
Vijon në faqet 20-21

Tashmë, kur na ndan vetëm një muaj 
nga 24 shtatori, dita e zgjedhjeve 

të reja parlamentare në Gjermani, 
kushdo që ndjek politikën, shtypin 
dhe median...

Ja pse Merkel fiton 
edhe më 24 shtator

Nga JORGJI KOTE
Opinioni

 Ditësi

(Në foto)  Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Në faqen 11

 

Në faqet 18-19

PERKUJTIMORJA

Ekspozohen në
muze, këmisha e
qëndisur dhe libri 
i Sabiha Kasimatit

Në faqen 5

Sekretari organizativ: Analizë e ftohtë për zgjedhjet

“Asnjë ministër, qoftë dhe teknik, s’mund t’i mbrojë votat “Asnjë ministër, qoftë dhe teknik, s’mund t’i mbrojë votat 
përballë një aparati shtetëror në aleancë me krimin e organizuar”përballë një aparati shtetëror në aleancë me krimin e organizuar”

Ringritja, Bozdo:
PD me njerëz të
aftë, jo klounë
dhe kacavjerrës

Enno Bozdo, Sekretari Organizativ i PD-së, e sheh 
si shqetësuese situatën brenda PD-së pas humbjes 
së thellë të 25 qershorit, por jo të pariparueshme. Z. 
Bozdo përmes “Gazeta Shqiptare” ..

Në faqen 7

“S’ARRITA T’I SHOH”

Atentat me kallash
te “4 Rrugët” ndaj
Dashamir Gjokës,

dosja e biznesmenit

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com
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Në faqen 7

DETAJET E NGJARJES

Ish-policit të
dënuar për trafik
i vihet eksploziv

te dera e shtëpisë

HAPAT PER TE PAGUAR BORXHET QE KENI NE ADMINISTRATEN TATIMORE E AFATET

TATIMET: 18.500 DEBITORE, 
DO UA MBLEDHIM ME FORCE

Opozita jo si stinë e re, 
por si mision!

Shpresa ime është që ky makthi i 
periudhës para dhe paszgjedhore të 

përfundojë bashkë me vapën e gushtit. 
Kur në politikën e një vendi, vijnë ditë 
të tilla kur qeveria... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga ARIAN GALDINIi

INTERVISTA

Nga ngrirja e llogarive bankare, te bllokimi i pasurive të paluajtshme, 4 
masat e forta që do ndërmerren ndaj bizneseve që s’kanë paguar detyrimet

Nga VALENTINA MADANI

 

Fshehja e 300 
dosjeve në gjykatën

e Tiranës, KLD 
nis verifikimet

SKANDALI

Në faqen 8

 

Dokumentet e 1986,
Papavramët: Gabuam 
shumë rëndë, por e 

bëmë për Tedin
Në faqet 10-11

LIBRI I KALOÇIT 25 vite pelegrinazh, mijëra njerëz i ngjiten tokës së molosëve të Dodonës 

Mali i Tomorit, aty ku njerëzit marrin bekime

Në faqen 12

Presidenti Meta: Bektashizmi dhe atdhedashuria janë të pandarë
vend ku njerëzit marrin atë 
që është ndarë për to, edhe 
këtë gusht është tej mbushur 
me mijëra qytetarë nga i 
gjithë vendi, besimtarë të 
të gjitha feve. Me punën e 
madhe e të jashtëzakonshme, 
që është bërë nga Kryegjyshi 
Botëror, dhe sekretari...

Kur ju të keni arritur në 
Tokën e Molosëve të Do-

donës së Sipërme ka një Ora-
kull të Jupiterit Thesprot… 
Kështu shkruan Eskili te 
“Prometeu i lidhur” ndërsa 
shprehet se Tempulli i Do-
donës gjendet në majë të një 
mali të lartë që është Tomori 
i sotëm. Mali i Tomorit, ky 
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"Asnjë ministër s'mund t'i mbrojë votat përballë një aparati shtetëror në aleancë me krimin"

Ringritja, Bozdo: PD me njerëz të
aftë, jo kacavjerrës dhe klounë

"Humbja, kërkohet analizë e ndershme dhe gjakftohtë"

Enno Bozdo, Sekretari
Organizativ i PD-së, e
sheh si shqetësuese

situatën brenda PD-së pas
humbjes së thellë të 25 qer-
shorit, por jo të pari-
parueshme. Z. Bozdo përmes
"Gazeta Shqiptare" shpreh
besimin se PD-ja do të rin-
grihet shumë shpejt dhe se
do të rikthehet në ditët e saj
më të mira. Por ai këshillon
liderin Lulzim Basha që të
nxjerrë nga stoli rezervë më
të aftët, t'i nxjerrë në vijën
e parë të përballjes. Sipas tij,
PD-së nuk i duhen kacavjer-
rësit dhe klounët, por
njerëzit me integritet të
lartë shoqëror, profesional
dhe karakterial. "Dhe këta
njerëz PD-ka i ka. Madje jo
pak. Dhe nuk e ka më luksin
t'i mbajë në stolin rezervë.
Jo më! Tashmë duhet t'i
nxjerrë në vijë të parë të
përballjes", shprehet z.
Bozdo.

Z. Bozdo, si e konsidero-Z. Bozdo, si e konsidero-Z. Bozdo, si e konsidero-Z. Bozdo, si e konsidero-Z. Bozdo, si e konsidero-
ni raportin përfundimtarni raportin përfundimtarni raportin përfundimtarni raportin përfundimtarni raportin përfundimtar
të ministratë ministratë ministratë ministratë ministravvvvve teknikë përe teknikë përe teknikë përe teknikë përe teknikë për
zgjedhjet e 25 qershorit?zgjedhjet e 25 qershorit?zgjedhjet e 25 qershorit?zgjedhjet e 25 qershorit?zgjedhjet e 25 qershorit?

Ashtu siç edhe pritej. Një
dokument real dhe faktues
se zgjedhjet ishin shumë
larg të qenit të drejta dhe të
ndershme dhe se vullneti i
zgjedhësve është transfor-
muar. Për të freskuar
kujtesën e lexuesit, më du-
het të përmend se Raporti i
OSBE/ODIHR-it arriti ekza-
ktësisht në të njëjtin përfun-
dim. Këto zgjedhje janë
zgjedhjet më të manipulu-
ara në historinë e plural-
izmit shqiptar. Nëse zgjedh-
jet e vitit 1997 mbajnë reko-
rdin e vjedhjes në tavolinë
(atje ku u zhvilluan), 20 vite
më vonë kemi zgjedhje ku
manipulimi me të gjitha for-
mat arriti në pikën kulmi-
nante të tij. Situatë shumë
dramatike nëse e konsid-
eron brenda kontekstit his-
torik. Tutje rezultatit në
zgjedhje, PD-ja ka detyrimin
përpara shqiptarëve të
shpjegojë me hollësi sesi
zgjedhjet u manipuluan dhe

Valentina Madani

përse Edi Rama është
përgjegjës. Në fakt, kjo gjë
duhej bërë sistematikisht
gjatë fushatës elektorale.
Mund dhe duhej bërë përg-
jatë javëve që pasuan
zgjedhjet. Mund dhe duhet
bërë edhe tani. Shpresoj që
kjo të ndodhë së shpejti, sa
pa u mbyllur përfundimisht
ky kapitull, pavarësisht
buzëqeshjes së Edi Ramës!

Si mund të vidhen vSi mund të vidhen vSi mund të vidhen vSi mund të vidhen vSi mund të vidhen votaotaotaotaotattttt
kur PD-ja për t'i mbrojturkur PD-ja për t'i mbrojturkur PD-ja për t'i mbrojturkur PD-ja për t'i mbrojturkur PD-ja për t'i mbrojtur
ato, vendosi ministrat e sajato, vendosi ministrat e sajato, vendosi ministrat e sajato, vendosi ministrat e sajato, vendosi ministrat e saj
teknikë?teknikë?teknikë?teknikë?teknikë?

Asnjë ministër, aq më
tepër teknik, nuk mund të
mbrojë vota kur ekziston
vullneti madhor për të blerë
dhe manipuluar votat, nga
një aparat kompakt sh-
tetëror, në aleancë të duk-
shme me krimin e organi-
zuar, mbështetur me burime
thuajse të pakufishme fi-

nanciare. Ministrat teknikë
(siç edhe vetë emërimi i tyre
tregon), ishin aty për të
mundësuar, brenda mundë-
sive që pozicioni dhe rretha-
nat ofrojnë, standarde për
zgjedhje të lira dhe të nder-
shme. Për të kuptuar rolin e
tyre më duhet t'ju kujtoj se,
në qoftë se nuk do të ishin
këta ministra, atëherë edhe
disa standarde të pakta të
arritura, nuk do të mundë-
soheshin. Është e kotë të
merresh me performancën e
ministrave teknikë kur
qeveria ishte e përbetuar për
t'i manipuluar zgjedhjet. Kjo
është njësoj sikur të fajësosh
dëshmitarin e krimit dhe jo
kriminelin përgjegjës për
krimin. Të paktën dëshmi-
tari i ra bilbilit, dhe ndërko-
mbëtarët i besuan atij.

As marrëveshja 'Rama-As marrëveshja 'Rama-As marrëveshja 'Rama-As marrëveshja 'Rama-As marrëveshja 'Rama-
Basha' nuk e mbrojti dotBasha' nuk e mbrojti dotBasha' nuk e mbrojti dotBasha' nuk e mbrojti dotBasha' nuk e mbrojti dot

vvvvvotën e 25 qershorit. Sipasotën e 25 qershorit. Sipasotën e 25 qershorit. Sipasotën e 25 qershorit. Sipasotën e 25 qershorit. Sipas
jush, për cilat arsye?jush, për cilat arsye?jush, për cilat arsye?jush, për cilat arsye?jush, për cilat arsye?

Asnjë marrëveshje nuk
do të mund ta mbronte dot
blerjen e zgjedhjeve, kur
vullneti nuk ekziston. Kush
e ka besuar këtë, është
thjesht naiv. Edhe ju që pyes-
ni, e dini se kjo do të ishte e
pamundur. Nuk mund të
mbrohesh me marrëveshje
ndaj një kundërshtar i cili
kishte minimalisht 9 muaj
që kishte ngrehur si çark një
aparat të tërë të blerjes së
votës, të presionit ekonomik
ndaj votuesit, të frikësimit,
madje edhe fizik, të kundër-
shtarit politik. Brenda kush-
teve ku u ndërtua mar-
rëveshja, njëra palë e saj,
PD-ja, u mundua në maksi-
mum të realizonte zgjedhje
të lira dhe të ndershme. Për
hir të stabilitetit të vendit
PD-ja hyri në zgjedhje. Pala
tjetër, PS-ja, "gëlltiti" çdo
premtim dhe fjalë të thënë
në marrëveshje. Mendimi
im personal është që, në çdo
rrethanë PD-ja nuk mund t'i
bojkotonte zgjedhjet. Por
tjetër është të përpiqesh dhe
tjetër është të besosh se mar-
rëveshja do të ishte zgjidhja
përfundimtare kundër
blerjes dhe manipulimit të
votës. Janë dy gjëra thellë-
sisht të ndryshme.

PD-ja dhe kreu i saj poPD-ja dhe kreu i saj poPD-ja dhe kreu i saj poPD-ja dhe kreu i saj poPD-ja dhe kreu i saj po
përballet edhe me prob-përballet edhe me prob-përballet edhe me prob-përballet edhe me prob-përballet edhe me prob-
lemet brenda vetes. Sulmilemet brenda vetes. Sulmilemet brenda vetes. Sulmilemet brenda vetes. Sulmilemet brenda vetes. Sulmi
i kritikëve ndaj Lulzimi kritikëve ndaj Lulzimi kritikëve ndaj Lulzimi kritikëve ndaj Lulzimi kritikëve ndaj Lulzim

Bashës, sipas jush, vjen siBashës, sipas jush, vjen siBashës, sipas jush, vjen siBashës, sipas jush, vjen siBashës, sipas jush, vjen si
pasojë e humbjes së pripasojë e humbjes së pripasojë e humbjes së pripasojë e humbjes së pripasojë e humbjes së privi-vi-vi-vi-vi-
legjeve të tyre apo sepse kalegjeve të tyre apo sepse kalegjeve të tyre apo sepse kalegjeve të tyre apo sepse kalegjeve të tyre apo sepse ka
vërtet diçka që nuk funk-vërtet diçka që nuk funk-vërtet diçka që nuk funk-vërtet diçka që nuk funk-vërtet diçka që nuk funk-
sionon siç  duhet nësionon siç  duhet nësionon siç  duhet nësionon siç  duhet nësionon siç  duhet në
drejtimin e PD-së?drejtimin e PD-së?drejtimin e PD-së?drejtimin e PD-së?drejtimin e PD-së?

Këtë nuk e di, sepse nuk
e lexoj dot mendjen e kur-
rkujt. Edhe po të nisesh nga
retorika e përdorur, përsëri
është shumë e vështirë të
ndash sulmin personal nga
kritika e ndershme dhe e
drejtë. Të gjithë jemi shumë
të shqetësuar për PD-në, por
jo të gjithë përdorim të
njëjtën gjuhë dhe sjellje për
të shfaqur këtë shqetësim!
Siç e kam thënë edhe më
parë, pas këtyre zgjedhjeve
nuk mund të sillemi sikur
nuk ka ndodhur asgjë dhe
sikur kjo është një humbje
normale në historinë e një
partie politike. Nuk është e
tillë, për fat të keq. Është një
humbje që ka lënë një gjur-
më të thellë jo thjesht bren-
da demokratëve, por edhe në
procesin historik të balan-

cimit të pushtetit si dhe në
ekuilibrat socialë të vendit.
Por çfarë do të bëjmë? Do të
vazhdojmë të qahemi dhe të

drejtojmë gishtin emocional
ndaj njëri-tjetrit, apo do t'i
thërrasim maturisë dhe
ndershmërisë për të kuptu-
ar realisht ku u gabua, përse
u gabua, çfarë duhet të
bëjmë që kurrë më gabime të
tilla të mos ndodhin. E di se
është e lehtë ta thuash dhe
e vështirë (shumë e vështirë
madje) ta realizosh. Por këtu
do të duket nëse PD-ja ka
vërtet "genin e Feniksit" -
shpirtin e madh të ringritjes,
siç e ka treguar në situata të
ngjashme, apo rrethanat
(edhe ato historike) ia kanë
mpirë dhe topitur krenarinë
dhe aftësinë e saj për të re-
aguar. Prandaj, më lejoni t'i
rikthehem edhe një herë
pyetjes tuaj: nuk më intere-
son aspak retorika sulmuese
dhe arsyet e saj. Më intere-
son çfarë do të bëjmë, të
gjithë bashkë, për ta ringri-
tur PD-në. Historia, vite apo
dekada më vonë, do të na
gjykojë pikërisht për këtë
gjë. Do të jetë shumë e vësh-
tirë t'i shpjegoj nipit apo
mbesës sime përgjegjësinë
personale ndaj PD-së. Nuk
mjafton të thuash se "ua
thashë, i kritikova publik-
isht dhe mediatikisht, por
nuk më dëgjuan". Këto janë
fjalë dhe fjalët i merr era.
Veprimet kanë rëndësi. Ato
do të peshojnë nesër. PD-ja
do të rikthehet në madhësh-
tinë e saj të merituar. Unë
njoh veten dhe kolegët e mi.
Jemi gati për çdo sakrificë
që PD-ja të rikthehet në ditët
më të mira të saj.

KKKKKundrundrundrundrundrejt kësaj që thoni,ejt kësaj që thoni,ejt kësaj që thoni,ejt kësaj që thoni,ejt kësaj që thoni,
a po rrezikon PD-ja tëa po rrezikon PD-ja tëa po rrezikon PD-ja tëa po rrezikon PD-ja tëa po rrezikon PD-ja të
përçahet dhe si mund t'ipërçahet dhe si mund t'ipërçahet dhe si mund t'ipërçahet dhe si mund t'ipërçahet dhe si mund t'i
shpëtojë copëzimit të saj?shpëtojë copëzimit të saj?shpëtojë copëzimit të saj?shpëtojë copëzimit të saj?shpëtojë copëzimit të saj?

PD-ja nuk duhet të
shqetësohet më shumë se
ç'duhet për këtë gjë. Uniteti
me çdo kusht nuk është
qëllim në vetvete.
Çfarë na duhet një PD

ANALIZA

"Besoj se të gjithë biem dakord së pari
se, kërkohet analizë e ndershme dhe
gjakftohtë, nëpërmjet një dialogu të

vërtetë mes nesh. Më pas do të duhet të
merren dhe të vihen në zbatim masat

organizative që do të rekomandohen nga
kjo analizë. Dhe më pas zgjedhjet e
organeve të PD-së", - tha Sekretari

Organizativ i PD-së.

“

KRITIKËT

"Nuk mjafton të thuash se 'ua thashë, i
kritikova publikisht dhe mediatikisht, por

nuk më dëgjuan'. Këto janë fjalë dhe
fjalët i merr era. Veprimet kanë rëndësi.

Ato do të peshojnë nesër. PD-ja do të
rikthehet në madhështinë e saj të

merituar. Unë njoh veten dhe kolegët e
mi. Jemi gati për çdo sakrificë që PD-ja
të rikthehet në ditët e saj më të mira", -

tha z. Bozdo.

“



Enno Bozdo, Sekretari Organizativ i PD-së
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unitare kur ajo nuk
ka më mundësi të fi-

tojë?! PD-ja nuk është në
funksion të vetes, sesa në
funksion të fitores dhe
qeverisjes së vendit. Ajo për
të cilën PD-ja duhet të
shqetësohet është percepti-
mi se PD-ja nuk ka mundësi
të fitojë e vetme zgjedhjet.
Perceptimi, por jo realiteti!
Teza se PD-ja ka hyrë në një
cikël të dobësisë kronike
afatgjatë, është një tezë ku
kundërshtari ynë politik po
investon mjaft. Në fakt, kjo
përbën edhe vetë thelbin e
kësaj situate shqetësuese.
Lidershipi i PD-së duhet të
bindë, duhet të tregojë
përtej çdo dyshimi të arsye-
shëm se në këtë 4-vjeçar do
të lidhë aleancë shumë të
fortë jo vetëm me njerëzit e
saj, por me qytetarët në
përgjithësi. Dhe këtu nuk
mjafton thjesht mesazhi që
PD-ja jep. Më i rëndësishëm
se mesazhi, është mediumi,
apo përcjellësi i mesazhit.
Në qeverisjen e vendit, PD-
ja ka treguar se zotëron 10,
20 apo 100 herë kapacitete
njerëzore dhe aftësi qever-
isëse më të mira se kundër-
shtarët e saj politikë. PD-ja
duhet të tregojë se ka bren-
da saj individë të cilët do të
jenë të aftë të fitojnë zgjedh-
jet dhe të qeverisin nesër,
duke e nxjerrë këtë vend nga
dëshpërimi neurotik ku Edi
Rama e ka futur. Duhet të
tregojë që ka njerëz që bin-
din opinionin publik për sh-
kak të staturës së tyre.
Njerëz që kanë dhënë prova
se kanë qeverisur mirë dhe
me ndershmëri. Se kanë
ndërmarrë reforma në të
mirë të vendit. Se janë të
ndershëm dhe me integritet.
Se mund t'i shohin sh-
qiptarët në sy dhe t'ua
kërkojnë votën në emër të
PD-së, pa iu dridhur zëri dhe
qerpiku. Se janë qytetarë të
klasit të parë dhe jo kacavjer-
rës dhe kloun. Dhe këta
njerëz PD-ka i ka. Madje jo

pak. Dhe nuk e ka më luksin
t'i mbajë në stolin rezervë.
Jo më! Tashmë duhet t'i
nxjerrë në vijë të parë të për-
balljes.

Pas gjithë këtij debatiPas gjithë këtij debatiPas gjithë këtij debatiPas gjithë këtij debatiPas gjithë këtij debati
dhe sulmeve që vazhdojnëdhe sulmeve që vazhdojnëdhe sulmeve që vazhdojnëdhe sulmeve që vazhdojnëdhe sulmeve që vazhdojnë
sërish, çfsërish, çfsërish, çfsërish, çfsërish, çfarë është në farë është në farë është në farë është në farë është në faaaaavvvvvororororor
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Koha është në favor të
Lulzim Bashës. Eksperienca
e fituar nga kjo fushatë ësh-
të përsëri në favor të tij. Sig-
urisht, në qoftë se do të arr-
ijë t'i kthejë në mënyrën e
duhur në kapital politik.
Sepse koha është aleate na-
zike dhe e pamëshirshme;
ajo rrjedh pandashmërisht.
Besoj se Lulzim Basha do të
dijë të marrë më të mirën e
saj. Besoj realisht se kjo gjë
do të ndodhë.

Në çfarë gjendjeje janëNë çfarë gjendjeje janëNë çfarë gjendjeje janëNë çfarë gjendjeje janëNë çfarë gjendjeje janë
strukturat e partisë nëstrukturat e partisë nëstrukturat e partisë nëstrukturat e partisë nëstrukturat e partisë në
mbarë vendin dhe si do tëmbarë vendin dhe si do tëmbarë vendin dhe si do tëmbarë vendin dhe si do tëmbarë vendin dhe si do të
fuqizohen ato?fuqizohen ato?fuqizohen ato?fuqizohen ato?fuqizohen ato?

Strukturat janë aty. Janë
ata njerëz që organizuan pro-
testat më të mëdha qytetare
në këto katër vitet e fundit.
Janë po ata njerëz të 'Çadrës
së Lirisë' që mbajtën 90 ditë
dhe net, pa pushim, një pro-
testë të paprecedentë në his-
torinë shqiptare. Por struk-
turat janë si drunjtë në një

Kreu i PD-së kujton viktimat e komunizmit: Ju tregoj misionin e pambaruar të PD-së

Dënimi i krimeve të komunizmit,
Basha: Mision i pamundur i PD-së
"Jetët e humbura nga stalinizmi shqiptar, akuzë e rëndë"

Valentina Madani

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha kujtoi dje vik
timat e komunizmit,

në Ditën Europiane të
Kujtimit të Viktimave të
Stalinizmit dhe Nazizmit.
Sipas tij, mosdënimi i kri-
meve të komunizmit të Sh-
qipëri ishte mision i pamun-
dur për PD-në. "Në këtë rast,
u shpreh ai, - nuk mund t'i
shmangemi përgjegjësisë
për dënimin e krimeve të
stalizimit shqiptar". Në
Ditën Europiane të Kujtim-
it të Viktimave të Stalinizmit
dhe Nazizmit ai shkruan se
rreth 100 milionë persona
kanë gjetur vdekjen nga ko-
munizmi në botë. Z. Basha
përmend edhe "egërsinë
kriminale të diktatorit En-
ver Hoxha në Shqipëri, ku
dhjetëra mijëra shqiptarë
humbën jetën të ekzekutu-
ar me e pa gjyq dhe të vde-
kur në burgje". "Gati 100
milionë persona gjetën vde-
kjen nga komunizmi, të
vrarë direkt për qëllime poli-
tike ose të vdekur si pasojë
e mjerimit që komunizmi sol-
li për miliona njerëz. Në lib-
rin e errët të komunizmit,
Shqipëria zë një vend të
veçantë për nga egërsia
kriminale e Enver Hoxhës
dhe bandës së tij kundër pop-
ullit të tyre", - shprehet kreu
i PD-së. Sipas tij, "dhjetëra
mijëra shqiptarë humbën
jetën nga dhuna e regjimit
komunist shqiptar, të
ekzekutuar me e pa gjyq dhe
të vdekur në burgje. Qindra

mijëra u burgosën politik-
isht dhe u internuan në ka-
mpe. Një popull i tërë u
izolua për afro gjysmë shek-
ulli në karantinën më mi-
zore të mjerimit, shtypjes
dhe trushpëlarjes në Eu-
ropë. Sot, në Ditën Europi-
ane të Kujtimit të Viktimave
të Stalinizmit dhe Nazizmit,
jetët e humbura dhe të sh-
katërruara nga stalinizmi
shqiptar janë një akuzë e
rëndë për shoqërinë tonë që

nuk i dënoi asnjëherë plotë-
sisht vrasësit dhe kriminelët
komunistë, që nuk reflektoi
seriozisht kundër
ideologjisë, frymës dhe men-
talitetit komunist e nuk i
preu asnjëherë rrugën
kthimit të komunistëve në
pushtet". Basha përmendi se
"është e dhimbshme që ne
nuk kemi ende një monu-
ment të vërtetë për viktimat
e komunizmit, dhe nuk kemi
ende një histori të vërtetë të

krimeve të komunizmit. Ne
nuk mund t'i shmangemi
përgjegjësisë për dënimin e
komunizmit, jo vetëm si
detyrim moral ndaj vikti-
mave të tij, por edhe si e vet-
mja mënyrë që të krijojmë
një shoqëri të vërtetë të lirë
dhe demokratike. Ky është
mision i pambaruar, por i
palëkundur i Partisë
Demokratike". Po dje, në
ditën evropiane të
përkujtimit për herë të parë

në Tiranë, të viktimave të
stalinizmit dhe nazizmit, u
angazhua Autoriteti për In-
formimin mbi Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit që 23
gushti të jetë dita shqiptare
në kujtim të gjithë atyre që
ish-regjimi komunist i përn-
doqi deri në vdekje. Simpo-
ziumi shkencor erdhi edhe
me një propozim për gjithë
institucionet e kujtesës që të
kenë si praktikë të tyre mod-
elet evropiane.

PËRGJEGJËSIA
"Ne nuk mund t'i
shmangemi
përgjegjësisë për
dënimin e
komunizmit, jo vetëm
si detyrim moral ndaj
viktimave të tij, por
edhe si e vetmja
mënyrë që të
krijojmë një shoqëri
të vërtetë të lirë dhe
demokratike. Ky
është mision i
pambaruar, por i
palëkundur i PD-së",
- tha z. Basha.

SHITBLERJA

Sekretari Organizativ i PD-së deklaroi
se: "Asnjë ministër, aq më tepër teknik,

nuk mund të mbrojë vota kur ekziston
vullneti madhor për të blerë dhe

manipuluar votat, nga një aparat kompakt
shtetëror, në aleancë të dukshme me

krimin e organizuar".

“

vatër; janë aty, por kanë
nevojë për zjarrin. Që këtë
zjarr ta marrin dhe të rreza-
tojnë gjithkund. Duhet nde-
zur zjarri i besimit në fitore.

Grupimi anti -BashaGrupimi anti -BashaGrupimi anti -BashaGrupimi anti -BashaGrupimi anti -Basha
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PD-së, por realisht, kur doPD-së, por realisht, kur doPD-së, por realisht, kur doPD-së, por realisht, kur doPD-së, por realisht, kur do
të ketë zgjedhje të rejatë ketë zgjedhje të rejatë ketë zgjedhje të rejatë ketë zgjedhje të rejatë ketë zgjedhje të reja
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Zgjedhjet nuk janë qëllim
në vetvete, madje as respek-
timi në letër i afateve statu-
tore në dëm të cilësisë së pro-
cesit. Rëndësi ka procesi.
Besoj se të gjithë biem dako-
rd së pari se, kërkohet anal-
izë e ndershme dhe gjakf-

tohtë, nëpërmjet një dialogu
të vërtetë mes nesh. Më pas
do të duhet të merren dhe të
vihen në zbatim masat orga-
nizative që do të rekoman-
dohen nga kjo analizë. Dhe
më pas zgjedhjet e organeve
të PD-së. A do të quhen këto
të parakohshme apo të

paskohshme, a do të ndodhin
këto përpara apo pas afateve
statutore, kjo ka pak rëndë-
si për sa kohë sigurohet cilë-
sia e procesit.

Si mund të ringrihet PD-Si mund të ringrihet PD-Si mund të ringrihet PD-Si mund të ringrihet PD-Si mund të ringrihet PD-
ja pas humbjes së thellë tëja pas humbjes së thellë tëja pas humbjes së thellë tëja pas humbjes së thellë tëja pas humbjes së thellë të
25 qershorit?25 qershorit?25 qershorit?25 qershorit?25 qershorit?

