e fituar
gjithashtu variojnë, në varësi të
moshës së nënës, zhvillimit fetal
dhe gjendjes shëndetësore aktu-
ale. Pesha e tepërt e fituar ose e
pamjaftueshme mund të dëmtojë
shëndetin e nënës, por edhe të fëm-
ijës. (Deri në javën e tetë, fëmija qu-
het embrion. Më pas, kur pjesa më
e madhe e strukturave është for-
muar, ai quhet fetus).

Çfarë duhet konsumuar gjatëÇfarë duhet konsumuar gjatëÇfarë duhet konsumuar gjatëÇfarë duhet konsumuar gjatëÇfarë duhet konsumuar gjatë
shtatzënisë?shtatzënisë?shtatzënisë?shtatzënisë?shtatzënisë?

Sikurse u përmend edhe më
sipër, nëna duhet të ndjekë një di-
etë të balancuar, e cila duhet të përf-
shijë:

Fruta dhe perimeFruta dhe perimeFruta dhe perimeFruta dhe perimeFruta dhe perime
Ajo duhet të konsumojë rreth 5

porcione me fruta dhe/ose perime
në ditë. Ato mund të jenë në formën
e lëngut të frutave, të thata, të ngr-
ira, të konservuara ose të freskë-
ta. Produktet e freskëta dhe të ngr-
ira zakonisht kanë përmbajtje më
të lartë në vitamina. Sipas ek-
spertëve, konsumimi i frutave za-
konisht është më i këshillueshëm
sesa vetëm pirja e lëngjeve të fru-
tave.

Ushqime të pasura me karbo-
hidrate në formën e niseshtesë. Ato
përfshijnë pataten, orizin, makar-
onat dhe bukën.

ProteinaProteinaProteinaProteinaProteina
Burime të mira të proteinave

janë peshku, pula dhe veza. Fasu-
let, thjerrëzat, bishtajat dhe arrat
janë gjithashtu burime shumë të
mira të proteinave (fasulet, thjer-
rëzat dhe bishtajat janë gjithash-
tu burime shumë të mira të heku-
rit).

FibraFibraFibraFibraFibra
Ushqimet si buka, orizi, makar-

onat prej gruri tëre, frutat dhe pe-
rimet janë të pasura me fibra. Fem-
rat kanë një risk të lartë për të
zhvilluar konstipacion gjatë sh-
tatzënisë. Konsumimi i fibrave ësh-
të efektiv në minimizimin e këtij
rreziku. Studimet kanë treguar se
konsumimi i fibrave gjatë sh-

gjithsesi, mund të kenë nevojë për
suplemente hekuri për të paran-
daluar deficitet e hekurit.
Disa femra mund të përjetojnë dhim-
bje të gjoksit, nauze ose konstipa-
cion kur marrin suplemente hek-
uri. Me qëllim parandalimin e kë-
tyre problemeve, ato duhet të pinë
këto pilula gjatë vaktit. Nisni me
doza të vogla, duke e rritur gradu-
alisht deri në dozën e plotë. Ndrys-
honi markën nëse jeni e pakënaqur
dhe shmangni marrjen e suple-
mentit kur shkoni për të fjetur.

Shërbimi i Shëndetit Kombëtar
në Britani rekomandon se suple-

mentet në formën e acidit folik du-
het të jenë 400 mcg (mikrogram)
dita deri në javën e 12-të të shtatzënisë.
Ideale është që femra të ketë qenë duke
i marrë ato edhe para shtatzënisë.

Shmangni marrjen e suplementeve
me vitaminë A. Kjo nënkupton mar-
rjen e dozave të larta të multivitami-
nave. Gratë shtatzëna duhet të shman-
gin marrjen e sasive të mëdha të vi-
taminave A për shkak se kjo mund të
dëmtojë fëmijën.

Duhet të ndalohet alkooli plotë-Duhet të ndalohet alkooli plotë-Duhet të ndalohet alkooli plotë-Duhet të ndalohet alkooli plotë-Duhet të ndalohet alkooli plotë-

alkoolit, mund të dëmtojë seri-
ozisht zhvillimin e fëmijës. Shu-
mica e profesionisteve të shëndetit
këshillojnë që nënat shtatzëna të
shmangin plotësisht konsumim-
in e alkoolit. Shërbimi i Shëndetit
Kombëtar në Britani pohon se
nëse një grua shtatzënë zgjedhë
të pijë alkool, ajo nuk duhet të
konsumojë më shumë se dy njësi
alkool në javë ose në dy javë.
Këshillohet që nëna të shmangë
plotësisht pirjen e alkoolit gjatë
tremujorit të parë të shtatzënisë.
Pirja e sasive të mëdha të alkoolit
gjatë shtatzënisë mund të dëmtojë
si nënën edhe fëmijën. Ka një risk
të rritur për fëmijën që të zhvil-
lojë atë që quhet sindromi i fëm-
ijës së alkoolizuar. Ky sindrom
karakterizohet nga ndalimi i
rritjes, çrregullime të sjelljes si
dhe probleme në të mësuar. Ka
gjithashtu një risk të lartë për
anomali të fytyrës.

A duhet shmangur kafeinaA duhet shmangur kafeinaA duhet shmangur kafeinaA duhet shmangur kafeinaA duhet shmangur kafeina
gjatë shtatzënisë?gjatë shtatzënisë?gjatë shtatzënisë?gjatë shtatzënisë?gjatë shtatzënisë?

Nëse nëna shtatzënë konsu-
mon shumë kafeinë gjatë sh-
tatzënisë, atëherë ka një rritje të
riskut për të lindur një fëmijë nën
peshë. Kjo mund të sjellë më vonë
probleme më shëndetin. Ka gjith-
ashtu një risk të lartë edhe për
abort. Shumë ushqime dhe pije
përmbajnë kafeinë, pra jo vetëm
kafja. Të tilla janë disa pijet e ga-
zuara, pijet energjike, çokollata
dhe çaji. Disa medikamente për të
ftohtin dhe gripin gjithashtu
përmbajnë kafeinë. Një grua sh-
tatzënë duhet të flasë me mjekun
përpara marrjes së këtyre medika-
menteve. Pjesa më e madhe e au-
toriteteve në botë pohojnë se kaf-
eja nuk duhet të ndërpritet plotë-
sisht gjatë shtatzënisë, por nuk
duhet t’i kalojë më shumë se 200
mg/dita.

tatzënisë redukton rrezikun (ose
ashpërsinë) e hemorroideve, të
cilat bëhen edhe më të zakonshme
ndërkohë që fetusi rritet. Fibrat
gjithashtu ndihmojnë në paran-
dalimin e obezitetit, diçka të cilën
nëna duhet ta shmangë.

KalciumiKalciumiKalciumiKalciumiKalciumi
Është e rëndësishme marrja e

kalciumit ditor përmes dietës. Ush-
qimet e përditshme si qumështi,
djathi dhe kosi janë të pasura me
kalcium. Nëse nëna është vegjetar-
ianë, ajo duhet të konsumojë
qumështin e sojës, brokoli, lakër
jeshile dhe arra soje për të siguru-
ar kalciumin e nevojshëm.

Duhet të merret ndonjë suple-Duhet të merret ndonjë suple-Duhet të merret ndonjë suple-Duhet të merret ndonjë suple-Duhet të merret ndonjë suple-
ment?ment?ment?ment?ment?

Hekuri dhe acidi folik
Para se një femër të jetë shtatzënë,
ajo duhet të konsumojë rreth 18
mg hekur çdo ditë. Gjatë sh-
tatzënisë, kërkesa për hekur rritet
deri në 27 mg/dita. Pjesa më e mad-
he e nënave mund të marrin sasi
të mjaftueshme nëse ato ndjekin
një dietë të shëndetshme. Disa,

sisht?sisht?sisht?sisht?sisht?
Autoritet e shëndetit publik në

botë e kanë ulur në mënyrë të
vazhdueshme sasinë e rekomand-
uar të alkoolit gjatë javës për një
grua shtatzënë. Kur një femër
konsumon alkool, ai kalon në
gjak dhe përmes placentës, te fëm-
ija. Mëlçia e një fëmije është një
prej organeve të fundit që zhvillo-
het. Mëlçia nuk maturohet plotë-
sisht deri në gjysmën e sh-
tatzënisë. Mëlçia e fetusit nuk
mund ta procesojë alkoolin
sikurse bën mëlçia e një të rrituri.
Ekspozimi ndaj sasive të larta të
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Heqja e vizave? Ristani ironik:
Ç’e duam lëvizjen e lirë

E diela e Ilir Metës, ku po bën plazh
Presidenti i Republikës

Deputeti i PD: Tërmet , lëri
shakatë, s’i huton dot tepelenasit

Ndoka sulmon kritikët e Bashës:
Pse po kërkojnë “babën”

Ish-deputeti i PD-së, Arben Ristani reaguar pas lajmit
se Holanda kërkon të rikthejë vizat me Shqipërinë.

Nëpërmjet një statusi në
“Facebook”, ai shkruan
me ironi “ç’e duam
lëvizjen e lirë”. “Holanda
kërkon rivendosjen e
vizave për shqiptarët. Në
8 vende të BE shqiptarët
përbëjnë grupet kryesore
të azilkërkuesve. E gjitha
kjo ndërkohë që rilindja
ka bërë aq sa nuk është
bërë në 25 vite në
Shqipëri. Ç’e duam
lëvizjen e lirë, mirë jemi
në m..tin* tonë”, shpre-
het z.Ristani.

Fundjava dhe temperaturat e larta kanë orientuar të gjithë drejt
plazheve dhe pishinave. Presidenti Ilir Meta mesa duket ka zgjedhur të

kalojë këtë të diel pranë detit, për të “shuar” sado pak temperaturat e
larta. Meta këtë fundjave ka zgjedhur plazhin e Gjirit të Lalëzit për të
kaluar një ditë larg zhurmës dhe vapës. Fotot e publikuara nga syri.net
tregojnë një moment kur Meta, i rrethuar edhe nga persona të tjerë, po
freskohet në detin e Gjirit të Lalëzit, që ndodhet disa kilometra larg Ti-
ranës.

Deputeti i PD, Tritan Shehu, ka reaguar pas prezantimit të
projektit të bashkisë Tepelenë për stadiumin e ri me emrin “Ali

Pashë Arena”.
Shehu e cilëson si tallje me banorët e Tepelenës e hallet e tyre vep-
rimin e fundit të Peçit, që kërkon të hutojë qytetarët me “vizionin e
ri”. Sipas tij, ai duhet të japë llogari për bujqësinë e blegtorinë pa
mbështetje e të shkatërruar edhe nga droga. “Veçse janë shfaqur disa
Tërmete shkatërruese, që mund të bëhen fatale këta siç i parashikoi
edhe qeveria, n.q.s. do të heshtet gjatë!”, deklaroi z.Shehu.

Deputeti Nard Ndoka, i
zgjedhur nga lista e PD

sulmon Patozin dhe Topallin
për ministrat teknikë dhe
zgjedhjet në PD. Ndoka shpre-
het se ata kanë ecur, janë
ngritur, janë përkëdhelur nga
“baba”, ndërsa tani nuk mund
t’i kërkojnë më llogari Bashës,
por duhet të vazhdojnë
rrugën e tyre. “Baba” nuk
është më për Ju, mos u mërzis-
ni; zgjohuni dhe filloni
rrugën Tuaj! Nëse do dini të
ecni vetë, (pa “babën”), këtu
jemi do ju shohim, vlerësojmë,
respektojmë dhe pse jo; t’ju
mbështesim në të drejtën
Tuaj, si një mundësi ringritje-
je”, shprehet Ndoka..
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Që nga thellësitë e honeve, mjeg
ullnajave të kohëve mund të
shohësh larg dhe thellë kon-

turet e Tempullit më të lashtë të botës
mbi dhe, Dodonës Pellazgjike, Orakul-
lit të Zeusit, të çash tisin e hapësirës, të
fluturosh si shqiponjë Deodoniane, do
të shohësh se konturet e Tij gjithnjë e
më shumë shkëlqejnë në horizont dhe
rrezatojnë historinë e ndritshme të
gjenezës së trojeve tona, Kombit tonë.
Nga lashtësia, në Antikitet, Mesjetë dhe
sot qindra e mijëra njerëz i drejtohen
Malit të Tomorit, Tempullit më të lash-
të në botë që vinin si dikur nga kufijtë
e Ilirisë Veriore, përfshi të gjitha ven-
det e Europës, për të bërë blatime, afer-
oma dhe kurban për fli të Perëndive ku,
siç thonë rilindësit tanë të mëdhenj To-
mori ishte froni i tyre.

Eskili, shekulli V p.e.s tek "Prome-
teu i lidhur", 800, thotë "… Kur ju të keni
arritur në Tokën e Molosëve të Do-
donës së Sipërme ka një Orakull të
Jupiterit Thesprot…" Në librin VI ,VII,
ai shprehet se Tempulli i Dodonës gjen-
det në majë të një mali të lartë që është
Tomori i sotëm.

Homeri në veprën e tij "Iliada", shkru-
an: "O Zot, Zeus, Mbret i Dodonave Pel-
lazgjike, që banon në ato vende të largëta e
sundon mbi Dodonën (Tomori i sotëm)".

Tomori, Dodona ishin qendër Pel-
lazge, siç thotë histori shkronjësi i
vjetër, P. Aravantioit në librin e tij botu-
ar në Janinë në vitin 1859, "Dodona ish-
te qendër pellazge, para helenike shumë
më e vjetër se gjuha, perënditë dhe mi-
tologjia greke, si e tillë, ajo u njoh në
krejt botën e lashtë dhe këtë realitet
ekzistues e kanë pranuar vetë autorët
më të moçëm helenë".

Tomori ky Tempull më i lashti në
botë, na përcillet nëpërmjet gurrës mi-
tologjike ku vështrimet e studiuesve
s'arrijnë dot. Emri dhe historia e Temp-
ullit të lashtë të Malit të Tomorit, Do-
donës Pellazgjike, Tomorit të sotëm dhe
krahinave përreth dokumentohet mjaft
herët, që në fillimet e shkrimeve të para
të poemave Homerike. Dodona është Ora-
kulli i Zeusit, Perëndisë më të fuqishme
të mitologjisë greke. Këtu deshi Zeusi, që
në Dodonën Pellazgjike, të ishte Faltorja
më e vyer për njerëzinë, Orakulli i Tij.
Mali i Dodonës është Tomori, rrëzë të cilit
gjendet Faltorja e Zeusit.
TRADITA SI BURIM HISTORIK
I TEMPULLIT TË LASHTË,
KRENARISË SË GJENEZËS
SHQIPTARE

Rrëfimet dhe shkrimet e para për
Tempullin e Lashtë vërtiten dhe rrot-
ullohen rreth Malit Hyjnor, Tomorit.
Këtu gjenden kulmet e saj, shkëlqimi i
Lavdisë, Shenjtërisë dhe Madhështisë
së gjenezës shqiptare.

Herodoti, që bën fjalë për profecitë e
Dodonës, priftëreshat e Tempullit, në
librin e tij, të cilin e ka parë vetë dhe e
ka vizituar atë Tempull, thotë se kjo
Faltore ka qenë më e vjetra nga gjithë
të tjerat, dhe më e para, pra Tempulli
më i lashtë mbi dhe.

Herodoti përsëri shkruan: "Pellazgët
e kishin zakon t'u flijonin Perëndive ç'do

gjë, sikurse mësova në Dodonë pellazgët
thotë ai, nuk ishin veçse një popull bar-
bar…. Mollosët dhe Arkadasit Pellazgë"

Hesiodi, libri VII, faqja 16, përmend
si vend të Faltores së Dodonës, qytetin
Sella të Sellopisë. Hellopia ishte një vend
me plot ara pjellore dhe plot tufa të
mëdha dhensh, lopësh, qeshë. Të parët
e këtij vendi ishin dhenarë, loparë, ose
siç thuhet ndryshe vuvote. Në poemën
"Carmina", Hesiodi jo vetëm përshkru-
an Hellopinë, por edhe cilësohet si atd-
heu i Dodonës.

…Është një fushë Hellopia,…Është një fushë Hellopia,…Është një fushë Hellopia,…Është një fushë Hellopia,…Është një fushë Hellopia,
Këtu në pjesën më të madheKëtu në pjesën më të madheKëtu në pjesën më të madheKëtu në pjesën më të madheKëtu në pjesën më të madhe
Është e nderuara DodonaËshtë e nderuara DodonaËshtë e nderuara DodonaËshtë e nderuara DodonaËshtë e nderuara Dodona
Hellopia, fusha e Dodonës Pellazge,

lëvduar prej Hesiodit qysh në shekul-

lin e VIII p.e.s vazhdon të thirret në gju-
hën e vendit Lopësia. Edhe vetë vendi
rreth Dodonës u quajt Hellopia,
sikundër quhej edhe Eubea.

Tradita mitologjike dhe historike
dëshmon se banorët e lashtë të këtij
vendi, të këtyre anëve, quheshin Arë,
Argë, Arkadhë dhe më pas Pellazgë,
Likaonë, Dorë, Kadmej, Heraklidë, Hyl-
lenj dhe në antikitet Ilirë. Në historinë
Homerike dhe kohëve të saj banorët e
këtyre vendeve quheshin Pellazgë, në
antikitet Epirotët dhe Ilirë, sinonime të
emrave të përgjithshëm Etnike Ko-
mbëtare të gjenezës sonë.

Homeri tek Iliada thotë: "Pas
Enianëve vijnë Perrebetë, që banojnë
rreth Dodonës dimërkeqe". Këto dy fise
sipas Homerit ishin pjesëmarrëse në
luftën e Trojës dhe banojnë pranë Do-
donës Pellazge. Pindari thotë se: "Fes-
tat e banorëve të këtyre anëve të Do-
donës dhe krahinave përreth saj ishin
ngazëllim për Apollonin".

Hesiodi shekulli VIII-VII p.e.s
pohon:"Dodona dhe Lisi ishin qendra e
Pellazgëve", se Hyjnori Lykaon ishte i
biri i Pellazgut, duke përforcuar kësh-
tu thënien e Homerit shekuj më parë,
se Pellazgët, paraardhësit e gjenezës
sonë ishin hyjnorë.

Herodoti fillimisht besonte se emrat
e hyjnive vinin nga Egjipti, por duke

kërkuar zbuloi se ata kishin ardhur
nga barbarët. Origjina e fesë vjen nga
barbarët, nga pellazgët, dhe nga Shenj-
torja Ilire Epirote e Dodonës. Prandaj
Zeusi Perëndia më e fuqishme e mi-
tologjisë greke, deshi që Dodona të
ndërtohej në këtë majë të lartë (Tomor)
dhe ajo të ishte Orakulli i Tij.

Sami Frashëri shkruan se edhe ko-
hët më të qytetëruara të Greqisë, Tem-
pulli i famshëm i Dodonës që ndodhej
në Epir, u përkiste pellazgëve.

Stefan Bizantini përcjellë mirë
vijimësinë dhe ardhjen e gjenezës
sonë, pohon se Helliopia me të cilën
lidhet emri i krahinës, është gurra
mitologjike e emrit ku pozicionohet
Tempulli.
HELLOPI ISHTE I BIRI I JONIT,
EMËR ETNIK I HELLIOPISË,
KRAHINË PËRRETH DODONËS

Sipas mitologjisë Joni është i biri i
Dyrrahut. Joni është dhe biri i mbretit
Ilir Adria nga mori emrin dhe deti Adri-
atik. Gjiri Jonian është gjiri ku lindi
Zeusi, deti i Kronit dhe Reas. Gjiri i Reas
dhe Kronit, prindërve të Zeusit lokali-
zohet në malet e Vetëtimës, përndryshe
malet Zeusoniane, Hyllire, sipas Pierre
Grimalit, vendi ku shtegtoi Nimfa Ark-
ade, Io-ja, e ndjekur nga Zeusi, sipas
Eskilit dhe Ovidit. Deti Jon në zanafil-
lat e historisë përfshinte dhe detin Adri-
atik.

Diku mes Gjirokastrës dhe Sarandës
në lashtësi përmenden dy qytete, Hela-
on, Helakranon, fjalë ku në rrënjë të
tyre gjendet Hellopia, Helloi, Selloi,
Ahello, Hellan, me rrënjën "hell" duke
faktuar se mishrat Kurban për nder të
Zeusit dhe Dodonës Pellazgjike
piqeshin në hell, si blatim për Perën-

ditë. Këtu e kanë zanafillën dhe kurba-
net që bëhen sot në Tomor, Dodonën Pel-
lazgjike, që nga thellësitë e lashtësisë
së kohëve, që kanë ardhur dhe vijojnë
dhe në ditët tona.

Në lashtësi figurojnë edhe disa
qytete Epirote me këtë emër, por edhe
gjiri Elatea në Efyrë. Gjithë Epiri është
"Helli", "Selleis", vendi i shkuarjes në
hell të mishrave, si flijim dhe blatim
për Perënditë.