Përballë kemi shqiptarët,
të cilët kanë humbur be-
simin se ky vend do të bëhet.
Pra PD-ja është përballë një

situate alarmante sho-
qërore. Shqiptarët kanë
nevojë urgjente të besojnë se
ky vend mund dhe duhet të
bëhet. Nuk ka sot asnjë forcë
tjetër politike apo parapoli-
tike, asnjë organizatë tjetër
që mund ta nxjerrë Sh-
qipërinë nga neuroza e dësh-
përimit dhe e mungesës së
shpresës. Vetëm PD-ja mund
ta realizojë këtë. Dhe ky ësh-
të bekim për PD-në, por edhe
përgjegjësi shumë-shumë e
madhe. Tejkalon çdo
përgjegjësi individuale kun-
drejt familjeve tona dhe
miqve tanë. Shqiptarët duan
të besojnë, janë të etur të
besojnë se ky vend bëhet.
Por kanë nevojë për prova,
sepse nuk mjafton aspak t'ua
thuash këtë nga mëngjesi
deri në darkë. Nuk mjafton
aspak! Është shumë i rëndë-
sishëm individi apo grupimi
i individëve që përcjell këtë
mesazh, medium pra, dhe që
në këto rrethana është
ndoshta po aq i rëndësishëm
sa edhe vetë mesazhi. PD-ja
ka brenda saj individë me
integritet të lartë shoqëror,
profesional dhe karakterial.
I ka vërtet. Duhet t'i përdorë
në maksimum. Duhet t'i an-
gazhojë si dishepujt që
shpërndanë lajmin e mirë.
PD-ja duhet të përcjellë

frymë, dhe fryma kërkon
grup dhe skuadër!

Pas dorëheqjes së minis-Pas dorëheqjes së minis-Pas dorëheqjes së minis-Pas dorëheqjes së minis-Pas dorëheqjes së minis-
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Në dijeninë time, kreu i
KQZ-së dhe Avokati i Popul-
lit janë zgjedhur në respek-
tim të normave dhe proce-
durës ligjore. Pra, procesi i
zgjedhjes ka qenë më se i
rregullt, me respekt të ligjit
dhe Kushtetutës. A do ta re-
spektojë këtë vullnet Edi
Rama edhe më tej? Në maj u
zotua se do ta respektojë, por
ai i ha lehtësisht fjalët e tij,
pa e zënë meraku aspak. Pra
nuk e di çfarë do të ndodhë.
Koha do ta tregojë!

A ekziston mundësia eA ekziston mundësia eA ekziston mundësia eA ekziston mundësia eA ekziston mundësia e
një aleance me LSI-në bren-një aleance me LSI-në bren-një aleance me LSI-në bren-një aleance me LSI-në bren-një aleance me LSI-në bren-
da dhe jashtë parda dhe jashtë parda dhe jashtë parda dhe jashtë parda dhe jashtë parlamentit?lamentit?lamentit?lamentit?lamentit?

Deri më sot një gjë është
e sigurt: PD-ja u votua për të
qenë opozitë, të tjerët jo! Dhe
nëse një ditë nuk ndodhesh
në qeverisje, kjo nuk do të
thotë se je automatikisht në
opozitë. Opozita është edhe
moral edhe integritet. Dhe
morali e integriteti kërkojnë
kohë dhe prova për t'u kon-
soliduar.



Kreu i PD-së, Lulzim Basha
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Studimi për përkatësinë fetare të deputetëve

Malaj: Besimi nuk trashëgohet,
ushqen qejf mbetje

Anti-korrupsioni, krijohet Drejtoria e Përgjithshme e Prokurimeve Publike

"Rama 2", asnjë tender në dorë të ministrave e drejtorëve
Struktura në varësi të Sekretarit të Përgjithshëm

Ish-ministri i Financave,
Arben Malaj reagoi dje

pas një informacioni të
dhënë në media në lidhje
me përbërjen fetare të
parlamentit të ri. Malaj
nuk e sheh të dobishëm
një informacion të tillë
dhe për më tepër ngritjen
e një debati për këtë
qëllim. "1.Besimi fetar
është diçka tërësisht per-
sonale. Bazuar në parimet
e të drejtave themelore të
njeriut çdo individ në
raport me besimin fetar
është ai qe dëshiron të
jetë. 2.Shteti duhet të jetë
laik. Besimi fetar nuk
trashëgohet, zgjidhet në
mënyrë personale. 3.Sh-

qipëria dallohet për har-
moninë fetare, çdo statistike
për shkallën "jo proporciona-
le" të përfaqësimit në parla-
ment apo qeveri mund të
ushqejë qejf mbetje te
pjesët "konservatore" të be-

simeve fetare. 4.Cdo rritje e
pakënaqësive duke përdorur
disa përllogaritje statistikore
mund të ushqej suprem-
acinë apo radikalizimin të
pjesët e tjera. 5. Përgjithë-
sisht në politik bëhet kujdes

për përfaqësimin sa më mirë
të zonave të ndryshme të
vendit, bëhet kujdes për re-
spektimin e etnive në shte-
tet multietnike. 5.Në ekspe-
riencat ndërkombëtare kemi
ndryshim të besimit fetar të
liderëve politikë si Tony
Blair dhe angazhimin e
evagjelistëve në kohën e
mandatit të dytë të George
W Bush. Ekspertët e shken-
cave politike e konsideruan
këtë përdorim politik të be-

simit fetar si një nga ga-
bimet me të rënda të tij. Në
përfundim shkenca e statis-
tikës është e bukur, ajo
mund të përdoret më mirë
për të përmirësuar qever-
isjen e vendit, por njëkohë-

sisht ajo është lehtësisht e
manipulueshme kur për-
punimi i tyre nuk ka një
gjetje dhe mbi bazën e saj
të ndërtohen rekoman-
dimet përmirësuese", shk-
ruan Malaj.

REAGIMI
Ish-ministri i financave, Arben Malaj, studimin për
përbërjen fetare të parlamentit të ri nuk e sheh të
dobishëm dhe, për më tepër, ngritjen e një debati
për këtë qëllim.

Qeveria e re e Edi
Ramës do të ketë një
strukturë të re dhe

bëhet fjalë për Drejtorinë e
Përgjithshme të Prokuri-
meve Publike, një strukturë
e panjohur më parë në
qeverisje. Kjo strukturë do
të mbledhë gjithë proce-
durat e tenderëve të çdo in-
stitucioni që menaxhon
para publike, në duart e një
njeriu të vetëm, organ që do
të ketë zyrën në selinë e
Kryeministrisë, dhe do të
jetë në varësinë e kryemi-
nistrit. Mësohet se struktu-
ra e re e prokurimeve pub-
like do të varet nga Sekre-
tari i Përgjithshëm i Këshil-
lit të Ministrave, Engjell
Agaçi. Përfundimisht, min-
istritë do të bëjnë planet e
tyre vjetore për nevojat që
kanë, por tenderët nuk do të
realizohen në asnjë prej kë-
tyre dikastereve. Sipas new
sbomb.al, ministritë mund
të kenë nevojë për letra e la-
pustila, prodhime kancelar-
ie, apo printerë; siç mund të
kenë nevojë policët e ush-
tarët për veshmbathje apo
edhe të burgosurit e spitalet
për çarçafë e veshje; nevojat
mund të jenë për blerje ar-
matimesh apo për blerje
makinash, por edhe për çdo
lloj blerjeje tjetër. Por, asnjë
nga ministrat, apo stafet për-
katëse, nuk do të menaxhojë

asnjë tender. Të gjitha do të
bëhen në Drejtorinë e
Prokurimeve Publike në
varësi të kryeministrit. Edi
Rama nuk ishte njohur me
këtë ide të re deri një muaj
më parë, kohë kur takoi
kryeministrin kroat. Dhe siç
informojnë burimet e be-
sueshme new sbomb.al, një
ndër çështjet për të cilat ësh-
të diskutuar, ka qenë edhe
riorganizimi i qeverisë, por
edhe procedurat e tenderëve
dhe mënyrat sesi mund të
shmanget korrupsioni.
Kryeministri kroat e ka njo-
hur me idenë e Kroacisë, ku
tenderët zhvillohen jo nga
çdo institucion, por vetëm
në një vend. Edi Ramën e ka
tërhequr shumë kjo ide dhe
nuk ka ngurruar të kërkojë

ndihmën e homologut për të
trajnuar personel shqiptar
në mënyrën sesi Kroacia po
ecën me këtë procedurë.
Dhe kryeministri kroat ka
pranuar që njerëz nga Sh-
qipëria të shkojnë në Kroa-
ci, (dhe janë ende aty) për të
marrë eksperiencën e
nevojshme për të krijuar
strukturën e re në Shqipëri.
Dhe njeriu është zgjedhur.
Sigurisht është prapë një
grua, dikur pjesë e kabinetit
të ish-kryetarit të bashkisë
Edi Rama dhe sot në stafin e
tij në qeveri. Kjo grua do të
bëjë "zap" tenderët e gjithë
buxhetit të shtetit. S'ka më
nevojë për ndërhyrje dhe

miq, as për komisione e për-
qindje, as për të gjetur
njerëz apo për të paguar min-
istra. Tani, ka një mënyrë
më të ndërlikuar për të për-
fituar tenderët e radhës, pa
meritë. Nuk dihet ende nëse
kjo nismë e qeverisë do të
bëhet publike në Asamblenë
PS-së ditën e diel. Asamble-
ja e Partisë Socialiste, e thir-
rur për të dielën 27 gusht,
pritet të nisë punimet me
prezantimin e 5 raporteve të
grupeve të punës, që u ng-
ritën me urdhër të kryetarit
Edi Rama pas zgjedhjeve të
25 qershorit. Në bazë të ax-
hendës së punimeve, i pari
do të prezantohet raporti i

hartuar nga grupi i punës
për veprimtarinë parlamen-
tare, më pas raporti mbi
dëgjesat publike, në një
pjesë të të cilave ka qenë i
pranishëm edhe vetë
Kryeministri Rama. Pika e 3-
të e rendit të ditës është
raporti i grupit të punës për
lehtësimin e procedurave
burokratike, që do të ndiqet
nga raporti i grupit për re-
formimin e institucioneve. I
fundit është raporti i grupit
të punës për organizimin
dhe koordinimin elektoral të
PS-së, që do të analizojë
çfarë funksionoi dhe çfarë jo,
brenda radhëve të social-
istëve, në fushatën e fundit

PARLAMENTI
Parlamenti i ri ka tre
studentë ende të
padiplomuar, si dhe
një deputet që ka
deklaruar se nuk ka
arsim të lartë. Të
tjerët kanë deklaruar
diplomim të rregullt në
një ose më shumë
fusha studimi.
Konkretisht, referuar
të dhënave të
evidentuara nga
Instituti i Studimeve
Politike në projektin
monitorues
www.deputetim.al
rezulton se parlamenti
i ri përbëhet në
shumicë nga juristët
(36) dhe ekonomistët
/ financiarët (31).
Disa deputetë kanë
më tepër sesa një
fakultet, dhe
pothuajse të gjitha
fakultetet e dyta janë
juridik, kryesisht në
universitete private
ose në universitetet e
qyteteve të tjera.

STRUKTURA
Drejtoria e
Përgjithshme e
Prokurimeve Publike
do të mbledhë gjithë
procedurat e
tenderëve të çdo
institucioni që
menaxhon para
publike në duart e një
njeriu të vetëm, organ
që do të ketë zyrën
në selinë e
Kryeministrisë, dhe
do të jetë në varësinë
e kryeministrit.

zgjedhore. Punimet e Asam-
blesë së PS-së, i mbyll fjala e
kryetarit Edi Rama, e cila
është edhe pika e fundit e
axhendës së punimeve të
këtij të forumi.

Ish-ministri i financave, Arben Malaj

 Njoftim
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :
“Apartament” me sip 127.7 m2 , e rregjistruar ne rregjistrin hipotekore me nr 82 date
02.06.2011 me volumi 5 faqe 108 me nr pasurie 16/130+1-8, ne Zonen Kadastrale
8597 me adrese,  lagjja “Pazare”,  Shkoder :
 Cmimi fillestare per shitjen ne ankand eshte ne masen 4,960,000 (katermilione e
nenteqind e gjashtedhjete mije )  leke .
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  04.09.2017  ora 16.16 ne Zyren e
permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates
se rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te
ankandit 10 % te vleres si garanci ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie
41064051, ose  ne Tirana Bank me nr IBAN  AL74 2065 1017 0000 6003 1383 9100 .

 Njoftim
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :
 “Apartament” me sip totale prej 73 m2 e rregjistruar ne rregjistrin hipotekore , vol 1 ,
faqe 195, me nr pasurie 2/413+1-17 , ne ZK 8592 me adrese Qyteti  Shkoder” :....
 Cmimi fillestare per shitjen ne ankand eshte ne masen  3,600,000 (tremilione e
gjashteqind mije )  leke .

Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  05.09.2017  ora 16.16 ne Zyren e
permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates
se rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te
ankandit 10 % te vleres si garanci ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie
41064051, ose  ne Tirana Bank me nr IBAN  AL74 2065 1017 0000 6003 1383 9100 .

Studio Permbarimore “SHKRELA” do te zhvilloje Ankandin e pare per pasurite
a)”Njesi Tregtare” me nr. Pasurie 2/1132-N27, Vol. 49, Fq. 12, Zona Kadastrale 8591,
me siperfaqe 238.1 m2, e ndodhur ne Rr.”Studenti”, Shkoder, ne pronesi te Zef dhe
Anton Gurakuqi, pasuri e hipotekuar ne favor te bankes.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 163,744 (njeqind e
gjashtedhjete e tre mije e shtateqind e dyzete e kater) Euro.
b)”Njesi Tregtare” me nr. Pasurie 2/1132-N31, Vol. 49, Fq. 20, Zona Kadastrale 8591,
me siperfaqe 197.68 m2, e ndodhur ne Rr.”Studenti”, Shkoder, ne pronesi te Zef dhe
Anton Gurakuqi. pasuri e hipotekuar ne favor te bankes.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 136,000 (njeqind e
tridhjete e gjashte mije) Euro.
Ankandi i Pare zhvillohet me dt.29.08.2017 , ora 16:00  ne ambientet e Studios
Permbarimore Shkrela, me adrese : Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”, H.2, K.3, Ap. 5, Tirane.



E enjte 24 Gusht 2017  - 5SPECIALE

Administrata shtrëngon masat: Mbledhje me forcë e borxheve

18500 biznese debitore, Tatimet:
Do i bllokojmë llogaritë bankare
"Nëse paguani do ju hiqet emri nga lista e mos paguesve"



Shtatë bashki nisin punën për
hartimin e planeve vendore

Bashkitë Mirditë, Pukë, Gramsh, Belsh, Përmet,
Këlcyrë dhe Kolonjë, të mbështetura financiarisht

nga Qeveria, kanë nisur punën për hartimin e Planeve të
Përgjithshme Vendore. Për vitin 2017 janë planifikuar
106.6 mln lekë për hartimin e planeve të përgjithshme
vendore në 7 bashki, të cilat do t'u bashkëngjiten 26 bash-
kive që u mbështetën nga Qeveria gjatë vitit që kaloi. Pro-
cesi i "Hartimit të Planeve të Përgjithshme Vendore" për
këto bashki, të ndara në 3 lote, Mirditë-Pukë, Gramsh-
Belsh dhe Këlcyrë-Përmet-Kolonjë, do të realizohet në një
periudhë prej 25 javësh. "Scan" raporton se pas përfun-
dimit të procedurës së prokurimit në lidhje me hartimin
e PPV për këto 7 bashki, 3 subjektet fituese që do të
punojnë me bashkitë për këto plane janë: "GAIA S.A Me-
leton", për lotin Mirditë-Pukë;
"Metropolis dhe Universiteti
Polis" për lotin Gramsh-Belsh,
dhe "Atelier 4", për lotin Kël-
cyrë-Përmet-Kolonjë. Një vit
më parë, në janar 2016, MZHU,
në emër të Qeverisë Shqiptare,
firmosi marrëveshje me 26
bashki dhe studio vendase dhe
ndërkombëtare për hartimin e
PPV, me një fond prej 560 mln
lekësh. Ndërkohë, 5 bashki të
tjera: Fier, Lushnjë, Berat,
Kuçovë dhe Elbasan u asistu-
an nga USAID-i për planet ven-
dore, plane të cilat u miratuan
në KKT në fund të vitit të kalu-
ar. Gjatë vitit 2017 Qeveria
Zvicerane, përmes Programit
Për Decentralizim dhe Zhvil-
lim Lokal (DLDP), ka dhënë
mbështetjen financiare dhe
teknike për 5 bashki në Veri të
Shqipërisë, për hartimin e
Planit të Përgjithshëm Vendor, konkretisht për: Malës-
inë e Madhe, Tropojën, Matin, Klosin dhe Vaun e Dejës.
Në total, 44 bashki, brenda këtij viti, pritet që t'i kenë të
hartuara planet e tyre të përgjithshme vendore. Sa i takon
vitit të ardhshëm, Ministria e Zhvillimit Urban ka
parashikuar 106,641,667 lekë për 17 bashki të tjera dhe
kësisoj, në fund të vitit 2018, 61 bashki, të krijuara mbas
reformës territoriale-administrative, të kenë Planet e
Përgjithshme Vendore. Këto plane janë platforma zh-
villimi për këto bashki të reja, japin piketat e zhvillim-
it për 15 vitet e ardhshme, janë një dokument i cili
parashikon mënyrën sesi do të zhvillohen bashkitë,
zonat rurale dhe urbane, janë një garanci më shumë
për investitorët vendas dhe të huaj si dhe, pa dyshim,
lehtësojnë edhe procesin e lejeve të ndërtimit.

Kush nuk paguan dety
rimet tatimore do i
bllokohen llogaritë

bankare. Ky është vendimi i
marrë nga kjo administratë
ndërsa janë 18500 biznese
debitore. Drejtoria e
Përgjithshme sqaron ta-
timpaguesit se afati për të
paguar një borxh tatimor si-
pas rasteve është: Në rastin
e vetë deklarimit brenda 10
ditëve nga data e vetë dekla-
rimit. Nëse borxhi nuk ësh-
të apeluar bëhet brenda 30
ditësh nga data e marrjes së
njoftim vlerësimit. Brenda
30 ditëve nga data e marrjes
së njoftim vlerësimit, vetëm
detyrimin tatimor dhe ka-
matëvonesën lidhur me të,
edhe në rastin kur tatimpa-
guesi ka apeluar borxhin ta-
timor. Me plotësimin e afat-
eve procedurale të më-
sipërme, sistemi në mënyrë
automatike ju dërgon në e-

filing tuaj "Njoftim dhe
kërkesë për pagimin e
detyrimit tatimor". Nëse
brenda 10 ditësh nga data e
marrjes së këtij njoftimi, ta-
timpaguesi vazhdon të mos
paguajë borxhin e tij tati-
mor, ndaj tij fillojnë masat
ligjore të mbledhjes me
forcë të borxhit.

MASAT E
MBLEDHJES ME
FORCË TË BORXHIT

Hapi I-rë: Urdhër bllokimi
i llogarive bankare, ku i kërko-
het çdo banke ku tatimpague-
si ka llogaritë e tij të mbajë
shumën e detyrimit të
papaguar në rast mos arkëtimi
të detyrimeve 10 ditë pas

njoftimit të tij. Hapi II-të: Bar-
rë sigurie dhe/ose Barrë
hipotekore mbi pasuritë 10
ditë pas lëshimit të urdhër
bllokimit në rast se nuk është
arritur arkëtimi i detyrimit.
Hapi III-të: Urdhër për sekues-
trim të pasurive të luajtshme
dhe të paluajtshme në rast se
detyrimi nuk është arkëtuar
brenda 30 ditëve nga data e
vendosjes së barrës së sigurisë
dhe/ose hipotekore. Hapi IV-t:
Konfiskimi i pasurisë nga Ad-
ministrata Tatimore në rast se
detyrimi nuk është arkëtuar
brenda 15 ditëve nga sekues-
trimi i pasurisë. Administrata
Tatimore i dërgon, gjithashtu,
administratës doganore një
njoftim ku kërkohet bllokimi i
aktivitetit doganor të tatimpa-
guesit deri në momentin e kry-
erjes së pagesës së detyrimit
të papaguar. Në rastet e mos
likuidimit të plotë të detyrim-
it tatimor pas ndjekjes së
hapave të mësipërme kalohet
në nxjerrjen e njoftimit, i cili
urdhëron palët e treta për pag-
esën e detyrimit tatimor.

RAPORTIMI
Pas përfundimit
të procedurës së
prokurimit në
lidhje me hartimin
e PPV për këto 7
bashki, 3
subjektet fituese
që do të punojnë
me bashkitë për
këto plane janë:
"GAIA S.A
Meleton", për
lotin Mirditë-
Pukë; "Metropolis
dhe Universiteti
Polis" për lotin
Gramsh-Belsh,
dhe "Atelier 4",
për lotin Këlcyrë-
Përmet-Kolonjë.

United Nations Development Programme

TENDER ANNOUNCEMENT

Subject:  ITB for “CONSTRUCTION OF
MULTIFUNCTIONAL COMMUNITY CENTER IN SHKODER”

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

Companies will be selected in accordance with established UNDP procedures.  The offers must be deliv-
ered within the deadline, set in a sealed envelope and with clearly marked “CONSTRUCTION OF MULTI-
FUNCTIONAL COMMUNITY CENTER IN SHKODER”.

For more details please refer to the link below:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=40248

Relevant Dates: All interested companies should provide their offer in the following address, not later
than 15 September 2017, at 14:00 hrs

Address for Communication and offers’ submission:

United Nations Development Programme Albania
Str. “Skënderbej”, Gurten Center, 2nd floor,
Tirana, Albania
Fax.No: + (355) 4 225 02 86
E-mail: procurement.al@undp.org
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SHKODËR/ Policia heton si pistë kryesore hakmarrjen, 58-vjeçari: Nuk kam konflikte me asnjë njeri

I vihet tritol në derën e shtëpisë ish-policit
Rrok Pepaj i dënuar për trafik eksplozivi me qëllime terroriste

SHKURT
Kanosi me armë 52-vjeçarin, kapet

i riu, po tentonte të arratisej
MIRDITË MIRDITË MIRDITË MIRDITË MIRDITË - Një 25-vjeçar ka rënë në prangat e policisë, pasi

akuzohet se ka kanosur me armë një 52-vjeçar. Burime nga
policia e Lezhës bënë me dije se të martën, rreth orës 19:00,
është marrë njoftim se në fshatin Fan në Mirditë ka të shtëna
me armë zjarri. Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur
shërbimet policore që kanë konstatuar se për motive të dobë-
ta, shtetasi Pashk Marku, 25 vjeç, banues në fshatin Fan, në
Mirditë, ka kanosur me armë zjarri automatik shtetasin M.P.
53 vjeç, banues në fshatin Fanë në Mirditë, duke gjuajtur në
ajër. Falë veprimeve të shpejta policore e të mirë organizuara,
në bashkëpunim me shërbimet policore kufitare Kapshticë, u
bë i mundur lokalizimi dhe kapja e shtetasit Pashk Marku, në
pikën e kalimit kufitar Kapshticë, në tentativë për të kaluar
jashtë kufijve të territorit të Shqipërisë.

Lëvizte me pistoletë në brez,
arrestohet adoleshenti në Elbasan

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Policia e Elbasanit ka arrestuar një ado-
leshent, pasi lëvizte me një pistoletë në brez. Burime zyr-
tare të uniformave blu bënë dje me dije se në pranga ësh-
të vënë 17-vjeçari me inicialet B.R. Mësohet se ky i fundit
u kap pranë bashkisë së Elbasanit, pasi gjatë kontrollit
fizik nga policia iu gjet një pistoletë me një krehër me 13
fishekë të kalibrit 9 mm. Materialet i kaluan Prokurorinë
së Rrethit Gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme
për veprën "Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luft-
arake dhe e municionit".

Aksidenti i trefishtë në Lushnje, një
makinë bie në kanal, 3 të plagosur

LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE - Tre mjete janë përfshirë në një aksident para-
diten e djeshme në rrugën nacionale Fier-Lushnje. Aksidenti
u shënua në afërsi të vendit të quajtur "Pushim i shoferit".
Mësohet se ka qenë një parakalim i gabuar nga drejtuesi i mjetit
tip "Opel" që u bë shkak i përplasjeve të mjeteve ku për pasojë
janë plagosur lehtë tre persona, të cilët pasi kanë marrë ndih-
mën e parë në spitalin e Lushnjës janë larguar për në banesat
e tyre. Momenti i parakalimit i ka kushtuar dëme materiale
mjetit me targa AA 143 OC, i cili pasi është përplasur me barri-
erën anësore të autostradës ka përfshirë në aksident dhe mje-
tet tip "Peugeot" me targa AA 709 NM dhe tip golf me targa AA
964 AZ. Pasi ka përplasur mjetet e tjetër "Opel"-i ka përfundu-
ar në kanalin kullues përbri autostradës. Në vendin e ngjarjes
kanë shkuar shërbimet e policisë, të cilat kanë nisur menjëherë
hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit ndërkohë që
ka shoqëruar në komisariat drejtuesit e mjeteve për të veri-
fikuar dokumentacionin dhe i kanë kryer testet e alkoolit.

Policia i sekuestron në banesë 574 gr drogë

Kishte futur kanabis në kuti kosi e
kavanoza gogozharesh, arrestohet i riu

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Një shpërthim me ek
sploziv tronditi ban
orët e lagjes

"Skënderbeg" në Shkodër.
Ngjarja e rëndë u shënua
mëngjesin e së mërkurës, ku
sasia e lëndës plasëse mëso-
het se ishte vendosur në
banesën e një 58-vjeçari.
Konkretisht, burime pranë
policisë bënë me dije se sa-
sia e eksplozivit ishte vënë
në portën e jashtme të ish-
policit Rrok Pepaj. Si pasojë
e shpërthimit fatmirësisht
nuk ka pasur të lënduar në
njerëz, por vetëm dëme ma-
teriale. Kështu, nga shpër-
thimi u dëmtua lehtë dera e
jashtme, si dhe tavani i kor-
ridorit të banesës së 58-
vjeçarit, ndërsa banorët e
pallatit dy katesh ishin
mbërthyer nga paniku. Ish-
polici nuk është një emër i
panjohur për drejtësinë,
pasi ai rezulton të jetë një
person me precedent penal.
Pepaj ka kryer 5 vite burg
për akuzën e trafikut të
paligjshëm ndërkombëtar të
lëndëve plasëse me rreziksh-
mëri të lartë e me qëllime
terroriste, ndërsa ka lënë
qelitë e burgut në vitin
2010. Sakaq, lidhur me këtë
ngjarje, policia nisi men-
jëherë hetimet për të
zbardhur edhe autorët e
krimit të rëndë. Si pistë
kryesore, mësohet se poli-
cia i ka përqendruar he-
timet se vendosja e eksploz-
ivit në portën e shtëpisë
mund të ketë si qëllim hak-
marrjen. Pas ngjarjes së
ndodhur, 58-vjeçari është
marrë në pyetje nga policia
ku mësohet të ketë deklaru-
ar se nuk ka konflikte me
askënd dhe nuk ka asnjë të
dyshuar për ngjarjen.

ARRESTIMI
NË 2005

Në vitin 2005 Rrok Pepaj

u arrestua së bashku me sh-
tetasit Sander Gjinaj,
Mirash Dushku e Altian

Nuro Saloviq për transport
eksplozivi nga Mali i Zi në
drejtim të Shqipërisë. Në
bashkëpunim me policinë
malazeze u ndalua edhe kor-
rieri i eksplozivit C4, Bran-
ko Raiçeviq nga Podgorica.
Ata u kapën me disa bomba
me telekomandë të përgatit-
ura në Beograd, ndërsa u
futën në Shqipëri përmes
Malit të Zi. Nga hetimet e
asaj kohe rezultoi se gjashtë
bombat me telekomandë do
të përdoreshin për të
prishur qetësinë publike në
prag të zgjedhjeve në Sh-
qipëri. Disa prej tyre syno-
nin të godisnin institucionet
shtetërore shqiptare. Origji-
na dhe fabrika e ndërtimit e
prodhimit ishte një bazë e
fshehur në Beograd.

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Një 22-
vjeçar është arrestuar në
Shkodër, pasi i është gjen-
dur lëndë narkotike në
banesë të cilën e kishte fu-
tur në kuti kosi e në ka-
vanoza gogozharesh. Gjatë
kontrollit, policia gjeti dhe
sekuestroi 574 gram lëndë
narkotike e llojit kanabis
sativa. "Shërbimet e Komis-
ariatit të Policisë Shkodër
në bazë të informacioneve
te marra në rrugë operative
bënë të mundur arrestimin
në flagrancë të shtetasit
Kleand Ahmetaj, 22 vjeç,
banues në lagjen "Naim
Gjylbegu" Shkodër. Arresti-

mi i këtij shtetasi u bë pasi
gjatë kontrollit të ushtruar
në banesë u gjet dhe u sekues-
trua në cilësinë e provës ma-
teriale 574 gram, lëndë narko-
tike", thuhet në njoftimin zyr-

tar të policisë. Materialet i
kaluan prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
Shkodër për veprën penale
"Prodhimi dhe shitja e
narkotikëve".