Pindari pohon: "Prej Dodonës nisin
fushat ku kullosin gjedhët". Saktësisht
fushat Dotiane sipas të gjitha gjasave,
janë fushat përpara Tomorit, Myzeqe-
ja, fusha e Shqipërisë perëndimore,
fusha e Elbasanit.

Dodona është vend malor… -thotë

Straboni, gjeografi grek. Talarët fis i
Molosisë, janë ata që banojnë pranë
këtij mali, këtij vendi. Mali i Tomorit
në rrëzë të tij ka shumë burime.

Straboni dëshmon, se Orestët ban-
orë të Orestiadhës (krahinë e vjetër e
Beratit, banonin përreth Tomorit dhe
Beratit dhe morën emrin nga Oresti i
biri i Agamemnonit, komandantit të
ushtrisë greke, në luftën e Trojës. Do-
dona, ishte ndërtuar, nga banorët ven-
das të Epirit, nga ata të moçmit, Pel-
lazgët, Arkadhët, nga Tirrejtë. Prej
kësaj vatre, tradita e Shenjtërisë së
Zeusit dhe ajo mitologjike, është
përhapur në drejtim të Greqisë së sot-
me dhe më gjerë.

Dionis Halikarnasi, në librin e tij të
parë thotë se Pellazgu ishte i biri i Zeusit
dhe i Niobes së Foronit. Dimë që Zeusi,
ka lindur në Arkadi, në viset e Sh-
qipërisë së sotme, se Foronidha përfaqë-
son Jo-në, Evropën, një nga gratë e
Zeusit dhe se emri i Nimfës lidhet me
detin Jon.

Në librin e II ai pohon se, Enea arri-
ti në Dodonë me ushtarët më të
zgjedhur, për të kërkuar mendimin e
Perëndisë, ku gjetën edhe ata Trojanë
që kishin ikur bashkë me helenët. Enea
mbërriti në vendin e Enianëve, me të
cilin i lidh jo vetëm emri i përbashkët,
por siç duket, edhe origjina.

Halikarnesi fakton se pjesa më e
madhe e Pellazgëve, shkuan tek aleatët
dhe vëllezërit e tyre në Dodonë, kundër
të cilëve askush nuk mendonte të bënte
luftë, sepse ishin të shenjtë. Meqenëse
vendi aty nuk i ushqente dot të gjithë,
me porosi të Orakullit të Dodonës, u
hodhën në Itali, në Ombri, në lumin Pad
ose Spinë.

Dodona është ndërtuar në një epokë
shumë te hershme, në epokën mi-
tologjike. Lidhja Arge-Pellazge-Dodone-
Likaone-Aiakas-Pirrej-Hyllej-Herak-
lide-Epiote-(Thesprote, Mollose), është
lidhje vertikale e drejtpërdrejtë e ban-
orëve, e gjenezës sonë.

Peleje (pëllumbesha) qu-
heshin gratë e Tempullit të Do-

20-25 GUSHT, PELEGRINAZH I MADH NDERKOMBETAR. RRETH 500 MIJE VETE PELEGRINOJNE KETO DITE
NE MALIN E TOMORIT. MERR PJESE DHE PERSHENDET SHKELQESIA E TIJ ILIR META

"O Mbret, Zeus, Dodonës Pellazgjike
që banon larg duke sunduar Dodonën
(Tomorin e sotëm)
që e rrahin dimra të rëndë e të egër.
Këtu Zeusi deshi të ndërtohet
Faltorja më e vyer për njerëzinë,
Orakullin e Tij Dodonën Pellazgjike.

Ferdinand Samarxhi
Mjeshtër i Madh



Tomori, tempulli i lashtë i Dodonës Pellazgjike, shkëlqim
i lavdisë, shenjtërisë dhe madhështisë së gjenezës shqiptare
Qytezë e ngritur me ekrane dhe ansamblet e Ballkanit

Kryegjyshi botëror me
ish-presidentin Nishani Dede Baba Reshat Bardhi me zotin Ilir

Meta, sot Presidenti i Shqipërisë

Kryegjyshata
Botërore

Bektashiane

Legjenda e gjallë e bektashizmit,
që ringriti nga varri besimin tek Zoti,
Dede Reshat Bardhi
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donës, të cilat ishin barbare
(flisnin gjuhë të ndryshme nga

greqishtja), dhe dukeshin si zogj në
mes të të huajve që vinin aty për të
pyetur për fatin e tyre pranë vendit të
Dodonës."
"POPULLSIA PËRRETH E
QUAN ATË MAL SI VENDIN E
PERËNDIVE", - CITON
GESANDTEN ERICH LUCKWALD

Priftërinjtë që shërbenin në Tempull
dhe popullsia në viset përreth fliste gju-
hën e Pellazgëve. Dhe vizitorët që vinin
nga krahinat greke, ishin të detyruar
të merreshin vesh me përkthyes. Popu-
llsia e Atamanisë (Aspropotam, nahi-
jet e Xhumrekës e të Kalaritës) ishin
pellazgë, paraardhës të gjenezës sonë.
Qendra shpirtërore e tyre, ishte tempul-
li i famshëm i Dodonës.

Tri plakat e Orakullit të Dodonës,
që përmend Straboni lidhen me emrin
e fisit "Graik"- gratë që lokalizohen
pikërisht në Epir. Fjala gra është ven-
dase, pellazge, ilire, shqipe. Sipas ba-
bait të historisë Herodotit, feja helene e
Athinës, buron nga atdheu ku ndodhet
Dodona, nga Arkadia, nga "Pleqtë"
domethënë nga pellazgët, nga Epiri.
Gjeneza e vendit tonë ka pasur disa
Orakuj të Zeusit, jo vetëm brenda
trojeve tona, por edhe në Libi dhe në
Egjipt, ka një Dodonë famëmadhe dhe
disa orakuj të Zeusit edhe jashtë epirote
toske.
MITI I LASHTË I DODONËS
PELLAZGJIKE - HEROI I
QERBELASË, ABAZ ALIU,
SIMBOL I PELEGRINAZHIT TË
SOTËM

Sheh Hysejn Tusiu, ishte studiues
me njohuri të mëdha për trojet tona.
Stërgjyshi i tij kishte ardhur si misio-
nar i parë dhe kishte sjellë dokumente
për ngarkimin e misionit, për të
përhapur Kuranin e atëhershëm të sh-
kruar me dorë, shpatën simbol të Islam-
it dhe një torbë me dhe nga vendi ku
kishin rënë dëshmor në fushën e Qer
belasë Imam Hysejni dhe Abaz Aliu.
Duke mësuar se në këto troje, gjendej

tempulli më i lashtë, faltorja më e vyer
për njerëzinë, Orakulli i Zeusit, vendi
më i shenjtë dhe më i hershëm, siç po-
hon Homeri, "populli më hyjnor", er-
dhi këtu dhe vendosi pikërisht në këtë
tempull, në majën më të lartë, në Çukën
e Tomorit torbën me dhe duke ndërtu-
ar varrin kenotaf dhe ngritur kështu
mekamin e Abaz Aliut.

Duke qenë se bektashinjtë
përqafojnë dhe praktikojnë devizën e
thënies së profetit Muhamed (a.s) "Pa
atdhe nuk ka fe" dhe duke u nisur nga
vetë jeta e heronjve mitikë, që jeta e tyre
është vetë përkushtim dhe flijim për
Perënditë, për Zotin, u përkujdesën

veçanërisht për shenjtërimin e këtij
tempulli të lashtë. Prandaj, tradita vazh-
don, që nga hershmëria e njerëzimit e
deri në ditët e sotme dhe pa dallim mi-
dis besimeve, pasi dhe bektashizmi ësh-
të ndër primarët e harmonisë, toler-
ancës dhe mirëkuptimit fetar.
TOMORI RITUAL ADHURIMI I
HERSHËM DHE I SOTËM

Në kohët e lashta, njerëzit e kish-
in zakon, të tregonin forma lavdëri-
mi për Perënditë, për Shenjtorët e
tyre. Një prej këtyre formave, është
veneracioni, shenjtërimi i varreve të
tyre, duke ngritur ndërtesa të buku-
ra që janë vende adhurimi.

Kurani i Shenjtë duke treguar his-
torinë e shtatë Shenjtorëve te Efesit (Ephe-

sus) i është referuar kësaj dukurie. "Ne
bëmë që historia e tyre të jetë publike në
mënyrë që populli të dinte se premtimi i
Zotit ishte i vërtetë dhe se nuk ka dyshim,
për ardhjen e ditës së gjykimit". Ata fillu-
an të diskutojnë me njëri-tjetrin mbi çësh-
tjen (e ringjalljes), dhe disa thanë: "Ndër-
tojuni atyre një ndërtesë (të jetë e Shen-
jtë.) Zoti i tyre di më mirë për ta" (Sure El-
Kehf, vargu 21 faqe 342). Ndërtesa të tilla,
janë ndërtuar pa pushim nga njerëzit, për
të kërkuar bekime, për të treguar respekt
dhe për të praktikuar ceremonitë dhe rit-
ualet e përcaktuara të adhurimit të tyre.

Çështja e të vizituarit të varreve të
Profetëve, pasuesve të tyre dhe të shen-
jtorëve, ka qenë një traditë e pandër-
prerë, e cituar nga fjalët e profetit Mu-
hamed, veprat dhe pohimet.

Në hadithet profetike thuhet se: "Kur
ta ndjeni veten ngushtë, do t'iu drejto-
heni vendeve të mira, ata e dinë hallin
tuaj." Varri i Abaz Aliut me të vërtetë
është vend i Shenjtë, një prej shtëpive
mbi të cilën Zoti i Plotfuqishëm tha: "….
Shtëpitë që Allahu ka shpallur që të jenë
tepër të respektuara dhe emri i Tij të
përmendet aty me nderim në mëngjes
dhe në mbrëmje" (Kuran 24:36).

Të vizitosh Abaz Aliun sot pas vde-
kjes së Tij, është njëlloj si ta vizitosh
atë gjatë jetës së Tij. Kjo sepse martirët,
"janë gjallë me Zotin e tyre"
ABAZ ALIU FIGURË
EMBLEMATIKE, SIMBOL
I LIRISË NJERËZORE

Abaz Aliu zu kurorëAbaz Aliu zu kurorëAbaz Aliu zu kurorëAbaz Aliu zu kurorëAbaz Aliu zu kurorë
Edhe erdhi afër neshEdhe erdhi afër neshEdhe erdhi afër neshEdhe erdhi afër neshEdhe erdhi afër nesh
Shqipëria s'mbet e gjorëShqipëria s'mbet e gjorëShqipëria s'mbet e gjorëShqipëria s'mbet e gjorëShqipëria s'mbet 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….....
Abaz Aliu lindi më 4 tetor, të vitit 26

Hixhri Hënor (648). Ai lindi si djalë i
Imam Aliut, modelit të përsosmërisë
njerëzore, dhe nga nëna e Tij që quhej
Fatime, e njohur ndryshe me emrin

Ummul Benin, vajza e Hezan Ibne Ha-
lid Ibne Rabije Ibne Amer Kelbi.

 Imam Aliu, kur hidhte vështrim
nga djali i tij i shfaqej para syve e ardh-
mja e të birit: "Pas një buzëqeshje
kënaqësie ndaj caktimit të Zotit, nga
sytë e tij rridhnin lot". Kur bashkëshort-
ja e tij e pyeti se pse po vajtonte, Ai iu
përgjigj: "Abazit do t'i presin krahët kur
t'i vije në ndihmë Hysejnit". Atëherë për
hir të dashurisë së madhe që ka Zoti
ndaj Tij, do t'i fal Abazit 2 krahë, që të
fluturojë në parajsë, si xhaxhai i vet,
Xhaferr Ibne Ebu Talib.

 Në vitin 37 Hixhri, në luftën e Siflinit,
megjithëse ishte një djalosh shumë i
njomë, ai luftoi me një heroizëm dhe
trimëri të pashoqe. Në fushën përvëluese

të Qerbelasë, kur Abaz Aliu vuri re buzët
e thara dhe lotët në sytë e fëmijëve të
Imam Hysejnit, rrëmbeu kacekun dhe u
nis për të dhënë provimin më të madh
të jetës së tij. Armiku mori shenjë dhe
e goditi në krah Abaz Aliun. Trimi si
humbi të dy krahët nga goditja e
armikut ra nga kali.

 Imam Hysejni i shkoi pranë, i qën-
droi mbi kokë dhe e shtrëngoi fort në
gji vëllain e dashur, që më pas shkoi te
Zoti. Njerëzit duke njohur veprën e
Abaz Aliut, krijojnë hapësirë, respek-
tin që duhet të ketë për këtë figurë mi-
tike, emblematike të luftëtarit, që ra me
nder në fushën e Qerbelasë, ku u derdh
gjaku, e u shkrua historia e triumfit
dhe e lirisë njerëzore.

Lufta e Qerbelasë, është epopeja
ngadhënjyese e njerëzimit, e familjes
se Eh-Libejtit, 72 dëshmorëve të saj. Në
kujtesën e të gjithë njerëzimit, që nga
ajo ditë historia mësoi përballjen e
luftës së pabarabartë të 72 dëshmorëve
të Qerbelasë, me prijësin e tyre Imam
Hysejnin, kundër armikut dhe diktat-
urës më të keqe të kohës, të udhëhequr
nga Jeziti i Mavisë.

Historia e ardhjes së Abaz Aliut në
Tempullin më të lashtë të Botës, në
majën më të lartë të tij nis si legjendë.
Rilindësi ynë i madh, Naim Frashëri,
në poemën "Qerbelaja" thotë:

"Abaz Aliu zu kurorë"Abaz Aliu zu kurorë"Abaz Aliu zu kurorë"Abaz Aliu zu kurorë"Abaz Aliu zu kurorë
edhe erdhi afër nesh,edhe erdhi afër nesh,edhe erdhi afër nesh,edhe erdhi afër nesh,edhe erdhi afër nesh,
Shqipëria s'mbet e gjorëShqipëria s'mbet e gjorëShqipëria s'mbet e gjorëShqipëria s'mbet e gjorëShqipëria s'mbet 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….
…."Ç'është ai që shkon kaluar…."Ç'është ai që shkon kaluar…."Ç'është ai që shkon kaluar…."Ç'është ai që shkon kaluar…."Ç'është ai që shkon kaluar
ikën si veriu,ikën si veriu,ikën si veriu,ikën si veriu,ikën si veriu,
me dy-tri foshnja në duarme dy-tri foshnja në duarme dy-tri foshnja në duarme dy-tri foshnja në duarme dy-tri foshnja në duar
është Abaz Aliu……"është Abaz Aliu……"është Abaz Aliu……"është Abaz Aliu……"është Abaz Aliu……"
Siç përcillet nga gojëdhënat dhe

legjendat, heroi i luftës së Qerbelasë
trashëgoi fuqitë e tij të mbinatyrshme
dhe prej këndej, pas pesë ditëve shkoi
në Olimp. Ndaj dhe pelegrinazhi i malit
të Tomorit, që nga koha e ardhjes së
Abaz Aliut në të, kremtohet nga data
20-25 gusht, për pesë ditë rresht, në
përkujtim të ditëve të qëndrimit dhe
largimit të Tij.

Siç thotë legjenda sa herë që vjen
gushti, në majën e malit të Tempullit të
lashtë, Çukës së sotme, flaka ndizet
vetiu për atë që erdhi dhe shkoi kaluar
me dy-tri foshnja në duar dhe shpërnda-
het honeve, grykave, maja maleve të
tjerë përreth dhe sipas mitologjisë, të
gjithë adhuronin flakën e ndezur si sim-
bol mitik.

 Që nga ajo kohë, Tomori veç emrit
të madh mitik, ishte ashtu siç thuhet
në "Iliadën" e Homerit:
"O Zot MbrO Zot MbrO Zot MbrO Zot MbrO Zot Mbreti Dodonaeti Dodonaeti Dodonaeti Dodonaeti Dodonavvvvve Pe Pe Pe Pe Pellazgjikellazgjikellazgjikellazgjikellazgjikeeeee
që banon në ato vende të largëtaqë banon në ato vende të largëtaqë banon në ato vende të largëtaqë banon në ato vende të largëtaqë banon në ato vende të largëta
e sundon mbi Dodonën dimëre sundon mbi Dodonën dimëre sundon mbi Dodonën dimëre sundon mbi Dodonën dimëre sundon mbi Dodonën dimërkkkkkeqeeqeeqeeqeeqe
këmbëzbakëmbëzbakëmbëzbakëmbëzbakëmbëzbathur e gjurthur e gjurthur e gjurthur e gjurthur e gjurmëpërmëpërmëpërmëpërmëpërdhese"dhese"dhese"dhese"dhese"

Tashmë, vegimi i Tomorrit, Dodonës
që sundon në këto vende, dimërkeqe,

këmbëzbathur e gjurmëpërdhese, ka
mbetur në kuptimin e mjegullnajës së
perceptimit të legjendës së dikurshme
pasi ditët e Malit siç thuhet në Tomor e
në krahinat përreth janë ditët e mira,
pasi edhe vetë fjala Tomorrus, do të
thotë mal i mirë.

Këtu janë ditët, që të gjithë njerëzit
pavarësisht se çfarë praktike besimi
ndjekin, janë ditë përkushtimi për
Perëndinë, janë ditë përkushtimi dhe
flijimesh. Këto janë ditë të një botëkup-
timi dhe vizioni që krijon njeriu për të
ardhmen.

Ky pelegrinazh, tashmë është kthy-
er në një vazhdë të traditave të hershme,
ku të gjithë vinin si dikur nga të gjithë
viset dhe popujt e Evropës në Tempul-
lin, Epirin Thesprot të atëhershëm, në
Tempullin e Mollosëve, siç thotë Eskili
në "Prometeun e lidhur", në Iliri, te ky
Tempull, duke marrë me vete mirësinë
dhe bekimin e këtij vendi te Shenjtë.

Tomori sot, ngjason me një qytezë
të ngritur bukur mbi shpatullat dhe
korijet e malit, ku agimet e ditëve të
malit përqasin dhe përafrojnë, një nos-
talgji për ata njerëz, që vinin nga larg
për të qenë pranë këtij vendi, pranë
këtij Tempulli, pranë këtij Orakulli
për të mësuar për fatin e jetës së tyre.
Sot, Tomori pret dhe përcjell, qindra e
mijëra njerëz, nga të katër anët e botës
nga të gjithë besimet, me gjithë prak-
tikat e tyre, i josh ata me mirësinë dhe
i përcjell atyre, një fat dhe ogur të
bardhë, siç i bekonin dikur priftërin-
jtë dhe priftëreshat e këtij Tempulli.

Me punën e madhe e të jashtëzakon-
shme, që është bërë nga Kryegjyshi
Botëror, dhe sekretari i Gjyshatës së
Skraparit, Zalo Qato, Tomorri sot, nga
një vend këmbëzbathur e gjurmëpërd-
hes ngjason me një tempull drite, ku
ekranet e mëdhenj televizive Led-Wall,
që kanë konturuar faqet e malit me
madhështinë e tyre, me programet pa
pushim gjatë të gjithë ditëve të Malit me
ansamblet e Ballkanit, Kosovës, Sh-
qipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë, të
Unionit Artistik të kombitdhe kon-
certet e tyre, shfaqjen e filmave dhe do-
kumentarëve, prozhektorëve të mëd-
henj, që duken si qirinj të ndezur drite
të Orakullit, jo vetëm që kanë ndezur
atmosferën dhe bëjnë që njerëzit të mos
kenë orë gjumi, por të presin vegimet e
mëngjeseve të ditëve të Malit, duke jetu-
ar në natyrën ekzaltuese, të dashurisë
së këtij vendi, duke bërë blatime, afer-
oma, duke bërë fli kurbane për Perënd-
inë dhe duke ndezur qirinj, si simbole
të dritës së Perëndisë.     Kryegjyshi
Botëror Shenjtëria e Tij Haxhi Dede
Edmond Brahimaj, tregon se ky pele-
grinazh i   madh ndërkombëtar, ku
vijnë njerëz, pelegrinë, jo vetëm nga
Shqipëria, kombi ynë, por edhe nga
bota, jo vetëm po rritet në numër, por
në konturet e zemrave të njerëzve, në
botëkuptimin, vizionin shpirtëror të tyre,
po lind tek ata drita e besimit për Perënd-
inë, për këtë Tempull të Lashtë, për këtë
dritë të njerëzimit, që rrezatoi lutje paqe
dhe dashuri, për të gjithë njerëzit e galid-
hesë madhe të kombeve, që rrezatoi ash-
tu si dhe dje, shkëlqimin e lavdisë së shen-
jtërisë së këtij Tempulli të Lashtë, Do-
donës Pellazgjike, Tomorrit të sotëm,
madhështinë e gjenezës sonë.