Vendi ku ndodhi shpërthimi

Droga e sekuestruar

United Nations Development Programme

VACANCY ANNOUNCEMENT

The UNDP office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the following vacancy.
Job ID: 11670

Post Title: Project Coordinator-Monitoring and NGO Liason
Duty station: Tirana, Albania
Duration of Assignment: 1 year with possibility of extension
Type of Contract: Service Contract (SC)
Educational Background: Master’s degree in management, statistics, economics, public

policy or development related discipline.
Work Experience: At least 5 years of professional experience at expert level with i

nternational organizations and/or public administration related to
program assessment, monitoring, and evaluation including de
signing monitoring systems, indicators, developing AME plans,
data quality assessments, survey techniques, qualitative investi
gation, and statistical analysis is required;

Language Requirements: Fluency in English and Albanian is required
Deadline for Application: 31/08/2016
Job Description: Available at UNDP site:

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

United Nations Development Programme

VACANCY ANNOUNCEMENT

The UNDP office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the following vacancy.
Job ID: 11673

Post Title: Programme and Public Information Assistant
Duty station: Tirana, Albania
Duration of Assignment: 1 year with possibility of extension
Type of Contract: Service Contract (SC)
Educational Background: Bachelor Degree in communication, journalism, social science, human

rights, development studies or equivalent.
Work Experience: Minimum 5 years of relevant professional work experience, in

development projects targeting vulnerable populations, with significant
involvement in the field of communication and / or public affairs; Demon
strable experience in i) strategic communications, ii) content generation
(photography, video shooting and editing, infographics and data
visualization), iii) online engagement (website design, development and
management, social media engagement, and media relations), and iv)
media and communications training; Experience in leading development
and implementation of communications strategies for UN agencies is an
advantage; Previous experience with UN, International organizations or
civil society.

Language Requirements: Excellent verbal and written communication skills in English and Albanian
Deadline for Application: 31/08/2016
Job Description: Available at UNDP site:

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/
Interested and qualified candidates are requested to submit their application online only (available at http://
www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/). Incomplete applications will not be considered.
Only short-listed candidates will be notified.
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Arrestohet në Shijak i shumëkërkuari
i organizatës "Kanun" në Itali

Sherri mes tyre për motive të dobëta

Plagos me thikë adoleshentin,
arrestohet 37-vjeçari nga Tirana

Dyshime se u përdor në ndonjë ngjarje

Gjendjet e djegur makina "BMW"
e vjedhur 6 ditë më parë

"Nuk i pashë autorët, po ecnin paralelisht me mua". Dyshimet e policisë

Qëllohet me breshëri automatiku mjeti
i blinduar i biznesmenit Dashamir Gjoka
Udhëtonte me familjen, s'ka persona të lënduar

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Policia e Ti-
ranës arrestoi dje një 37-
vjeçar, i cili akuzohet se ka
plagosur me thikë një ado-
leshent. Ngjarja ndodhi dje
rreth orës 14:15 pranë
xhamisë në zonën e Yzberish-
tit. Sipas policisë, i plagosur
ka mbetur shtetasi me inicia-
let D.L., 17 vjeç, i cili u dër-
gua menjëherë në spital për ndihmë mjekë-
sore, ndërs blutë arrestuan autorin e dyshuar
Erton Duka, 37 vjeç. "Më datë 23.08.2017,
rreth orës 14:15, në numrin e emergjencave
112, ka ardhur njoftim për një konflikt në
zonën e njohur si Yzberisht, pranë xhamisë.
Menjëherë kanë shkuar shërbimet e Komis-

ariatit të Policisë nr. 6, të cilët
kanë konstatuar shtetasin D.
L., 17 vjeç, të dëmtuar me
mjete prerëse thikë, i cili u
dërgua për në S.Q.U., për ndi-
hmë mjeksore ku ndodhet
nën kujdesin e mjekëve",
thuhej në njoftimin zyrtra të
policisë. Burime pranë poli-
cisë bënë dje me dije se sher-

ri mes 17-vjeçarit dhe autorit të dyshuar të
ngjatjes kishte nisur në rrugë për motive të
dobëta. Pas arrestimit të 37-vjeçarit policia
tha se janë duke punuar për zbardhjen e
plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe gjetjen
e mjetit prerës thikë. Duka akuzohet për ve-
prën penale "Plagosja e rëndë me dashje".

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Një automjet e
tip "BMW", e cila u vodh para
disa ditësh në qytetin e
Vlorës është gjetur nga poli-
cia duke u djegur. Sipas poli-
cisë, mjeti në fjalë është gje-
tur duke u djegur ditën e
martë në rrugën Vlorë -
Llakatund, në vendin e qua-
jtur "Kthesa e Risilisë".
Brime zyrtare nga policia e Vlorës bëjnë me
dije së automjeti i është vjedhur 26-vjeçarit
A.V, të cilit i kishin ngritur pritë. Autorët e
vjedhjes së automjetit ende nuk janë identi-
fikuar, ndërsa dyshohet se ky mjet mund të
jetë përdorur për ndonjë ngjarje kriminale.
"Më datë 22.08.2017 rreth orës 20:30, në rrugën

Vlorë-Llakatund, në vendin
e quajtur "Kthesa e Risilisë",
është konstatuar nga shër-
bimet e policisë një autom-
jet tip "BMW" me targa AA
724 ID, i cili ka qenë duke u
djegur plotësisht. Nga veri-
fikimi dhe hetimi i policisë
ka rezulton se mjeti BMW ka
lidhje me ngjarjen e

ndodhur më datë 18.08.2017, ku në vendin e
quajtur "Shamongjin" në Mifol, i është
vjedhur nga persona ende të paidentifikuar
shtetasit A.V., 26 vjeç, banues në Vlorë", sqaroi
policia e qytetit bregdetar. Materialet u referu-
an në prokurori për veprat penale "Vjedhja
me dhunë" dhe "Shkatërrim i pronës me zjarr".

SHIJSHIJSHIJSHIJSHIJAK AK AK AK AK - Një 44-vjeçar
është arrestuar nga policia
në Shijak, pasi ishte në
kërkim ndërkombëtar. Në
pranga është vendosur Ru-
din Çalliku, banues në
Xhafzotaj, Durrës. Sipas
bluve, vënia e tij në pranga
është bërë pasi ai është
dënuar nga drejtësia ital-
iane me 5 vjet burg për ve-
prën penale "Shfrytëzim
prostitucioni". "Çalliku ish-
te shpallur në kërkim
ndërkombëtar nga Interpol
Roma dhe u ndalua me
qëllim ekstradimi drejt Ital-

dhe 15 ditë burgim, për ve-
prën penale "Shfrytëzim
prostitucioni" parashikuar
në neni 3.4,575 dhe ligjit
Nr.75, datë 20.02.1958 të
Kodit Penal italian. Maksi-
mumi i dënimit është 24 vjet
burg", thuhet në njoftimin e
policisë. Ndërkaq, sipas medi-
ave italiane, 44-vjeçari është
dënuar nga drejtësia italiane

në gjyqin ndaj organizatës të
njohur si "Kanun". Mbi te
rendojnë një sërë veprash të
rënda penale në vendin
fqinj, nga posedimi i
paligjshëm i armëve deri te
vjedhja me pasoja të rënda,
nga shfrytëzimi i prostitu-
cionit në trafik droge, e deri
te vrasja e mbetur në tenta-
tivë, si dhe për krimet kundër

pasurisë. Për herë të pare,
Çalliku u arrestua në vitin
1994, kur ishte 21 vjeç. Në atë
kohë ai u kap nga agjentët e
Bericia, pasi akuzohej për
vjedhje. Në vitin 2000 ai u
akuzua se ka ushtruar dhunë
të tmerrshme ndaj një
femre, të cilës i ka prerë lig-
amentet e këmbës, rapor-
tojnë mediat italiane. Po ash-

tu, ai u arrestua në vitin 2001
nga policia e Trevisos për
shfrytëzim prostitucioni, skl-
lavërimin dhe dhunës seksu-
ale, ku gjykata tha masën ar-
rest shtëpie. Më vonë Çalliku
nisi edhe trafikun e drogës,
duke u bërë kështu një per-
son i rrezikshëm për shtetin
italian. Pas kësaj, ai u kthye
në vendin tonë ku u kap në
30 janar 2014 nga policia e
Shijakut, pasi ishte shpallur
në kërkim nga Interpol Tira-
na në 26 qershor të vitit
2012, pasi kërkohej nga au-
toritetet italiane.

isë, pasi gjykata e Venecias,
Itali me Vendimin Nr. 116/
2002REG.Gl,datë 12.11.2004 e
ka dënuar me 5 vjet,6 muaj

SHIJSHIJSHIJSHIJSHIJAKAKAKAKAK

Një atentat me armë
zjarri iu bë dje bi
znesmenit Dashamir

Gjoka, i njohur ndryshe
edhe si "i forti" i Shijakut.
Ngjarja e rëndë u shënua
rreth orës 14:00, në vendin
e quajtur "4 Rrugët e Shi-
jakut", në afërsi të komunës
Xhafzotaj. Mësohet se Gjoka
ishte duke udhëtuar me au-
tomjetin e tij tip "Benz" të
blinduar të tipit të ri. Në mo-
mentin që drejt tij u qëllua
me breshëri automatiku, bi-
znesmeni ndodhej së bashku
me të shoqen dhe fëmijët. Si
pasojë e të shtënave, fat-
mirësisht nuk pati të lëndu-
ar në njerëz. Ndërkaq,
burime pranë policisë bënë
me dije se në momentin që
drejt mjetit të Gjokës është
qëlluar me armë, ky i fundit
nuk ka ndaluar por ka shtu-
ar shpejtësinë për t'u shpë-
tuar plumbave të agre-
sorëve. Prej andej, mësohet
se Gjoka nuk ka pritur që
uniformat blu të mbërrinin
në vendngjarje, por në kush-
tet e tronditjes ai së bashku
me familjen i është drejtuar
menjëherë komisariatit të
policisë, ku ka denoncuar at-
entatin që ishte përgatitur
ndaj tij. Burime pranë uni-
formave blu sqaruan se Gjo-
ka ka deklaruar se u qëllua
nga një automjet që ecte
paralelisht me të, teksa ish-
te duke udhëtuar në drejtim
të Shijakut. Biznesmeni u ka
treguar oficerëve të policisë

se nuk ka arritur të dallonte
armën e zjarrit me të cilën
u qëllua apo se kush mund
të ndodhej brenda në mak-
inë, pasi sapo ka dëgjuar të
shtënat, ka tentuar të shtojë
shpejtësinë e mjetit për t'u
larguar sa më parë që aty.
Ndërkaq, me të marrë
njoftimin, efektivët blu të
cilët mbërritën në vendin ku
ndodhi ngjarja nisën men-

jëherë hetimet për
zbardhjen e plotë të rretha-
nave, si dhe identifikimin
dhe vënien në pranga të agre-
sorëve. Por, për policinë,
mësohet se pista kryesore e
atentatit mbetet e kaluara e
biznesmenit në Itali.
KUSH ËSHTË
DASHAMIR GJOKA

Dashamir Gjoka është një
emër i njohur për autorite-

tet, pasi me vendimin e
Gjykatës së Apelit të Mil-
anos, Itali, të datës
02.11.2007, shtetasi
Dashamir Gjoka është dënu-
ar me 10 vjet dhe 6 muaj
burgim, për vepra penale që
nga ligji penal shqiptar
parashikohen si veprat pe-
nale "Shfrytëzim i prostitu-
cionit" dhe "Trafikim i per-
sonave". Në shtator të vitit

2015, me kërkesë të prokuror-
isë, Gjykata e Krimeve të
Rënda vendosi në sekuestro
11 mijë metra katrorë truall,
ndërtime e biznese, si dhe 15
mijë metra katrorë tokë arë,
pasi dyshohej se Gjoka i
kishte krijuar nga aktivitet i
paligjshëm jashtë vendit.
Vlera totale e pasurive të
konfiskuara është llogaritur
rreth 200.000.000 lekë (të

reja). Ndërsa, më 4 mars të
këtij viti, me kërkesë të
Prokurorisë për Krime të
Rënda, gjykata e Shkallës së
Parë për Krime të Rënda
vendosi konfiskimin e disa
pasurive të paluajtshme të
regjistruara në emër të
Gjokës. Hetimi pasuror, në
kuadër të ligjit "Antimafia",
nisi ndaj këtij shtetasi nga
Prokuroria për Krime të Rën-
da, pas dyshimeve se ai i
kishte krijuar pasuritë në
bazë të të ardhurave të kri-
juara nga aktiviteti kriminal
që ka kryer në Itali. Por, më
20 korrik 2017, Gjykata e
Apelit për Krime të Rënda
hoqi sekuestron e vendosur
nga Shkalla e Parë për pasur-
itë e biznesmenit Dashamir
Gjoka. Edhe pse i dyshuari
është i lirë, pasi gjykata re-
fuzoi ekstradimin e tij drejt
Italisë, prokuroria dhe gjyka-
ta dyshojnë se pasuritë e tij
janë krijuar me burime jo të
ligjshme.

Vendi ku ndodhi ngjarja

Rudin Çalliku
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DYSHIMI/ Skandali përfshin edhe 2 raste të tjera. Sekretarja e shkarkuar ngre padi

Furtuna e KLD, 300 dosjet
e Tiranës në “sitë”

Kërkesë për informacion edhe Ministrisë së Drejtësisë



Hajro depozitoi kallëzim penal në Prokurori

Si u zbulua skandali për dosjet e
pa dorëzuara në Gjykatën e Lartë

Sekuestrohet mbi 300 gr lëndë narkotike

Shpërndante heroinë në kryeqytet,
policia arreston 43-vjeçarin

Një 43-vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës,
pasi u kap duke shpërndarë heroinë në zona të ndry-

shme në kryeqytet. Në kuadër të operacionit të koduar
"Continued", u arrestua në flagrancë shtetasi Miron
Xhano, 43 vjeç, banues në Tiranë. Në sajë të këtij opera-
cioni, policia sekuestroi mbi 300 gr heroinë. Për këtë
person, Specialistët e Seksionit për Narkotikët, dispono-
nin informacion se kryente aktivitetin e kundra ligjshëm
të shitjes së lëndëve të dy-
shuara narkotike të llojit
heroinë, në sasi të kon-
siderueshme si dhe me
doza, personave të ndry-
shëm, në zonën e "21 Dhje-
torit", "Rrugës së Durrësit"
dhe sheshi "Karl Topia",
duke përdorur automjetin
e tij të markës "Volk-
swagen". Kështu, policia
bëri dje me dije se në bazë
të informacioneve të mar-
ra është organizuar shërbi-
mi me qëllim kapjen në fla-
grancë të këtij shtetasi dhe
konkretisht në rrugën "Muhamet Gjollesha", në kryqë-
zim me rrugën "Naim Frashëri", është konstatuar shteta-
si Miron Xhano. Gjatë kontrollit personal iu gjetën në
një kuti të vogël, 5 doza me heroinë. Ndërsa, pas vënies
së tij në pranga, dhe gjatë kontrollit që uniformat blu
kryen në banesën e tij u gjetën dhe sekuestruan në cilës-
inë e provës materiale 329.2 gr heroinë, e cila ishte e
ndarë në paketime dhe doza të ndryshme. Gjithashtu,
janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale autom-
jeti i markës Volkswagen; 4 aparatura telefonike, si dhe
një peshore elektronike. Ndaj 43-vjeçarit rëndon akuza
për "Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike".

Ina Allkanjari

Këshilli i Lartë i
Drejtësisë nis veri
fikimet pas skan-

dalit për fshehjen e 300
dosjeve në arkivin e
gjykatës së Tiranës, dhe mos
dorëzimin e tyre në
Gjykatën e Lartë, pasi ndaj
tyre ishte ushtruar rekurs.
Lidhur me këtë skandal,
mësohet se KLD po mbledh
informacione dhe po kryen
veprimet në lidhje me fak-
tet dhe masat e marra nga
gjykata e Tiranës. Inspekto-
rati i KLD-së po bën veri-
fikimet për të zbuluar se
çfarë ka ndodhur konkre-
tisht, dhe se si po proce-
dohet me dosjet që janë
mbajtur në arkiv në peri-
udhën kohore 2006-2015.
Kështu, do të ketë hetime
nga KLD dhe në drejtim të
gjykatësve, nëse kanë qenë
në dijeni për mos transfer-
imin e dosjeve në Gjykatën
e Lartë. Ndërkohë për këtë
problematikë është infor-
muar dhe Presidenti i Re-
publikës, Ilir Meta. Po ash-
tu, informacion do t'i kërko-
het edhe Ministrisë së
Drejtësisë, nëse është vënë
ose jo në dijeni të kësaj
çështjeje, si dhe për masat
e marra nga ky dikaster. Pas
këtij skandali ka reaguar zv.
ministrja e drejtësisë, Etil-
da Gjonaj, e cila po kryen
detyrën në vend të minis-
trit teknik të drejtësisë. Ajo
ka kërkuar bashkëpunim
me të gjitha institucionet,
Këshillin e Lartë të Drejtë-
sisë, prokurori dhe gjykatë.
Ajo u shpreh se ka ngritur
grup inspektimi për
shqyrtimin e çështjes së
dosjeve, dhe mësohet të ketë
kërkuar që të bëhet veri-
fikim i raporteve të 4 viteve.
Ndërkaq, mësohet se ky
skandal mund të jetë ap-
likuar edhe në të paktën 2
gjykata të tjera të rretheve.
Për këto dyshime, janë nisur
menjëherë hetimet për të
zbardhur nëse ka pasur abu-
zime si në rastin konkret të
ndodhur në gjykatën e Ti-
ranës. Ndërkaq, mësohet se
krye gjykatësja, Enkeledi
Hajro, ka depozituar kallë-

RREFIMI
E ftuar në rubrikën
"Opinion" në studion e
lajmeve në "News24",
Klodiana Lala tregon:"
Nga kjo situatë shteti
është dëmtuar rëndë
dhe buxheti i tij ka
pësuar gropë të
madhe. Në 300
vendime flitet për
miliona euro. Këto
dosje janë mbajtur në
mënyrë të padrejtë në
një ambient të
paautorizuar". Ndërkaq
skandali i dosjeve u
denoncua fillimisht
nga News 24.

zim penal në prokurori për
çështjen në fjalë dhe ka sh-
karkuar nga detyra dy
punonjëse të administratës.
Konkretisht, bëhet fjalë për
krye sekretaren dhe një sek-
retare. Pas shkarkimit, kjo e
fundit ka bërë padi me pre-
tendimin se është hequr
nga puna në kundërshtim
me ligjin.

DOSJET
Në shkresën e Hajros,

thuhet se moskryerja e
detyrës nga punonjësit e
ngarkuar me ligj, ka sjellë
dëmtim të interesave sh-
tetërore si dhe janë shke-
lur të drejtat e individëve,
palë në proces. Ajo thotë së
nga këto dosje, 299 u përka-
sin proceseve civile dhe 1
është dosje penale. Këto
dosje përmbajnë çështje
gjyqësore për trashëgimi,
për pronat, përpjesëtim
pasurie, largime nga puna,
përfitim pensionin dhe dh-
jetëra çështje të tjera që
duhet të çoheshin për re-
kurs në Gjykatën e Lartë.
Ky zbulim i bërë nga vetë

gjykata vjen pikërisht në
momentin kur ministri
teknik i Drejtësisë parala-
jmëroi një inspektim për
procedurën dhe kushtet e
zhvendosjes së dosjeve nga
Gjykata e Shkallës së Parë
drejt Arkivit Shtetëror në
Lundër, një proces i cili nisi
në muajin korrik.

Për "Gazeta Shqiptare"
një punonjës i Gjykatës së
Lartë u shpreh se kjo sit-
uatë i duket absurde pasi
sekretaret janë punonjëse
të  administratës  sh-
tetërorë dhe në momentin
që vjen një urdhër duhet
ta zbatojnë, por çudia më
e  madhe në  Shqipëri  3
ditë zgjat.

Kryetarja e gjykatës së
Tiranës, Enkelejdi

Hajro, zbulon skandalin
me dosjet një muaj më
parë, pasi kërkoi nga ad-
ministrata informacion
për rekurset. Sapo u vu në
dijeni të faktit se 300 dosje,
ndaj të cilave ishte ush-
truar rekurs, nuk i kishin
kaluar gjykatës së lartë për
shqyrtim, krye gjykatësja
mori masa duke shkarkuar
nga detyra krye sekre-
taren dhe një sekretare.
"Krye sekretarja nuk
mund të vazhdojë të qën-
drojë në detyrë, pasi nuk ka
kryer si duhet detyrën e saj
në mirë organizimin e
punës dhe funksionimin e
krye sekretarisë nën
drejtimin e saj, duke lejuar
shkeljen e dispozitave lig-

jore urdhëruese, duke mo-
huar të drejtën e shumë sub-
jekteve fizike e juridike për
të pasur akses në drejtësi, e
duke qenë në dijeni të plotë
të problematikës nuk ka
ndërmarrë minimalisht asn-
jë hap për të zgjidhur situatën
e krijuar", thuhet në urdhrin
e shkarkimit të punonjëses së
administratës. Ndër të tjera

në shkresën e Hajros thuhet
se arkivimi i dosjeve në
kundërshtim flagrant me
ligjin, iu ka mohuar subjek-
teve fizike e juridikë të
drejtën për akses në drejtë-
si, ka dëmtuar interesat sh-
tetërorë dhe ka krijuar një
situata kaotike dhe të papre-
cedent të administrimit të
dosjeve gjyqësore.

Importoi në treg një lloj të ri
droge, arrestohet 31-vjeçari

shqiptar në Greqi
Policia greke ka arrestuar 31-vjeçarin shqiptar, pasi

është kapur me 24 gram drogë të quajtur salvia.
Autoritetet greke janë vënë në alarm, sepse kanë zbu-
luar që kjo lëndë e re narkotike e quajtur salvia, e cila
ka shkaktuar shumë raste vdekjeje në Europë, ka hyrë
për herë të parë në territorin grek. Trafikanti i kësaj
lënde është arrestuar në lagjen "Lavrio" të kryeqy-
tetit grek. Atij i janë konfiskuar 24 gram nga kjo
drogë, e fshehur në pjesën e kondicionerit të mak-
inës, ndërsa ka pasur me
vete edhe sasi të vogla ko-
kaine dhe hashashi. Gjith-
ashtu, është shpallur në
kërkim edhe një bash-
këpunëtore e tij. Salvia
është një drogë psiko-ak-
tive që del nga bima me të
njëjtin emër, që prodhohet
kryesisht në provincën
Oaxaca në Meksikë. Vitet e
fundit, përdorimi i saj ka
filluar të përhapet në Eu-
ropë. Salvia shkakton halucinacione intensive, ndaj
dhe është karakterizuar si "udhëtari i shpirtit". Për-
doruesit e saj, në gjendje halucinante besojnë se
mund të fluturojnë dhe hidhen nga ndërtesa të larta
duke humbur jetën. Sipas burimeve në Departamen-
tin e Antidrogës greke është hapur një hetim i
veçantë për të gjetur edhe bashkëpunëtorë të tjerë
të shtetasit shqiptar që ka trafikuar për herë të parë
në Greqi këtë drogë të re dhe të rrezikshme.

LLOJI I
DROGES
Salvia është një
drogë psiko-aktive
që del nga bima
me të njëjtin
emër, që
prodhohet
kryesisht në
provincën Oaxaca
në Meksikë.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë

43-vjeçari gjatë
arrestimit

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."
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KËRCËNIMET
"Nëse do informacion, fiks fare po të them t'i biesh
për shkurt, kupton", u shpreh një shofer i linjës
Tiranë-Kërrabë. Shoferët e autobusëve të kësaj linje
nuk japin asnjë prononcim në lidhje me këtë
padrejtësi që po u bëhet qytetarëve, madje arrijnë
deri në kërcënime.

SOCIALE

Veliaj: Qyteti Studenti dhe Sauku, poli qendrat e Tiranës

Bashkia fillon punimet për ndërtimin
e rrugës "Danish Jukniu" në Sauk

KRYEBASHKIAKU
"Vizioni ynë është që e gjithë zona e Qytetit
Studenti, përfshi Saukun, Farkën, të jetë një
nga poli qendrat e Tiranës. Duhet ta pranojmë
se njerëzit jetojnë në komunitetet e tyre. Ndaj
është e rëndësishme të punojmë në nivel
kapilar edhe në këto komunitete"



Vendimi i Këshillit Bashkiak të Tiranës: Linjat e autobusëve Tiranë-Fshatra, çmime më të ulëta për qytetarët

Tiranë-Krrabë, pagesa nga 80 në 100 lekë
Qytetarët të shqetësuar: Të shtohen kontrollet

LINJAT, STACIONET DHE ÇMIMET E REJA TË BILETAVE:

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Ndërtimi i
rrugës "Danish Jukniu" në
Sauk është projekti më i ri
për të cilin nisi investimin
Bashkia e Tiranës. Në këtë
rrugë nuk ka pasur asn-
jëherë ndërhyrje apo in-
vestime, pavarësisht se
shërben si aks kryesor
lidhës me rrugën e "El-
basanit". Rikonstruktimi i
saj vjen pas përfundimit të
ndërtimit të rrugës "Her-
man Gmeiner", rikualifikim-
it urban të bllokut të banim-
it në rrugën e "Osmëve" si
dhe rehabilitimin e ambi-
enteve sportive në shkollën
"Ibraim Brahja". I pran-
ishëm në inspektimin e pun-
imeve, që po kryhen për
ndërtimin e rrugës, ishte
dhe kryebashkiaku Erion
Veliaj. Ai vlerësoi bash-
këpunimin që kanë treguar
banorët e zonës, të cilët

duke liruar hapësirat e zëna,
bënë të mundur zgjerimin e
trotuareve. "I falënderoj të
gjithë banorët për bashkëpun-
imin fantastik që kemi pasur
me ta. Është një nga komu-
nitetet unike, ku të gjithë

kanë kontribuar duke liruar
nga pak nga avllia e tyre për
zgjerimin e trotuareve.",-u
shpreh Veliaj. Gjithashtu,
kryebashkiaku bëri të ditur
se projekti i rrugës "Danish
Jukniu" do të përfundojë

brenda afatit të caktuar pasi
punimet po ecin me ritme
më se të kënaqshme. Ai tha
se po punohet intensivisht
në muajt e verës, në mënyrë
që të përfundohen punimet
në pjesën më të madhe të
rrugës, ndërkohë që njerëz-
it janë me pushime. Ndërsa
gjatë periudhës së vjeshtës,
do të vazhdohet me asfal-
timin, sinjalistikën dhe
ndriçimin për t'i dhënë kësaj
lagjeje të Tiranës pamjen e
një zone urbane të mirëfilltë.
"Vizioni ynë është që e gjithë
zona e Qytetit të Studentit,

përfshi Saukun, Farkën, të
jetë një nga poli qendrat e
Tiranës, pra të punojmë me
nivel kapilar në këto komu-
nitete",- theksoi kryebashki-
aku. Projekti parashikon që
përveç punimeve në trupin

e rrugës, të realizohen të
gjitha kanalizimet, shtrir-
ja e linjave rezervë të tele-
fonisë e shërbimeve të
tjera. Gjithashtu, rruga do
të pajiset me ndriçimin e
nevojshëm dhe gjelbërim.

Veliaj gjatë inspektimeve të
punimeve, rruga "Danish Jukniu"

Shoferët e autobusëve të
linjave Tiranë-Fshatra
po abuzojnë me çmi-

met e biletave, edhe pasi u bë
ulja e tyre me vendim të
Këshillit Bashkiak të Ti-
ranës. Në qershor të këtij
viti, kryebashkiaku Veliaj de-
klaroi se pas negociatave me
kompanitë e transportit pub-
lik, u arrit që çmimi i biletave
të autobusëve që lidhin ish-
komunat me Tiranën të ulej.
Pavarësisht kësaj, duket se
ky vendim ende nuk ka gje-
tur zbatim dhe kostoja bie
mbi qytetarët, të cilët dety-
rohen të paguajnë më
shumë. Në linjën e autobusit
Tiranë-Kërrabë, qytetarët
shprehen të shqetësuar
lidhur me këtë problematikë.
"Për rrugën deri te stacioni i
nëntë, pra te 'Kafja e Xhafës',
paguaj 100 lekë, ndërkohë që
bileta është vetëm 80 lekë.
Unë punoj në Tiranë dhe
këtë rrugë e bëj dy herë në
ditë. Në një llogaritje prej 25
ditësh që unë duhet të marr
autobusin e kësaj linje,
paguaj 5 mijë lekë të reja, kur
duhet të paguaj vetëm 4 mijë
lekë të reja. Ku shkon ky 1
mijë lekësh, sepse për mua si
punëtore e thjeshtë janë
shumë", - shprehet e revoltu-
ar një qytetare. Në bazë të
listës së çmimeve të reja, bi-
leta e linjës Tiranë-Krrabë
deri në stacionin te "Kafja e
Xhafës", në stacionin e rre-
thrrotullimit në Ibë, stacion-
in e 14-të te "Ulliri", duhet të
jetë vetëm 80 lekë, por qyteta-
rët paguajnë 100 lekë. Madje
disa prej tyre shprehen se
bileta ka qenë 130 lekë dhe
është ulur në 100 lekë,
ndërkohë që nuk janë në dije-
ni të vendimit që është mar-
rë para 2 muajsh. Disa të
tjerë kërkojnë që të shtohen
kontrollet për të gjetur faj-
torin e kësaj padrejtësie që

Linja nr. 11 Tiranë - Krrabë - Tiranë me itinerar vajtje dhe kthim në
stacione
 Linja/Stacion  Ishte/lekë  Bëhet/lekë
 Degëzimi i parë pranë xhamisë Krrabë 120 100
 Stacioni i dytë te lagjja "23 Shkurti" 120 100
 Stacioni i tretë te Përroi i Lerës 120 100
 Stacioni i katërt te Lapidari në Mushqeta 120 100
 Stacioni numër 5 te shkolla 9-vjeçare "14 nëntori" 120 100
 Stacioni numër 6 pranë Pusit të Veliut 120 100
 Stacioni numër 7 te "Mjalti", 120 100
 Stacioni numër 8 te Pallati i Beqarëve 120 100
 Stacioni i nëntë, tek "Kafja e Xhafës" 100 80
 Stacioni i dhjetë, tek lagjja "Magrip" 100 80
 Stacioni i njëmbëdhjetë te "Guri i Xhepit" 100 80
 Stacioni te lagjja e "Banarakëve" 100 80
 Stacioni te rrethrrotullimi në Ibë 100 80
 Stacioni i katërmbëdhjetë te "Ulliri" 100 80
 Stacioni Qendrës Shëndetësore 100 80
 Stacioni në Njësinë Administrative Bërzhitë 100 80
 Stacioni tjetër tek lagjja e Gjyzarakëve 100 80
 Stacioni te lapidari në Dobresh 100  80
 Stacioni te lapidari i Mulletit dhe te posta 100 80
 Stacioni pranë resort "Herës" dhe karburant "Api", 100 80
 Stacioni 27 tek Ura e Farkës 70 40
 Stacioni nr. 28 tek servis "Mondial" 50 40
 Stacioni te hotel "Eklipsi" 50 40
 Degëzimi i dytë, nga qendra e fshatit Skuterrë në Krrabë 120 100
 Nga kinemaja e vjetër në Krrabë 120 100
 Nga xhamia në Krrabë 120 100

rëndon në kurriz të qyteta-
rëve. "Të fillojnë kontrollet
intensive nga instancat për-
katëse, të dimë dhe ne si
qytetarë se kush po e bën
gjithë këtë, vetë kompania e
transportit publik që është
përgjegjëse për këtë linjë apo
shoferët në bashkëpunim me
faturinot", - thotë një tjetër
qytetar që përdor linjën Ti-
ranë-Krrabë. Shoferët e auto-
busëve të kësaj linje nuk jap-
in asnjë prononcim konkret
në lidhje me këtë padrejtësi
që po u bëhet qytetarëve,
madje arrijnë deri në kërcën-
ime. Në tension e sipër, njëri
prej tyre tregon se "për 12 ki-
lometra rrugë, pagesa është 70
lekë, për 22 kilometra është
80 lekë dhe për 30 kilometra
është 100 lekë të reja. Ata na
urdhërojnë që të largohemi që

aty". "Nëse do informacion, fiks
fare po të them t'i biesh për sh-
kurt, kupton", - thotë një tjetër
shofer. Ndërsa dy nga faturinot
afrohen. "Sërish ke ardhur ti?
- pyesin ata. - Largohu që
këtej". Deri në zbardhjen e
kësaj padrejtësie që po iu

bëhet, qytetarët duhet të
vazhdojnë të paguajnë më
shumë, pavarësisht negociat-
ave me kompanitë e transpor-
tit publik e vendimeve të de-
klaruara nga Bashkia e Ti-
ranës.

QYTETARËT
"Për rrugën deri te stacioni i nëntë, te 'Kafja e
Xhafës', paguaj 100 lekë, ndërkohë që bileta është 80
lekë. Unë punoj në Tiranë dhe këtë rrugë e bëj dy
herë në ditë. Në një llogari prej 25 ditësh unë paguaj
5 mijë lekë të reja, kur duhet të paguaj vetëm 4 mijë
lekë të reja", - u shpreh një qytetare për gazetën.

Foto ilustruese

United Nations Development Programme

VACANCY ANNOUNCEMENT

The UNDP office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the following vacancy.
Job ID: 11675

Post Title: Project Coordinator-Social Inclusion
Duty station: Tirana, Albania
Duration of Assignment: 1 year with possibility of extension
Type of Contract: Service Contract (SC)
Educational Background: Master’s Degree in social sciences, law, economics or development

related discipline
Work Experience: At least 7 years of professional experience at expert level with

international organizations and/or public administration  in related
development projects is required; Prior experience with the UN system,
international organizations government or  civil society organizations is
preferred

Language Requirements: Excellent verbal and written communication skills in English
and Albanian

Deadline for Application: 31/08/2016
Job Description: Available at UNDP site:

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



NNNNNë kuadrin e një izolimi tëë kuadrin e një izolimi tëë kuadrin e një izolimi tëë kuadrin e një izolimi tëë kuadrin e një izolimi të
plotë që Enplotë që Enplotë që Enplotë që Enplotë që Envvvvver Hoer Hoer Hoer Hoer Hoxha ixha ixha ixha ixha i
bëri Shqipërisë që ngabëri Shqipërisë që ngabëri Shqipërisë që ngabëri Shqipërisë që ngabëri Shqipërisë që nga

fillimi i viteve '60-të, pas prishjesfillimi i viteve '60-të, pas prishjesfillimi i viteve '60-të, pas prishjesfillimi i viteve '60-të, pas prishjesfillimi i viteve '60-të, pas prishjes
me aleatin e tij të madh Bash-me aleatin e tij të madh Bash-me aleatin e tij të madh Bash-me aleatin e tij të madh Bash-me aleatin e tij të madh Bash-
kimin Sovjetik, që i kishte qën-kimin Sovjetik, që i kishte qën-kimin Sovjetik, që i kishte qën-kimin Sovjetik, që i kishte qën-kimin Sovjetik, që i kishte qën-
druar sa vasal aq dhe besnik, aidruar sa vasal aq dhe besnik, aidruar sa vasal aq dhe besnik, aidruar sa vasal aq dhe besnik, aidruar sa vasal aq dhe besnik, ai
u kujdes që të ruante një "portëu kujdes që të ruante një "portëu kujdes që të ruante një "portëu kujdes që të ruante një "portëu kujdes që të ruante një "portë
të hapur" me Perëndimin. Dhetë hapur" me Perëndimin. Dhetë hapur" me Perëndimin. Dhetë hapur" me Perëndimin. Dhetë hapur" me Perëndimin. Dhe
kjo ishte Franca?! Më shumë përkjo ishte Franca?! Më shumë përkjo ishte Franca?! Më shumë përkjo ishte Franca?! Më shumë përkjo ishte Franca?! Më shumë për
nostalgji, pasi aty kishte kaluarnostalgji, pasi aty kishte kaluarnostalgji, pasi aty kishte kaluarnostalgji, pasi aty kishte kaluarnostalgji, pasi aty kishte kaluar
disa vite të rinisë së tij në peri-disa vite të rinisë së tij në peri-disa vite të rinisë së tij në peri-disa vite të rinisë së tij në peri-disa vite të rinisë së tij në peri-
udhën e Monarudhën e Monarudhën e Monarudhën e Monarudhën e Monarkisë së Zokisë së Zokisë së Zokisë së Zokisë së Zogut kugut kugut kugut kugut ku
kishte tentuar të shkollohej pakishte tentuar të shkollohej pakishte tentuar të shkollohej pakishte tentuar të shkollohej pakishte tentuar të shkollohej pa
sukses në unisukses në unisukses në unisukses në unisukses në univvvvversitetin e Mon-ersitetin e Mon-ersitetin e Mon-ersitetin e Mon-ersitetin e Mon-
tepljesë, apo dhe për arsyen etepljesë, apo dhe për arsyen etepljesë, apo dhe për arsyen etepljesë, apo dhe për arsyen etepljesë, apo dhe për arsyen e
thjeshtë se si familja e tij, ashtuthjeshtë se si familja e tij, ashtuthjeshtë se si familja e tij, ashtuthjeshtë se si familja e tij, ashtuthjeshtë se si familja e tij, ashtu
dhe një pjesë e madhe e "shokëvedhe një pjesë e madhe e "shokëvedhe një pjesë e madhe e "shokëvedhe një pjesë e madhe e "shokëvedhe një pjesë e madhe e "shokëve
të udhëheqjes" bashkë më famil-të udhëheqjes" bashkë më famil-të udhëheqjes" bashkë më famil-të udhëheqjes" bashkë më famil-të udhëheqjes" bashkë më famil-
jet e tyre, shkonin herë pas herejet e tyre, shkonin herë pas herejet e tyre, shkonin herë pas herejet e tyre, shkonin herë pas herejet e tyre, shkonin herë pas here
në Paris për "vizita mjekësore",në Paris për "vizita mjekësore",në Paris për "vizita mjekësore",në Paris për "vizita mjekësore",në Paris për "vizita mjekësore",
apo thjesht dhe për "transit" gjatëapo thjesht dhe për "transit" gjatëapo thjesht dhe për "transit" gjatëapo thjesht dhe për "transit" gjatëapo thjesht dhe për "transit" gjatë
udhëtimeve të tyre jashtë Sh-udhëtimeve të tyre jashtë Sh-udhëtimeve të tyre jashtë Sh-udhëtimeve të tyre jashtë Sh-udhëtimeve të tyre jashtë Sh-
qipërisë. Ndoshta dhe të dy këtaqipërisë. Ndoshta dhe të dy këtaqipërisë. Ndoshta dhe të dy këtaqipërisë. Ndoshta dhe të dy këtaqipërisë. Ndoshta dhe të dy këta
"f"f"f"f"faktorë" që përaktorë" që përaktorë" që përaktorë" që përaktorë" që përmendëm më larmendëm më larmendëm më larmendëm më larmendëm më larttttt
e detyruan atë që të mbante njëe detyruan atë që të mbante njëe detyruan atë që të mbante njëe detyruan atë që të mbante njëe detyruan atë që të mbante një
"marrëdhënie korrekte"  me"marrëdhënie korrekte"  me"marrëdhënie korrekte"  me"marrëdhënie korrekte"  me"marrëdhënie korrekte"  me
Francën, nga ku si rezultat, qëFrancën, nga ku si rezultat, qëFrancën, nga ku si rezultat, qëFrancën, nga ku si rezultat, qëFrancën, nga ku si rezultat, që
nga fillimi i viteve '70-të, (por dhenga fillimi i viteve '70-të, (por dhenga fillimi i viteve '70-të, (por dhenga fillimi i viteve '70-të, (por dhenga fillimi i viteve '70-të, (por dhe
më parë), qeveria komuniste emë parë), qeveria komuniste emë parë), qeveria komuniste emë parë), qeveria komuniste emë parë), qeveria komuniste e
Tiranës dërgonte herë pas hereTiranës dërgonte herë pas hereTiranës dërgonte herë pas hereTiranës dërgonte herë pas hereTiranës dërgonte herë pas here
një numër jo të paktë studentëshnjë numër jo të paktë studentëshnjë numër jo të paktë studentëshnjë numër jo të paktë studentëshnjë numër jo të paktë studentësh
e specialistësh për të mësuar nëe specialistësh për të mësuar nëe specialistësh për të mësuar nëe specialistësh për të mësuar nëe specialistësh për të mësuar në
uniuniuniuniunivvvvversitetet e ndryshme të aersitetet e ndryshme të aersitetet e ndryshme të aersitetet e ndryshme të aersitetet e ndryshme të atijtijtijtijtij
vvvvvendi. Në këtë kuadërendi. Në këtë kuadërendi. Në këtë kuadërendi. Në këtë kuadërendi. Në këtë kuadër, por duk, por duk, por duk, por duk, por dukeeeee
përfituar edhe nga disa bursa qëpërfituar edhe nga disa bursa qëpërfituar edhe nga disa bursa qëpërfituar edhe nga disa bursa qëpërfituar edhe nga disa bursa që
filloi të jepte qeveria franceze,filloi të jepte qeveria franceze,filloi të jepte qeveria franceze,filloi të jepte qeveria franceze,filloi të jepte qeveria franceze,
nga fillimi i viteve '80-të, nënga fillimi i viteve '80-të, nënga fillimi i viteve '80-të, nënga fillimi i viteve '80-të, nënga fillimi i viteve '80-të, në
Francë u dërguan edhe disaFrancë u dërguan edhe disaFrancë u dërguan edhe disaFrancë u dërguan edhe disaFrancë u dërguan edhe disa
nxënës për të studiuar në shkol-nxënës për të studiuar në shkol-nxënës për të studiuar në shkol-nxënës për të studiuar në shkol-nxënës për të studiuar në shkol-
lat e artit. Siç ishte një fëmijë ilat e artit. Siç ishte një fëmijë ilat e artit. Siç ishte një fëmijë ilat e artit. Siç ishte një fëmijë ilat e artit. Siç ishte një fëmijë i
vvvvvooooogël i quajtur Tgël i quajtur Tgël i quajtur Tgël i quajtur Tgël i quajtur Tedi Pedi Pedi Pedi Pedi Paaaaapapapapapavrami,vrami,vrami,vrami,vrami,
virtuozitetin e të cilët e zbuluanvirtuozitetin e të cilët e zbuluanvirtuozitetin e të cilët e zbuluanvirtuozitetin e të cilët e zbuluanvirtuozitetin e të cilët e zbuluan
vetë pedagogët francezë kur ish-vetë pedagogët francezë kur ish-vetë pedagogët francezë kur ish-vetë pedagogët francezë kur ish-vetë pedagogët francezë kur ish-
in në Tiranë. Dhe në bazë të njëin në Tiranë. Dhe në bazë të njëin në Tiranë. Dhe në bazë të njëin në Tiranë. Dhe në bazë të njëin në Tiranë. Dhe në bazë të një
marrëveshje, ata e morën Pa-marrëveshje, ata e morën Pa-marrëveshje, ata e morën Pa-marrëveshje, ata e morën Pa-marrëveshje, ata e morën Pa-
papapapapavramin e vvramin e vvramin e vvramin e vvramin e vooooogël (bashkë megël (bashkë megël (bashkë megël (bashkë megël (bashkë me
nënën e tij, për ta shoqëruar dhenënën e tij, për ta shoqëruar dhenënën e tij, për ta shoqëruar dhenënën e tij, për ta shoqëruar dhenënën e tij, për ta shoqëruar dhe
kujdesur gjatë atyre viteve nëkujdesur gjatë atyre viteve nëkujdesur gjatë atyre viteve nëkujdesur gjatë atyre viteve nëkujdesur gjatë atyre viteve në
Francë) për ta perfeksionuar nëFrancë) për ta perfeksionuar nëFrancë) për ta perfeksionuar nëFrancë) për ta perfeksionuar nëFrancë) për ta perfeksionuar në
një nga shkollat më në zë të muz-një nga shkollat më në zë të muz-një nga shkollat më në zë të muz-një nga shkollat më në zë të muz-një nga shkollat më në zë të muz-
ikës që kishte Parisi. Por mar-ikës që kishte Parisi. Por mar-ikës që kishte Parisi. Por mar-ikës që kishte Parisi. Por mar-ikës që kishte Parisi. Por mar-
rëveshjet në fjalë me Francën përrëveshjet në fjalë me Francën përrëveshjet në fjalë me Francën përrëveshjet në fjalë me Francën përrëveshjet në fjalë me Francën për
dërgimin e nxënësve dhe stu-dërgimin e nxënësve dhe stu-dërgimin e nxënësve dhe stu-dërgimin e nxënësve dhe stu-dërgimin e nxënësve dhe stu-
dentëve shqiptarë atje, nuk sh-dentëve shqiptarë atje, nuk sh-dentëve shqiptarë atje, nuk sh-dentëve shqiptarë atje, nuk sh-dentëve shqiptarë atje, nuk sh-
kuan dhe aq "vaj" siç ishte men-kuan dhe aq "vaj" siç ishte men-kuan dhe aq "vaj" siç ishte men-kuan dhe aq "vaj" siç ishte men-kuan dhe aq "vaj" siç ishte men-
duar nga Tirana zyrtare?! Mad-duar nga Tirana zyrtare?! Mad-duar nga Tirana zyrtare?! Mad-duar nga Tirana zyrtare?! Mad-duar nga Tirana zyrtare?! Mad-

EKSKLUZIVE /  Publikohen dokumentet e panjohura të vitit 1986 të Ministrisë së Jashtme me
autoritetet franceze, ambasadën në Paris dhe prindërit e violinistit virtuoz, Tedi Papavrami

Papavramët: Gabuam shumë rëndë, por çdo
gjë e bëmë vetëm për të ardhmen e Tedit

Ministri Malile: Francezët duan ta largojnë vëmendjen nga fakti që Tedi e
nëna e tij shkuan në Francë në bazë të një kërkese zyrtare të palës franceze

Dashnor Kaloçi

je pati dhe mjaft "probleme"?!je pati dhe mjaft "probleme"?!je pati dhe mjaft "probleme"?!je pati dhe mjaft "probleme"?!je pati dhe mjaft "probleme"?!
Kështu, diku nga fillimi i muajtKështu, diku nga fillimi i muajtKështu, diku nga fillimi i muajtKështu, diku nga fillimi i muajtKështu, diku nga fillimi i muajt
mars të vitit 1986 në Ministrinëmars të vitit 1986 në Ministrinëmars të vitit 1986 në Ministrinëmars të vitit 1986 në Ministrinëmars të vitit 1986 në Ministrinë
e Punëve të Jashtme në Tiranë,e Punëve të Jashtme në Tiranë,e Punëve të Jashtme në Tiranë,e Punëve të Jashtme në Tiranë,e Punëve të Jashtme në Tiranë,
(me anë të një telegrami shifër(me anë të një telegrami shifër(me anë të një telegrami shifër(me anë të një telegrami shifër(me anë të një telegrami shifër
sekret) mbërriti një njoftim isekret) mbërriti një njoftim isekret) mbërriti një njoftim isekret) mbërriti një njoftim isekret) mbërriti një njoftim i
pazakontë. Ambasadori shqiptarpazakontë. Ambasadori shqiptarpazakontë. Ambasadori shqiptarpazakontë. Ambasadori shqiptarpazakontë. Ambasadori shqiptar
në Paris, Maxhun Peka, bash-në Paris, Maxhun Peka, bash-në Paris, Maxhun Peka, bash-në Paris, Maxhun Peka, bash-në Paris, Maxhun Peka, bash-
kangjitur telegramit në fjalë, ukangjitur telegramit në fjalë, ukangjitur telegramit në fjalë, ukangjitur telegramit në fjalë, ukangjitur telegramit në fjalë, u
dërgonte eprorëve të tij më tëdërgonte eprorëve të tij më tëdërgonte eprorëve të tij më tëdërgonte eprorëve të tij më tëdërgonte eprorëve të tij më të
lartë në Ministrinë e Jashtme, njëlartë në Ministrinë e Jashtme, njëlartë në Ministrinë e Jashtme, njëlartë në Ministrinë e Jashtme, njëlartë në Ministrinë e Jashtme, një
letër që atij sapo ja kishin dër-letër që atij sapo ja kishin dër-letër që atij sapo ja kishin dër-letër që atij sapo ja kishin dër-letër që atij sapo ja kishin dër-
guarguarguarguarguar, J,  J,  J,  J,  Jolanda dhe Rolanda dhe Rolanda dhe Rolanda dhe Rolanda dhe Roberoberoberoberobert Pt Pt Pt Pt Pa-a-a-a-a-
papapapapavrami, dvrami, dvrami, dvrami, dvrami, dy prindërit e violinis-y prindërit e violinis-y prindërit e violinis-y prindërit e violinis-y prindërit e violinis-
tit të vtit të vtit të vtit të vtit të vooooogël. Pgël. Pgël. Pgël. Pgël. Paaaaapapapapapavramët në avramët në avramët në avramët në avramët në atëtëtëtëtë
letër i bënin me dije ambasadoritletër i bënin me dije ambasadoritletër i bënin me dije ambasadoritletër i bënin me dije ambasadoritletër i bënin me dije ambasadorit
Peka, se ata kishin vendosur qëPeka, se ata kishin vendosur qëPeka, se ata kishin vendosur qëPeka, se ata kishin vendosur qëPeka, se ata kishin vendosur që
të qëndronin përgjithnjë nëtë qëndronin përgjithnjë nëtë qëndronin përgjithnjë nëtë qëndronin përgjithnjë nëtë qëndronin përgjithnjë në

Francë dhe se atë vendim që përFrancë dhe se atë vendim që përFrancë dhe se atë vendim që përFrancë dhe se atë vendim që përFrancë dhe se atë vendim që për
ta konsiderohej "shumë i shëm-ta konsiderohej "shumë i shëm-ta konsiderohej "shumë i shëm-ta konsiderohej "shumë i shëm-ta konsiderohej "shumë i shëm-
tuar ndaj  atdheut dhe Sh-tuar ndaj  atdheut dhe Sh-tuar ndaj  atdheut dhe Sh-tuar ndaj  atdheut dhe Sh-tuar ndaj  atdheut dhe Sh-
qipërisë", aqipërisë", aqipërisë", aqipërisë", aqipërisë", ata e kishin ndërta e kishin ndërta e kishin ndërta e kishin ndërta e kishin ndërmarmarmarmarmar-----
rë me koshiencë të plotë. Ashturë me koshiencë të plotë. Ashturë me koshiencë të plotë. Ashturë me koshiencë të plotë. Ashturë me koshiencë të plotë. Ashtu
siç do të shohim edhe në doku-siç do të shohim edhe në doku-siç do të shohim edhe në doku-siç do të shohim edhe në doku-siç do të shohim edhe në doku-
mentet e rralla që publikohen përmentet e rralla që publikohen përmentet e rralla që publikohen përmentet e rralla që publikohen përmentet e rralla që publikohen për
herë të parë në faqet e këtij libri,herë të parë në faqet e këtij libri,herë të parë në faqet e këtij libri,herë të parë në faqet e këtij libri,herë të parë në faqet e këtij libri,
letra në fjalë e prindërvletra në fjalë e prindërvletra në fjalë e prindërvletra në fjalë e prindërvletra në fjalë e prindërve të Te të Te të Te të Te të Tediediediediedi
PPPPPaaaaapapapapapavramit në adrvramit në adrvramit në adrvramit në adrvramit në adresë të ambas-esë të ambas-esë të ambas-esë të ambas-esë të ambas-
adorit Maxhun Peka është mjaftadorit Maxhun Peka është mjaftadorit Maxhun Peka është mjaftadorit Maxhun Peka është mjaftadorit Maxhun Peka është mjaft
e shkurtër dhe tepër koncize përe shkurtër dhe tepër koncize përe shkurtër dhe tepër koncize përe shkurtër dhe tepër koncize përe shkurtër dhe tepër koncize për
mesazhin që amesazhin që amesazhin që amesazhin që amesazhin që ata kërta kërta kërta kërta kërkkkkkonin të përonin të përonin të përonin të përonin të për-----
cillnin mjaftueshëm me anë tëcillnin mjaftueshëm me anë tëcillnin mjaftueshëm me anë tëcillnin mjaftueshëm me anë tëcillnin mjaftueshëm me anë të
saj. Por ata i bënin me dije atijsaj. Por ata i bënin me dije atijsaj. Por ata i bënin me dije atijsaj. Por ata i bënin me dije atijsaj. Por ata i bënin me dije atij
(ambasadorit Peka),se krahas(ambasadorit Peka),se krahas(ambasadorit Peka),se krahas(ambasadorit Peka),se krahas(ambasadorit Peka),se krahas
saj, i kishin dërguar edhe njësaj, i kishin dërguar edhe njësaj, i kishin dërguar edhe njësaj, i kishin dërguar edhe njësaj, i kishin dërguar edhe një
letër tjetërletër tjetërletër tjetërletër tjetërletër tjetër, në adr, në adr, në adr, në adr, në adresë të Sekresë të Sekresë të Sekresë të Sekresë të Sekretaretaretaretaretar-----
it të Parë të Komitetit Qendror tëit të Parë të Komitetit Qendror tëit të Parë të Komitetit Qendror tëit të Parë të Komitetit Qendror tëit të Parë të Komitetit Qendror të
PPSH-së, "shokut Ramiz Alia".PPSH-së, "shokut Ramiz Alia".PPSH-së, "shokut Ramiz Alia".PPSH-së, "shokut Ramiz Alia".PPSH-së, "shokut Ramiz Alia".
KKKKKu i shpjeu i shpjeu i shpjeu i shpjeu i shpjegonin me detaje arsygonin me detaje arsygonin me detaje arsygonin me detaje arsygonin me detaje arsyetetetetet
e vërteta që i kishin çuar ata tëe vërteta që i kishin çuar ata tëe vërteta që i kishin çuar ata tëe vërteta që i kishin çuar ata tëe vërteta që i kishin çuar ata të
mermermermermerrrrrrnin anin anin anin anin atë vtë vtë vtë vtë vendim për të qën-endim për të qën-endim për të qën-endim për të qën-endim për të qën-
druar përgjithnjë në Francë. Nëdruar përgjithnjë në Francë. Nëdruar përgjithnjë në Francë. Nëdruar përgjithnjë në Francë. Nëdruar përgjithnjë në Francë. Në
letrën e dërguar ambasadoritletrën e dërguar ambasadoritletrën e dërguar ambasadoritletrën e dërguar ambasadoritletrën e dërguar ambasadorit
Peka, (letra dërguar Ramiz AlisëPeka, (letra dërguar Ramiz AlisëPeka, (letra dërguar Ramiz AlisëPeka, (letra dërguar Ramiz AlisëPeka, (letra dërguar Ramiz Alisë
nnnnnuk është në dosjen përuk është në dosjen përuk është në dosjen përuk është në dosjen përuk është në dosjen përkakakakakatësetësetësetësetëse
prej nga janë marrë këto doku-prej nga janë marrë këto doku-prej nga janë marrë këto doku-prej nga janë marrë këto doku-prej nga janë marrë këto doku-
mente), shihet qarmente), shihet qarmente), shihet qarmente), shihet qarmente), shihet qartë se Rtë se Rtë se Rtë se Rtë se Roberoberoberoberoberttttt
dhe Jdhe Jdhe Jdhe Jdhe Jolanda Polanda Polanda Polanda Polanda Paaaaap ap ap ap ap avrami janëvrami janëvrami janëvrami janëvrami janë
kujdesur jo vetëm për t'i shfajë-kujdesur jo vetëm për t'i shfajë-kujdesur jo vetëm për t'i shfajë-kujdesur jo vetëm për t'i shfajë-kujdesur jo vetëm për t'i shfajë-
suar si ambasadorin dhe person-suar si ambasadorin dhe person-suar si ambasadorin dhe person-suar si ambasadorin dhe person-suar si ambasadorin dhe person-
elin e ambasadës me të cilin kish-elin e ambasadës me të cilin kish-elin e ambasadës me të cilin kish-elin e ambasadës me të cilin kish-elin e ambasadës me të cilin kish-
in lidhje dhe marrëdhënie tepërin lidhje dhe marrëdhënie tepërin lidhje dhe marrëdhënie tepërin lidhje dhe marrëdhënie tepërin lidhje dhe marrëdhënie tepër
korrekte, por dhe për të "mos ukorrekte, por dhe për të "mos ukorrekte, por dhe për të "mos ukorrekte, por dhe për të "mos ukorrekte, por dhe për të "mos u
arararararmiqësuar" me rmiqësuar" me rmiqësuar" me rmiqësuar" me rmiqësuar" me reeeeegjimin kgjimin kgjimin kgjimin kgjimin komu-omu-omu-omu-omu-
nist të Tiranës, nga i cili çdo gjënist të Tiranës, nga i cili çdo gjënist të Tiranës, nga i cili çdo gjënist të Tiranës, nga i cili çdo gjënist të Tiranës, nga i cili çdo gjë
mund të pritej?! Letra në fjalë memund të pritej?! Letra në fjalë memund të pritej?! Letra në fjalë memund të pritej?! Letra në fjalë memund të pritej?! Letra në fjalë me
tone të zbutura dhe deri dikutone të zbutura dhe deri dikutone të zbutura dhe deri dikutone të zbutura dhe deri dikutone të zbutura dhe deri diku
edhe në fedhe në fedhe në fedhe në fedhe në fororororormë lutjemë lutjemë lutjemë lutjemë lutje, duk, duk, duk, duk, duket se kaet se kaet se kaet se kaet se ka