Këtë vit, si promemorie dhe venera-
cion për këtë vend të Shenjtë, këtë Tem-
pull të Lashtë, Dodonës Pellazgjike,
Orakullit të Zeusit, do të marrë pjesë
dhe Presidenti i Republikës, Shkëlqesia
e Tij, zoti Ilir Meta.



Tempulli i lashtë i Dodonës
Pellazgjike, mekami i Abaz Aliut

Intervistë me sekretarin e Gjyshatës
së Skraparit, Zalo Qato
Tempulli i lashtë i Dodonës Pellazgjike,
dimërkeqes sot, amfiteatër madhështor i Tempullit

Qyteza e Tomorit (sot),
(dje) Dodona Pellazgjike

Naim Frashëri:
Ç’është ai që shkon

kaluar, me dy-tre foshnja
ndër duar, është Abaz Ali

Kryegjyshi Botëror: Tempulli i lashtë i
Dodonës Pellazgjike, shkëlqimi i lavdisë së

shenjtërisë dhe madhështisë së gjenezës

Qyteza e Tomorit (sot),
(dje) Dodona Pellazgjike
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Opinioni i   Ditës 1997… pas 20 vitesh, çfarë
mund të shohim ndryshe?Nga Përparim Kabo

(vijon nga numri i djeshëm)(vijon nga numri i djeshëm)(vijon nga numri i djeshëm)(vijon nga numri i djeshëm)(vijon nga numri i djeshëm)

... të kreditorëve, nuk u veprua
drejt. Asnjëherë nuk u nda qartazi
elementi kriminal që mund të
bënte larje parash ‘money launder-
ing’ nga paraja e njeriut naiv që
kishte krijuar besimin se kështu
në mënyrë të shpejtë, duke kredi-
tuar një kompani private, mund të
përfitonte një përqindje të lartë fit-
imi. Në vazhdimësi, ky proces i
pastrimit të parave vijoi si post-‘97,
dhe krijoi një veprimtari krimina-
le të krimit të organizuar, sepse në
lojë me heshtjen dhe mosveprimin,
apo në raste ekstreme në bash-
këpunim si krim i organizuar, ish-
in të përfshira segmente të doga-
nave, tatimeve, bankave, policisë
kriminale dhe të shtetit, dhe
nivele më të larta. Vendi u pa si një
hapësirë jashtë kontrollit për të
ndërtuar një veprimtari mafioze.
Si u shpreh D’Alema, “atje, para se
të mbërrinin investimet mbërriti
mafia”.

Jo më larg se para zgjedhjeve të
vitit 2013, përfaqësues të biznesit
edhe në media kërkuan një amnis-
ti fiskale. Për të krijuar joshje, de-
klaruan edhe një shifër pak a
shumë te 10 miliardë euro. Propoz-
imi nuk u pranua. BB dhe FMN
ishin kundër, duke e cilësuar ak-
tin si të gabuar dhe dekurajues
për biznesin korrekt. Por shuma
mbeti; ajo është në duart e atyre
që, nga para informale kërkojnë
të kthehet në formale. Ende nuk e
dimë se në çfarë shume është evazi-
on fiskal që mund të konsiderohet
si paraja më e pranueshme të am-
nistohet, sigurisht, pasi të kalku-
lohet se sa është detyrim për t’u
derdhur si pagesë e pakryer ndaj
organeve tatimore. Pjesa që mbe-
tet duhet adresuar se
ç’përfaqëson; është para e trafiqeve
të qenieve njerëzore, e armëve apo
e drogave?

Të gjitha këto aktivitete krimi-
nale, në mos zunë rrënjë në 1997-
ën, e sigurt që me ngjarjet e atij
viti dhe në vazhdim u zgjeruan,
duke ndërtuar tregun e tyre. Dje-
gia spektakolare e disa gomoneve
nga ish-ministri i Brendshëm so-
cialist i asaj kohe Luan Rama, re-
zultoi thjesht një spektakël medi-
atik. Pas 1997-ës, ikja me skafe nga
Shqipëria drejt Italisë u zgjerua.
Lënda e parë njerëzore u shtua nga
të gjitha krahinat, sepse gjendja
post-‘97 krijoi një pasiguri ngado.
Organet kompetente mbyllën sytë,
dhe ky ishte tregues i bash-
këpunimit. Në ngjarjet e 1997-ës
ndodhi armatosja e popullsisë.
Drejtuesit e lartë të shtetit arma-
tosën edhe civil, besnikë dhe fana-
tikë të tyre, pa menduar se arma
në duart e shqiptarëve përbënte një
simbiozë bizare. Duket sikur u rik-
thye 1914-ta. Në këtë realitet sh-
thurjeje është e pafalshme edhe sot
që as analizohet dhe as gjykohet
juridikisht. Përse repartet ushtar-
ake iu dorëzuan të ashtuquaj-
turave komitete? Si ka mundësi që
ushtarakë karriere të silleshin
kështu, të lëshonin pa çak e pa bam
repartin ushtarak dhe armatimin
e municionin? Sipas një të dhëne
jo të konfirmuar, kishte një arma-
tim gjithfarësh vendi ynë,
trashëguar nga periudha e komu-
nizmit, që kapte shifrën e 8 miliar-
dë dollarëve amerikanë. Ku sh-
kuan, kush i shiti, ku i shiti, ku u
trafikuan? Po paratë, kush i mori
dhe çfarë bëri me to? Ç’u bë me uz-
inën e Gramshit, pse ish-drejtorin
që nuk donte të lejonte atë lloj sh-
katërrimi e kërcënuan me jetë? Ç’u
bë me uzinat e tjera simotra? Po

me flotën luftarake detare, po me
flotën ajrore? Pyetjen këtu e kam
direkte për ish-ministrin e
Mbrojtjes, zotin Pandeli Majko.
Zoti Majko, kur do të përgjigjeni
për këto shitje dhe ku shkuan ato
vlera monetare? Nëse ju heshtni
sot, nuk do heshtë historia nesër!
Ka njerëz që do flasin, ka doku-
mente, por ka dhe një diçka tjetër
në këtë mesele. Në çdo transak-
sion, cilido qoftë ai, ka shitës dhe
blerës. E nëse ju si shitës nuk flis-
ni, blerësi diku gjetiu do flasë, në
mos tashmë ka folur. Post-’97-ta e
la popullin të armatosur dhe i la
pas grupet kriminale ose bandat
që nisën të ndërtonin historitë e
tyre, duke zotëruar territoret që i
kontrollonin dhe duke ndërtuar
bizneset e tyre edhe duke grabitur
pasuritë publike. Të mos harrojmë
se njëra syresh, si në mesjetë shëti-
ti në një qytet të vendit kokën e
prerë të kundërshtarit. Në një as-
pekt më të gjerë u ushqye riti i
shpagimit, që devijoi keqazi edhe
nga gjakmarrja zakonore. Zu vend
hakmarrja dhe arma e zjarrit ende
vret në të gjithë territorin e ven-
dit. Para ndoca kohe pamë një
tjetër shfaqje të dorëzimit të
armëve realizuar nga ministri i
Brendshëm në ikje Saimir Tahiri.
Pa dashur ta dekurajoj këtë inicia-
tivë, mbledhja e armëve është ende
një peng i 1997-ës. Me ato armë dhe
municione, janë shkatërruar pro-
na, pasuri publike, janë vrarë
njerëz dhe është kërcënuar jeta.

Fakultete të studimeve
psikologjike e sociologjike do të
ishte e udhës që të ndërtojnë stu-
dime për këtë fenomen kaq të gjerë
e të kudotakuar. Në një shtet që
pretendon se është ligjor, në një
vend anëtar të NATO-s, popullsia
në mënyrë masive është e armato-
sur. Ç’lloj psikologjie është kri-
juar? Kuptimi mbi rendin publik
dhe rendin civil, cili është? Si ple-
ksen psikologjitë e sistemeve të
kapërcyera me psikozat aktuale të
modernitetit dhe ç’lloj muta-
cionesh socio-psikologjike janë kr-
ijuar në ritualin e sjelljes i cili del
jashtë kontrollit? Ja, unë po afroj
njërin prej tyre. Është krijuar sh-
tresa e “pop criminals”. Këta janë
të rinj, por edhe më të rritur, që
ushqehen shpirtërisht nga shem-
bulli që marrin nga filma ku pro-
tagonisti, pa shkollë, pa identitet,
nis të ndërtojë protagonizëm duke
përdhunuar vajza, pastaj duke
vjedhur dhe duke siguruar para,
pastaj makina luksoze, për-
dorimin e drogave, trafikimet, dhe
heqja qafe e njerëzve të thjeshtë që
kundërshtojnë. Më tej, ose ndesh-
ja si “hero” me policinë, ose futja
në lidhje me elementë të korruptu-
ar brenda saj. Veshjet e tyre janë
moderne, me xhinse, me “Versace”,
me xhoileri në qafë e në duar, jetë
luksoze në shtëpi e vila, me jahte
dhe me orgji. Askush nuk ka ndër-
marrë një studim sa vajza e gra
janë përdhunuar në atë kohë dhe
në vazhdim. Sa aborte janë kryer?
Sa vajza që e provuan këtë dhunim
kaq herët në trupin dhe
ndërgjegjen e tyre morën rrugën e
prostituimit duke u shndërruar në
punëtore të seksit?

Pas ‘97-ës kishim të bënim me
një shoqëri të traumatizuar, që
duhej studiuar, identifikuar dhe
kuruar. Në fakt, ajo u la në in-
ercinë e fatit të tronditur dhe dëm-
tuar shumë rëndë në shumë aspe-
kte. Ndryshimi pasiv dhe gradual
ndodhi, por jo ai i programuar dhe
i studiuar. Është për këtë arsye që

post-‘97-ta ende vret. Nëse
prindërit, me shtysë nga ‘97-ta ndër-
tuan një kapital kriminal dhe me
këtë klimë dhe me kësi soji parash
ngjizën dhe (ç)edukuan fëmijët,
atëherë nuk duhet të habitemi që
në këto 20 vite inercie kriminale
kemi parë e dëgjuar për të rinj që
vriten me kaçavida, apo u ngulin
thika në gjokse 20-vjeçarëve
vërsnikë. Është pothuaj një brez
antropologjik me nënshtresën
adulte dhe me atë të të rinjve që
nën strehën e ‘97-ës dhe post-‘97-ës,
si në një inkubacion kriminal dhe
post-kriminal kanë qenë në
mëshirë të fatit, jashtë kontrollit.
Ky është tipari dhe klima
antropologjike e shoqërisë sonë.
‘Pop criminals’ nuk u habitën dhe
as u ndjenë në një lloj faji apo
dileme morale kur panë se kapot e
tyre të shfaqur dhe të fshehur sh-
kuan në parlament, apo në admin-
istratën e lartë shtetërore, në Poli-
ci, Dogana apo Tatime, u bën pr-
onarë mediash dhe morën ku
mundën role dhe protagonizëm
publik. Në këto rrethana, ata për-
ligjën statuset dhe veprimtaritë e
tyre kriminale. E keqja është se
brenda këtyre organizatave krim-
inale, ca për shkak shpagimi që
ishin pengje të hakmarrjes, ca për
kombinime si lënie stafete, veprim-
taria hyri në një vijimësi që ende
vazhdon.