pasur vetëm një qëllim; atë të mospasur vetëm një qëllim; atë të mospasur vetëm një qëllim; atë të mospasur vetëm një qëllim; atë të mospasur vetëm një qëllim; atë të mos
prprprprprekjes së gjyshërvekjes së gjyshërvekjes së gjyshërvekjes së gjyshërvekjes së gjyshërve të Te të Te të Te të Te të Tedit qëedit qëedit qëedit qëedit që
banonin në Tiranë. Pra, që vep-banonin në Tiranë. Pra, që vep-banonin në Tiranë. Pra, që vep-banonin në Tiranë. Pra, që vep-banonin në Tiranë. Pra, që vep-
rimi i tyre, të mos u sillte pasoja,rimi i tyre, të mos u sillte pasoja,rimi i tyre, të mos u sillte pasoja,rimi i tyre, të mos u sillte pasoja,rimi i tyre, të mos u sillte pasoja,
TTTTTeodor Peodor Peodor Peodor Peodor Paaaaapapapapapavramit, mjekut tëvramit, mjekut tëvramit, mjekut tëvramit, mjekut tëvramit, mjekut të
famshëm (në atë kohë ishte mefamshëm (në atë kohë ishte mefamshëm (në atë kohë ishte mefamshëm (në atë kohë ishte mefamshëm (në atë kohë ishte me
punë në Spitalin ushtarak në Ti-punë në Spitalin ushtarak në Ti-punë në Spitalin ushtarak në Ti-punë në Spitalin ushtarak në Ti-punë në Spitalin ushtarak në Ti-
ranë), që jetonte me bashkëshort-ranë), që jetonte me bashkëshort-ranë), që jetonte me bashkëshort-ranë), që jetonte me bashkëshort-ranë), që jetonte me bashkëshort-
en e tij diku në fillim të Rrugësen e tij diku në fillim të Rrugësen e tij diku në fillim të Rrugësen e tij diku në fillim të Rrugësen e tij diku në fillim të Rrugës

së Dibrëssë Dibrëssë Dibrëssë Dibrëssë Dibrës, ne një shtëpi të v, ne një shtëpi të v, ne një shtëpi të v, ne një shtëpi të v, ne një shtëpi të vooooogël,gël,gël,gël,gël,
por mjaft të bpor mjaft të bpor mjaft të bpor mjaft të bpor mjaft të bukurukurukurukurukur. P. P. P. P. Por dukor dukor dukor dukor duket seet seet seet seet se
RRRRRoberoberoberoberobert dhe Jt dhe Jt dhe Jt dhe Jt dhe Jolanda Polanda Polanda Polanda Polanda Paaaaapapapapapavrami, "ivrami, "ivrami, "ivrami, "ivrami, "i
kishin bërë hesapet pa hanx-kishin bërë hesapet pa hanx-kishin bërë hesapet pa hanx-kishin bërë hesapet pa hanx-kishin bërë hesapet pa hanx-
hinë"?! Pasi pikërisht aty ku ish-hinë"?! Pasi pikërisht aty ku ish-hinë"?! Pasi pikërisht aty ku ish-hinë"?! Pasi pikërisht aty ku ish-hinë"?! Pasi pikërisht aty ku ish-
te dhe pika më e dobët e tyre, atyte dhe pika më e dobët e tyre, atyte dhe pika më e dobët e tyre, atyte dhe pika më e dobët e tyre, atyte dhe pika më e dobët e tyre, aty
u hakmor regjimi komunist i Ti-u hakmor regjimi komunist i Ti-u hakmor regjimi komunist i Ti-u hakmor regjimi komunist i Ti-u hakmor regjimi komunist i Ti-
ranës. Kështu pas kësaj ngjarje,ranës. Kështu pas kësaj ngjarje,ranës. Kështu pas kësaj ngjarje,ranës. Kështu pas kësaj ngjarje,ranës. Kështu pas kësaj ngjarje,
dddddy bashkëshory bashkëshory bashkëshory bashkëshory bashkëshortët Ptët Ptët Ptët Ptët Paaaaapapapapapavrami, uvrami, uvrami, uvrami, uvrami, u
hoqën nga shtëpia e tyre dhe u in-hoqën nga shtëpia e tyre dhe u in-hoqën nga shtëpia e tyre dhe u in-hoqën nga shtëpia e tyre dhe u in-hoqën nga shtëpia e tyre dhe u in-
terterterterternnnnnuan diku në mes malesh, nëuan diku në mes malesh, nëuan diku në mes malesh, nëuan diku në mes malesh, nëuan diku në mes malesh, në
një fshat të humbur të Shqipërisënjë fshat të humbur të Shqipërisënjë fshat të humbur të Shqipërisënjë fshat të humbur të Shqipërisënjë fshat të humbur të Shqipërisë
së Mesmesë Mesmesë Mesmesë Mesmesë Mesme. K. K. K. K. Ku dhe ndëru dhe ndëru dhe ndëru dhe ndëru dhe ndërrrrrruan jetëuan jetëuan jetëuan jetëuan jetë
pas pak kohësh, duke u lënëpas pak kohësh, duke u lënëpas pak kohësh, duke u lënëpas pak kohësh, duke u lënëpas pak kohësh, duke u lënë
kështu një brkështu një brkështu një brkështu një brkështu një brengë të madheengë të madheengë të madheengë të madheengë të madhe, R, R, R, R, Rob-ob-ob-ob-ob-
ertit dhe Jolandës, të cilët do taertit dhe Jolandës, të cilët do taertit dhe Jolandës, të cilët do taertit dhe Jolandës, të cilët do taertit dhe Jolandës, të cilët do ta
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REPUBLIKA POPULLORE SO-
CIALISTE E SHQIPERISE

MINISTRIA E PUNEVE TE JAS-
HTME

Nr. 368
Ministria e Punëve të Jashtme

e Republikës Popullore Socialiste
e Shqipërisë i paraqet ko-
mplimenet e saj Amabasadës së
Republikës Franceze në Tiranë
dhe ka nderin të parashtrojë sa vi-
jon:

 Amabasada franceze në Tiranë
me notën e saj Nr. 142/CERC të
datës 21 prill 1981 drejtuar Komi-
tetit për Marrëdhënie Miqësore
dhe Kulturore me Botën e Jash-
tëme njoftonte se "artisti francez,
Z. Alain Marion që ka dhënë një
seri koncertesh në Tiranë, ka
tërhequr vëmëndjen e autoriteteve
franceze mbi talentin e jashtëza-
konshëm të violinistit të ri, Tedi
Papavrami që ai kishte dëgjuar në
Liceun e Arteve në Tiranë" dhe se
Drejtoria e përgjithëshme e Çësh-
tjeve Kulturore e Ministrisë
së Punëve të Jashtme të 

Tedi Papavrami

Tedi Papavrami me babain

Edi Rama me
Robert Papavramin
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Së shpejti libri më i
ri, "Shkrimtarët dhe
artistët nën diktatin

komunist…"
i gazetarit dhe

studiuesit të njohur,
Dashnor Kaloçi

““

Francës "me kënaqësi u pro-
pozon autoriteteve shqiptare

për këtë djalosh një bursë studimi
në fushën e muzikës". Në notë thu-
hej gjithashtu se, duke marrë para-
sysh moshën e tij të vogël. "duhet
parashikuar që ai të shoqërohet
nga një anëtar i familjes së tij".

 Autoritetet shqiptare vlersuan
miqësisht këtë gjest të Ministrisë
së Punëve të Jashtme franceze dhe
pranuan me kënaqësi propozimin
e saj.

 AMBASADES SE
REPUBLIKES
FRANCEZE
T I R A N E
Në vitin 1982, Tedi Papavrami,

në një moshë fare të njomë, i mi-
tur, i shoqëruar nga nëna e tij, u
dërgua në Paris për të studjuar në
Konservatorin e Lartë Kombëtar të
Muzikës së Parisit.

Deri në shkurt 1986 gjithshka
shkoi në rregull. Personeli mësi-
mor francez ka treguar një kujdes
të posaçëm për të. Duke marrë
parasysh angazhimin e palës
franceze të shprehur në notën e
lartpërmëndur, autoritetet sh-
qiptare edukimin e Tedit ia kishin
besuar palës franceze. Bile dhe kur
kërkohej që Tedi të jepte koncerte
brenda në Francë ose në shtetet të
ndryshme të Evropës, nga autorite-
tet shqiptare është dhënë përgjigjie
që për këtë të vendosnin profesorët
francezë.

 Nga fundi i shkurtit 1986 am-
basada shqiptare humbi kontaktin
me Tedi Papavramin dhe prindërit
e tij. Interesimi i ambasadës pranë
Ministrisë së Punëve të Jashtme
franceze për të hyrë në kontakt me
ta nuk dha rezultate.

 Ministria e Punëve të Jashtme
e Republikës Popullore Socialiste
të Shqipërisë i lutet Amabasadës
Franceze t'i bëj të ditur gjendjen e
Tedi Papavramit dhe familjes së tij
dhe kërkon që, ashtu si deri në fund
të shkurtit, ai, nën kujdesin e Am-
basadës Shqiptare në Francë dhe
të nënës së tij, të vazhdojë normal-
isht studimet në Konservatorin e
Lartë Kombëtar të Muzikës së Pa-
risit në përputhje me mar-
rëveshjen që ekziston midis palës
franceze dhe palës shqiptare.

 Ministria e Punëve të Jashtme
e Republikës Popullore Socialiste

të Shqipërisë i paraqet Ambasadës
së Republikës Franceze në Tiranë
sigurimet e konsideratës së saj më
të lartë.

Tiranë, më 4 prill 1986

Reiz Malile 3.4.'86
…………………………………..

REPUBLIKA POPULLORE SO-
CIALISTE E SHQIPERISE

MINISTRIA E PUNEVE TE JAS-
HTME

Nr.1279 Tiranë, më 9 prill 1986

Lënda: Dërgohet kopje e notës
dorzuar Ambasadës franceze
lidhur me familjen Papavrami.

 Bashkëngjitur ju dërgojmë, në
frengjisht, kopjen e notës që i dorë-
zuam më 5 prill 1985 ambasadorit
francez lidhur me familjen Pa-
pavrami. Në këtë takim, ambasa-
dorit francez iu kërkua që përm-
bajtjen e kësaj note t'ia bënte të
ditur qeverisë franceze.

 ZEVENDESMINISTRI
 (Sokrat Plaka)

Konc. Dakt. K. Hysenaj
9.4.1986
………………………………
REPUBLIKA POIPULLORE

SOCIALISTE E SHQIPERISE
MINISTRIA E PUNEVE TE JAS-

HTME
DREJTORIA E DYTE Tiranë,

më 29.5.1986
Nr. 1842/1

L ë n d a: Mbi një letër të avoka-
tëve të familjes Papavrami

MINISTRISE SE PUNEVE TE
BRENDESHME

 T I R A N E
 Bashkëlidhur ju dërgojmë një

fotokopje të letrës së avokatëve të
familjes Papavrami drejtuar am-
basadorit tonë në Paris si dhe përk-
thimin e saj në shqip.

 Siç del nga përmbajtja,
francezët kërkojnë që problemin ta
fusin në kanalet e avokatëve dhe
ta largojnë vëmëndjen nga fakti që
Tedi dhe nëna e tij shkuan në
Francë për studime në bazë të një
kërkese zyrtare të palës franceze.

 Lidhur me këto angazhuam
ambasadën tonë në Paris që në
ndonjë takim me funksionarët të
Ministrisë së Punëve të Jashtme
t'u bëjnë të qartë që ne u kemi
kërkuar atyre zyrtarisht që të na

japin shpjegimet për këtë çështje
dhe se presim përgjigjie vetëm nga
ana e tyre dhe jo nga avokatët, me
të cilët ne nuk kemi të bëjmë.
Udhëzuam gjithashtu që të evitojë
kontaktet direkte me avokatët.

 M I N I S T R I
 (Reiz Malile)
………………………………
I nderuar shoku Maxhun
Kamë kaluar disa muaj që neve

presim përgjigjiem tuaj, por deri
tani nuk kemi marrë asgjë.

 Si ju kemi shpjeguar në letrën
që ju kemi dërguar në Qershor unë
u operova njëherë dhe pas dy jav-
ësh pata një bllokim të mënjeher-
shëm e të plotë duke u detyruar që
të rioperohesha urgjentisht. Kësh-
tu u detyrova që të rri edhe disa
jëvë të tjera në spital. Tani kam
rreth dy muaj që kam dalë por me
plagë të pambyllura dhe nën obser-
vacionin e mjekut për çdo javë.

 Jemi gjithnjë e më shumë në
pritje edhe të një përgjigjie nga ana
juaj që ne besonim që do të vinte
mënjeherë, qoftë negative, mbasi
me kalimin e kohës gjithnjë e më
thellë i ndjejmë dhe i përfytyrojmë

përmasat e gabimit të pashëmbul-
lut që kemi bërë.

 Çdo gjë ne e shkruajtëm me
shumë përgjegjësi e me shumë sin-
qeritet dhe siç do të na keni
gjykuar edhe vetë mbi të gjitha,
praktika do provoi bindjen dhe
forcën tonë. Qëllimi i vetëm është
me la fajin (aq sa mund të lahet sig-
urisht), vetëm të gjendej mënyra
që Tedit të mos i dëmtohej karri-
era e tij që kaq shumë shqetësime
ju solli të gjithëve.

 Vërtet mbas gjithë këtij vepri-
mi që bëmë, të shtyrë vetëm nga
dashuria e sëmurë për fëminë tonë
si violinist, për të arritur një kar-
rierë botërore të ëndërruar dhe
ekzagjeruar me vite, neve kemi
humbur gjithë e çdo lloj besimi
përpara jush dhe të gjithëve. Keni
plotësisht të drejtë që të mos na
besoni më, por të jeni të bindur se
ju dhe gjithë shokët, tashmë në
gatishmërinë tonë dhe besni-
kërinë ndaj jush.

 Të na besoni, shokë, që pikër-
isht neve që gabuam një herë kaq
rëndë, pikërisht neve që njohim
kaq mirë ndjenjën e temrrshme të
humbjes së gjërave ma të shtrenj-
ta, pikërisht neve nuk gabojmë se
dyti kurrë ma.

 Tedi ka ba shumë koncerte
gjatë kësaj kohe në Kanada,
Zvicërr, këtu etj, gjithnjë si sh-
qiptar. Këto ditë do shkojë në Gre-
qi sipas një ftese për të kontraktu-
ar disa koncerte, më shumë nga

malli për Shqipërinë me shpresë
mos shef TV Shqiptar dhe ndigjon
Radio Tiranën.

 Shumën e parave për borxhin
e violionës akoma nuk e kemi gati
mbasi kemi pasur shumë shpenz-
ime për sëmundjen.

 Heshtja juaj mund të kuptohet
edhe si një braktisje përfun-
dimtare nga ana juaj, por ne nuk
duam të besojmë akoma këtë, sido-
mos po të mbështetemi në ato që u
thanë në takim.

 Jemi të shqetësuar për
prindërit tanë që i dënuan kaq
rëndë.

 Mbështetur në sugjerimin tuaj,
Tedi u shkroj menjeherë një letër,
por s'morri përgjigjie, provoj të
fliste në telefon, por herën e parë
një i panjohur ju përgjigj, ndërsa
herët e tjera centralistja thoshte se
vazhdimisht nuk përgjigjet num-
ri.

 Ne gabuam shumë rëndë pa dis-
kutim, por vetë sh. Enver ka folur
për gabimet e njerëzve dhe vetë ai
ka falur gabime edhe më të mëdha
njerzve duke venë në provë sin-
qertitetin e tyre.

 Duke shpresuar në një
përgjigjie tuajën

 Ju urojmë shëndet juve dhe
gjithë shokëve

 Dhe punë të mbarë.
 Me shumë respekt
 Robert dhe Jolanda
 Papavrami
10 Tetor 1986
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25 vjet pelegrinazh, mijëra njerëz i ngjiten tokës së Molosëve të Dodonës

Mali i Tomorit, aty ku njerëzit
gjejnë prehje e marrin bekime
Presidenti: Bektashizmi dhe atdhedashuria janë të pandara
Kur ju të keni arritur në

Tokën e Molosëve të
Dodonës së Sipërme

ka një Orakull të Jupiterit
Thesprot… Kështu shkruan
Eskili te "Prometeu i lidhur"
ndërsa shprehet se Tempulli
i Dodonës gjendet në majë të
një mali të lartë që është To-
mori i sotëm. Mali i Tomorit,
ky vend ku njerëzit marrin
atë që është ndarë për to,
edhe këtë gusht është tej
mbushur me mijëra qytetarë
nga i gjithë vendi, besimtarë
të të gjitha feve. Me punën e
madhe e të jashtëzakonshme,
që është bërë nga Kryegjyshi
Botëror, dhe sekretari i Gjys-
hatës së Skraparit, Zalo Qato,
Tomori sot, nga një vend këm-
bëzbathur e gjurmë përdhes
ngjason me një tempull drite,
ku ekranet e mëdhenj
televizive Led-Wall, që kanë
konturuar faqet e malit me
madhështinë e tyre, me pro-
gramet pa pushim gjatë të
gjithë ditëve të malit, me an-
samblet dhe koncertet e tyre,
shfaqjen e filmave dhe doku-
mentarëve, prozhektorëve të
mëdhenj, që duken si qirinj
të ndezur drite të Orakullit,
jo vetëm që kanë ndezur at-
mosferën dhe bëjnë që njerëz-
it të mos kenë orë gjumi, por
të presin vegimet e
mëngjeseve të ditëve të malit,
duke jetuar në natyrën ekza-
ltuese, të dashurisë së këtij
vendi, duke bërë blatime, af-
eroma, duke bërë fli kurbane
për Perëndinë dhe duke nde-
zur qirinj, si simbole të dritës
së Perëndisë.
BABA MONDI

Kryegjyshi Botëror, Shen-
jtëria e Tij Haxhi Dede Ed-
mond Brahimaj, tregon se ky
pelegrinazh i madh ndërko-
mbëtar, ku vijnë njerëz, pele-
grinë, 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
Perëndinë, për këtë Tempull
të Lashtë, për këtë dritë të
njerëzimit, që rrezatoi lutje
paqe dhe dashuri, për të
gjithë njerëzit e galidhesë së
madhe të kombeve, që rreza-
toi ashtu si dhe dje, shkël-
qimin e lavdisë së shenjtërisë
së këtij Tempulli të Lashtë,
Dodonës pellazgjike, Tomorit
të sotëm, madhështinë e gjen-
ezës sonë.
PRESIDENTI

Mijëra pelegrinë iu drejtu-
an malit të Tomorit, për të
kremtuar festën e Abaz Aliut.
Teqeja e Kulmakut, simboli i
kësaj feste të besimtarëve
bektashinj, ishte destinacioni

i pelegrinëve, të cilët për 5
ditë me radhë bëhen pjesë e
aktiviteteve të organizuara jo
vetëm nga kryegjyshata, por
edhe Bashkia e Beratit. Të
pranishëm në ceremoni ishin
Presidenti i Shqipërisë Ilir
Meta, si dhe ambasadorë të
akredituar në Shqipëri. Kreu
i shtetit vuri në dukje se
ripërtëritja e besimeve në
Shqipëri është në një progres
të pandalshëm dhe se një gjë
e tillë është e mirë për vendin.
"Në 25 vjet ripërtëritja e kë-
tyre besimeve ka ardhur gjith-
një e më shumë në një pro-
gres të pandalshëm. Theksoj
rolin e bektashizmit për va-
ditjen e atdhedashurisë, dhe
sot jemi dëshmitarë të mësi-

meve të mira që vazhdon të
na japë. Mali i Tomorit për-
faqëson një fuqi hyjnore për
të frymëzuar jo vetëm be-
simtarët, por të gjithë njerëz-
it për të luftuar për vlerat më
të mira njerëzore, për dinjite-
tin njerëzor, për të shprehur
mirënjohjen për sakrificat
ndaj dhe kjo fuqi e mbinatyr-
shme do vazhdojë të tërheqë
si magnet akoma më shumë
qytetarë e njerëz, që përpiqen
të gjejnë forcë për sfidat që
kanë për të ardhmen e tyre,"-
tha z.Meta. Sipas tij bektash-
izmi dhe atdhedashuria janë
të pandara. "Bektashizmi ka
vlera të jashtëzakonshme, jo
vetëm sa i takon lirisë së be-

Abaz Aliu, ky luftëtar dhe ky
martir i jashtëzakonshëm i
dinjitetit të lirive njerëzore, i
cili është sot vazhdon të
frymëzojë. Ndaj jo më kot
edhe poeti i rilindjes sonë ko-
mbëtare, Naim Frashëri, kur
donte të shtonte forcën e be-
simit, jo vetëm të besimtarëve
bektashinj, por të gjithë sh-
qiptarëve te mundësitë e tyre
për të parë dritë dhe për t'u
shkëputur nga errësira, jo më
kot ai la ato vargje të jashtëza-
konshme: "Abaz Aliu zu To-
morr, erdhi afër nesh, Sh-
qipëria s'mbet e gjorë se Zoti
e desh", tha z.Meta.
PAK HISTORI

Nga lashtësia, në Anti-
kitet, Mesjetë dhe sot qindra
e mijëra njerëz i drejtohen
malit të Tomorit, Tempullit
më të lashtë në botë që vinin
si dikur nga kufijtë e Ilirisë
Veriore, përfshi të gjitha ven-
det e Europës, për të bërë bla-
time, aferoma dhe kurban
për fli të Perëndive ku, siç
thonë rilindësit tanë të mëd-
henj Tomori ishte froni i tyre.
Tomori, Dodona ishin qendër
Pellazge, siç thotë histori sh-
kronjësi i vjetër, P. Aravantio-
it në librin e tij, botuar në
Janinë në vitin 1859, "Dodo-
na ishte qendër pellazge,
para helenike shumë më e
vjetër se gjuha, perënditë
dhe mitologjia greke, si e tillë,
ajo u njoh në krejt botën e
lashtë dhe këtë realitet ekz-
istues e kanë pranuar vetë
autorët më të moçëm
helenë". Emri dhe historia e
Tempullit të lashtë të Malit
të Tomorit, Dodonës pel-
lazgjike, Tomorit të sotëm

KUJTIMET E
PRESIDENTIT
"Personalisht nuk do ta
kisha imagjinuar 25
vjet më parë, kur
bashkë me
Kryegjyshin e
atëhershëm Botëror të
bektashinjve, Baba
Reshatin, erdhëm këtu
për të rifilluar një
traditë të ndërprerë
për gati disa dekada.
Atëherë ishin shumë
pak njerëz e besimtarë
këtu, ndërsa sot, kaq
shumë, duke e
shndërruar në një nga
pelegrinazhet më të
njohura dhe më të
suksesshëm jo vetëm
brenda vendit, por dhe
në nivel ndërkombëtar"

KRYEGJYSHI
BOTËROR
"Sheshet e kësaj
teqeje mbushen
kurdoherë me
besimtarë që rriten
nga viti në vit, duke e
kthyer këtë vend të
shenjtë në një qendër
të rëndësishme të
faljes, mëshirës dhe
afrimit me krijuesin", u
shpreh ai. Në cilësinë
e Kryegjyshit Botëror
të bektashinjve, Baba
Mondi bekoi dhe uroi
të gjithë besimtarët që i
janë bashkuar këtij
pelegrinazhi.

DHURATA
Data 22 gusht
shënohet si 25 vjetori i
rihapjes së
pelegrinazhit dhe me
këtë rast Baba
Edmond Brahimaj i
dhuroi Presidentit një
medaljon prej floriri,
me fytyrën e Baba
Reshatit dhe
Shqiponjën mbrapa.
Ndërkohë Unioni
Artistik i Kombit
Shqiptar i dha Baba
Mondit dekoratën
"Misionar i Kombit".

simit, por sidomos për kon-
tributin e jashtëzakonshëm
që ka dhënë historikisht për
të vaditur me dashuri me
përkushtim dhe palodhsh-
mëri rrënjët e atdhedashu-
risë. Bektashizmi dhe Shqip-
taria janë një dhe të pandara.
Ne jemi sot këtu të përkuj-
tojmë sakrificat dhe modelin
e jashtëzakonshëm, fuqinë që
vazhdon t'i japë, frymëzimin
e pandërprerë që vjen nga

dhe krahinave përreth doku-
mentohet mjaft herët, që në
fillimet e shkrimeve të para
të poemave Homerike. Dodo-
na është Orakulli i Zeusit,
Perëndisë më të fuqishme të
mitologjisë greke. Këtu deshi
Zeusi, që në Dodonën pel-
lazgjike, të ishte Faltorja më
e vyer për njerëzinë, Orakul-
li i Tij. Mali i Dodonës është
Tomori, rrëzë të cilit gjendet
Faltorja e Zeusit.
ABAZ ALIU

Abaz Aliu lindi më 4
tetor, të vitit 26 Hixhri
Hënor (648). Ai lindi si djalë
i Imam Aliut, modelit të për-
sosmërisë njerëzore, dhe
nga nëna e Tij që quhej Fa-
time, e njohur ndryshe me
emrin Ummul Benin, vajza
e Hezan Ibne Halid Ibne
Rabije Ibne Amer Kelbi.

Siç përcillet nga
gojëdhënat dhe legjendat,
heroi i luftës së Qerbelasë
trashëgoi fuqitë e tij të mbi-
natyrshme 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 qën-
drimit 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
shpërndahet honeve,
grykave, maja maleve të tjerë
përreth dhe sipas mitologjisë,
të gjithë adhuronin flakën e
ndezur si simbol mitik.

Kryegjyshi Botëror, Shenjtëria e Tij
Haxhi Dede Edmond Brahimaj

Pelegrinazhi në Malin e Tomorit
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Është përfolur shumë
shpesh kohët e fundit për
psikologen dhe
këngëtaren e njohur Sue-

la Kalaja. Ajo para pak kohësh
shpalli për “Bluetooth” të “Gaze-
ta Shqiptare” zyrtarisht martesën
me biznesmenin e njohur, Arijon
Abdyli. Nuk kanë mjaftuar prob-
lemet me ish-bashkëshortin
Saimir Çili, por duket se telashet
për Suelën nuk kanë të sosur.
Kësaj radhe ka qenë një femër e
quajtur Elisabeta, e cila i ka dër-
guar mesazhe psikologes Suela
Kalaja për bashkëshortin e saj,
Arijonin. Por Suela i është kundër-
përgjigjur se tashmë ai është burri
i saj dhe se Elisabeta duhet të lar-
gohet. Mirëpo, Elisabeta tregon se
Arijoni ka qenë mashtrues, nuk ka
pasur kurrë para dhe se atë e ka
ushqyer ajo. Elisabeta ka shkru-
ar në mesazhet me Suelën se si ësh-
të njohur me të ashtuquajturin
‘milioneri’.
SI U NJOH ME ARIJONIN

“Kam vite që jetoj në Itali dhe
punoj si kameriere, nuk më mjaf-
tonin lekët dhe shkova që të gjej
një punë më të mirë, shkova në një
restorant ku pronar ishte Arijon
Abdyli, shkova dhashë intervistën
dhe ai më pranoi në punë, por nuk
do ta kuptoja kurrë që ajo ditë kish-
te për të më sjellë shumë probleme
më vonë. U miqësova me Arijonin,
dhe ai gjithmonë hapej me mua
dhe më tregonte të gjitha prob-
lemet që kishte pasur në të kalu-
arën, gjithmonë qahej sepse nuk
fliste me prindërit e tij. Ishte një
burrë i martuar dhe kishte një
djalë 11 vjeç, ai gjithmonë zihej me
gruan e tij. Edhe kur unë isha e
pranishme, e kërcënonte gruan që
donte ta fuste në furrë dhe ta piqte
të gjallë. Por problemi i tij vazh-
don akoma edhe më shumë. Zbulo-
va që restorantin e tij e kishte
hapur në emër të vajzës së vet dhe
jo në emrin e tij. Mbas pak kohësh
unë vendosa të iki nga restoranti i
tij, dhe aty filluan problemet edhe
për mua, sepse Arijoni më ngjitej
nga mbrapa. Pasi dolëm disa herë
bashkë dhe pas shumë premtimeve
që më bëri ai, unë vendosa që të
lidhem me të, sado që isha e mar-
tuar me një burrë tjetër që unë në
fakt nuk e doja. Pranova që të lid-
hem me të, sepse fjalët e tij të buku-
ra më bënë për vete dhe pak e nga
pak unë fillova të bija në dashuri
me të. Por që ditën e parë të lidhjes
ai më kërkoi borxh 1000 euro,
sepse donte të lante disa borxhe,
dhe unë nga besimi i tepërt ven-
dosa t’ia jap. Por nuk përfundon
këtu! Për dy vite me radhë i kam

Pas publikimit të SMS-ve, reagon bashkëshorti i Suela Kalasë

Arijon Abdyli:
 E gjitha është një shpifje, po dëmtojnë imazhin tim dhe të familjes sime
“Kam ngritur padi ndaj zonjës në fjalë, ka qëllime dashakeqe dhe aspak të moralshme”

dhënë para borxh, i kam blerë rro-
ba, i bëja bukën gati dhe ia çoja te
puna. Ai dhe gruaja e tij e parë nuk
kujdeseshin as për fëmijën e tyre,
unë e merrja gjithmonë me vete
sikur ta kisha fëmijën tim. Mama-
ja e tij shkonte nëpër party dhe e
linte vetëm fëmijën e saj. Ishte Ar-
ijoni që më detyroi që të ndahesha
nga burri im, dhe nga inati ai sh-
koi te restoranti dhe e rrahu keq
fare. Por, desha apo jo, u ndava nga
burri im i parë sepse isha mash-
truar nga fjalët magjike të një mil-
ioneri të rremë, që hante bukë me
vaj dhe mbante veshur për dy javë
të tëra të njëjtat rroba. Mirë që
qëllova unë që fillova t’i blija rro-
ba të tjera, se ishte katandisur si
mos më keq. Po, është e vërtetë që

ai ka pasur lekë, por ama para 10
viteve. Ai tani është i zhytur në
borxhe dhe më kërkoi që të hap-
nim një llogari bankare në emrin
tim dhe të merrnim kredi 22 mijë
euro që të hapnim një lokal në
emrin tim. Në këtë moment unë u
acarova keq fare, dhe i dhashë
fund lidhjes sime 2-vjeçare me per-
sonin më mashtrues në botë. Më
besoni kur them që ai nuk ka një
kacidhe”, ka thënë ajo.

Ndërkohë që, pas këtyre SMS-
ve, nuk ka munguar reagimi i
Suelës me anë të një statusi në
“FB”, ku shkruan se do ta hedhë
në gjyq atë.

“Kushdo Elisabeta të shkruajë
e të ketë histerizmat e humbjes,
do përballet me ligjin. Dashurinë

nuk ta prish askush. Të paktën
kuptuat që nuk kish plane e as lekë
në plan!”, shkruan ajo në “Face-
book”.

Por gjithashtu, për të ditur më
tepër rreth kësaj çështjeje, nuk ka
munguar as replika e bashkëshor-
tit të Suelës, biznesmenit Arjon
Abdyli. Në një deklaratë të shpërn-
darë për mediat, ai ka folur lidhur
me SMS-të e dërguara nga ajo që
pretendonte se ishte e dashura e tij,

e fëmijëve në moshë të mitur.
Konkretisht, në publikimin e kë-
tyre artikujve është folur për dja-
lin tim të moshës 11 vjeç, pa marrë
parasysh dëmin që mund t’i shkak-
tohet një të mituri në formimin e
personalitetit të tij dhe ndikimin
që mund të ketë në formimin e
mëtejshëm të marrëdhënieve në
kontekstin familjar dhe atë sho-
qëror. Për këto arsye gazetari du-
het që pikësëpari të sigurohet te
vërtetësia dhe te burimet e infor-
macionit, gjë të cilën më rezulton
se është bërë! Përgjigjja ime mbas
disa ditëve ka të bëjë me rreg-
ullimin e aspektit ligjor të trajtim-
it të problemit, dhe për këtë arsye
po bëj publike që znj. Elisabeta (së
cilës nuk po ia përmend mbiem-
rin për arsye të respektimit të pri-
vatësisë) ose kush për të, në
mënyrë direkte apo të tërthortë,
ka dërguar me qëllim dashakeq
informacione false për të dëmtu-
ar figurën time dhe atë të bash-
këshortes sime Suela Kalaja dhe
të familjes sonë, pa asnjë lloj sensi
dhe logjike dhe aspak të bazuara
apo mbështetura mbi etikën, mor-
alin apo ligjshmërinë e atyre që
thotë, është denoncuar gjatë ditës
së djeshme. Datë 22.08.2017, nga
unë Arijon Abdyli, i lindur në Ti-
ranë dhe banues në Itali, në qyte-
tin e Ravennës, për një numër sh-
keljesh ligjore të natyrës penale
dhe natyrës civile pranë Kuesturës
së Ravenës. Mbrojtësit tanë ligjorë
dhe respektivisht mbrojtësi ligjor
i bashkëshortes sime, znj. Suela
Kalaja, deputet pranë parlamentit
italian, avokati Andrea Maestri, i
specializuar në mbrojtjen e së
drejtës së familjes, në mbrojtjen e
së drejtës së të miturve si edhe në
mbrojtjen e së drejtës së emigra-
cionit, dhe mbrojtësja ligjore e per-
sonit tim, Dt. Avocato Alessandra
Marinelli, e specializuar në
mbrojtjen e drejtës penale, po nd-
jekin me vëmendje atë çfarë po
ndodh me mjetet e informacionit
‘online’ në dëmin tonë, për të for-
muluar mbrojtjen ligjore për të
drejtën dhe respektimin e dinji-
tetit dhe personalitetit tim, të
drejtën e respektimit të dinjitetit
dhe personalitetit të bash-
këshortes sime Suela Kalaja, si
edhe atë të fëmijëve tanë.”

Elisabeta. Ndër të tjera, ai thotë se
jo më larg se dita e djeshme ka ng-
ritur një padi ndaj saj në gjykatën
italiane të Ravenës.

“Këto ditë, gazetat ‘online’ kanë
publikuar një seri artikujsh në
lidhje me martesën time me znj.
Suela Kalaja. Unë bashkëshorti i
Suelës, në emrin tim dhe në emrin e
saj, dhe të fëmijëve tanë të mitur,
duhet të them që kemi mbetur të
befasuar nga informacionet dhe
artikujt e publikuar nga gazetat
‘online’. Besoj që secili gazetar du-
het të jetë i kujdesshëm kur trajto-
hen dhe duhet të përballohen me
tema delikate që përfshijnë dhe
prekin dinjitetin personal të indi-
vidit, dinjitetin e një familjeje të
tërë dhe, mbi të gjitha, kur mund të
prekin dinjitetin dhe personalitetin
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“ALO”: MË PAS DJALI NGA SHQIPËRIA
U DETYRUA T’I DHURONTE NJË JAHT

“Gëzuar ditëlindjen artist”
FLORI MUMAJESI MERR SURPRIZËN E
PABESUESHME NGA MIQTË PËR DITËLINDJE

Argjentina Ramosaj ngre
temperaturat me foton e fundit
Ajo është një nga këngëtaret më seksi të skenës sonë. Është fjala për

këngëtaren Argjentina Ramosaj. Duket se ajo po i shijon në maksi-
mum këto ditë të nxehta vera. Këngëtarja si shumë artist dhe figura të
tjera publike ka zgjedhur të pushojë në bregdetin e Dhërmiut ku prej
andej paraqitet më seksi se kurrë. Bukuroshja në një foto që ka ndarë me
ndjekësit e saj në rrjetet sociale, ka ekspozuar trupin e saj perfekt. Flokët
që ia ka marrë era dhe bikinit e zeza e bëjnë të duket edhe më tërheqëse
dhe përvëluese këngëtaren.

Luana Vjollca vjen
me foto tejet të nxehta

Miriam Cani rikthehet në ekran
Ja ku do ta shohim

Moderatorja Luana Vjollca prej disa ditësh vijon pushimet, ndërsa
nuk i ka lënë pas dore ndjekësit e saj në rrjetet sociale. Ajo ka qenë

mjaft aktive në publikimin e fotove. Së fundmi moderatorja ka postuar
në “Instagram” një fotografi ku shihet e veshur me bikini të verdha dhe
mban hedhur një pëlhurë të kaltër sipër. Bie në sy trupi mjaft në formë i
moderatores dhe format e bëshme. Edhe më herët ajo ka publikuar fo-
tografi mjaft sensuale, duke ekspozuar format trupore. Gjithashtu, mjaft
të pëlqyera dhe komentuara kanë qenë pamjet nga zhytjet, ku dilnin në
pah të pasmet e Luanës.

Që prej ardhjes në jetë të vajzës së saj Ameli, Miriam Cani është
tërhequr disi nga bota e spektaklit duke iu përkushtuar vogëlushes në

vitet e saj të para të jetës. Mirëpo, këngëtarja e famshme tashmë duket se
është gati të rikthehet në vëmendjen e fansave. Së shpejti pritet që në
ekranin e “Top Channel” të spektakli “The Voice Kids”. Ajo do të bëhet
pjesë e emisionit për fëmijë i talent show-t të famshëm, ku thuhet se do të
jetë një prej trajnerëve. Këngëtarja ka qenë edhe më parë pjesë e grupi të
trajnerëve në “The Voice of Albania”.Por pritet që puna e saj kësaj radhe
të jetë edhe më e vështirë, tashmë që do të ketë të bëjë me fëmijët e talen-
tuar që do të marrin pjesë në spektakël.

Kantautori më i suksesshëm shqiptar, Flor Mumajesi sot feston 35-
vjetorin. Miqtë e tij më të ngushtë kanë vendosur ta surprizojnë në

një mënyrë të pabesueshme. Flori me siguri nuk i ka besuar syve kur ka
parë se në edicionin e lajmeve të mesditës, që spikerja Ola Bruko në “News
24” e ka uruar për ditëlindje. Ndryshe nga lajmet apo kronikat që jemi
parë të prezantojë spikerja i ka ftuar të gjithë të ndjekin një video speciale
urimi për Florin, të cilit i është drejtuar drejtpërdrejtë, duke lënë të kupto-
het se miqtë e kishin ulur para ekranit. Në video shfaqeshin arritjet e
njëpasnjëshme të kantautorit, duke filluar që nga hapat e para të karrierës
me grupin “The Dreams”, hitet ndër vite dhe ato që tanimë synojnë sukses-
in drejt tregjeve ndërkombëtare. Në fund të videos thuhej “Gëzuar
ditëlindjen artist”, ndërkohë që tani janë në pritje të reagimit të kantau-
torit.
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gjërat produktive që bëjnë
njerëzit për të pasur sukses

Të gjithë njerëzit produktivë kanë
zakone të caktuara në rutinat e
tyre të përditshme që kontribuojnë
në suksesin e tyre. Ata e kuptojnë
se suksesi i tyre fillon dhe mbaron
me shëndetin e tyre mendor dhe
fizik, i cili është pothuajse tërë-
sisht i varur nga zakonet e tyre
para kohës së gjumit. Këtu janë 10
gjërat më të suksesshme dhe
produktive që njerëzit bëjnë për të
fituar para:

1. ATA E RISHIKOJNË
DITËN E TYRE

Steve Jobs ishte një person i cili
çdo ditë e shijonte në maksimum.
Ai e ka sqaruar këtë gjë në një
mënyrë të përsosur kur tha: “Të
jesh njeriu më i pasur në varrezë,
nuk ka rëndësi për mua. Të shko-
sh në shtrat natën duke thënë se
kemi bërë diçka të mrekullueshme,
kjo është ajo që ka rëndësi për
mua”. Të gjithë njerëzit e suk-
sesshëm dhe të pasur, para se të
shkojnë për të fjetur, mendojnë në
qoftë se ajo që janë duke bërë ka
kuptim. Në fund të çdo dite, ata
mendojnë për mënyrën se si kanë
kontribuar pozitivisht në botë dhe
shqyrtojnë, nëse qëllimet e arritu-
ra janë në përputhje me vizionin e
tyre të përgjithshëm. Kështu, ata
bëjnë plane për të ndjekur progres-
in e tyre dhe marrin shënime për
të dhënë maksimumin në atë çka
bëjnë. Prandaj sot, para se të sh-
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3. ATA I KUSHTOJNË KOHË
LEXIMIT TË LIBRAVE

Kjo është prova se lexuesit janë
udhëheqës të mëdhenj. Miliarderi
Bill Gates është një lexues i pasion-
uar. Çdo natë para se të shtrihet,
ai kalon një orë duke lexuar një
libër, me tema të ndryshme. Shumë
njerëz të suksesshëm në botë janë
lexues të pangopur. Ata lexojnë të
paktën për 10-20 minuta para se të
shkojnë në shtrat çdo ditë dhe ata
mësojnë gjëra të reja rreth atyre
çka flasin të tjerët. Ata zgjerojnë
njohuritë e tyre për të qenë më të
mirë, më të përgatitur për të
udhëhequr dhe motivuar ekipin e
tyre dhe për të ndërtuar bizneset

të stresuar. Përfshijeni këtë ndry-
shim në rutinën tuaj të përditshme
duke shkruar 3–5 detyrat më të
rëndësishme që duhet të bëni të
nesërmen. Çdo minutë e shpen-
zuar në planifikim kursen 10 minu-
ta në ekzekutim.
5. ATA KALOJNË
KOHË ME FAMILJEN

“Një njeri nuk duhet të lërë pas
dore familjen e tij për biznesin”,
është shprehur Walt Disney. Kre-
jtësisht e vërtetë! Ju duhet të kalo-
ni kohë me familjen tuaj në mënyrë
që të lidheni më shumë dhe të qën-
droni të lidhur. Jeta është me të
vërtetë e ngarkuar, dhe për ju si një
sipërmarrës apo një punonjës
gjithmonë ndiheni se keni një mil-
ion gjëra për të bërë dhe ora është
kundër jush. Por është vërtet e
rëndësishme që ta konsideroni ko-
hën me familjen tuaj si një prior-
itet. Pra, shpenzoni më shumë
kohë duke pasur biseda
domethënëse me fëmijët tuaj,
vëllezërit dhe motrat apo prindërit.
Fikeni televizorin për të ngrënë
darkë me familjen dhe komuniko-
ni. Sa më shumë kohë të shpenzoni
së bashku, aq më shumë shans do
të keni për të fituar eksperienca të
reja.
6. ATA I ÇOJNË PUNËT
DERI NË FUND

Njerëzit shumë produktivë për-
dorin aftësitë e tyre, talentin, en-
ergjitë dhe njohuritë e tyre sa të

koni për të fjetur, shqyrtoni ditën
tuaj, sepse në këtë mënyrë do të
jeni më të qartë në atë që dëshiro-
ni dhe atë çka ju motivon për të
realizuar qëllimet tuaja.
2. ATA SHKRUAJNË
MENDIMET E TYRE

Prezantuesja Ellen DeGeneres
ka shkruar mendimet, ndjenjat
dhe emocionet e saj, kur ajo ishte
e re: “Shkrimi është me të vërtetë
diçka e mirë, sepse lejon të shpre-
hësh gjithçka dhe të bën të japësh
më të mirën tënde”. Njerëzit shumë
produktivë dhe të suksesshëm sh-
kruajnë mendimet e tyre, ndjenjat
dhe emocionet. Ata përpiqen të
analizojnë, kur dhe pse gjërat sh-
kuan mirë ose keq. Ata shkruajnë
për të përmirësuar aftësitë e tyre
komunikuese dhe të menduarit
për të qenë një udhëheqës më i
mirë. Pra, duke shkruar gjëra, ju
ndihmoni veten për të theksuar
mendimet tuaja, të jeni më i qartë,
të shkatërroni mendimet negative
dhe t’u kushtoni më shumë vë-
mendje emocioneve tuaja gjatë
ditës. Të shkruarit mund t’ju ndi-
hmojë të nxirrni në pah diçka të
re për veten apo për jetën tuaj.
Njerëz të suksesshëm si Theodore
Roosevelt, Thomas Jefferson,
Charles Darwin, Benjamin Fran-
klin, Andrew Carnegie, Ralph Wal-
do Emerson dhe Winston
Churchill mbanin një ditar, kësh-
tu që pse të mos e provoni edhe ju?

si një multimilioner. Një tjetër për-
fitim i madh nga të lexuarit e li-
brave përpara gjumit është zhvil-
limi i trurit tuaj.
4. ATA CAKTOJNË
PRIORITETET E TYRE PËR
MËNGJESIN E ARDHSHËM

Nga ngarkesa e madhe gjatë
ditës është e lehtë të humbasësh
fokusin dhe të mos arrish dot qëlli-
met e tua. Kjo është arsyeja pse,
para kohës së gjumit, njerëzit
produktivë planifikojnë ditën e
nesërme. Ata bëjnë një listë të
gjithçkaje që duhet të bëjnë për-
para se të fillojnë të punojnë. Kjo i
lejon ata të shkojnë në punë më të
përgatitur, më të sigurt dhe më pak

jetë e mundur. Ata bëjnë gjërat që
duhet të bëhen, jo vetëm gjërat që
u pëlqen të bëjnë. Ata janë të gat-
shëm të punojnë shumë dhe të an-
gazhohen për të mbaruar punën që
duhet bërë deri në fund të ditës.
Askush nuk e di këtë më mirë këtë
se presidenti amerikan Barak
Obama për të cilin fillon dita një
natë më parë. Kur ai zgjohet në orën
shtatë, fillon menjëherë programin
e tij. Ne të gjithë kemi 24 orë dhe ju
duhet ta përdorni kohën tuaj me
mençuri; kjo është arsyeja pse
njerëzit e suksesshëm japin mak-
simumin e tyre gjatë këtyre 24
orëve.
7. ATA BËJNË NJË PUSHIM
NGA MEDIA E DIXHITALIZUAR

Arianna Huffington, në librin
e saj më të shitur “Thrive”, ndan
rëndësinë e shkëputjes nga jeta
jonë e ngarkuar, të relaksohemi
dhe të kujdesemi për trupin tonë
dhe shpirtin, duke ripërcaktuar
çfarë do të thotë të jesh i suk-
sesshëm në botën e sotme. Pra, çdo
natë para se të flini, lëreni telefo-
nin tuaj në një dhomë tjetër, fikni
televizorin dhe kaloni disa kohë
në heshtje. Ju do të ndjeni en-
ergjinë tuaj të ngrihet dhe
përmirësim në shëndetin tuaj.
Përveç kësaj, do të keni më shumë
kohë për aktivitete të tjera që ju
gëzojnë me të vërtetë.
8. ATA KALOJNË
KOHË NË NATYRË

Nuk ka shembull më të madh
sesa Sir Richard Branson. Ai ka
treguar se pavarësisht karrierës
së lodhshme, ju nuk duhet të hiq-
ni dorë nga gjërat që ju pëlqejnë
në jetë. Për të qenë të freskët dhe
të gatshëm për çdo gjë, duhet të
gjeni kohë për të shkuar në natyrë
dhe të argëtoheni. Nëse nuk keni
mundësi të notoni në ujin e kri-
staltë të Karaibeve, një shëtitje në
natyrë do të ishte perfekte për të
qartësuar mendimet tuaja në
lidhje me punën, pas një ditë të
vështirë dhe të reflektoni mbi
gjëra të ndryshme që ju in-
teresojnë, ose thjesht për të zbra-
zur mendjen tuaj dhe të qetësohe-
ni në heshtje.

9. ATA MEDITOJNË
Russell Simmons, Tim Ferriss

dhe Oprah Winfrey, të gjithë med-
itonin në mëngjes dhe para gjumit
për të dhënë maksimumin e tyre
gjatë gjithë ditës. Në fakt, kur
mendja jonë është më e relaksuar,
ne jemi më të hapur për ide dhe
për t’u fokusuar më mirë në
detyrat tona. Pra, shpenzoni 10
minuta çdo ditë para se të shkoni
për të fjetur për të medituar dhe
lini mendimet tuaja të rrjedhin
natyrshëm. Ditën tjetër ju do të
jetë më energjikë, të fokusuar dhe
produktivë.
10. ATA PARASHIKOJNË TË
ARDHMEN E TYRE

Shumë njerëz të suksesshëm
shpenzojnë disa minuta para se
të flenë për të parashikuar një re-
zultat pozitiv lidhur me projektet
mbi të cilat ata janë duke punuar.
Oprah Winfrey është një prej
njerëzve shumë produktiv në botë,
që përdorin teknikat e vizualizimit
për të parashikuar suksesin e së
nesërmes dhe për të qenë më i qartë
mbi sfidat dhe pengesat. Pra, kaloni
disa minuta çdo natë duke e mend-
uar veten si të suksesshëm të nesër-
men. Kjo do t’ju ndihmojë për t’u
motivuar dhe të bëni realitet men-
dimet tuaja.

Në qoftë se mund t’i realizoni
këto 10 zakone të njerëzve të suk-
sesshëm, ju do të rrisni produktivi-
tetin tuaj brenda natës dhe jeta juaj
do të jetë shumë më e mirë.
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Zëdhënësja e PD-së, pushime në
Paris në krah të  fejuarit

Presidenti Meta darkon me kreun e
Kuvendit të  Maqedonisë

‘Shqipëria, parajsa e pushuesve’,
komentuesi-Ramës: Hashashi
lejohet?

Ish-deputetet e PD-së: Dhurata do
na përfaqësojë denjësisht

Zëdhënësja e Partisë Demokra
tike, Ina Zhupa, pas angazhi-

meve të shumta politike duket se
ka zgjedhur Parisin për të push-
uar. Në foto shfaqet me të fejua-
rin e saj, ku pas tyre dallohet
simboli i qytetit, “Kulla Eiffel”.
Çifti duket se i ka shijuar shumë
pushimet e tyre dhe shfaqen të
lumtur në krahë të njëri-tjetrit.
Pas pushimeve, Ina është rikthyer
në zyrën në selinë  e Partisë
Demokratike për të përcjellë zërin
e opozitës së djathtë te publiku.
Bukuroshja bionde dhe e qeshur e
demokratëve tashmë pas pushi-
meve duket e relaksuar dhe gati
për të rinisur punën që e pret në
PD.

Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta ka darkuar me Kryetarin e Kuvendit të
Maqedonisë, Talat Xhaferri. Takimi është zbuluar nga një foto që ka

postuar Ilir Kulla në faqen e tij në “Facebook”. Në qendër të takimit mes
Metës dhe Xhaferrit ka qenë ndër të tjera edhe situata politike në Maqedo-
ni dhe Shqipëri. Talat Xhaferri është shqiptari i parë që drejton Kuvendin e
Maqedonisë.

Kryeministri Edi Rama uroi dje shqiptarët
“Mirëmëngjesi” me një artikull të mediave

italiane për Shqipërinë. Rama shkruan se
Shqipëria konsiderohet parajsa e re për të
kaluar pushimet dhe ka çmimet më të ulëta. Por
komentuesit
nuk kanë
qëndruar
indiferentë. Ata
i shkruajnë atij
se në Shqipëri
ka ende prob-
leme, ndërsa një
prej tyre
ironzion me
problemin e
kultivimit të
hashashit.
“Mirëmëngjesi
z. Kryeministër,
po hashashi  a lejohet me e mbjellë me…,sepse
edhe hashashi i dha bukuri Shqipërisë”- shkru-
an një qytetar në statusin e Ramës.

Pak para zgjedhjeve parlamentare dy ish-deputet e PD-së që u lanë jashtë
listave të kandidatëve për deputetë, Arbjola Halimi dhe Albina Deda u

përfshinë në një “sherr” në distancë mes tyre. Fakti për mos përfshirjen në
lista nga kreu i PD-së Lulzim Basha nuk u përjetua njësoj nga  dy ish-
deputetet. Teksa Arbjola Halimi zgjodhi të sulmonte Bashën, Albina Deda i
qëndroi besnike duke e mbrojtur. Ato patën një debat të fortë në “Face-
book” më 21 korrik, por duket se tashmë kanë bërë paqe. “Të bindura që
Dhurata do na përfaqësojë denjësisht”,- shkruan Arbjola Halimi në “Face-
book”. Bashkë me ish-deputeten tjetër Hajdarmataj dhe deputeten Dhurata
Çupi ato u mblodhën së bashku me besimin se Dhurata do t’i përfaqësojë
denjësisht nesër në Kuvend.
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Pantallonat e arnuara me flokët e nënës,
veshjet e tejshpuara nga plumbat

Një këmishë e qëndisur
nga Sabiha Kasimati e
përkrah një fjalor i saj në

frëngjisht është ekspozuar dje në
Muzeun Historik Kombëtar në
kuadër të një aktiviteti zhvillu-
ar me rastin e Ditës Europiane
të Përkujtimit të Viktimave të
Nazizmit e të Stalinizimit, mbaj-
tur mes MHK-së dhe Autoriteti
për Informimin mbi Dokument-
et e ish-Sigurimit të Shtetit.
Sabihaja u pushkatua në vitin
1951, pasi e përfshinë në çësh-
tjen e hedhjes së bombës në am-
basadën sovjetike.

23 gushti, shpallur si dita që
dënon çdo formë të totalitarizmit
nga Parlamenti Evropian solli në
vëmendje viktimat shqiptare të
nazizmit e komunizmit, përmes
sendeve që lanë pas. Një ek-
spozitë modeste, me dy stenda
shfaqi për të pranishmit veshje
të përgjakura, të tejshpuara nga
plumbat në masakrën gjermane
në Borovë më 6 korrik 1943-in së
cilës i kushtohet vitrina e parë.
Forcat ushtarake të Regjimentit
të 98 të Divizionit të parë alpin,
teksa udhëtonin drejt Greqisë, u
sulmuan nga partizanët sh-
qiptarë në afërsi të fshatit
Borovë, të Kolonjës. Më 6 korrik
1943, trupat gjermane si kundër-
përgjigje të këtij veprimi, kryen
masakrën më të madhe në Sh-
qipëri gjatë viteve të Luftës së
Dytë Botërore. Mund të jetë rro-
ba e një fëmije të parritur, një
bluzë me vija që të kujton filmin

TAKIMI

Dita Europiane e Përkujtimit të Viktimave të Nazizmit e të Stalinizimit

VIKTIMAT E DIKTATURËS
Rrobat e të vrarëve nga komunistë e nazistë,

ekspozohet këmisha e libri i Sabiha Kasimatit
Fatmira Nikolli

"The boy with stripped pyjamas".
Matanë, një jelek ngjyrë gjaku me
tri kopsa, shqyer nga plumbat dhe
në anën tjetër një tjetër jelek i
bërë me dorë, me pe deve. Mën-
janë, qëndron edhe një grusht dhe
i marrë nga Borova e Kolonjës. Por,
përtej Borovës së vitit 1943, Kolon-
ja është përgjakur edhe në komu-
nizëm. Si dëshmi, qëndron në të
njëjtën stendë, bluza (e përgjakur)
prej pambuku e Niko Jotit, djalit
nga Erseka që u vra në kufi në

vitin 1990. I vrarë po në kufi, ish-
te edhe Pëllumb Pëllumbi,
këmisha me kuadrate të kuqe të
cilit, edhe ajo e shqyer, mban në
xhepin në krah të majtë, një tufë
parash të kohës, prej të cilave dal-
lon 1 lekëshi jeshil.

Ka mes atyre që ekspozohen
edhe një palë pantallona, aq të ar-
nuara sa nuk shquhet si qenë në
origjinal. Ato janë pantallonat e
Gjon Vatnikajt, të cilit e ëma, Mri-
ka Tunxhi, ia kish arnuar me fijet

e saj të flokut, gjatë viteve të in-
ternimit. Vitrina e dytë paraqet
objekte të viktimave nga regjimi
komunist në Shqipëri, pjesë e Pavi-
jonit të Terrorit Komunist në Sh-
qipëri. Objektet u përkasin person-
ave, të cilët janë burgosur, pushkat-
uar pa gjyq, masakruar dhe të aty-
re njerëzve që kishin filluar të
shprehnin protestën e tyre hapur
kundër diktaturës. Për ironi, dje të
pranishëm në aktivitet kishte edhe
punonjës të SHISH-it të sotëm,
pasardhës të institucionit prej ku
nisnin masakrat komuniste.
KONFERENCA

Në një konferencë që iu refer-
ua Ditës Europiane të Viktimave,

drejtori i Muzeut Kombëtar,
Dorian Koçi tha se duhet të sjel-
lim debat të hapur për të parë të
shkuarën pa komplekse.