Aktualisht biznesi është droga,
ndërsa më demokratikja mes tyre
hashashi. Klasa politika shqiptare,
me gjithë hyrjet dhe daljet që kanë
ndodhur, me të larguar dhe më të
ardhur rishtazi, ka mbetur po ajo,
me ato parti, me ata njerëz drej-
tues në përgjithësi, me të njëjtin
mentalitet dhe me të njëjtat
përgjegjësi historike. Ja p.sh., le të
shohim rolin dhe sjelljen e
opozitës së asaj kohe me Partinë
Socialiste në krye. T’i adresohemi
një fakti historik. Më 30 janar 1997
formohet Forumi për Demokraci
nga partitë e opozitës. Ky forum
do të udhëheqë protestat deri në
formimin e Komiteteve të Shpëtim-
it Publik. Ishte fakt që zgjedhjet e
vitit 1996 kishin qenë të dhunuara
dhe jo demokratike. Edhe faktori
ndërkombëtar ishte shprehur zyr-
tarisht për to në këtë frymë. Foru-
mi për Demokraci, në një vend
anëtar të Këshillit të Europës do
të duhej të kishte të tjera objekti-
va dhe përgjegjësi. Firmat pirami-
dale atje kishin qenë. Pse opozita
nuk punoi t’i ndalte me mjetet le-
gale dhe parlamentare? Pse e la
vendin të shkonte në zgrip dhe më
tej iu bashkua protestave që deri
në vrasjen e Artur Rustemit ishin
paqësore? Bashkëpunimi me gru-
pet e armatosura që morën në dorë
rendin dhe jo me Policinë e Shtetit
është një veprim antikushtetues,

është kundër rendit civil dhe atij
publik. Okliokracia është po aq e
dëmshme sa edhe autokracia. Par-
tia Socialiste doli kundër autokra-
cisë, por mori në sqetull dhe bash-
kë me të përgjegjësinë historike
okliokracinë, autoritetin e tur-
mave jashtë kontrollit ligjor.

Të ashtuquajturat Komitete të
Shpëtimit Publik ku infiltruan
njerëz të rrugës, kontingjente të
krimit dhe të dalë nga burgjet,
madje dhe jashtë vendit, u
shpallën ortakët dhe bashkëpunë-
torët e Forumit për Demokraci. Po
të cilës demokraci? Asaj institucio-
nale jo e jo. Pse u injorua pushteti
lokal, cilido qoftë ai dhe pavarë-
sisht se cilës forcë politike mund
t’i takonte? Një braktisje e tillë e
institucioneve shtetërore është një
akt i gabuar, dhe një veprim i orga-
nizuar për të nxjerrë jashtë autori-
tetit dhe funksionit organet sh-
tetërore dhe ato të zgjedhura. Fo-
rumi për Demokraci, si mund të
pajtohej me likuidimin e ushtrisë
si funksion dhe me lënien në
mëshirën e fatit të armatimeve dhe
municioneve? Kostoja e këtyre 20
viteve që lidhet me këtë demontim
të shtetit bie edhe mbi të gjitha ato
parti që me anën e atij forumi me
demek demokratik donte vetëm të
kthehej në pushtet. Kemi të bëjmë
me një ‘coup d’etat’ kundër insti-
tucionalizimit, duke krijuar një
precedent të trajtimit të tyre jo si
të shtetit, por si të partisë në push-
tet, filozofi sjelljeje kjo që vijon
edhe në këto 20 vite me emërimet
dhe ç’emërimet. Po të hidhemi në
anën tjetër të barrikadës politike,
si u soll ajo? A mendoi për vendin
dhe shoqërinë, apo mendoi për
vete dhe për pushtetin? Krerët e saj
të lartë ishin autorë dhe realizues
të gjendjes, apo ata koman-
doheshin në distancë nga jashtë
vendit dhe një Shqipëri e rrëzuar
apo një “tokë e djegur” në kohët
moderne, do të ishte si një amanet
që vinte nga kohët e errëta dhe an-
tishqiptarizma shovene në kufijtë
gjeografikë? Janë katër ditë me ng-
jarje që ndërtuan atë histori. Le t’i
sjellim në vëmendje.

Data 1 mars 1997, e gjen Vlorën
pa asnjë autoritet shtetëror të
mbetur në këmbë. Lajmi i
masakrës mbi oficerët e SHIK,
trondit shtetin. Rebelët marrin
nën kontroll bazën e Pashalimanit,
simbol i rezistencës së shtetit.
Qeveria shpall gjendjen e jashtëza-
konshme dhe trupa të shumta rre-
thojnë Vlorën dhe Tepelenën. Në Te-
pelenë rebelët vendosin topa në hyr-
je të qytetit dhe i drejtojnë nga Ver-
iu. Më datë 2 mars, qeveria e Ale-
ksandër Meksit dorëhiqet, pas dësh-
timit për të zgjidhur krizën. Ngjar-
ja festohet në Vlorë me mijëra kris-
ma kallashnikovësh. Ndërkohë,

parlamenti miraton shef të opera-
cionit për rivendosjen e rendit, she-
fin e SHIK, Bashkim Gazideden.
Menjëherë Gazidede urdhëron mby-
lljen e shkollave në mbarë vendin
në një afat të pacaktuar. Vendosen
gjithashtu kufizime ndaj shtypit dhe
ndaj furnizimit me mallra konsumi
të popullatës. Më 3 mars, Sali Ber-
isha rizgjidhet President i Repub-
likës me votat e deputetëve të PD-së.
Edhe ky veprim ishte një ‘coup d’etat’
i orientuar dhe i urdhëruar nga jas-
htë vendit. Unë jam mbreti dhe unë
jam shteti. ‘Etat c’est moi!’
Moszgjedhja dhe dorëheqja në atë
kohë do shmangte tre muaj marrëzi
dhe shkatërrim. Por për Jasonin at-
dheu vjen i dyti. A mendojnë së paku
sot ata deputetë që në histeri gati sa
nuk ranë nga lozhat duke duartro-
kitur për rizgjedhjen e zotit Ber-
isha? Po cilin shtet do drejtonte ai?
Si kryekomandant i Forcave të Ar-
matosura, detyrë kushtetuese kjo,
cilën ushtri do të drejtonte, atë që
nuk ishte më! Po si drejtues i lartë
në sistemin e drejtësisë, çfarë do të
drejtonte? Ai parlament, me gojën
dhe mendjen e Blerim Çelës sulmoi
SHBA-në, atë që fiks pas 10 vjetësh,
në vitin 2008, Shqipërinë e Gërdecit
e ftoi në NATO, në Konferencën e
Bukureshtit.

Një zemërim i papërmbajtur
shpërthen në Vlorë dhe Tepelenë,
qendrat kryesore të rebelimit. Sa-
randa gjithashtu bie në duart e re-
belëve, ku njerëz të armatosur të
ardhur nga Vlora me anije, djegin
çdo institucion, duke përfshirë edhe
librarinë e qytetit. Gjithashtu
shpërthejnë godinën e paraburgim-
it dhe marrin mbi 400 armë. Digjet
Qendra e Formimit Profesional në
Vlorë, që kishte kushtuar 7 milionë
$ amerikanë. SHIK-u përpiqet të
izolojë Vlorën, Sarandën dhe
Delvinën me qëllim që rebelimi të
mos përhapet në pjesën tjetër të ven-
dit. Më 4 mars formohet në Vlorë
Komiteti i Shpëtimit Publik të
Vlorës, i njohur thjesht si Komiteti
i Shpëtimit. Ky komitet fillon të ve-
projë si strukturë paralele, duke
kryer ‘de facto’ një grusht shteti. Në
të njëjtën ditë në Vlorë vendosen
snajpera në çdo pallat dhe në çdo
rrugë ngrihen barrikada, për të pen-
guar hyrjen e SHIK-ut, armiku i
vetëm i rebelëve. Ura e Mifolit blloko-
het dhe minohet. Kjo urë do të kthe-
het në një nga simbolet e rebelimit,
duke u bërë ura që ndan Shqipërinë.
Ndërkohë studentët i japin fund
grevës së urisë. Në Sarandë sulmo-
het marina dhe mijëra armë rrëm-
behen. Bandat patrullojnë detin me
anijet e marinës. Saranda shpall au-
tonominë, duke deklaruar se në këtë
zonë banojnë 20.000 grekë. Kush e
solli këtë parullë? Në Qafë-Gjashtë
një agjent i SHIK-ut digjet i gjallë,
kurse njëri merret peng. Dy të tjerë
arratisen. 50 ushtarë bashkohen me
rebelët. Dy pilotë të Forcave Ajrore
dezertojnë dhe shkojnë në Itali. Ata
deklarojnë se ishin urdhëruar të go-
disnin mbi popullsinë civile. Dalin
në skenë bandat e para. Dështon
plani i Gazidedes për ta izoluar re-
belimin vetëm në Vlorë, pasi ai
përhapet në gjithë Jugun e vendit.
Në Delvinë, pas luftimesh të ashpra
rebelët triumfojnë, duke e detyruar
ushtrinë të tërhiqet. Në Sarandë
rebelët vendosin postblloqe në
rrugë….

* * *
1997-ta, pas 20 vjetësh është një

plagë e hapur, një mal me enigma
dhe një detyrim që të analizohet
për të shpëtuar të sotmen dhe të
ardhmen demokratike të vendit.
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Serbia keqpërdor debatin
për "kombin kosovar"

Nga SHABAN MURATI
(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

Katovica

Diplomacia serbe synon të krijojë konfuzion në
qarqet diplomatike ndërkombëtare, duke ngatërruar

emërtimin e kombit me të drejtën për shtetin.

... Brenda kësaj praktike du-
het parë edhe përpjekja, që
bëri  në datën 16  gusht  në
Këshillin e Sigurimit të OKB,
ministri i Jashtëm serb, Ivica
Daçiç, për të përdorur në fa-
vor të Serbisë debatin absurd
brenda shqiptar për të ashtu-
quajturin “komb kosovar”.
Deklarata e ministrit të Jas-
htëm serb në KS të OKB ësh-
të: “Populli shqiptar e ka sh-
tetin e vet.  Kosovarët nuk
kanë shtet, sepse nuk janë
komb”.

Forumi, ku ministri i Jas-
htëm serb i bëri këto deklara-
ta në 16 gusht, nuk është fo-
rum filozofik shoqatash joqe-
veritare, por forumi më i lartë
diplomatik botëror.  Daçiçi
mori një gjysmë fjalie nga një
debat brenda shqiptar për t’i
mbushur mendjen forumit të
lartë të OKB se, meqë nuk ka
komb kosovar, nuk ka nevojë
as Kosova të jetë shtet. Këtë
sofizëm serb ministri i Jash-
tëm i Serbisë kërkoi ta shesë
si argumentin kryesor pse
Kosova nuk duhet të jetë sh-
tet i pavarur.

Së pari, diplomacia serbe
synon të krijojë konfuzion në
qarqet diplomatike ndërko-
mbëtare,  duke ngatërruar
emërtimin e kombit me të
drejtën për shtetin. Asnjë ligj
ndërkombëtar, asnjë traktat
ndërkombëtar dhe asnjë
normë ndërkombëtare nuk i
heq të drejtën popullit të Ko-
sovës për shtet të pavarur
nga fakti se është i të njëjtit
komb me pjesën e kombit, që
ndodhet në një shtet tjetër.
Gjykata Ndërkombëtare e
Drejtësisë e ka vulosur për-
fundimisht që në 22 korrik
2010 me vendimin e saj se pa-
varësia e Kosovës është në
përputhje me ligjin ndërko-
mbëtar dhe me Kartën e Ko-
mbeve të Bashkuara.

Së dyti, diplomacia serbe
kërkon të  kthejë  mbrapa
rrotën e historisë.  Kosova
është shtet i njohur zyrtar-
isht nga 114 shtete të OKB,
pra më tepër se gjysma e sh-
teteve anëtare të OKB. Asnjë
prej 114 shteteve nuk ka vënë
në dyshim të drejtën e pavar-
ësisë meqë populli i Kosovës
e ndjen dhe e quan veten sh-
qiptar. Kosova është realitet i
pranuar ndërkombëtarisht,
është subjekt i konfirmuar i
pavarur i së drejtës ndërko-
mbëtare. Fakti që Serbia i
mban sytë mbyllur përballë
këtij  realiteti  dhe manov-
rimet terminologjike të diplo-
macisë serbe nuk e zbehin
aspak të drejtën e Kosovës
për shtet të pavarur.

Së treti, ministri i Jashtëm
serb, si ish-anëtar i qeverisë
së presidentit të luftës Sllo-

bodan Millosheviç, rikthehet në
kohën e asaj Jugosllavie dhe e
quan popullin shqiptar të Kos-
ovës pakicë dhe jo komb sh-
qiptar, ndonëse e di fare mirë që
shqiptarët kanë qenë kombi i
tretë më i madh i ish-Federatës
Jugosllave.

Së katërti, diplomacia serbe
përpiqet të keqpërdorë debatin
absurd brenda shqiptar, të spon-
sorizuar nga Serbia, mbi të ash-
tuquajturin “komb kosovar”,
dhe qëndrimin e drejtë mbarë
shqiptar se ka vetëm një komb
shqiptar kërkon ta shesë në
OKB si provë serbe se Kosova
nuk ka të drejtë për shtet. Am-
basadorja e Kosovës Vlora Çi-
taku ia bëri të qartë ministrit
serb dhe Këshillit të Sigurimit
se “Mohimi i Kosovës si shtet,
sepse jam shqiptar e jo kosovar,
kjo nuk çon peshë. Askush nuk
mund të më thotë pse jam sh-
qiptare, nuk mund të jetoj atje”.
Serbia është kundër pavarësisë
së Kosovës, sepse ashtu ka qenë
edhe kundër pavarësisë së Kroa-
cisë, kundër pavarësisë së Sllo-
venisë, kundër pavarësisë së
Bosnjë-Hercegovinës dhe mad-
je ndërmori luftëra të përgjak-
shme për të ndaluar pavarë-
simin e tyre. Luftë të përgjak-
shme ndër mori edhe kundër

Kosovës, por falë ndërhyrjes his-
torike humanitare të NATO-s
Kosova u çlirua.

Keqpërdorimi diplomatik, që
ministri i Jashtëm serb i bën një
debati absurd brenda shqiptar
mbi të ashtuquajturin “komb
kosovar”, evidenton kotësinë
dhe ligësinë e sponsorizuesve të
debateve të tilla. Diplomacia dhe
shteti serb mendon se do ta go-
dasë pavarësinë e Kosovës, duke
përfituar nga ky debat shterpë.
Kjo taktikë zbulon rrënjët  e
këtij debati si të sponsorizuar
nga Beogradi  për të  çarë e
përçarë shqiptaret ,  për  t ’ i
kundërvënë ata kundër njeri-
tjetrit, për të futur konflikt mi-
dis Shqipërisë dhe Kosovës, dhe
për të përdorur ruralizmin kra-
hinor si bllokadë të kohezionit
tonë kombëtar. Në librin tim
“Çështja shqiptare pas pavarë-
sisë së Kosovës”, botuar në vitin
2009, kam shkruar se në klimën
e provincializmit, krahinorizmit

dhe klanizmit “kanë gjalluar
edhe paraqitjet ekscentrike, me
origjinë nga Kosova, si ajo e pre-
tendimit për një “komb koso-
var”, “identitet kosovar” dhe
“gjuhë kosovare”. Edhe në Sh-
qipëri këto teza veçuese kanë
gjetur jehonë me tezat absurde
“të dy kombeve”, të dy gjuhëve
apo dy identiteteve
kombëtare”.(fq85).  Është me-
todë që e përdori dikur Moska
për të përçarë kombin gjerman,
duke dalë me tezat idiote të dy
kombeve gjermane: kombi gjer-
mano-perëndimor dhe kombi
gjermano-lindor. Ishte një fias-
ko për të ruajtur sundimin rus
mbi Gjer maninë Lindore. Po
kështu i ashtuquajturi “komb
kosovar” është një fiasko për të
ruajtur sundimin serb mbi Kos-
ovën.

Fjalimi i ministrit të Jashtëm
serb në OKB, në 16 gusht bëhet
në një kohë kur politika, diplo-
macia dhe propaganda serbe po
ngrenë një furtunë në gotë uji
se presidenti i Serbisë paska
vendosur të  organizojë  dis -
kutim popullor për çështjen e
Kosovës. Askush nuk ua kërkoi
ta bëjnë këtë, por është një tak-
tikë e rafinuar serbe për të ng-
jallur iluzione te naivët në Ti-
ranë, në Prishtinë, në Bruksel,

etj. se Presidenti i Serbisë po
gatuan një gjë të madhe. Do të
jetë mirë dhe madje e kanë
detyrim, që zyrat shtetërore në
Tiranë dhe në Prishtinë ta lex-
ojnë fjalimin e ministrit të jas-
htëm serb në KS të OKB, i cili
duket sikur po flet në vitet kur
në Beograd ishte në pushtet
Millosheviçi. Fjalimi i minis-
trit  të  Jashtëm serb në 16
gusht 2017 është një model tip-
ik i fjalës së urrejtjes raciste e
nacionaliste kundër kombit
shqiptar dhe shqiptarëve. Ësh-
të një model i diplomacisë së
të vërtetës kokëposhtë dhe si-
pas tij në 1999 ka qenë Kosova
që ka sulmuar Serbinë dhe nuk
ka qenë Serbia,  që ka bërë
gjenocid e spastrim etnik në
Kosovë.

Nuk të habit qoftë fjalimi,
qoftë profili i ministrit të Jas-
htëm ultra nacionalist e pro
rus dhe kryetar i partisë së
Millosheviçit. Ajo që shkak-
ton habi është se si edhe pas
hapit demagogjik të Presiden-
tit serb për diskutimin popu-
llor për Kosovën, shefi i diplo-
macisë serbe nuk arrin të rua-
jë as aparencën. Alfa e poli-
tikës dhe e diplomacisë mëson
se përpara një kthese reale në
politikën e brendshme ose të
jashtme paraprin heshtja për
qëndrimet e  mëparshme të
ngurta dhe për temën, për të
cilën premtohet kthesa. Mini-
malja e klimës për të ndërmar-
rë realisht  kthesën është
kërkimi i faljes ndaj popullit
shqiptar të Kosovës, i cili qe
viktimë e një agresioni barbar
dhe i një spastrimi etnik. Lex-
oni fjalimin e ministrit të Jas-
htëm serb në faqen zyrtare të
MPJ të Serbisë dhe do të gjeni
jo vetëm urrejtjen ndaj Kos-
ovës dhe ndaj shqiptarëve, por
edhe intransigjencën tipike të
ultra nacionalizmit serb për
Kosovën. Levantinët në Tiranë
dhe në Prishtinë,  dhe
këshilltarët e tyre jugosllavë,
mund të lexojnë se si në çdo dy
rreshta ministri  i  Jashtëm
serb e quan Kosovën “provincë
serbe”, se si ministri i Jashtëm
serb proteston në Këshillin e
Sigurimit pse Kosova ka bërë
kërkesë për anëtarësim në In-
terpol, dhe se si ministri i Jas-
htëm serb, në emër të qeverisë
dhe të shtetit serb, deklaron:
“Unë shpreh mirënjohjen për
vendet, që nuk e kanë njohur
pavarësinë e deklaruar njëan-
shmërisht të Kosovës, për qën-
drimin e tyre parimor”.

Është qëndrimi zyrtar i Ser-
bisë në forumin më të lartë dip-
lomatik botëror, në Këshillin e
Sigurimit të OKB, dhe jo për-
para fshatarëve të Shumadisë.
Tani secili ta mendojë mirë
nëse duhet vrapuar pas dashit
me emrin Aleksandër Vuçiç.