"Veç luftërave lokale për ndarje
territoresh e vendosje kufijsh, që
në vitet e para në këtij shekulli,
bota u përfshi nga dy luftëra të
mëdha. Dhe si për t'i shkuar të
keqes deri në fund, pas vitit 1945
në gjysmën e Evropës u instalua
një sistem totalitar, i cili do ta çon-
te numrin e viktimave në një bi-
lanc të ri, të pabesueshëm. Në këtë
mënyrë, e keqja më e madhe e shek-
ullit të XX, vetë antihumanizmi u
përcoll nëpërmjet regjimeve nazi-
fashiste dhe atij komunist", tha
historiani Dorian Koçi, njëkohë-
sisht edhe drejtor i Muzeut His-
torik Kombëtar. Sipas tij, "Totalita-
rizmi është dukuri e shekullit të
XX. Jo se në të kaluarën nuk ka
pasur regjime qeverisëse që janë
orvatur për sundim të pakufizuar,
si Luigji i XIV në Francë që thosh-
te se: "Shteti jam unë", por sun-
dimtarët para shekullit të XX kur-
rë nuk mundën ta vendosin sun-
dimin totalitar e të pretendonin
për një kontroll qeverisës me të
vërtetë total dhe aq më pak, ata
nuk arritën ta manipulonin masën
e gjerë të popullsisë. Totalitarizmi
u bë i mundur në rrethanat e zh-
villimit të teknologjisë së
avancuar e të modernizimit

Në foto:
Këmisha e qëndisur
e Sabiha Kasimatit

Në foto:
I vrarë po në kufi më 1990, ishte edhe Pëllumb Pëllumbi,
këmisha me kuadrate të kuqe e të cilit u ekspozua dje

Në foto:
Pantallonat e Gjon Vatnikajt, të cilit e ëma, Mrika
Tunxhi, ia kish arnuar me fijet e saj të flokut

Në foto:
Një jelek ngjyrë gjaku me tri kopsa, shqyer
nga plumbat në masakrën e Borovës.

Në foto:
Një bluzë me vija e
një prej viktimave
të Borovës dhe një
grusht dhé i marrë
nga Borova e
Kolonjës

Në foto:
Susanne Schutz, ambasadore
e Republikës së Gjermanisë
në Shqipëri dhe drejtori i
Muzeut Kombëtar, Dorian Koçi



Në foto:
Libri në gjuhën
frënge i Sabiha
Kasimatit
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NGA GENTIANA SULA

European Network of  Remembrance and Solidari
ty është aktivisht i përfshirë në diskutimin ndërko-

mbëtar mbi historinë dhe kujtesën e historisë së re,
asaj të shekullit XX, që ndonëse më moderni, nuk qe
më i miri. U përfshi nga 2 luftëra botërore dhe zhyti
gjysmën e Europës në diktaturë. Prodhoi sisteme to-
talitare fashiste dhe staliniste, gjenocide, miliona të
vdekur, të humbur, të deportuar, të
burgosur. La një shoqëri të përçarë
me mure të dukshme e të paduk-
shme ende sot. Besoj fort se Sh-
qipëria do të bëjë politika të vetat
të memories të mira, kur e kupton
thellësisht që vetë historia e saj ka
dhe dimension rajonal, dhe ndërko-
mbëtar, edhe atëherë kur do të
bëhet pjesë e të kuptuarit të his-
torisë së vet në një kontekst më të
gjerë. Memoria historike është në themel të identitetit
dhe trashëgimisë së individëve e bashkësive. Mundet,
gjithashtu, të jetë dhe burim i tensioneve apo konflik-
teve. Iniciativa të tilla si muze, ekspozita, monumente,
letërsi, filma dokumentarë e historikë apo webfaqe e punë
krijuese e artistike të tjera, luajnë të gjitha rol në kr-
ijimin dhe zhvillimin e një pikëpamjeje historike të in-
dividëve e grupeve të caktuara, dhe janë të gjitha mjete
komunikimi të diskutimit kombëtar apo ndërkombëtar.
Këto aktivitete influencohen, në fakt, në faktorë politikë,
direkt apo indirekt, qoftë edhe vetëm se financohen nga
burime publike e kthehen në instrumente të politikave
të memories e janë shumë të rëndësishme për jetët e
njerëzve dhe komunikimin mes tyre. Po siç na mëson
Hannah Arendt, "Çështjet e politikave janë shumë seri-
oze për t'ia lënë politikanëve". Prandaj na takon ne pro-
fesionistëve të merremi seriozisht me këtë punë. Cilët
janë këto instrumente? Këta aktorë? Një instrument i
tillë është edhe AIDSSH. Është ky muze. Janë muzetë e
rretheve. Varrezat e dëshmorëve. Librat e botuar për
LANÇ; lapidarët që përkujtojnë veprat heroike të dësh-
morëve kundër nazi-fashizmit. Janë disa memoriale që
shënjojnë krimet e diktaturës dhe disa të tjera që po plan-
ifikohen, etj. Janë shoqatat e ndryshme që synojnë
kujtesën, ato të veteranëve të Luftës Antifashiste, ato të
përkujtimit të viktimave të diktaturës, studiues, aktiv-
istë, të mbijetuar e sidomos familjarë të të mbijetuarve
apo viktimave që nuk ia dolën dot. Ne, profesionistët dhe
aktivistët e zhvillimit dhe zbatimit të politikave të memo-
ries duhet të mos harrojmë se pavarësisht arsyeve që na
motivojnë në punën tonë, të mos harrojmë qëllimin final:
që duhet të promovojmë paqe dhe harmoni në bashkës-
inë tonë, t'i shërbejmë demokracisë, të drejtave të njeriut
dhe kohezionit shoqëror, të bindur se objektivizmi, hapja
dhe toleranca janë mënyra më e mirë se si rishqyrtohet
historia dhe trajtohet trashëgimia jonë e përbashkët, dhe
se si ndërtohet diskutimi mbi historinë mes vetes e me
vendet e tjera. Mendoj se biem dakord se mënyra se si i
përkujtojmë ngjarjet tona, ato të shekullit XX, shpesh kr-
ijon tension mes nesh. Narrativat tona për te ngjarjet janë
shpesh jokonverguese dhe prandaj përçarëse. Prandaj ju
kërkoj modestisht juve që keni ndoshta dekada që merre-
ni me memorien, të reflektojmë së bashku për parimet e

të mëtejshëm të të gjitha
mjeteve të komunikimit, të

armëve dhe të ushtrisë. Këto zh-
villime lehtësuan shtrirjen dhe
forcimin e kontrollit të gjithan-
shëm shtetëror".

Në nderim të viktimave të to-
talitarizmit, më 2 prill 2009 Par-
lamenti Evropian ftoi që 23 gush-
ti të shpallej "Dita evropiane e
përkujtimit të viktimave nga
regjimet totalitare", për të përkuj-
tuar në mënyrë të denjë e të paan-
shme kujtimin e viktimave të
dëbimeve dhe asgjësimeve ma-
sive.

Ministria e Kulturës përfaqë-
sohej nga zv.ministri Zef  Çuni. E
pranishme në aktivitet ishte dhe
znj.Susanne Schutz, ambasadore
e Republikës së Gjermanisë në
Shqipëri qe premtoi mbështetje
për Autoritetin si dhe ambasadori
i Polonisë, Karol Bachura.
Ndërkohë që një kumtesë të
rëndësishme mbajti edhe Genti-
ana Sula, Kryetare e Autoritetit
për Informim mbi Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit. Ndërsa
Dr.Marenglen Kasmi, anëtar i
Autoritetit për Informim mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të
Shtetit mbajti kumtesën: "Dita
europiane e kujtesës për viktimat
e regjimeve totalitare dhe autori-
tare". Në kumtesën e tij, drejtori
i Muzeut Historik Kombëtar,

Dorian Koçi do të thekson-
te: "Dallimet mes dy for-
mave të totalitarizmit, atij
komunist dhe atij fashist
janë: Aspekti ekonomik
dhe aspekti i  mar-
rëdhënieve me jashtë. Tek
totalitarizmi komunist në
aspektin ekonomik
likuidohet prona private
dhe vendoset prona sh-
tetërore dhe shteti është
pronar dhe punëdhënës i
vetëm, kurse tek totalita-
rizmi fashist ruhet prona
private nën kontrollin e
shtetit, i cili diktohet nga
politika qeveritare. Tek to-
talitarizmi komunist në as-
pektin e marrëdhënieve
me jashtë dënohen vendet
e tjera si imperialiste dhe
mbisundon motoja "Prole-
tarë të të gjitha vendeve
bashkohuni", kurse tek to-
talitarizmi fashist kemi një
nacionalizëm ekonomik

dhe ekstrem. Kombinimi i të
gjithë këtyre tipareve përbëjnë
thelbin e totalitarizmit".

Në fund të këtij aktiviteti, drej-
tori Dorian Koçi i ftoi të pranish-
mit për një vizitë në pavijonin e
Luftës Antifashiste Nacionalçlir-
imtare dhe në pavijonin e Per-
sekutimit Komunist të Muzeut
Historik Kombëtar.
23 GUSHTI

Ishte ajo ditë e vitit 1939, një
marrëveshje midis Gjermanisë
Naziste dhe Bashkimit Sovjetik,
e cila hapi rrugën drejt tragjedisë
së Luftës së Dytë Botërore dhe
pasojave saj: kampet e përqen-
drimit, kampet me punë të
detyruar, holokaustit, vendet e
djegies së trupave, si dhe shumë
vite të Luftës së Ftohtë dhe regji-
meve të mëtejshme kriminale.
Prandaj 23 gushti, ditë kur u nën-
shkrua paktit Ribbentrop-Molo-
tov, u caktua dhe si "Dita europi-
ane e kujtimit për viktimat e
regjimeve totalitare".

Më 23 gusht kujtohen të gjithë
ata, vdekja e të cilëve ishte pasojë
e krimeve të kryera nga nazizmi
dhe stalinizmi. 23 gushti sjell
kujtimin e miliona personave që
u vranë në regjimet totalitare,
kryesisht të burgosurve, të ka-
mpeve të përqendrimit, kampeve
të vdekjes, kampeve me punë të
detyruar dhe burgjeve staliniste.

GENTIANA SULA, PARLAMENTIT:
23 GUSHTI, DITA E "FJONGOS SË ZEZË"

shëndosha të mënyrës se si duhet
kujtuar. Ka disa parime që ka formu-
luar ENSR e që shumë shpejt do t'i
propozohen të gjitha institucioneve
dhe aktorëve të memories, për t'i
bërë të vetat:

Të paraqiten këndvështrime të
ndryshme- çdo iniciativë për dis-
kutimin e historisë të synojë që të
ftojë këndvështrime, arsyetime dhe

argumente nga të gjitha palët që janë përfshirë në ng-
jarjet e caktuara që diskutohen. Paraqitjet afirmative
të koncepteve për botën që janë totalitariste, raciste apo
shoviniste, sigurisht që janë të papranueshme. Të evi-
tohen shprehjet deterministe- që do të thotë të evito-
hen sugjerime të prera për audiencën tonë, për gjoja
lidhje shkak-pasojë të relacioneve mes njerëzve dhe
popujve. Të evitohen përgjithësimet- fakte individuale
me domethënie pozitive e negative, edhe nëse janë të
verifikuara nga pikëpamja historike, nuk duhet të për-
doren për të ilustruar sjellje të një komuniteti të tërë.
Çdo fakt duhet të përdoret në kontekstin që reflekton
vendin aktual që ka në historinë e bashkësisë përkatëse.
T'i trajtojmë figurat historike si individë- me qëllim që
të evitohet krijimi dhe shpërndarja e stereotipeve, të
cilat mund t'i atribuohen gjithë bashkësisë, kur të por-
tretizojmë aksione historike të lavdërueshme apo krime,
personat që marrin pjesë në ngjarje, të paraqiten sa më
shumë të jetë e mundur në mënyrë të individualizuar.

Të sigurohet një bazë genuine historike- përfshirja e
historive tërësisht "fiction" (të sajuara, letrare) mbi his-
torinë, përbën risk që me dashje apo pa dashje të sh-
trembërohet e kaluara. Për këtë arsye, ne që jemi pjesë
aktive e krijimit të memories, qoftë edhe përmes finan-
cimit të projekteve të ndryshme të dokumentimit, du-
het të bëjmë çmos që shifrat dhe faktet të jenë sa më
afër kontekstit historik dhe së vërtetës. Të përdorim
njohuritë e nivelit akademik si burime- për sa i përket
kontekstit historik, çdo diskutim mbi politikat e memo-
ries duhet të bazohet në gjetje akademike që lidhen me
përmbajtjen që po trajtohet. Të gjithë ne, për çdo
produkt duhet të publikojmë proceset e konsultimit,
akademikët që kanë marrë pjesë dhe kreditë e tyre, kudo
ku ata marrin pjesë, qofshin filma apo ekspozita, etj. Në
emër të AIDSSH ju njoftoj se do t'i propozojmë Kuven-
dit që të aprovojë 23 gushtin, Ditën e Fjongos së Zezë, si
ditën e përkujtimit të viktimave të sistemeve totalitare.
Sistemet totalitare duken larg tani dhe histori e për-
funduar. Por më lejoni të citoj përsëri Hannah Arendt,
kur thotë: "Subjekti ideal i regjimit totalitar nuk është
nazisti i bindur apo komunisti i dedikuar, por njerëzit
për të cilët nuk ka dallim fakti nga trillimi, apo e vërte-
ta nga gënjeshtra".

Në foto:
Bluza (e përgjakur) prej pambuku e Niko Jotit,
djalit nga Erseka që u vra në kufi në vitin 1990



KASTRIOT DERVISHI: VRASJA E TË RINJVE KORÇARË
DHE KOLONJARË NË KUFI MË 23 GUSHT 1990

Kryetarja e Autoritetit
për Informim mbi
Dokumentet e
Ish-Sigurimit të Shtetit
përkujton të vrarët

Në orët e para të mëngjesit të datës 23 gushtit
1990, të rinjtë nga Korça largohen nga hoteli

(në Ersekë) ku qëndronin dhe bashkë me shokët e
tjerë nga Erseka i drejtohen kufirit me Greqinë në
postën kufitare të Rehovës. Grupi i të rinjve qëllo-
het nga njësiti i postës kufitare. Si përfundim,

U vranë:U vranë:U vranë:U vranë:U vranë:
Petrit Bashkim Ajdini nga Korça, 26 vjeç
Artur Xhevahir Kërcelli nga Korça, 25 vjeç
Niko Stefan Joti nga Erseka, 24 vjeç
Safet Irfan Rrapo nga Erseka, 31 vjeç
U arrestua Avni Sami Rumi, 27 vjeç nga Kolon-

ja, i cili u dënua me 4 vjet burgim. Realizoi arrat-
isjen vetëm Pandush Thanas Nica, 29 vjeç nga Ko-
rça. Kufoma e Safet Rrapos u gjet më vonë pasi kish-
te marrë edhe dëmtimet e rënies nga shkëmbi. Si
rrallë herë, trupat e pajetë të të rinjve iu kthyen

familjeve. Ceremonia e varrimit në Korçë ndaj dy
të rinjve u kthye në një demonstratë të fuqishme
antikomuniste. Për këtë arsye u ndaluan 12 perso-

na, të cilët janë
dënuar. Ky postim
u kushtohet kuj-
timet të këtyre të
rinjve të humbën
jetën në moshë të
re në mënyrë
tragjike, pikërisht
atëherë kur men-
donin se Shqipëria
po ndryshonte. Fo-
tografitë janë të
ngjarjes së 23 gush-
tit 1990.
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Opinioni i   Ditës Ja pse Merkel fiton
edhe më 24 shtatorNga dr. Jorgji Kote

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

... gjermane vëren mungesën e
dukshme të jehonës së tyre në me-
dian ndërkombëtare dhe qetësinë
relative gjatë kësaj fushate,
ndonëse ka dy javë që ajo ka hyrë
në “fazën e nxehtë”. Kjo nuk ndodh
ngaqë gushti është muaj push-
imesh, por sepse ndryshe nga ras-
ti i Francës dhe Britanisë së Mad-
he, nga këto zgjedhje nuk priten
surpriza; sepse në garë janë dy par-
titë tradicionale proevropiane, ajo
Kristian-Demokrate (CDU) e Kan-
celares Merkel me “simotrën” ba-
vareze CSU dhe Partia Social-
Demokrate (SPD), që të tria në
bashkëqeverisje. Ndaj, cilido që të
dalë fitues nuk do të shkaktojë
ndryshime, aq më tepër të rëndë-
sishme në të ardhmen e vendit më
të madh të BE-së.

Ajo që bie shumë në sy është se,
për herë të parë në historinë zgjed-
hore gjermane, asnjë temë nuk po
arrin “të ndezë” situatën dhe se
prej muajsh të gjitha gjasat kanë
qenë dhe mbeten që Angela Mer-
kel të fitojë pa vështirësi manda-
tin e saj të katërt radhazi si Kan-
celare.

Gjatë 30 viteve të fundit e kam
ndjekur nga afër dosjen gjermane
edhe si diplomat në Bruksel dhe
në Berlin për një kohë të gjatë. Por
asnjëherë nuk ka pasur një difer-
encë aq të madhe në sondazhe si
tani, kur CDU/CSU ka muaj që
kryeson me rreth 40 për qind, ose
gati 20 për qind më shumë ndaj ri-
vales së saj social-demokrate.

Pa dyshim që rezultatin e këty-
re zgjedhjeve do ta vendosë elekto-
rati gjerman, ndaj të gjitha forcat
politike janë angazhuar në takime
dhe aktivitete të shumta. Gjithse-
si, nisur nga arsyet e shumta që
përmendin dhe analistë/ekspertë
me zë gjermanë dhe të tjerë, fitor-
ja e Merkel dhe aleatëve të saj të
djathtë tashmë duket më tepër një
formalitet elektoral.

Treguesi i parë madhor ishte fi-
torja e trefishtë e CDU-së në tre
lande në prag të kësaj fushate e
sidomos ajo në muajin maj, në
“bastionin” historik të së majtës
gjermane të Nord Rhein West-
falisë. Një disfatë “waterlojane”
për SPD-në në landin më të madh
me 18 milionë banorë, të cilin
legjendari Willy Brandt e ka kon-
sideruar “kryeqyteti i social-
demokracisë gjermane”. Me këtë
fitore në “fushën kundërshtare”
Merkel e ngriti edhe më lart stekën
e fitores, duke venitur seriozisht
shpresat e sfidantit të saj, Martin
Schulz. Sikur të mos mjaftonte kjo,
tri javë më parë, kalimi i një de-
puteteje të Gjelbër te CDU-ja e Mer-
kel prishi shumicën e koalicionit
me SPD-në në Ladin e Niedersach-
sen, duke e çuar dhe atë land në
zgjedhje të parakohshme me një
rrezik të ri potencial për të majtën
gjermane.

Natyrisht, në kushte normale
kjo nuk do të ishte dhe aq përcak-
tuese në nivel federal, sepse Gjer-
mania ka 16 lande. Mirëpo, ka dhe
shumë aktorë dhe faktorë të tjerë
të rëndësishëm që tregojnë se pse
Merkel qysh tani e “ka në xhep” 
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mandatin e saj të katërt si Kan-
celare.

Duke filluar nga aleatët, Partia
tradicionale “motër” e Merkel,
CSU e Bavarisë, me 12 milionë ban-
orë, është e sigurt në fitoren e saj,
si padrone e vetme në atë land prej
70 vitesh.

Edhe liberalët e FDP-së kanë
shënuar rritje të vazhdueshme, me
shanse që të futen sërish në Bund-
estag si aleatja tjetër e mundshme
e CDU-së. Mirëpo kjo do të thotë që
CDU-ja mund të mos ketë më
nevojë për SPD-në për krijimin e
koalicionit të ri qeveritar, siç ka
ndodhur dy herë këto 10 vitet e fun-
dit. Kurse Aleanca për Gjerman-
inë (AFD), parti e ekstremit të
djathtë që pas forcimit të popu-
lizmit dhe krizës së azilit shënoi
një rritje spektakolare, ka rënë
ndjeshëm; madje, nuk e ka të sig-
urt as hyrjen në Parlament, çka
sërish shkon në favor të Merkel.

E kundërta po ndodh me kamp-
in tjetër politik dhe atë opozitar.
Vetë SPD-ja ka mbi dhjetë vjet që
tronditet nga kriza e besimit, duke
u mjaftuar vitet e fundit vetëm si
partner qeverisës nën Merkelin,
çka i ka dobësuar ndjeshëm forcën
frymëzuese dhe tërheqëse. Ardhja
e Martin Schulz në krye të saj disa
muaj më parë pas ndryshimit të 4
liderëve vitet e fundit fillimisht i
shtoi ndjeshëm shpresat, duke e
renditur SPD-në në kuotat e saj më
të larta dhe që u njoh si “Schulz
efekt” Por, ajo ishte “flakë kashte”

që u shua bashkë me tri humbjet e
lartpërmendura dhe mangësitë e
tjera.

Ndërkohë, humbjet dhe rënia e
social-demokratëve në vende të
tjera si në Francë, Britani, Spanjë,
Greqi, Portugali, Itali, Belgjikë dhe
gjetkë janë një faktor tjetër de-
kurajues për homologët e tyre gjer-
manë.

Ish-aleatët e saj, “Të Gjelbërit”
janë gjithashtu në pozita të dobë-
suara ndjeshëm, në krizë identite-
ti dhe me përqindje të pamjaf-
tueshme për një aleancë të mund-
shme qeveritare si 20 vjet më parë.
Veç kësaj, duket se ata “po i bëjnë
naze” apo dhe “bisht” një koalicio-
ni të tillë, pasi nuhatin humbjen e
SPD-së, siç ndodhi në landin e lart-
përmendur.

Gjithashtu, mungesa e një pozi-
cionimi të qartë politik lidhur me
një aleancë të mundshme me ko-
munistët e reformuar të cilët gjith-
ashtu janë në rënie e dobësojnë
edhe më tej pozitën e SPD-së.

Lind pyetja: Po programet
konkrete të këtyre partive në këtë
fushatë, nuk kanë ndonjë rol në
ndryshimin e gjendjes në favor të
SPD-së? Përvoja dhe ekspertët poli-
tikë janë pothuajse të një mendje-
je, se partitë dhe programet e tyre
aktualisht nuk kanë më peshën e
mëparshme në fushatat zgjedhore.
Dallimet në këto programe janë aq
të vogla, sa mund të shihen vetëm
me lupën e specialistit, por jo nga
shumica e zgjedhësve të thjeshtë.

Për pasojë, në këto zgjedhje ka dalë
në plan të parë, duke qenë më për-
caktuese se më parë roli i liderëve
të forcave politike, emri, reputacio-
ni, përvoja, statura e tyre, të lidhur
ngushtë me perceptimin publik
mbi gjendjen e përgjithshme në të
cilën ndodhet vendi.

Lidhur me këtë të fundit, Gjer-
mania pavarësisht nga problemet
dallohet për nivelin e saj të lartë
ekonomik dhe social; papunësia
është më e ulëta gjatë 25 viteve të
fundit me 5,6 për qind; për rrjed-
hojë, Gjermania është bërë sot
megamagnet i vërtetë thithës për
miliona azilkërkues dhe të tjerë
nga e gjithë bota. Kësisoj, gjer-
manët në shumicë janë të kënaqur
me vendin e tyre dhe duan që kjo e
tashme të vazhdojë, pa ndonjë
ndryshim drastik politik. Janë të
vetëdijshëm për rreziqet që u
kanosen, sidomos nga kriza e
azilit dhe terrorizmi, por e dinë
gjithashtu se ato do të jenë bash-
kudhëtare me këdo parti.

Këtë dukuri të re specifike gjer-
mane e ka vënë në dukje edhe
psikologu i njohur gjerman
Stephan Grunewald, kur në një
intervistë të paradokohshme në të
përditshmen prestigjioze “Die
Zeit” thekson se gjermanët në
masë duan që kjo e tashme të vazh-
dojë, ata nuk janë të prirur për
ndryshime, korrigjime, reparatu-
ra, reforma, e ca më pak eksperi-
mente; madje druhen, pasi men-
dojnë se “në vend të vënë vetullat,

mund të nxjerrin sytë”. Edhe vetë
SPD-ja është e ndërgjegjshme për
një realitet të tillë; ndaj dhe logoja
e saj në këtë fushatë është reduk-
tuar te “Gjermania mund të bëjë
më shumë”, që gjithsesi “nuk
ngjit” përballë asaj të CDU-së “Për
një Gjermani ku jetohet mirë”.
Edhe logoja tjetër social-
demokrate “për drejtësi” është in-
feriore kundrejt asaj “për siguri”
që kërkon CDU/CSU dhe vetë mo-
menti në Gjermani.

E pra, këtë siguri stabiliteti ua
jep më së miri Merkeli për shumë
arsye bindëse. Sepse ka 12 vjet Kan-
celare, në situata nga më sfidueset
për Gjermaninë, Evropën dhe
botën; veç disa sfidantëve të fu-
qishëm brenda partisë së vet, gjatë
kësaj periudhe Merkel ka mposh-
tur emra të mëdhenj të social-
demokracisë gjermane - Schroed-
er, Steinmeier dhe Steinbruck. Siç
u pa qartë edhe ditët e fundit në
bashkëbisedimin televiziv “Në një
tryezë me Angela Merkel”, ajo
nuk është polemiste, por tip i qetë,
e matur, jo fjalëshumë apo zhur-
mëmadhe; nuk merret asnjëherë
me sulme ndaj kundërshtarëve
dhe jetën e tyre private, por shpje-
gon në detaje dallimet me idetë dhe
temat në diskutim; gjithnjë prag-
matiste dhe me pozitivitet shmang
gjithnjë tensionet në jetën poli-
tike. Kjo i pëlqen shumicës dër-
muese të gjermanëve, edhe pse jo
të gjithë e duan dhe e besojnë. Falë
qëndrimeve të saj afirmuese në
vend të frymës së zakonshme de-
noncuese dhe mohuese, Merkel ka
ditur të përballojë relativisht më
lehtë dhe pa pasoja krizat e ndry-
shme madhore të cilat nuk e kanë
prekur Gjermaninë, që vazhdon të
jetë “lokomotivë” e ekonomisë
botërore.

Kështu ndodhi edhe me krizën
e azilit dy vjet më parë kur be-
sueshmëria e Merkel ra në kuotat
më të ulëta pas deklarimit lidhur
me përballimin e krizës së emi-
grantëve “Wir schaffen das”. Por
Merkel e kuptoi mesazhin e
zgjedhësve duke marrë masa efek-
tive lidhur me qëndrimin dhe
kthimin e azilkërkuesve në masë,
çka i ka kthyer dukshëm këtë be-
sim.

Gjithashtu, Merkel shihet dhe
nga vetë kundërshtarët e saj si
garante në marrëdhëniet e sotme
të tendosura ndërkombëtare, me
rreziqe dhe kërcënime të shtuara.
Ajo konsiderohet, falë përvojës së
gjatë si Kancelare, si e vetmja që
mund të përballojë me kompetencë
Trump, Putin dhe Erdogan.

E kundërta ndodh me percep-
timin elektoral për kandidatin so-
cial-demokrat Martin Schulz.
Pothuajse i panjohur në skenën
politike gjermane, krejt ndryshe
nga paraardhësit e tij të mëdhenj
Brandt, Schmit dhe Schroeder dhe
fakti që vjen nga “burokracia e
Brukselit”, pasi ka qenë deri në
shkurt të këtij viti President i Par-
lamentit Evropian. Mbi të gjitha, i
mungon përvoja e duhur - aq
e nevojshme në kohët tona -
si qeveritar i lartë gjerman.
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Ef ikas  dhe  të  sak të  në  punë ,  s igur -
i sh t  që  nuk  jen i  t i p  që  kënaqen i  me
r u t i n ë n  e  p ë r d i t s h m e ,  g j ë r a t  o s e  i
bëni mirë ose nuk i  bëni fare! Mbrëmje
romant i ke  duke  komentuar  së  bash-
ku  me të  dashur in  e  zemrës  fo to t  e
push imeve .

DEMI

Keqkuptime mes jush, partnerit dhe
famil jes, shtyl lat kryesore në jetën
tuaj, por që sot i kundërvihen njëri-
t je t r i t .  Qëndr ime të  cak tuara  nuk
janë aspak të përshtatshme për kar-
akterin tuaj, duke pasur parasysh li-
r inë personale.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Miqtë dhe partner i  hyjnë në kontrast
për çështje parimi që çuditërisht ju lënë
ind i ferentë.  Kontakte të  mira,  f tesa,
të reja. Nëse jeni beqar, mos refuzoni
asnjë f tesë,  sado e papr i tur  të  je të.
Keni nevojë për aventura të reja.

Në marrëdhënien me partnerin mungon
dialogu i sinqertë dhe i thellë. Përfitoni
nga pushimet për t ’ ju përkushtuar mar-
rëdhënies ashtu s i  duhet.  Ref lektoni
dhe në fund do kuptoni se i keni të gjitha
mundësitë për të qenë të sigurt për po-
tencialet tuaja.

Mundësi interesante jashtë shtetit për ata
që nuk i gjejnë dot në shtëpi. Një shkëputje
e shkurtër nga ambienti i zakonshëm do t’ju
bëjë mirë edhe në aspektin emocional. Në
horizont udhëtime të reja, për punë ose
thjesht për kënaqësi. Sa më shumë të lëviz-
ni, aq më mirë do ndjeheni.