Tani secili ta mendojë
mirë nëse duhet vrapuar

pas dashit me emrin
Aleksandër Vuçiç.
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PAGESAT E PËRSHPEJTUARARreth 24 mijë dosje ish-pronarësh ndodhen në shqyrtim
në Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Për rreth 9 mijë
dosje ka përfunduar shqyrtimi dhe një pjesë prej tyre

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

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

DOSJET NË ATP

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

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

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

12727 Korçe Gaqo Papa 1996 1187 372

12728 Lezhe Pjeter Pjetri Pjeter Pjetri 1996 3244 3483

12729 Lezhe Gjon Marku Gjon Marku 1996 3244

12730 Lezhe Pjeter Leka Pjeter Leka 1996 3244 1815

12731 1996 8350 53

12732 19.8.1993 TIRANE
AISHE, 

MEHMET

SUKNIQI, 

KELLEZI
ILJAZ KELLEZI 1996 8360 150

12733 14.9.1993 TIRANE SALI NALLBANI FRANKLIN NALLBANI 1996 8380 2677

12734 13.10.1993 TIRANE EDIP PUSTINA EDIP PUSTINA 1996 8270 910

12735 19.12.1993 TIRANE AISHE SUKNIQI 1996 8350 150

12736 6.7.1994 TIRANE HYSEN BAKALLI SANIJE 1996 8380 234

12737 Vlorë Sulo Çoçoli Isuf Çoçoli 1996 2297

12738 Vlorë Xhemal Cocoli 96 2297 394.00

12739 Vlorë Selfo Çoçoli Riza Çoçoli 96 2297 3,177.00

12740 31.8.1994 ELBASAN
SULEJMA 

HAJDAR
KARINA FIQIRI KARINA 1996 2093 2000

12741 1994 ELBASAN HEKURAN NEBIU SHAQIR NEBIU 1996 3238 20277

12742 31.8.1994 ELBASAN NURIJE KARINA 1996 2908 525

12743 1996 298

12744 29.8.1994 Shkoder Emin Kalaja Latif Kalaja 96 1100

12745 31.8.1994 Shkoder Zef Gjergji
Trashg. 
Gjergji 96 1920 3600

12746 3.7.1996 Shkoder Rustem Uraj
Trashg. 
Uraj 96 2665

12747 4.7.1996 Shkoder Ded Lulgjuraj Ndrek Gjinaj 96 1869 5000

12748 19.8.1993 Durres Erazmi Jorgo 1996 8512 150

12749 21.12.1995 Durres Fadil Zeqja 1996 8514 209

12750 28.6.1996 Durres Demir Xhakoni 1996 8513 308

12751 22.3.1994 ELBASAN JASHAR ALLKO SABIRE ALLKO 1996 2248 864

12752 1996 Korçe Qani Hysi 1996 3787 90

12753 1996 Kukes Azem Morina Azem Morina 1996 3073 58037

12754 1996 Kukes Nazif Asllani Nazif Asllani 1996 1740 11575

12755 3.12.1993 TIRANE
ANTONETA, 

KALIOPI
FILÇE

BRIXHILD A DE MISTURA,( 

DOÇI)
1996 8380 614.75

12756 30.8.1994 TIRANE VASIL KOTE EVGJENIA KOTE 1996 8250 725

12757 24.11.1994 Berat BEDRI SATKA SATKA 1996 3138

12758 -- Berat -- 1996 1116 1000

12759 1994 Gjirokaster Harillaq Qendro Dhimiter Qendro 1996 1484 500

12760 1994 Gjirokaster Panajo Kaliva Koco Kaliva 1996 1234 1200

12761 1995 Gjirokaster Ksenofon Duka Ksenofon Duka 1996 3263 400

12762 1995 Gjirokaster
Islam Myfit

Matushi 1996 2609 2600

12763 1994 Gjirokaster Abaz Cam 1996 2609 600

12764 1996 2832

12765 19.3.1996 KORCE GJIN THIMO 1996 1538 570

12766 18.3.1994 KORCE AGUSH GUCE 1996 3162 580

12767 30.8.1994 Korçe Asllan Hunci 1996 2783 2426

12768 31.8.1994 Korçe Tasi Robo 1996 3790 100

12769 31.8.1994 Korçe Riza Prisoj 1996 1491 419

12770 31.8.1994 Korçe Koli Subashi 1996 1403 2086

12771 24.8.1994 Korçe Arif Luarasi 1996 2503 3900

12772 24.8.1994 Korçe Stavri Shore 1996 3016 3500

12773 29.8.1994 Korçe Demir Kadiu 1996 3660 4000

12774 24.6.2009 Korce Hysen Dane 1996 2063 4000

12775 Korce Qamil Myftarlliu 1996 3903 1350

12776 23.12.1993 TIRANE MILTO
GOXHAMA NI

MILTO
GOXHAM ANI

1996 8270 905

12777 29.10.1993 TIRANE
ZENEL

,MAHMUT
KRUJA 1996 8340 202

12778 viti 1996 Durres Qamil Qesja 1996 3339 5000

12779 viti 1996 Durres Haxhi Qesja 1996 3339 5400

12780 Durres Hajdar Qesja 1996 3339 5000

12781 Durres Sotir Rexha 1996 3339 3000

12782 Durres Ramazan Smoqi 1996 3255 14200

12783 7.8.1996 ELBASAN
QAMIL, 

AZMIJE
BICAKU

SEMIJE, 

HEDIJE
BICAKU 1996 8525 1600

12784 9.8.1996 ELBASAN FADIL GURMANI ENVER GURMANI 1996 8523 130

12785 7.8.1996 ELBASAN MAHMUT BAXHAKU MEHMET BAXHAKU 1996 8521 180

12786 30.8.1994 ELBASAN HYSEN XHANI HYSEN XHANI 1996 8524 155

12787 16.8.1996 Gjirokaster Vangjel Saqellari Vangjel Saqellari 1996 3927 1361

12788 16.8.1996 Gjirokaster Kalo Saqellari Jorgji Saqellari 1996 1981 300

12789 - Gjirokaster Thoma Goxhabashi - 1996 2235 315

12790 KORCE 1996 1119 22400

12791 KORCE KOSTA STEFANI 1996 2498 28000

12792 KORCE GURI 1996 3083 22200

12793 26.8.1994 Korçe Selman Bezati 1996 1119 9800

12794 29.8.1994 Korçe Vasil Nanushi 1996 1823 81637

12795 29.8.1994 Korçe Sulejman Murati 1996 2340 109006

12796 1996 Korçe Estref Shkurti 1996 3510 100000

12797 29.3.1996 TIRANE HASAN PETRELA VASILIKA PETRELA 1996 8350 420

12798 4.10.1993 TIRANE RAUF MALIQI 1996 8270 693

12799 26.3.1994 TIRANE MUHARREM MUÇA HAMIT MUÇA 1996 3321 22000

12800
02.08.2013

(17.11.1993)
TIRANE PANDORA KAZANXHI ERNEST KAZANXHI 1996 3266 384

12801 31.8.1994 TIRANE
JONUZ, 

NEXHMEDIN
SHIJAKU JONUZ SHIJAKU 1996 8350 782
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GAFORJA

DEMI

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Të tendosur si telat e violinës, rrezikoni të
verboheni nga objektivat e pamundur, kur
në fakt mund të merreni me raste konkrete
të lehta. Zgjidhjet do lehtësohen falë
mbështetjes së një personi ekspert që ka
dijeni për situatën.

Me shpejtësi maksimale! Me kaq shumë
yje në shenjat e zjarrit, do keni një energji
të madhe për punën dhe aktivitetet zbav-
itëse. Dita për çështjet e biznesit, mbrëm-
ja për aventura: mes spektaklit dhe festave
do shijoni orë të paharrueshme.

Përballojeni ditën me entuziazëm dhe op-
timizëm. Puna dhe argëtimi gjejnë një pikë
ekuilibri ndërsa miqtë tuaj janë plot entu-
ziazëm. Nuk do humbisni rastin për të qenë
në qendër të vëmendjes të personave që
ju rrethojnë.

Një ndryshim programi nuk ju shqetëson
aspak: do arrini ta përshtatni situatën si-
pas rrethanave të kushtëzuara, dhe do ten-
toni të përfitoni prej saj. Mund të mbësh-
teteni te të ardhurat shtesë për të investuar
në blerje të ndryshme.

Dielli, Hëna dhe Marsi në shenjë, dhe gjithë
yjet në favorin tuaj. Nëse jeni në kërkim të
konfirmimeve, përgjigjeve apo zgjidhjeve,
sot do ta keni të lehtë t'i gjeni. Në raportin
në çift jeni të zhurmshëm, energjia juaj
ngroh ambientin përreth.

Yje të butë dhe të heshtur, sidoqoftë, nëse
keni ndërmend t'u hidhni një sy llogarive
dhe bilancit, sot është dita e duhur. Supoz-
imet për të thelluar një marrëdhënie janë
të gjitha aty. Jepini vetes kohë, në pritje që
gjërat të shkojnë në rrjedhën e duhur.

Nëse punoni me publikun, do dini si t'i tra-
jtoni klientët në mënyrë të shkëlqyer dhe
efikasitet të jashtëzakonshëm. Shtypni bu-
tonat e duhur dhe do merrni atë që ju in-
tereson. Në çift ka mundësi që dëshira juaj
për ekuilibër të matet me dëshirat e part-
nerit tuaj të paparashikueshëm.

Ditë e mbushur me të papritura, me tresh-
en Diell-Hënë-Mars që ju bën të dëshironi
të pamundurën dhe Jupiteri jo shumë bash-
këpunëtor që nuk ju mbështet për asgjë.
Në luftë mes dëshirës për sukses dhe mu-
ngesës së vendosmërisë, do acaroheni me
veten dhe do shfryheni te të tjerët.

Trekëndësh i shkëlqyer i zjarrit, gjithçka
ecën shumë shpejt. Në punë, natyra juaj
konkurruese është nxitja më e mirë. Pro-
jektet ambicioze kërkojnë angazhim të
madh, por në fund do arrini atë që doni.
Tregohuni i gatshëm për të organizuar një
darkë për miqtë tuaj.

Nëse, pavarësisht përpjekjeve, rezultatet nuk
janë në lartësinë e pritshmërisë suaj, duhet
të keni parasysh dy gjëra: ose keni shumë
pretendime, ose po gaboni objektiv. Përpiqu-
ni të jeni më të pranishëm në çështjet famil-
jare; sa më të dashur me personin e zemrës.

Dielli, Marsi dhe Hëna e re kalojnë në
gjysmën tjetër të qiellit, kundër shenjës.
Nuk mund të bëni asgjë tjetër veçse të
merrni masat e duhura. Në një situatë kaq
delikate duhet absolutisht të shmangni
ekzagjerimet e panevojshme.

Mos u alarmoni nga ndjenjat e kokëfortë-
sisë dhe nervozizmit sot: Dielli në kundër-
shtim me Plutonin ju bën të ndiheni jash-
tëzakonisht të pakënaqur dhe të shqetë-
suar. Do keni tendencën t'i zmadhoni prob-
lemet tuaja për shkak të disa rrethanave jo
të favorshme.
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