P u n o n i  m e  z e l l  d h e  k ë n a q ë s i ,  p o r
n ë s e  j e n i  a k o m a  m e  p u s h i m e  n u k
g j e n i  a s g j ë  t ë  v e ç a n t ë  p ë r  t ë  b ë r ë ,
m i q t ë  d h e  t ë  a f ë r m i t  j a n ë  t ë  g j i t h ë
t ë  z ë n ë !  K o h ë  t ë  l i r ë  p ë r  t ë  p r o v u a r
r e c e t a  t ë  r e j a  n ë  k u z h i n ë .

Do jeni në qendër të armiqësisë së Venusit,
për më tepër në kontrast me Uranin, mes
ëndrrave të dashurisë dhe realitetit, diferenca
është përfundimisht shumë e madhe. Zemra
të vetmuara jo të qeta, por pretenduese. Do
preferoni të qëndroni vetëm sesa në shoqërinë
e personave të mërzitshëm.

D i t ë  e  m ë r z i t s h m e ,  n j ë  m ë k a t  i
v ë r t e t ë  n ë s e  j e n i  m e  p u s h i m e .
Meg j i t ha të  mund  të  pushon i  pak ,  në
fund të  fund i t  p randa j  janë push imet .
Ndosh ta  n jë  v i z i t ë  në  vende  ku l t u r -
o re  mund  t ’ j u  ng re jë  pak  mora l i n .

Hënë miqësore e mbushur me këshilla të mira.
Puna e qetë, atmosfera është akoma ajo e
pushimeve dhe me kolegët nuk flitet gjë tjetër
veçse për udhëtimet. Me emocionet nuk jeni
shumë mirë, rrezikoni të vini marrëdhënien
tuaj në krizë, shmangni debatet.

Nga shenja e kundërt, një Venus keq-
dashës mbron lidhjet. Nëse partneri është
i pranishëm, do bëhet më i kuptueshëm në
lidhje me problemet tuaja. Gjithmonë nëse
Urani dhe Hëna në kuadraturë ju lejojnë,
mbështetuni në strategjinë tuaj personale.

Urani, miku juaj, përveçse ylli drejtues, for-
mon një kuadraturë me Venusin, shenjë që
tregon që ambienti profesional sot nuk është
i qetë si zakonisht. Mjafton një lajm që të vërë
në rrezik sigurinë që tashmë keni krijuar në
punë.

Saturni miqësor në shenjën tuaj me Hënën
te Dashi ju bën të ndjeheni mirë me të
afërmit tuaj dhe të tregoni anën tuaj më
të mirë me miqtë. Përkujdesja dhe dashu-
ria që tregoni ndaj personave të afërt do
ndihmojë gjendjen e tyre shpirtërore.

Opinioni i   Ditës

Opozita jo si stinë e re,
por si mision!

Nga Arian Galdini

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

.... sillet si opozitë, opozita bën
si qeveri, e më keq akoma kur gjys-
ma e qeverisë kalon në opozitë, e
gjysma e opozitës bëhet pjesë e
qeverisë, kjo është shenja e fundit
e rënies së demokracisë.

Kishim kohë që e dinim dhe e
dëshmonim çdo ditë, të vërtetën e
madhe e të trishtë se në vendin
tonë, politika nuk bëhet as me
meritë, as me ide, as me konkur-
rencë. Paraja, forca dhe implikimi
janë kthyer në tri kushtet bazë për
t’ia dalë mbanë në politikën e këtij
vendi të vogël.

Me para blihen media, bëhen
organizime, paguhen ushtri të tëra
me mercenarë etj., etj.

Me forcë merren votat që nuk
blihen dot sepse janë votues të dorë-
zuar.

Ndërsa me implikimin, zgjidhen
të gjitha pazaret klienteliste, thuren
të gjitha rrjetat e ndarjes së plaçkës
dhe përfshirjes në lojë vetëm të sojit
të të bindurve dhe të atyre që sh-
këmbejnë me njëri-tjetrin gjithçka
jashtë syve dhe veprimit të ligjit.

Ngritja dhe mbizotërimi i këtyre
tri kushteve bazë në politikën sh-
qiptare, na kishte krijuar ndjesinë
e kënetës që qelbej gjithnjë e më
shumë nga dita në ditë.

Gjithsesi, kurrë nuk e kishim
menduar e as besuar se do të mbër-
rinim në një realitet të tillë skizof-
renik, kur Qeveria dhe opozita do
të ishin hermafrodite, pa seks fare
ose me të dyja sekset.

Që duhet të ketë bashkëpunim
luajal, korrekt, parimor, transpar-
ent e të ndalshëm mes qeverisë dhe
opozitës së një vendi, për hir e për
të mirën e vendit, kjo as që disku-
tohet.

Por që e vetmja mënyrë sesi
qeveria dhe opozita të mund të
bashkëpunojnë me njëra-tjetrën,
të jetë hermafroditizimi, pra hyr-
ja e qeverisë në opozitë dhe hyrja e
opozitës në qeveri, kjo është mar-
rëzi dhe ligësi kozmike.

Së pari, opozita nuk është anti-
qeveritarizëm. Kur opozitarizmi
shihet si 3 konferenca për shtyp
në ditë, ku shahet, denoncohet e

telendiset qeveria, shtoi këtu edhe
statuset në “Facebook”, e 4 të en-
jte në muaj me fjalime panegjirike
kundër qeverisë e ministrave, sig-
urisht që nuk ka asnjë lidhje me
qytetarët dhe gjendjen e tyre.
Opozitarizmi i tillë është përdorim
i pastër i fuqisë së parasë, struk-
turave, organizimit, përvojës ish-
qeverisëse, klientelizmave, për të
përçuar aq mesazh e aq kumt
kundërshtie sa mbart interesi i
organizatës.

Nuk shkon dot përtej. Nuk lid-
het dot as me ndjesitë, as me inter-
esat e as me gjendjen e qytetarëve.
Kundërshtia sa madhësia e një or-
ganizate, mund të të sigurojë fu-
qinë e mbizotërimit, por nuk ka
asnjë mënyrë e mekanizëm sin-
ergjik për të të dhënë fitoren.
Kundërshtia sa madhësia e një or-
ganizate, mund të të udhëheqë në
marrëveshje e bashkime e bash-
këpunime mekanike dhe matema-
tike me të tjerë faktorë, aktorë, or-
ganizata, grupe a njerëz, por nuk
të jep sinergji. Matematika e ftohtë
funksionon me logjikën se 1 + 1 =
2.

Sinergjia ka tjetër rregullsi.
Bashkimet sinergjike mund të
bëjnë që 1+1 të bëjnë edhe 5 edhe 7.
Bashkimet matematike janë të
ftohta sepse janë bashkime fuqie
të matshme. Bashkimet sinergjike
janë krejt ndryshe, sepse janë bash-

kime parimore, vlerore, e mund të
shkojnë përtej imagjinatës së
ngurtë. Duke dalë nga opozitarizmi
si antiqeveritarizëm, ne mund të
ndërtojmë sintoni vlerore me
qytetarët e të bëhemi realisht zëri
dhe institucioni i tyre i lirë.

Së dyti, opozitarizmi si antiqever-
itarizëm, kalon lehtësisht në opozi-
tarizëm si klientelë dhe shërbim
qeveritar. Janë dy të kundërta që
përputhen lehtë, sepse duan të
njëjtën gjë. Janë në antagonizëm
kur njëra palë nuk ka pjesë te
plaçkëndarja e qeverisë. Po të bien
dakord për të ndarë plaçkë, atëherë
opozitarizmi si antiqeveritarizëm,
lehtësisht shndërrohet në shërbim
të mirëpaguar nga vetë qeveria.
Këtë bëjmë mirë ta kemi të qartë e
të fshijmë çdo iluzion se mund të
jetë ndryshe.

Së treti, opozita nuk është as
çështje morali e as numrash. E
vërteta është se kështu si jemi, këtu
ku jemi, i vetmi moral dhe të vetmit
numra që njeh politika shqiptare
janë paratë, të fortët dhe të im-
plikuarit. Ndaj është e kotë të hyjmë
në ligjërime shterpë me moral e
numra. Opozita është çështje mis-
ioni. Misioni i opozitës fillon nga
njehsimi me qytetarin. Opozita
duhet të shkëputet nga çdo lidhje
me qeverinë e qeverisjen. E vetmja
lidhje që duhet të ketë opozita me
qeverinë, duhet të jetë ajo që ka një

qytetar i thjeshtë me qeverinë. Pra
edhe kur e do, edhe kur nuk e do,
edhe kur e kundërshton, edhe kur
nuk e kundërshton, ti e respekton
kushtetutshmërisht, ligjërisht dhe
parimisht qeverinë, sepse është
qeveria jonë, e të gjithë neve, vo-
tues ose jo të saj. Opozita bash-
këpunon me qeverinë për kush-
tetutën, ligjet dhe vendin. Opozita
nuk bashkëpunon për të pasur
pjesën e saj të plaçkës.

Kur kufijtë dhe parimet e bash-
këpunimit janë të tilla, pra trans-
parente, të qarta dhe vetëm për in-
teresin e vlerën publike, shtetërore
dhe kombëtare, atëherë edhe ndar-
ja është e pastër.

Qeveria bën qeverinë dhe
udhëheq punët e vendit, ndërsa
opozita përfaqëson qytetarët e i
kërkon llogari qeverisë në emër të
qytetarëve.

Misioni i opozitës nuk është që
të jetë thjesht dhe apriori kundër
qeverisë. Misioni i opozitës është që
t’i japë pushtet institucional për-
faqësimi dhe llogarikërkimi qyteta-
rëve, t’u japë fuqi pakicave, e mbi të
gjitha të lexojë e kuptojë drejt e sak-
të sesi e duan qeverisjen e ardhshme
qytetarët.

Opozitarizmi si mision nuk ësh-
të kopjues, as skematik.

Opozitarizmi si mision është
kreativ, çlirues, frymëzues, di-
namik dhe i pakomprometueshëm.

Ka qenë vetëm kryetar i një
bashkie të vogël që pakkush

ia di dhe emrin.
Në fakt, Schulz po punon

shumë, del çdo ditë me teza dhe ide
të reja të brendshme dhe të situ-
atës ndërkombëtare. Sipas ek-
spertëve, idetë dhe sugjerimet e tij
për jetën e përditshme janë të drej-
ta, shqetësuese për Gjermaninë;
por, siç u përmend më lart, shumi-
ca e elektoratit gjerman nuk do
t’ia dijë për to, pasi nuk është i pa-
predispozuar për korrigjime, ndry-
shime dhe lëvizje, sepse krijojnë
pasiguri lidhur me vazhdimin e

prirjes së tanishme. Kushdo që e
ndjek fushatën aktive të Schulz,
mund të vërejë se ai vepron si një
shkollar i zellshëm, që i di për-
mendsh pjesët, vetëm se i mungon
spontaniteti i Merkel apo dhe
paraardhësit të tij Schroeder. Gati
20 vjet më parë, ky i fundit fitoi
ndaj Kohlit të madh me sloganin
“Ne nuk premtojmë gjë tjetër, por
vetëm se do t’i bëjmë më mirë
gjërat”, dhe kjo i eci, sepse gjer-
manët e donin një alternativë
tjetër, kurse sot jo.

Schulz u detyrua ta hiqte nga
pikërëndesa e programit elektoral

edhe tematikën e BE-së, e kon-
sideruar si “arma” e tij më e fortë
në këto zgjedhje, meqenëse është
evropianist “i thekur”, që ka kalu-
ar 25 vjet në Bruksel. Por, ndryshe
nga Franca, Britania etj., kjo tezë
në Gjermani nuk ecën, sepse aty
është vetë Merkel lidere e BE-së, por
janë të tillë dhe të Gjelbrit, Liber-
alët e të tjerë. Veç kësaj, ndryshe
nga Makron, që krijoi lëvizje të re,
SPD-ja 155-vjeçare që udhëheq prej
pak muajsh Schulz ka disa vite në
koalicion me Merkel, çka të pak-
tën e zbeh jo pak fuqinë dhe be-
sueshmërinë e saj dhe të vetë

Schulz. Sepse pas çdo kritike apo
propozimi prej tyre, Merkel me
shumë lehtësi argumenton bind-
shëm se SPD-ja ka qenë bashkë me
të në pushtet, pra “ku keni qenë deri
tani”?

Në këto kushte, kur vështirë të
ketë një mrekulli zgjedhore që do ta
shpëtonte SPD-në dhe Schulz, objek-
tivi i tyre deri më 24 shtator dhe si-
domos në debatin televiziv Schulz-
Merkel të datës 3 shtator është mak-
simizimi i votave për të minimizuar
sa të jetë e mundur humbjen dhe,
mbi të gjitha, shmangien e ndonjë
disfate të turpshme më 24 shtator.
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Është gjithçka gati për
duelin e mijëvjeçarit,

eventin e shumëpritur
nga të gjithë ata që
dashurojnë sportin, sfidën
mes Flojd Mejuedhër dhe
Conor McGregor. Dy kam-
pionët e ringut do të për-
ballen në një ndeshje të
vërtetë boksi në T-Mobile
Arena të Nevadas në Las
Vegas, në orët e para të
mëngjesit të së dielës. Ajo
mes Mejuedhër dhe
MekGregor do të jetë një
përballje mes një prej
boksierëve më të fortë të të
gjitha kohërave dhe ylli të
Multi Martial Arts, një
miks i arteve marciale. E
bukura qëndron te fakti se
irlandezi 29-vjeçar nuk ka
marrë pjesë asnjëherë në
karrierën e tij në një
ndeshje të boksit profe-
sionist. I ashtuquajturi
dueli i mijëvjeçarit do të
zhvillohet me të gjitha
rregullat e boksit dhe mbi
të gjitha mbi një ring. Të
dy rivalët do të përdorin
dorezat e boksit, dhe asn-

jëri nga të dy nuk mund të
bëjë goditje si në artet mar-
ciale dhe të përdorë lëvizjet e
këtij lloj sporti. Shifrat e kësaj
përballjeje janë vërtet të
çmendura dhe e bëjnë këtë
duel akoma më spektakolar.
Një biletë për të ndjekur T
Mobile Arena të Las Vegas
ndeshjen mes kampionit
amerikan dhe irlandezit kush-
ton nga 500 deri në 40 mijë
dollarë. Amerikanët ndërkohë

duhet të nxjerrin nga xhepi
90 dollarë për ta parë
ndeshjen nga ekrani, ndërsa
një anglez duhet të paguajë
20 stërlina. Por sa para do të
arkëtojnë dy protagonistët?
Edhe pse Mejuedhër, siç ka
deklaruar ai vetë pretendon
shumë më tepër, e sigurtë
është që amerikani do të
arkëtojë minimalisht 100
milionë dollarë nga kjo sfidë,
ndërsa MekGregor, 75 mil-
ionë, pavarësisht rezultatit
të ndeshjes. Eventi i 26
gushtit është një makinë të
ardhurash, sepse nëpërmjet
të drejtave televizive dhe
sponsorëve organizatorët do
të arkëtojnë shumën marra-
mendëse të 600 milionë dol-
larëve, një shifër rekord kjo
që kalon 520 milionët që u
arkëtuan nga përballja
Mejuethër-Pakuiao.

SPORT

Trajneri i Dinamos së Zagrebit beson te kualifikimi

Cvitanovic: Na duhet guxim për të eliminuar Skënderbeun
Dinamo e Zagrebit ka

mbërritur në paraditen
e djeshme në Shqipëri, tek-
sa 24 orë më pas do të ndesh-
et me Skënderbeun në
kuadër të plej ofit të vlef-
shëm për fazën e grupeve të
Ligës së Europës. Ndryshe
nga sa u tha një ditë më parë,
këshilltari Zdravko Mamiç
që u plagos me armë zjarri

në Tomislavgrad, ka qëndru-
ar në Zagreb nën kujdesin e
mjekëve dhe nuk i është
bashkuar stafit të ekipit
kroat. Ndërkohë, trajneri i
Dinamos, Mario Cvitanoviç,
ka dhënë një deklaratë për
mediat kroate, ku ndër të
tjera ka theksuar se është
momenti që skuadra e tij të
tregojë veten dhe se në këtë

përballje, nuk do të nënv-
lerësohet kundërshtari,
sikundër ndodhi në sfidën e
Zagrebit. "Është çasti që të
tregojmë se kush jemi. Ësh-
të një moment ku skuadra
duhet të tregojë guxim dhe
të përballemi me kundërsh-
tarin, që në ndeshjen e parë
e nënvlerësuam. Do të
kalojmë ne në raundin tjetër,

por kjo gjë do të jetë e vësh-
tirë, sepse Skënderbeu ësh-
të një ekip që nuk duhet
nënvlerësuar më dhe ne do
të bëjmë çmos për të arri-
tur objektivin tonë. Në
ndeshjen e fundit në Belu-
po treguam karakter dhe
dua po këtë qëndrim, po
këtë energji dhe kundër
Skënderbeut". Dinamo e
Zagrebit është akomoduar
në Elban, në pritje të për-
balljes me Skënderbeun, që
do të zhvillohet sot në orën
20:00 në "Elbasan Arena".

IDE E ÇMENDUR

Hamburgu i
propozon Lahmit

të rikthehet
në fushën e lojës
Hamburgu i Mërgim

Mavrajt e ka nisur
me fitore kampionatin
gjerman, por situata
mbetet jo e mirë dhe
dëmtimi i rëndë i au-
torit të golit, Nikolai
Myler, ka shtuar depre-
sionin. Duke mos pasur
mundësi të mëdha në
merkato, Hamburgu ka
një ide të veçantë për të
rikthyer entuziazmin te
tifozët: ofertë ish-yllit të
Bajernit, Filip Lahm.
Ky i fundit u nda nga
futbolli këtë verë, por
fizikisht është super
dhe pakkush e priste atë
largim të tij, pasi pritej
që kampioni i botës të
luante pa probleme
edhe disa vite. Megjith-
atë, oferta e Hamburgut
nuk duket se e josh Lah-
min, i cili nuk dëshiron
të luajë në klub tjetër,
pas karrierës fantastike
me Bajernin.

Shifra të çmendura për duelin e shumëpritur
Mejuedhër-MekGreor, sfida

e 600 milionë dollarëve

Korçari beson se Skënderbeu do ta eliminojë Dinamon e Zagrebit

Osmani: Ia dalim me
mbështetjen e tifozëve

Mesfushori: Do mbaj fjalën për premion

Ledian Memushaj është përfolur shumë
në media në këta muaj verë, ndërsa

kanë qenë katër ekipet me të cilat ishte e
lidhur e ardhmja e mesfushorit të Ko-
mbëtares. Bolonja ishte e para, klub që e
kërkoi vlonjatin edhe verën e shkuar,
ndërkohë që nga Zvicra ofertë konkrete bëri
Sioni i Tramexanit. Në Itali e duan dhe dy
hirushet e sapo ngjitura në Serinë A, Spa-
li dhe Benevento, me këtë të fundit që ka
që ka këmbëngulur më së shumti dhe së
fundmi ka sërish lëvizje, pas një "ftohje-

Vlonjatin e do Benevento, shkodrani drejt Pro Verçelit

Ditë vendimtare për Memushajn dhe Vajushin
je" që u mendua pak ditë më parë. Palët
janë shumë pranë dhe mbetet për t'u parë
se çfarë do të ndodhë, pasi Peskara kërkon
të përfitojë diçka, pasi e ka lojtarin nën
kontratë, ndërsa është hamendësuar se
shuma që klubi abruz kërkon, luhatet rreth
1 milion eurove. Ndërkohë të reja ka edhe
për Armando Vajushin, që vjet ishte pjesë
e Pro Verçelit në Serinë B, aty ku e duan
sërish. Për shërbimet e shkodranit in-
teresohet edhe Katanzaro, që e pëlqen
shumë mesfushorin anësor.

Jeton Selimi

Tefik Osmani pret që e
gjithë Shqipëria të
kthehet nesër në ti-

fozë të Skënderbeut për të
mbështetur korçarët në
rrugëtimin e tyre drejt gru-
peve të Ligës së Europës. Në
konferencën e sotme për sh-
typ, ai ka bërë të qartë se
tashmë skuadra nuk për-
faqësonte vetëm një qytet,
por të gjithë vendin tonë.
PËR KUALIFIKIMIN
NË FAZËN NË GRUPE
TË LIGËS SË
EUROPËS

Ne si ekip e kemi provuar
njëherë, kjo është diçka
tjetër. Jemi futur me synim
të qartë për të arritur këtu
ku jemi. Kemi zhvilluar një
ndeshje të parë shumë të
mirë në Kroaci, jemi ndësh-
kuar në fund. Ka mbetur
vetëm një 90-minutësh, që
po të bëjmë maksimum
mund të arrijmë objektivin
tonë.
NDRYSHIMI MES
KUALIFIKIMIT NGA
CHAMPIONS DHE AI
NGA LIGA E

EUROPËS
Është më e shkurtër si e

arritëm atëherë. U mërzitëm
kur nuk dolëm kampionë
pasi e dinim që po të dilnim,
rruga deri këtu ishte më e

shkurtër, pasi Skënderbeu
ka tjetër koeficient nga eki-
pet shqiptare. Do të përball-
eshim me një ekip më të le-
htë dhe të gjithë besonim se
do të arrinim grupet. Jemi

këtu, edhe pse ka qenë e
vështirë, na kanë mbetur
vetëm 90 minuta ku besoj se
përveç Korçës, nesër luajmë
për të gjithë shqiptarët.
MERITAT E PËRSH-
TATJES ME
POZICIONIN NË
MESFUSHË

Mendoj që meritë krye-
sore ka trajneri, pa i bërë
qejfin, e kam thënë edhe më
përpara. E kam bërë atë rol
edhe në ekipe të tjera, por
këtu e kam bërë në vazh-
dimësi, në ekipe të tjera kam
luajtur 1 apo 2 ndeshje.
PËR TËRHEQJEN
NË FUNDIN E
NDESHJES SË PARË

Jo se morëm urdhër, por
është një farë presioni që
ushtron ekipi tjetër, nuk er-
dhi urdhër nga trajneri. Por
është natyra që të bën të
mbrohesh. Ishte si ndeshja
jonë e fundit këtu. Në
ndeshjen me Mlladën u desh
të na shënonin që të zgjo-
heshim.
NËSE KA NDONJË
BATUTË PARA
NDESHJES

Kam bërë shumë batuta,
po më mirë të bëjmë pas
ndeshjes të tilla.
PËR PREMION QË
DO TË NDAJË ME
TIFOZËT

Unë e kam thënë dhe kam
fatin e madh që jam në një
ekip si Skënderbeu, çdo gjë
që thuhet mbetet dhe ne i
kemi marrë gjithmonë pre-
miot. E kam thënë dhe do e
mbaj fjalën, do e ndaj me çdo
tifoz në stadium.
PËR MBËSHTETJEN
E TIFOZËVE TË
ELBASANIT

Me ata kam kaluar vite
shumë të bukura. E kam
thënë edhe më parë.
Përveçse veshim fanellën
dhe luajmë për Korçën, lua-
jmë për të gjithë shqiptarët.
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL:
1. ...Art i Andy Warhol.
3. Gjysmë sahati.
5. Mund të jenë intensive me barna.
9. Në krye të vendit.
10. Ente Ndërtimi Urbane.
12. Ishte sheshi i akejve.
14. Fundi i Turandot.
15. Eshtë meremetim.
17. Në radhë të parë.
18. Eshtë e famshme ajo Pallati 171 në tv.
20. Mbyllin një hark.
21. Bëhen për të vënë në lojë.
22. Me stop në box
23. Fillojnë mpirjen.
24. Pak iniciativë.
25. Fitohet nga çiklisti.
27. Ente Autonome.
28. Institute Autonome Mat.
30. Janë ndenjëse në park.

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

31. Takohen në ekstreme.
32. Nuk duan t'ia dinë për rrezik.
34. Fillojnë një temë.
35. Beenhakker trainer.
36. Andrea, fantazist i Milan.
39. Pak stabilitet.
41. Janë çastet.
43. Një mund të jetë edhe sheqeri
45. Qeni që... kthehet në shtëpi.
47. Ishin rivalët e athinasve.
48. Kufijtë e hartës
49. Fillojnë detyrën

VERTIKAL

1. Ka humbur hijen.
2. Jetonin në Olimp.
3. Eshtë si hipoteze, pandehje
4. Ishte ambient me odaliska.
5. Ishin kaçakë.

6. Thyhet me dy çapa.
7. Në radhë të parë.
8. Janë marrëveshje që nënshkruhen.
9. Bëhen për të zgjedhur.
11. Lauda ish pilot i Formula 1.
13. Andre in Imoralisti.
16. Ashtu qoftë në kishë.
17. Janë edhe ato të sigurimit
19. Fillojnë lojën.
22. Rruga e Molnar.
26. Një dalje me gjysmë bikini
29. Mund të jenë kundërmuese.
30. Zgjat tre muaj.
33. Janë thirrjet publike.
35. Një Altin mesfushor.
37. Radiotelevizioni publik (sigla).
38. Votim pa kufij.
39. Një saksi kur s'është ai.
40. Një tip për të kërcyer.
42. Roman pa fillim edhe pa fund
44. Ekstreme në letër.
46. Harris aktor

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

BUDA
- Përgojuesi është i ngjashëm me atë që hedh pluhur

kundër dikujt tjetër kur era është në drejtim të tij;
kështu pluhuri s’bën gjë tjetër veçse i kthehet atij që
e hodhi. I virtytshmi nuk mund të plagoset dhe dhim-
bja që tjerët duan t’i shkaktojnë, bie mbi vetë ato.

- Njeriu me të vërtetë i fortë, i pohon dobësitë e veta. (Balzak)
- Ka njerëz, të cilët nuk lajthisin kurrë sepse mendja e tyre

nuk prodhon asnjëherë mendime të arsyeshme. {Gete}
- Ata që nuk kërkojnë asgjë edhe vetë nuk japin asgjë. {Gille}
- Disa njerëz japin premtime për hir të kënaqësisë që kanë

kur nuk i mbajnë ato. {Hezlit}

- Të jesh gjithmonë i ndershëm me
veten, është një ushtrim i
këndshëm.

(Sigmund Frojd)

- Vlera e një njeriu duhet parë në
faktin se çfarë jep, dhe jo në atë se
çarë është në gjëndje të marrë.

(Albert Anjshtajn)

- Është më mirë ti meritoni nderet
dhe të mos i gëzoni ato, se sa t’i
gëzoni dhe të mos i meritoni.

(Mark Tueni)

HORIZONTAL
1. Mbyllin fushatat.
2. Sapo fillojnë.
3. Eshtë tregti me objekte të shenjta.
9. Ekstreme në duel.
10. Fillojnë ceremoninë.
12. U shkrua nga Emile Zola.
13. Janë gabimet me gjuajtjet e lira.
16. Mbarojnë fare.
17. Ishin punë pa shpërblim.
18. Një thirrje parandaluese.
19. Regjisori i Aromë gruaje.
21. Fillojnë një motiv
22. Një Montenegro në shishe.
23. Qendër ditore.
24. Ente Autonome Rajonale.
25. Aleksandër kompozitor
28. I ka njëlloj një trakt.
30. Eshtë muzika më e kollajtë.

32. Kazan regjisor.
34. Ishte muza e poezisë epike.
37. Një thirrje... publike.
39. Unë dhe ti.
40. U hidhte verë perëndive.
43. Janë në qendër.
44. Cruz aktore.
45. Inicialet e Morricone-s.
46. Moore aktore.
47. Mund të jenë balistike.

VERTIKAL
1. I famshmi Pacino.
2. Regjisori i Për një grusht dollarë.
4. Mund të kthehen në  mllefe.
5. Jetojnë në bjeshkë të tillë
6. Një... dollar
7. Në mes të një kanali.
8. Janë efektet e padëshiruara të barnave.
9. Eshtë arti në skenë.
10. Mund të jetë elektrik dhe telefonik.

11. U shkrua nga Edgar Allan Poe.
13. Janë klasat që nuk takohen.
14. Para Diego në Kaliforni.
15. Ndërmarrje Industriale Rajonale.
16. Qyteti i përjetshëm.
20. Inicialet e Moravia-s.
24. Janë skuadrat.
26. Organizma Humanitare Përmet.
27. Fillojnë sefte.
29. Një fjalë goxha.
31. Woods i golfit
33. Ishin rapsodë të akejve
35. Heche aktore
36. Një patriar biblik.
38. Gjysmë limiti.
41. Falas pa kufij.
42. Institute Projektimi Europiane.
43. Inicialet e Delon.
44. Mbyllin një shtëpi
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